Paks a lehetőség városát jelentette számomra, és ez nem szűnt meg – mondja
Németh Irén. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság?
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Tetteinkkel nyomot hagyunk
a történelemben
Fotók: Babai István

– Alapvetően mindannyian benne vagyunk az élet unalmas, embert próbáló taposómalmában, de néha jönnek pillanatok,
különleges események, amelyek rávilágítanak értékeinkre, emberségünk méltóságára, amelyekből erőt, büszkeséget meríthetünk. Amelyek képesek felemelni, megtartani az egyént vagy akár egy egész nemzetet
– mondta Szabó Péter, Paks polgármestere
a Szent István téren tartott március 15-i városi ünnepségen, Reményik Sándor: A szőnyeg visszája című költeményének egyik
versszakára utalva.
Mint felidézte, nem volt ez másként 1848
márciusának idusán sem, amikor a magyar
nép teljes elnyomásban élt, kiszolgáltatva az
elnyomó hatalomnak, szegénységnek, reménytelenségnek, elszigetelve Európa fejlett
országaitól. Talán pont ezért volt hatalmas
és mindent elsöprő különösen is a fiatalok
szívében a szabadság és egy új világ iránti vágy. És ez megmutatta a magyar nemzet
számára, ha csak néhány hónapra is az élet
és a világ valódi színét.
A polgármester feltette a kérdést napjaink
ifjúságának, hogy mit kezdenek a forradalom eseményeivel, lelkületével, szellemi, lelki üzenetével.
– Biztosan nem vagytok könnyű helyzetben,
hiszen már jókora távolság választ el az akkori eseményektől, élethelyzetektől – mondta, kiemelve, hogy a forradalom üzenete akkor lesz igazán az övék, ha bejárják vele az

emberi élet leghosszabb útját, amely a fejüktől a szívükig tart. – Mert a forradalom
ünnepe leginkább azoké, akik közel engedik azt a szívükhöz, akik személyes életükben büszkén élik és továbbadják 1848 lelkületét, tiszta értékrendjét. Mert nekünk itt a
XXI. század elején még mindig szükségünk
van bátorságra, igazságra, lendületre, bölcsességre, hazaszeretetre, összefogásra és a
belőle fakadó tiszta örömre – fogalmazott,
hozzátéve – kívánom, hogy tanuljatok bátorságot az ifjú forradalmároktól, mellyel
belevágtok az élet legnehezebb feladataiba,
legyetek képesek mindig megújítani a majdan rátok bízott világot. Szeressétek hazátokat, és akarjatok itthon boldogulni, ahol
édesanyáink nyelvét beszélhetjük, és amely
földért már nagyon sok fiatal adta életét történelmünk folyamán.
Az ifjúság után a felnőttekhez fordult,
mondván: az is fontos kérdés, hogy mi, felnőttek, középkorúak vagy éppen az idősödők generációi mit kezdünk a 1848-as forradalom örökségével. – Mi, ma élők ki merjük-e mondani véleményünket, tudunk-e
összefogni nemzeti céljainkért, hiszünk-e
nemzeti függetlenségünkben, akarjuk-e
megvédeni, sőt éltetni keresztény gyökereinket, kezünkben tartjuk-e saját sorsunk
alakításának lehetőségét, vagy elfogadjuk
egyfajta történelmi végzetként, hogy családjaink, gyermekeink jövőjét újra mások irányítsák – tette fel a kérdést.

Szabó Péter arról is beszélt, hogy 1848 tavaszi
szele most is itt leng közöttünk, és ha hagyjuk, akkor tanít és formál mindannyiunkat.
– Tanítja az embert, hogy vegye komolyan
méltóságát, vágyait, lelkének tiszta hangjait,
és járjon ma is az 1848-ban megfogalmazott
úton. Tanítja az idősödő generációt, hogy fogadja el a fiatalok erejét, megújítani akaró
vágyát, de figyelmezteti a fiatalokat is, hogy
a nagyszülők és a szülők bölcsessége, értékrendje, világnézete képes megtartani és gyarapodó élettel ajándékozni az embert. Vagyis
tanít a generációk összefogására, gondolataink egybefűzésére, tiszteletre, értékeink, szabadságunk, nemzeti identitásunk megvédésére. És arra, hogy mindig merjünk kiállni
önmagunkért, nemzetünkért a jövőért – fogalmazott.
– Ha így élünk és cselekedünk, akkor biztosan eljönnek azok a legszebb percek és események, amikor a világnak nem csak a viszályát, hanem gyönyörű, semmihez sem
hasonlítható színeit is meglátjuk – zárta ünnepi beszédét Szabó Péter.
Az ünnepi délelőttre a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjai és Napsugár
Kórusa készült műsorral, közreműködtek a
Tűzvirág Táncegyüttes táncosai. A megemlékezés zárásaként elhelyezték az emlékezés
és tisztelet virágait Jámbor Pál szobránál.
Este a Csengey Dénes Kulturális Központban folytatódott az ünnepi programsorozat, ahol Jevgenyij Jevtusenko, orosz író és
költő szavait idézve Szabó Péter polgármester feltette a kérdést: Mit adunk át a forradalom értékeiből gyermekeink, unokáink
számára? Beszélt arról, hogy vannak népek, amelyeknél az apák törvényes vagy
egyszerűen egyéni lelkiismereti kötelessége volt a népük életét meghatározó ünnepeken asztalhoz ültetni a családot azért, hogy
elmondják a múlt nagy tetteit, hogy legyenek büszkék elődeikre, tartsák tiszteletben
hőstetteiket.
– Ha ma este mi is asztalhoz ültetnénk a
családainkat, büszkén és bátran mondhatjuk el nekik, hogy az 1848-as forradalom
hőseinek cselekedetei által is erős, büszke és bátor nemzet vagyunk. Forradalmi
nép, amely szívvel, ésszel, bátorsággal és
vére árán megharcolta saját életét, szabadságát, nemzeti függetlenségét – fogalmazott.
Ü

Közélet

Paksi Hírnök, 2018. március 23. n 3

Ü Kiemelte, hogy olyan időket élünk, amikor szinte minden alternatív, ami egy szabad világban így van rendjén, de a szabadságból rögtön szabadosság vagy éppen anarchia
lesz, ha a megkérdőjelezhetetlenül lelkünkbe írt alapvető értékeket választhatóvá, és ezzel együtt relatívvá tesszük. Ezért bátran ki
kell mondanunk, hogy 1848, 1956, 1989 forradalmainak örök fényében nincs alternatívája nemzetünk függetlenségének, önrendelkezésének, határaink, ezeréves keresztény kultúránk, magyar identitásunk megvédésének.

Szabó Péter felhívta a figyelmet, hogy az 1848
március 15-i események 170. évfordulóján,
néhány héttel a nemzetünk életét döntően
befolyásoló esemény előtt, fel kell, tegyük magunknak is a kérdést: Milyen úton megyünk
tovább? A 2010-ben újra megtalált nemzeti
úton vagy a bizonytalan, sokszor kétes alternatívák útján? Akarjuk-e nemzeti önrendelkezésünket, függetlenségünket, keresztény,
magyar kultúránkat, biztonságos hétköznapjainkat idegenek által ránk erőltetett alternatívákra cserélni? Akarjuk-e a városunk fejlő-

Ahogy az a méltatásban elhangzott, Enyedi János 1968 tavaszán az akkoriban nyílt
Paksi Halászcsárdában kezdett el dolgozni, aztán tíz évet az egykori Anna Presszóban, majd a Dunakömlődi Halászcsárdában munkálkodott, utóbbi munkahelyén
közel 30 évet töltött el, a szakmában pedig már több mint 50 esztendőt. Mint azt
egy róla írt újságcikkben is elmondta, mindig nyüzsgő ember volt, a vendéglátás így
testhezálló feladat számára. Számos kollégát kinevelt, az eltelt évtizedek alatt sok hírességet kiszolgált: sportolókat, neves színészeket, politikusokat. Úgy tartja, hogy
a végtelen alázaton kívül emberismeret is
kell ehhez a munkához, amit most, hetvenévesen befejezett. Munkáját mindig fegyelemmel, tisztességgel, nagy szorgalommal végezte.

Polgár Zoltán mezőgazdasági üzemmérnök, sertéstenyésztő szakmérnök, borász,
országos borbíró, 40 évet a Paksi Dunamenti Egyesülés Mezőgazdasági Szövetkezetben dolgozott, nyugdíjazásáig a sertéstelepet vezette. Szőlészettel és borászattal
1973 óta foglalkozik. Okleveles borbíróként
rendszeresen részt vesz különböző külföldi
és hazai versenyeken. A Paksi Sárgödör téri
Présháztulajdonosok Egyesületének alapító tagja, alelnöke. Kezdeményezésükre fejlesztette a város a Sárgödör teret, ami Paks
gyöngyszeme lett. Az egyesület legnagyobb,
önkormányzattal közös rendezvénye az Országos Sillerfesztivál, aminek ötletgazdája
és szakmai irányítója. A Paksi Hegyközség
munkáját választmányi tagként segíti. Polgár Zoltán szerint a siker titka, hogy szeretni kell azt, amit csinálunk.
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dését, családjaink mindennapi egzisztenciális
biztonságát hosszú évtizedekre biztosító beruházást városunk, de az ország számára is
kedvezőtlen, még a tisztelet hangján szólva
is megkérdőjelezhető, mondhatnánk ámoni
alternatívákra cserélni? Akarjuk-e az elmúlt
nyolc esztendőben a világgazdaság és a bankvilág mértékadó képviselőinek tiszteletét és
elismerését is kiérdemlő politikai stabilitást a
hatalomvágy, az önzés, a világos és tiszta értékrend nélküli bizonytalanságra és zűrzavarra cserélni? – sorolta.
– Tetteinkkel így vagy úgy, de nyomot hagyunk a történelemben, melyek helyességét,
igaz voltát gyermekeink, unokáink mesélik el, adják tovább, úgy ahogy az számukra
jót vagy rosszat hoz majdani életükre. Mint
ahogy 1848 forradalmárai és szabadságharcosai is örök nyomot hagytak bátorságukkal, hitükkel, összefogásukkal a magyar
és a világtörténelemben egyaránt. Melyet
büszkén adhatunk tovább gyermekeinknek, unokáinknak – mondta a polgármester, aki azzal zárta ünnepi beszédét, hogy
mindannyiunknak az ő hitüket, a nemzet és
az örök emberi értékek melletti elköteleződésüket kívánja, azt, hogy az ő igaz lelkületükkel tudjunk élni, dönteni családjaink, városunk, nemzetünk szabadságáról, biztonságáról, gyarapodó életéről.
Szabó Péter beszéde után átadták a Tisztes Polgár kitüntetést. A díjazottak ebben az
esztendőben Polgár Zoltán és Enyedi János
voltak.
Az est zárásaként Páskándi Géza Lélekharang című darabját tekinthették meg az ünnepségen résztvevők a Bartók Kamaraszínház előadásában.
Az ünnep előestéjén a dunakömlődi faluházban tartottak megemlékezést. Beszédet
mondott Szabó Péter, Paks polgármestere,
majd ünnepi műsor következett helyi fiatalok előadásában „A szabadsághoz” címmel.
Kohl Gyöngyi
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A kutyamenhely sorsáról is döntöttek
Kijelölték a kutyamenhely új helyét, megválasztották a szavazatszámláló bizottságok tagjait az április 8-i országgyűlési választásra, és városi kitüntetés adományozásáról is határoztak a képviselő-testület márciusi ülésén. Mindemellett két, öszszesen kevesebb mint 20 hektáros iparterület eladásáról is döntött a grémium.
A közalapítványok tevékenységéről szóló beszámolók tárgyalása kapcsán vetődött fel,
hogy mi legyen az önkormányzat által létrehozott Paksi Duna-partért Közalapítvány további sorsa. Mivel a szervezet már nem folytat
ténylegesen tevékenységet, a testület úgy határozott, hogy megszünteti.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális
és gyermekjóléti intézmények közül az Életfa
Idősek Otthonában fizetendő intézményi térítési díjat emelte az önkormányzat az inflációval megegyező mértékben, ami havi 3600 forint többletet jelent. Szabó Péter polgármester azt mondta, a jövőben is figyelembe fogják
venni az infláció mértékét, hogy ne kelljen
egyszerre emelni jelentős összeggel a díjat. A
gyermekétkeztetés térítési díja nem változik.
A városvezetés módosította a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, illetve igazgatásról szó-

ló önkormányzati rendeletet, mert nagyon
gyakran előfordult, hogy annak megsértésével jutott valaki támogatáshoz, a korábbi rendelet pedig nem tette lehetővé, hogy az önkormányzat visszakövetelje a jogosulatlanul
felvett támogatást. Ezen felül megemelték a
lakásfenntartási támogatás minimális összegét havi kétezerről háromezer forintra, és átvezették a rendeletben az Állami Számvevőszék
észrevételeit.
Az M6-os mellett, a Nagydorogra vezető úttól északra jelölt ki területet a képviselő-testület az új kutyamenhelynek. Az önkormányzat tulajdonában lévő zártkerti ingatlanról van
szó, ami mezőgazdasági besorolású. Itt – mint
Bana János mondta – korszerű, minden elvárásnak megfelelő, a lakosságot nem zavaró állatmenhelyet építenek fel. Az alpolgármester
felhívta a figyelmet arra, hogy kizárólag Paksról és környékéről fogadnak majd be a menhelyre állatokat. Hozzátette, olyan színvonalú létesítményt építenek, ami alkalmas lesz az
örökbefogadást elősegítő és az állatvédelmet
népszerűsítő programok megszervezésére.
Egy, a volt Opel-telep melletti 15 hektáros, valamint egy, a szivacsgyár mellett fekvő 1,2 hektáros iparterületet jelölt ki eladásra a város önkormányzata, vételi szándékot a már állami

tulajdonban lévő Paksi Ipari Park Kft. jelentett be. Dr. Blazsek Balázs főjegyző azt mondta, hogy ezeket a területeket magas haszonnal
tudja értékesíteni a város. Szabó Péter polgármester hangsúlyozta, hogy a bevételből újabb
területeket kell vásárolni, azért, hogy megtartsák az üzleti vagyont és rendelkezzenek olyan
területtel, amelyet biztosítani tudnak a befektetőknek. Ez lehetővé teszi, hogy az iparfejlesztést a város elképzelései szerint valósíthassák
meg.
Térítésmentesen felajánlottak az önkormányzatnak egy, a Vácika tömbnél található, közforgalom elől el nem zárt magánutat a tulajdonosok, amit a képviselő-testület elfogadott és úgy
döntött, hogy a tulajdonba vétel után elkészítteti az út és a csatlakozó közművek terveit. Az
átalakulás idejére a DC Dunakom Plusz Kft.
felügyelő bizottságába választották Horváth
Zoltánt elnökként, Magyarné Nagy Edina és
Girst Ádám képviselőket tagként. Megválasztották a szavazatszámláló bizottságok tagjait is
a képviselők. Végül zárt ülésen úgy határoztak,
hogy a Környezetünkért díjat a Hétszínvirág
tagóvoda nevelőtestületének, a Paks Város
Közbiztonságáért díjat pedig dr. Péger János
rendőr alezredesnek adományozzák.
Vida T.

Megemlékezés a székely szabadság napján
A székely vértanúkra emlékeztek március 10-én a Városháza előtt álló kopjafánál. 1854-ben ezen a napon végezték ki a
marosvásárhelyi Postaréten Bágyi Török
Fotó: Molnár Gyula

János kollégiumi tanárt, Martonosi Gálfi Mihály ügyvédet és Nagyváradi Horváth Károly földbirtokost, akik a Makkféle összeesküvés tagjaiként kívánták újra

fellobbantani az elbukott magyar forradalom és szabadságharc lángját. A nemzeti önrendelkezés volt a cél, amiért életüket adták, példát mutatva bátorságból és hűségből. A székelyek számára ez
a nap nemcsak a közös emlékezésé, hanem az összetartozásé is, a tudatos, közös
fellépésé a nemzeti önrendelkezés jegyében. – Az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei
Egyesülete a kopjafa 2015-ös felállítása
óta minden esztendőben megemlékezésre hívja a lakosságot Pakson – mondta el
Bándi Imre, az egyesület elnöke. Beszédet mondott – a szervezetet magánemberként támogató – Süli János tárca nélküli miniszter is. Balogh Emőke paksi diák
Wass Albert sorait idézte, majd kisfülpösi
diákok adtak elő táncjátékokat Maroknyi
székely és Vándormadár címmel. GazdagFejes Margit, az egyesület tagja történeti
visszatekintést adott. A megemlékezés zárásaként elhelyezték a tisztelet virágait a
kopjafánál, és a megjelentek elénekelték a
székely himnuszt.
Kohl Gy.
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FELHÍVÁS
Ezúton tájékoztatom a lakosságot, valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező
gazdálkodó szervezetet, a Paks Város területén működő civil szervezeteket és a helyben működő
egyházakat (továbbiakban Partnereket), hogy Paks Város Önkormányzata a 92/2016. (Vlll.17.)
határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervet és a 33/2016. (Vlll.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott Paks Város Helyi Építési Szabályzatát módosítja elektromos buszgarázs elhelyezésének céljából.
Az önkormányzat - a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében - a véleményezési eljárás
részeként lakossági fórumot tart a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy házasságkötő termében
2018. április 3-án 17:00 órakor.
A módosítás dokumentációja a www.paks.hu honlapon a „Hirdetmények, közzétételek" rovatban, valamint személyesen a Paksi Polgármesteri Hivatal 223-as irodájában tekinthető meg.
A Partnerek a véleményezési eljárásba az önkormányzat polgármesteréhez 2018. április 11-ig
benyújtott írásbeli kérelemmel, illetve vélemény, javaslat, észrevétel megküldésével, valamint a
lakossági fórumon szóban jelezve jelentkezhetnek be.
A kérelemben meg kell jelölni a módosítás célját, amennyiben a bejelentkezni kívánó Partner
természetes személy, úgy a nevét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét,
egyéb esetben a Partner nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail
címét. A kérelmet papíralapon a Polgármesteri Hivatal címére (7030 Paks, Dózsa György út
55-61.) eljuttatva személyesen vagy postai úton lehet benyújtani vagy elektronikus levélben a
pm.titkarsag@paks.hu e-mail címre kell megküldeni.
Azon Partnerek, akik 2018. április 11-ig a véleményezési eljárásba nem jelentkeznek be, az eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.
Paks, 2018. március 23.

Szabó Péter
polgármester

Ajánlásokat várnak Ki kapja az Arany
városi kitüntetésre
Rozmaring Díjat?
Az oktató-nevelő munkát végző pedagógusok és a pedagó-giai
szakszolgálati tevékenységet végzők munkájának elismerésére
alapított Gyermekeinkért kitüntetés idei díjazottjainak személyére vár javaslatokat az önkormányzat. Ajánlást tehet minden
paksi lakos, paksi székhellyel
rendelkező jogi személy, vala-

mint jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet. Az indoklással alátámasztott ajánlásokat
2018. április 3-ig lehet írásban
benyújtani dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyzőhöz. A díjat
minden esztendőben ketten vehetik át a pedagógusnap alkalmából rendezett városi ünnepségen.
-kgy-

Az Arany Rozmaring Díj idei kitüntetettjének személyére vár javaslatokat a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat. Ajánlást
tehet minden paksi lakos, paksi székhelyű jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet. A felterjesztést írásban kell eljuttatni legkésőbb 2018. április 10-ig az önkor-

mányzat címére (7030 Paks Dózsa György út 2.). A javaslatnak
tartalmaznia kell a jelölt azon teljesítményét, ami méltóvá teszi az
elismerésre. A díjat a német nemzetiségi kultúra és emberi kapcsolatok ápolása, fejlesztése érdekében végzett közéleti tevékenység
elismerésére alapították, és először 2010-ben adták át.
-kgy-

Közélet
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Még lehet jelentkezni az Erzsébet-táborba
Fotó: Molnár Gyula/archív

Törvényi kötelezettségének eleget téve,
ha lesz rá igény, a nyári szünet minden
hétköznapjára biztosít az önkormányzat
gyermekfelügyeletet és napi háromszori
étkezést általános iskolásoknak. Egy pályázati lehetőséggel élve szeretnék mindezt gazdag programmal megtoldani.
Debreceniné Polgár Eszter, a polgármesteri
hivatal intézményfenntartó csoportjának ve-

zetője azt mondta, hogy a gyermekvédelmi
törvény szerint az adott településen élő gyerekeknek – amennyiben szüleik munkába járás miatt nem tudják ezt megoldani – gyermekfelügyeletet és napi háromszori étkezést
kell biztosítani, térítésmentesen.
Arról is tájékoztatott, hogy az elmúlt nyári
szünetben is biztosított felügyeletet az önkormányzat. A tanév befejezését követően nagyobb, a nyár további részében sze-

rényebb igény volt erre az ellátásra, amit
jogszabályi kötelezettségnek eleget téve
mindenképpen garantálnak idén is, ugyanakkor a Paksi Kistérségi Szociális Központon keresztül pályázatot nyújtanak be annak érdekében, hogy ne az iskolákban, hanem külső helyszínen rendezhessék az
ingyenes napközis Erzsébet-tábort. A pályázati támogatás alapfeltétele, hogy minden heti turnusban legalább húsz résztvevő legyen.
A tervek szerint a tábor helyszíne Cseresznyés Pajta, azaz a volt Puszta Lovasudvar
lesz. Itt kalandpark, lovaglás, állatsimogató és kincskeresés szerepel a programban,
lehet majd barkácsolni, madárbarát kertet kialakítani, de terveznek sárkányhajózást is, aminek Dombori lesz a helyszíne.
Amennyiben a pályázat kedvező elbírálást
kap, a paksi gyerekek utaztatásáról a táborba és haza az önkormányzat gondoskodik.
Az összes paksi iskolába eljuttatták a tájékoztatót és a jelentkezési lapokat, amelyeket március 23-ig kellett visszajuttatniuk a
családoknak, de van néhány nap türelmi
idő, így legkésőbb március 28-ig kell beérkezniük az igényeknek, hogy határidőre elkészüljön a pályázati dokumentáció.
-vt-

Az óvodai beíratás
időpontja

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Átadták a munkaterületet a cseresznyési út elöregedett aszfaltburkolatának korszerűsítésére a lakott területi részen, és a dunakömlődi
Hegy utca betonburkolatú útjának aszfaltozására. A cseresznyési út
901, míg a Hegy utca 795 méter hosszúságban kap új burkolatot.
Cseresznyésben a munkavégzés alatt a forgalom tud haladni szakaszosan az útpadka igénybevételével, a Hegy utca érintett szakaszán
viszont útlezárásra kell számítani, valamint a lakók nem tudják gépkocsival megközelíteni az ingatlanjaikat. A munkák előreláthatóan
május 8-ig tartanak. A forgalomkorlátozást jelzőtáblák jelzik. Kérik
a közlekedők türelmét.
-kgy-

Április 23-án és 24-én lesz az
óvodai beíratás a 2018/2019-es
nevelési évre Pakson, amiről átruházott hatáskörben döntött
a képviselő-testület humánpolitikai bizottsága. Mindkét napon 7.30 és 17 óra között várják majd a szülőket. A beíratás
a székhelyóvodákban történik, a
Paksi Napsugár Óvoda esetében
a Vörösmarty utca 9-11. a Paksi Benedek Elek Óvoda esetében
pedig az Ifjúság útja 1/b alatt.
Mindkét óvoda felvételi körzete
Paks teljes közigazgatási területe. A beíratáshoz szükség lesz a
gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványra, a születési anyakönyvi kivonatára és
TAJ kártyájára, valamint a szülő

személyi azonosító és a lakcímet
igazoló hatósági igazolványára.
Azok a gyerekek óvodakötelesek a 2018/2019-es nevelési évben, akik 2018. augusztus 31-ig
betöltik a harmadik életévüket –
tájékoztatott Péterné Iker Ivett.
A Paksi Polgármesteri Hivatal
Humán Osztályának vezetője
azt is elmondta, hogy a város vezetése törekszik arra, hogy a szülők megfelelő és hiteles információkhoz jussanak a nevelési intézményekről. Ezt – idén újdonságként – egy online kiadványnyal segítik, ami tartalmazza a
legfontosabb tudnivalókat, röviden bemutatja az óvodák programját, hagyományait. Az online
kiadvány a paks.hu honlapon elérhető.
Sólya E.

Atomerőmű
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Figyelembe veszik az EU elvárásait
a beszerzéseknél
Az EU-s elvárásoknak és a szigorú orosz
szabályoknak megfelelő lesz az a folyamat,
amelynek során a Roszatom kiválasztja az
alvállalkozókat a Paks II. projektben. Jogi
megfelelőséget, pénzügyi stabilitást várnak
el, szükség lesz referenciákra, engedélyekre,
meg kell felelni a minőségbiztosítási követelményeknek – mondta el a Roszatom magyarországi fióktelepének vezetője. Bács Zalán, a Fókuszban: Energetika forradalma elnevezésű konferencián beszélt a beszerzési
rendszerről és az elvárásokról.
A Paks II. atomerőmű terveit a szentpétervári
Atomprojekt tervezőiroda készíti, a kivitelezést végző fővállalkozó az Atomsztrojexport,
amely világszerte 33 blokk létesítését végzi. A
magyar projekt fontos mérföldköve lesz a létesítési engedély, amit 2019 októberére szeretnének kézhez venni, a kereskedelmi üzem kezdetét 2026-ra, illetve 2027-re tervezik – vázolta Bács Zalán. Emlékeztetett arra, hogy ez egy
fixáras szerződés, és az építéssel kapcsolatos
összes felelősség a fővállalkozót terheli.
– A Roszatom egy nagy vállalatcsoport,
több mint 260 ezer dolgozó és 350 vállalat tartozik hozzá. Ennek egy divíziója a 15
ezer embert foglalkoztató, 24 országban érdekelt Atomsztrojexport, amely a legmodernebb technológiákat használja – fogalmazott. A projekt jogi hátteréről szólva felidézte, hogy 2014-ben az orosz és a magyar
kormány kormányközi megállapodást kötött, amelyben a felek szándékként tűzték ki,
hogy minimum 40%-ot érjen el a hazai vállalatok bevonásának aránya.
Az Európai Bizottsággal folytatott hosszú, fáradságos tárgyalások eredményeként meg-

Fotó: Vida Tünde

született a megállapodás, amely a beruházásokat és az abban résztvevők körét szabályozza. Ez előírja, hogy a projekt teljes értékének
minimum 55%-át EU-s szabályok szerinti beszerzési folyamattal kell kiválasztani, és ebben a Roszatom csoporthoz tartozó vállalatok
nem vehetnek részt, 45%-ról saját hatáskörben
dönthet a fővállalkozó. – Fontos a második alvállalkozói szint, ahol széles lehet a spektrum,
konzorciumi formában és önállóan is indulhatnak a cégek a tendereken – húzta alá Bács
Zalán.
Az alvállalkozók kiválasztásánál az EU elvárásai mellett a Roszatom szigorú orosz törvényeknek megfelelő, belső szabályai lesznek érvényesek. – A Roszatom sem működik másképp, mint más multinacionális cégek,
ugyanazon alapelvek mentén végzi a beszerzéseket, ugyanazokat a követelményeket szabja az alvállalkozóinak – mondta a cég képviselője. Ezek közé tartozik a jogi megfelelőség, a

pénzügyi stabilitás, szükség lesz referenciákra,
engedélyekre, meg kell felelni a minőségbiztosítási követelményeknek.
A Roszatom bizonyos adaptációt hajt végre annak érdekében, hogy lehetőséget biztosítson a részvételre a magyar cégeknek. A beszerzési folyamatot a Pakson bejegyzett fiókvállalat végzi, a beszerzés nyelve az angol lesz
– részletezte a Roszatom képviselője. Hangsúlyozta, hogy elegendő időt fognak hagyni az
ajánlattételre és kellő publicitást adnak a tendereknek. A beszerzés során felmerülő vitás
kérdésekben európai unióbeli országban működő bíróság jár el.
Az IPC szerződés külön melléklete rögzíti azokat az előírásokat, amelyek a beszerzést szabályozzák.
– Az elmúlt évtizedekben a külföldi befektetőket olcsó bérekkel lehetett Magyarországra csábítani, ám a fiatalok elmentek. Most olcsó energiaárakkal, közműdíjakkal akarjuk
idehozni az ipart, és biztosítani, hogy a bérek
emelkedni tudjanak, így érhetjük el, hogy a fiataljaink itthon maradjanak, és a befektetők
ide jöjjenek Magyarországra – fogalmazott a
HG Media gazdasági fórumának másik előadója, Süli János. Az atomerőmű két új blokkjának megvalósításáért felelős miniszter emlékeztetett rá, hogy a paksi atomerőmű termeli a
legolcsóbban a villamos energiát.
Dr. Aszódi Attila, a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár a
villamosenergia-rendszer és villamoshálózat helyzetét elemezte, beszélt az európai villamosenergia-piac integrációjáról, a rendszerirányítási feladatokról, valamint a Paks II. beruházás jelentőségéről és gazdasági hatásairól.
Vida Tünde

A NEA támogatja a Paks II. projektet
Szakmai támogatásáról biztosította a Paks
II. projektet a Nukleáris Energia Ügynökség.
William D. Magwood, az OECD NEA (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Nukleáris Energia Ügynökség) főigazgatója magyarországi látogatásán folytatott
megbeszélést Süli Jánossal, a paksi atomerőmű két új blokkjának megvalósításáért felelős tárca nélküli miniszterrel.
Süli János tájékoztatta a Nukleáris Energia
Ügynökség küldöttségét a paksi beruházás

fontosságáról, az előkészítéssel kapcsolatos
munkákról és az aktuális helyzetről. Hangsúlyozta, hogy az OECD NEA főigazgatója megerősítette: szükség esetén a szervezet
szakmai támogatást biztosít a Paks II. projekt megvalósítása során.
William D. Magwood a megbeszélést követően kiemelte: a Nukleáris Energia Ügynökség a tiszta, megbízható, hosszú távú villamosenergia-termelés biztosításán dolgozik.
Ehhez számos ország a nukleáris megoldást
választotta, az OECD NEA ezekben az or-

szágokban kész segítséget nyújtani többek
között a nukleáris biztonság, illetve a hulladékkezelés területén.
A Nukleáris Energia Ügynökség 1958 óta
működik a nukleáris biztonság, technológia, tudomány és jog területén a fejlett nukleáris technológiával és infrastruktúrával
rendelkező országok közti együttműködés,
szakmai fejlődés elősegítése érdekében. Magyarország 1996 óta a Nukleáris Energia
Ügynökség tagja.
-tünde-

Atomerőmű
Mozaik
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Dallos Szilvia vehette át az Urántoll kitüntetést a sajtónapi ünnepségen
Fotók: Babai István

Dallos Szilvia, a TelePaks Médiacentrum vezetője kapta idén
az atomerőmű által alapított újságírói elismerést, az Urántoll díjat, az Atomerőmű magazinban
tudósítók, közreműködők tevékenységének elismerésére alapított Atomtoll díjat pedig dr.
Prancz Zoltán, a paksi atomerőmű auditora. A kitüntetéseket a
már hagyományos sajtónapi ünnepségen adták át.
Szabó Péter, Paks polgármestere arról beszélt, hogy a semmivel sem összevethető kezdet, a
márciusi ifjak hősiessége, a forradalom mártírjainak áldozata erkölcsi mércét mutat napjaink újságíróinak. – Senki sem ragadhat azóta Magyarországon tollat,
mikrofont anélkül, hogy ne mérné magát, lelkületét, munkája
minőségét, igaz voltát ezen erkölcsi mércéhez. A sajtó szabadsága nem jelenthet szabadosságot, a másik emberi méltóságának megkérdőjelezését, a
másikra ráerőltetett szubjektivizmust – húzta alá.

Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy becsület, felkészültség
és felelősség kell az újságíráshoz. Mint mondta, negyven éve
áll kapcsolatban a sajtóval, azóta
dolgozik az atomerőműben, de
a regionális sajtó munkatársainál mindig azt tapasztalta, hogy
rendelkeznek ezzel a három ismérvvel.
A köszöntők és a Csurgó zenekar ünnepi műsora után Hamvas István és Szabó Péter átadták
az Urántollat, majd az Atomtollat.
Az Urántoll 2018-as díjazottja,
Dallos Szilvia 1997-ben a paksi
Fortuna Rádió szerkesztő-műsorvezetőjeként kezdte pályafutását.
A TelePaks stábjához 2000-ben
csatlakozott, 2014-től szerkesztőségvezetőként, majd 2017-től
a TelePaks Kistérségi Televíziót,
valamint a hírblogként és kétheti lapként megjelenő Paksi Hírnököt is magában foglaló Telepaks
Médiacentrum Nonprofit Kft.
ügyvezetője, főszerkesztője.

Újságíróként mindig az objektív és átfogó tájékoztatás jegyében foglalkozott az atomerőművel és az atomenergia kérdéseivel.
Munkájával hozzájárult ahhoz,
hogy az erőmű és az atomenergia elfogadottsága Pakson és környékén még az országosan magas szinthez képest is kiemelkedő
legyen – hangzott el az ünnepségen.
– Könnyű tárgyilagosnak és hitelesnek maradnia annak az újságírónak, aki az atomerőműről ír,
hiszen mindig objektív tájékoztatást kapunk. Emellett abban a
szerencsés helyzetben vagyunk,
hogy tudjuk, kit kell felhívnunk,
ha plusz információra van szükségünk, és tudjuk azt is, hogy
felhívhatjuk az atomerőműben azt a szakembert, akit szeretnénk. Ezért tudjuk meggyőződésből és hitelesen képviselni,
hogy az atomerőmű biztonságos, működtetői jól felkészült
szakemberek, akik felelősségteljesen végzik a feladatukat, megoldják a problémákat és gondos-

kodnak az ország áramellátásáról
– mondta Dallos Szilvia. Hozzátette, megtisztelő feladat Pakson újságírónak lenni, és megtisztelő átvenni ezt a díjat is, amit
kollégái, a Telepaks Médiacentrum minden munkatársa nevében köszönt meg, mondván,
hogy televíziózni és újságot kiadni csapatmunka, így az elismerés
mindannyiuknak szól.
Az Atomtoll díjat negyedik alkalommal adták át az Atomerőmű
magazinban tudósítók, közreműködők tevékenységének elismerésére. A díjat dr. Prancz Zoltán, a paksi atomerőmű auditora
vehette át, aki tíz éve a szerkesztőség tagja. Műszaki témákkal
foglalkozó cikkei közérthetően,
mégis szakszerűen szólnak az
erőmű mindennapjairól, technológiájáról. Két éve saját ötletként indította útjára Gondolatok
című rovatát, amelyben minden
embert érintő sorskérdéseket
dolgoz fel a filozófiatudományt is
segítségül hívva.
Vida Tünde

Országgyűlési Választások 2018.
Ahogy arról már beszámoltunk, a TelePaks
Médiacentrum Nonprofit Kft. szándéka, hogy
az országgyűlési képviselő-választási kampány
televíziós, online és nyomtatott megjelenítése is törvényes és etikus legyen, azonos felté-

teleket biztosítson a választáson induló jelölteknek. A számukra felkínált megjelenések feltételeit a cég választási kódexe rögzíti. Ebben
szerepel, hogy a Paksi Hírnök március 23-i
számában bemutatkozási lehetőséget bizto-

sítunk a jelölteknek, amivel négyen éltek. Bemutatkozó anyagukat a következő két oldalon
a kódexben meghatározottaknak megfelelően, változtatás nélkül közöljük, a szavazólapnak megfelelő sorrendben.

Országgyűlési választás
Közélet
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Süli János Fidesz-KDNP
Tisztelt Választópolgárok!
„Felfüggesztjük, felülvizsgáljuk és megszüntetjük a Paks II.
beruházást” – ezt Ámon Ada,
az MSZP–Párbeszéd Karácsony Gergely vezette árnyékkormányának kijelölt környezetvédelmi minisztere mondta
bemutatkozó sajtótájékoztatójukon. Ezen a véleményen
van az LMP és a DK is. Ezzel
egyértelművé vált: csak és kizárólag a jelenlegi kormánypártok érdekeltek Magyarország olcsó, biztonságos energiaellátásának biztosításában,
a Paks II. projekt megvalósításában. Szerintem ha nem valósulna meg a beruházás, akkor veszélybe kerülne hazánk
biztonságos áramellátása, tovább nőne a függőségünk és a
kiszolgáltatottságunk, hiszen
már így is éves átlagban 30 százaléknyi elektromos áram behozatalára kényszerülünk. Az
atomenergia biztonságos, ol-

Fotó: magánarchívum

csó és tervezhető. Ma ugyanazok vannak a Paks II. ellen,
akik annak idején felszámolásra ítélték a hazai mezőgazdasági üzemeket, a feldolgozóipart,
a cukorgyárakat, a konzervgyárakat és megkezdték a falvak felszámolását. Azt állítot-

ták: nem kell termelni nekünk
semmit, majd megvesszük olcsón a külföldiektől. Csak azt
felejtették el megmondani, ha
felszámolják a munkahelyeket,
akkor honnan lesz pénze a magyaroknak vásárolni. Egy mintaprojektet valósítunk meg,

amelynek az a lényege, hogy a
nemzet beruházásával együtt
fejlesztjük a régiót, benne a választókerület valamennyi települését is. Már a kormány
előtt van egy 185 milliárdos
útfelújítási program, emellett
a térségből szolgáljuk ki, látjuk
majd el a 8-10 évig itt dolgozó
8-10 ezer embert. Felmérjük
az üresen álló, felújítható házakat, lakásokat, leltárba veszszük a lehetséges beszállítókat,
zöldség-, gyümölcs termesztő
és -feldolgozó szövetkezéseket
hozunk létre, összegyűjtjük a
turisztikai vonzerőket, s közös
fejlesztési térképet készítünk
a településekkel. Tehát április
8-án jövőt is választunk legalább 60 évre. Ha lesz Paks II.,
lesz jövője Paksnak és a térségnek. Aki fontosnak tartja a régió további fejlődését, kérem,
szavazzon rám és a Fidesz–
KDNP listájára!
Süli János

Heringes Anita MSZP-Párbeszéd
A szó igazi értemében egy lokálpatrióta, paksi lány vagyok. Az
elmúlt négy évben a Parlamentben, hittel küzdöttem a választókerületben élőkért. Eredményesen szólaltam fel a Paksi Atomerőmű dolgozóinak érdekében,
hogy megkaphassák az elmaradt
cafeteriájukat és béremelésüket
is. Sikerrel léptünk fel az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium megmentéséért. A városunk
sport- és civilszervezetei számára sikeresen követeltem vissza
a Kormányzat által „elfelejtett”
támogatásokat. Felszólaltam a
szakrendeléseken tapasztalható hosszú várólisták ellen, valamint a nagydorogi, németkéri
út rendbetételéért. Felemeltem a
szavam a 6-os útra omlott löszfal helyreállításának késlekedése
miatt és még számos, a mindennapokat érintő témában. Képviselői munkám során mindig a
választókerületem érdekeit néz-

Fotó: magánarchívum

ve hoztam meg döntéseimet, ha
szükség volt rá, máshogy szavaztam, mint a frakcióm. Hiszek az atomenergia és ezzel
együtt Paks térségének jövőjében is. Számomra a választókerület nem csak Paksból, Paks2

beruházásból áll. A környező
települések fejlesztésére is komoly figyelmet kívánok fordítani, ahogy eddig is. Az erőműépítés mindannyiunk számára
fontos, de a térség országgyűlési
képviselőjének nem lehet fonto-

sabb az itt élők érdekeinél. A következő évek beruházásai nagy
lehetőségeket hoznak számunkra, de rajtunk múlik, hogy hogyan élünk velük. Azt gondolom, hogy sok esetben a beruházás érdeke nem esik majd egybe
a Pakson és a környező településeken élők érdekeivel. Komoly
feladat lesz megvédenünk térségünket a politikai szerencsevadászoktól. Most lesz igazán
fontos, hogy egy főállású parlamenti képviselője legyen Paksnak és környékének. Minden itt
élőt segíteni kell abban, hogy itthon találja meg a boldogulását,
és sikeresen tudjon élni a következő évek fejlődésével, függetlenül attól, hogy valaki erőműves
dolgozó vagy más területen keresi meg a kenyerét. A képviselői
munka egész embert kíván! Én
erre a szolgálatra jelentkezem,
ehhez kérem az Önök támogatását, szavazatát!

Országgyűlési választás
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Szarka Sándor Magyar Munkáspárt
Szarka Sándor vagyok, 1978ban, Pakson születtem. Munkáscsaládból származom. Tenni kívánok a munkásokért, közmunkásokért, fogyatékkal élőkért!
Biztos munka! Biztos jövedelem!
Biztos jövő! Ezért küzd, ezt kínálja a munkáspárt. Létbiztonságot mindenkinek! Élhető életet! Nyugdíjasok megbecsülését.
Kizsákmányolásmentes munkahelyeket. Valóságos környezetvédelmet! Tömegsportot s
annak utánpótlását. Fiatalok
jövőjének segítése, támogatása. Lakások, utcák, vasút felújítása, építése. A fiatalok munkahelyhez, lakáshoz jutása, szociális bérlakások építése, panel s
családi házak felújítása, állami
forrásból, nélkülözés felszámolása. Közmunka helyett valóságos munka bevezetése. Minden háztartás kapjon ingyenes
internet-hozzáférést, tisztességes béreket! Biztonságos, kiszámítható életet, magyar mező-

Fotó: magánarchívum

gazdaságot, migráns s háborúmentes Európát. Fizessenek a
gazdagok! 45%-os vagyonadót
a milliárdosokra! Progresszív
adórendszert. A gazdagok fizessenek több adót, a minimálbér legyen adómentes! 200 ezer
forint nettó minimálbért, adó-

mentesen. 100 ezer forint minimál nyugdíjat. Gyógyszerárak
csökkentését. 65 év felett legyen
ingyenes a gyógyszer! Nyugodt
életet az időseknek! Kárpótlást
a rendszerváltás veszteseinek!
A nyugdíjkorhatár nőknél 55
év, férfiaknál 60 év legyen! Jö-

vedelemarányos családi pótlék
bevezetését. Bér s nyugdíjplafon bevezetését. Áfa csökkentését, a mélyszegénység megszüntetését, 35 órás munkahetet! Megbízható, ingyenes,
várólista nélküli orvosi ellátást! Lakást minden embernek!
A kilakoltatások azonnali megszüntetését, e problémára azonnali átfogó, valódi megoldást!
Az atomenergia felhasználása hosszú távon a paksi atomerőmű bővítésével! Megbízható közlekedést, megfizethető
vonat- és buszjegyeket! A vasutak gyors fejlesztését, helyközi
s helyi buszjáratok korszerűbb
kialakítását a gyorsabb s pontosabb közlekedés végett. Ez
csak akkor valósítható meg, ha
a Magyar Munkáspárt ott lesz
a parlamentben! Tiszta közéletért dolgoznék! Kérem Önöket,
szavazzanak a Magyar Munkáspártra. Köszönettel!
Benne bízhat!

Bencze János Jobbik Magyarországért Mozgalom
Tisztelt Választópolgárok!
Bencze János vagyok, a Jobbik
Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje Tolna megye 3-as számú választókerületében. Születésem óta Simontornyán élek. 2014 óta a Jobbik
megyei közgyűlési képviselőjeként dolgozom, és járom a vidékünket. Ahol lehet, segítséget
nyújtok, hiszen közös érdekünk
egy élhető térség. Háromgyermekes családapaként kötelességemnek érzem, hogy a következő generációnak egy élhetőbb és
biztonságosabb jövő lehetőségét
teremtsük meg.
Az elmúlt évtizedek legnagyobb
méretű beruházásában, a paksi
atomerőmű-bővítésben komoly
lehetőségek rejlenek, a Jobbik pedig mindig is kiállt az erőműbővítés mellett. Ennek kapcsán a helyi
vállalkozók elsőbbséget élvezve,
és az idetelepülő cégek megfelelő koordináció mellett lendületbe

Fotó: magánarchívum

hozhatják a környék iparát és új
lehetőséget biztosíthatnak.
Ez csak tisztességesen, a korrupciót kizárva hozhat megfelelő
eredményt.
Fontos az egészségügyi ellátás fejlesztése, hiszen a megnövekvő

embermennyiség a jelenlegi túlterhelt ellátórendszert megoldhatatlan feladatok elé fogja állítani.
Tetézi a problémát, hogy sokaknak a katasztrofális állapotban
lévő közutakon kell nagy távolságot megtenni a legközelebbi kór-

házig. Éppen ezért létfontosságú
az úthálózat fejlesztése.
Civil kezdeményezések és szervezetek maximális erősítésére van
szükség erkölcsileg és anyagilag
egyaránt, hogy Paks ne csak iparilag, hanem kulturálisan is központtá tudjon válni a térségben.
Hiszen minden korban ezek a
polgári kezdeményezések voltak a
kulturális élet hajtómotorjai.
Ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson, fel kell lépni nyíltan a törvénytelenségek, az értelmetlen támogatások ellen. Eddig is ezt tettem, számos gyanús
közpénzfelhasználási ügyben indítottunk eljárást. Országgyűlési képviselőként még komolyabb
lehetőségem lenne ennek folytatására.
Mindent megteszek azért, hogy
térségünket a valódi fejlődés útjára léptessük.
Ehhez kérem az Ön támogatását
is. Bencze János

Portré
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Jó napot, mi újság?

Németh Irén
Érdekes, izgalmas vállalkozás
volt Németh Irén számára Paksra költözni. Az ország másik végéből, Tiszaújvárosból érkezett a
férjével és kislányával 1981-ben,
második gyermeke már itt született. A családjától való távolság
gondolata akkor még nem foglalkoztatta. Most már igen, hiszen testvérei mind ottmaradtak
egymás közelében, neki viszont
jobbára a telefonos kapcsolattartás maradt, újabban pedig az
évente megrendezett Németh
családi összejövetel Sajószögeden, ahol nevelkedett.
Orosz nyelvi gimnáziumban
érettségizett, közgazdasági, ipari árkalkulátor, árszakértő képesítéseket szerzett. Pakson előbb
az atomerőműben a karbantartási igazgatóságon dolgozott,
majd a Vegyépszernél tett kitérő után pályázott az erőmű tá-

jékoztatási irodája által meghirdetett állásra. Mivel mindig nagyon érdekelte a reklám,
marketing, kommunikáció, Dunaújvárosban reklám- és rendezvényszervezést tanult. Az itt
szerzett szakképesítéssel a zsebében pénzügyi és reklám előadóként kezdte munkáját 1992 elején. Ma gazdasági elemzőként
dolgozik a TLK csapatának tagjaként. Mostanra elkülönültek,
letisztultak a feladatok, de eleinte
nagyon összetett volt a tevékenysége. Tizenöt éven át szervezte az atomerőmű rendezvényeit, és volt azok háziasszonya. Ám
nemcsak az atomerőmű programjainak stábjában lehetett felfedezni, a Paksi Duna-partért
Közalapítvány titkáraként városi
rendezvények sikeréért is dolgozott. Az alapítvány feladat híján maradt, nem úgy Irén, aki a

Gastroblues fesztivál szervezőinek táborát erősíti. Előbb a főzőverseny résztvevője és nem mellesleg díjazottja volt éveken át.
– A kezdetektől teljes szívvel kötődöm a fesztivál minden eseményéhez. Nagyon sok érdekes,
„sokszínű” ember fordult már
meg itt a 25 év alatt, akikkel élmény újból találkozni. Sokakkal az életemet meghatározó barátságot kötöttem. A zene világa teljesen elvarázsol, más füllel,
szívvel hallgatom a zenét – foglalta össze élményeit. Az alapvető kapocs, a gasztronómia szintén nagyon fontos az életében.
Vézna gyerek, majd vékony lány,
fiatalasszony volt, ezért elhatározta, hogy mindig ízletes ételeket fog főzni. Nem volt rest szakácskönyveket, sőt szakácsiskolai tankönyveket vásárolni,
tanulmányozni. – Miután meg-

tanultam ízlelni, igyekeztem házasítani az ízeket, játszottam a
különböző alapanyagokkal, sokszor sikerrel. Nagy öröm volt látni, hogy az elkészült „remekművemet” jó étvággyal fogyasztják
a családtagok, barátok – mesélte.
– Paks a lehetőség városát jelentette számomra, és ez nem szűnt
meg. Nagyon nagy lelkesedéssel végeztem mindig a munkámat, de a kiteljesedésem a Tájékoztató és Látogató Központhoz
(TLK) fűződik – összegezte. Ennek megkoronázása volt, amikor
átvette a céggyűrűt. – Nagyon
nagy szurkolótáborom volt, akik
osztoztak az örömömben. Életemben annyi virágot nem kaptam, mint akkor. Fantasztikus
érzés volt, úgy éreztem beérett
az, amiért dolgoztam. Amikor meghajoltam, és felzúgott a
taps... a mai napig könnybe lábad a szemem – idézte fel. Azt
mondta, tartalmas volt az eddigi élete, és azon lesz, hogy ez továbbra is így legyen. A felvetés
azért időszerű, mert elkezdett
barátkozni a nyugdíjba vonulás
gondolatával, hiszen 2019. január 1-jén eléri a nyugdíjkorhatárt. Maga is meglepődik, amikor utánaszámol: 45 éve dolgozik szívvel, lélekkel.
Azt mondja, hogy biztosan tevékeny élete lesz a továbbiakban
is. Családtagjai, négy unokája,
akikre rendkívül büszke, most
is mindenben számíthatnak rá,
de így még több időt tud majd
áldozni rájuk. Szeretné rendezvényszervezői és orosz nyelvtudását kamatoztatni, folytatni az élménydús túrákat az ASE
szakcsoportjával, amelyen belül
egy kisebb, szinte baráti közösségnek is tagja, akikkel évek óta
jár Erdélybe, az EKE-táborba.
Bakancslistáján Peru és Malajzia is szerepel. Egy újabb szerelem Dombori, a családi nyaraló, ahol nyugalom, csend várja,
és autótülkölés helyett madárcsicsergésre ébredhet. Már várja a
pillanatot, amikor megérkeznek
az unokák csillogó szemmel, és
számolja a napokat, amikor elkészítheti az idei első lecsót bográcsban, akácfa tűzön.
Vida Tünde

Közélet
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Városi olvasmányok

Mozaik

Munkásművelődési Központ 1978
– fellegvár épül az egykori halászfaluban

„Minden város a saját nyelvén írja a történetét. Az utcák, terek, épületek és műemlékek önálló jelrendszert hoznak létre, amelyet, akár egy szöveget, megérthetünk, megtanulhatjuk
olvasni a várost.” Ficsor Benedek, újságíró
Írták egyben, írták külön, de akkor és ma
is minden paksi tudja: a munkásművelődési központ már negyven éve határozza meg
a lakótelep arculatát, a város kulturális, közösségi terét.
1976-ot írunk, amikor az óvárosi gyerek a
többgenerációs családi házból – dáliák és a
nagypapa életakarását, életigenlését elbeszélő csendjéből, a nagymama szigorából – az
újvárosi, tanácsi bérlakásba költözik. A szülők a régi parasztbútort lakkozott bútorra
cserélik, a nagymamától kapott támlás széket zöldvirágos huzatú fotelekre. A gyerek
az Eötvös utcai óvoda után a Tolnai útiba
jár, új jelet kap, mert a régi már foglalt. Új jelet kap az óvodában, új jelet kap az életben:
az óvárosi kapu kitárul az újvárosi felé. Ha
dél felé néz, messzire ellát, megkezdődött az
atomerőmű építése, ha észak felé néz, legszívesebben felkapna a háromkerekű biciklire
és visszamenne a nagypapához.
Marad. És ámulva nézi a lakótelep, a lakótelepi iskola, a művelődési ház épülését. Aztán: „A ház, a gyönyörű, modern és tekin-

télyes méretű épület pontos neve: munkás
művelődési központ. Pénteken, november 24-én (1978) délután adták át ünnepélyes külsőségek között. A paksi atomerőmű
építésének történetében és egész Paks történetében igen fontos állomás ez. Az erőmű lakótelepén, a Kishegyen olyan fellegvára létesült a művelődésnek, a magas szintű szórakozásnak és kulturálódásnak, ahol
jó adottságok vannak színházi előadás megtartásához, a könyvtári munkához és nyugodt olvasáshoz, továbbá a sokrétű klubesthez is. Mindezek mellett az sem lényegtelen, hogy a művelődési központ dolgozói, az

egyre népesebb szakembergárda ilyen körülmények között az eddiginél jobban tudja
segíteni, szervezni az egész paksi járás művelődési és kulturális életét, programjait.
A művelődési központ avató ünnepségére több ezer ember szeretett volna elmenni,
így mondták Pakson már napokkal előbb. A
színházterembe 440-en férnek be és a színpadon 39 tagú volt az elnökség. Részt vett az
avatási nagygyűlésen K. Papp József, a megyei pártbizottság első titkára, dr. Szabópál
Antal, a megyei tanács elnöke, Rigóczky István, a paksi járási pártbizottság első titkára, továbbá sok más megyei és paksi vezető, meghívott vendég. Baksai Ferencnek, a
nagyközségi pártbizottság titkárának elnöki köszöntő szavai után dr. Boros Sándor
művelődésügyi miniszterhelyettes mondott ünnepi beszédet. A miniszterhelyettes
szavai után kitüntetéseket adtak át a TÁÉV
dolgozóinak és a két szekszárdi tervezőnek.
A létesítményt tervezték: Balázs Csaba építész és Nagy János szerkezettervező, a Tolna megyei Tanácsi Tervező Vállalat munkatársai, valamint Vörös József belsőépítész, a Kereskedelmi Tervező Vállalattól.
Az első műsort a Magyar Néphadsereg Központi Művészegyüttese adta az atomerőmű munkás művelődési központjában, közvetlenül az avató ünnepség után. Este pedig már színházi előadás volt, a Népszínház
művészei játszották Molnár Ferenc Liliomját, zsúfolt nézőtér előtt.” (Tolna Megyei
Népújság, 1978. november, 28. évfolyam,
258-282. szám)
A település közben várossá vált, a ’70-es
években született gyerekek felnőtté. Dél felé
nézve távolra látni. Észak felé nézve – a kis
utcákba, közökbe és gesztenyefák között –
szintén távolra látni. Nincs különbség…
Tell Edit

Részlet a Dunántúli Napló korabeli cikkéből (1978-11-25 / 325. szám)
„A városiasodó Pakson, ahol hazánk első atomerőműve készül, pénteken ünnepélyesen
felavatták a 80 millió forint költséggel létesült munkásművelődési központot. A Dunára
tekintő új lakótelep központjába tervezett háromszintes, nagyon szép épületet dr. Boros
Sándor kulturális miniszterhelyettes adta át rendeltetésének.
A munkásművelődési központ külső megjelenésével, igényes belső kiképzésével jelképe annak a hatalmas változásnak, amit a népgazdaság legnagyobb beruházása hozott az
egykori halászfalu életében.”

Mozaik
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Mesterek: Várszegi László kőművesmester
A Makovecz piacépület és a Kishegyi úti lakótömbök mellett
még sok paksi épület őrzi Várszegi László kőműves kezének
nyomát. – A tanulóéveimben sajátítottam el azokat a fogásokat
és technikákat, amelyeket aztán
egész életemben alkalmaztam.
Ezeket a felsőbb évesek mutatták meg nekünk, a mestertől elsősorban azt tanultuk meg, hogy
mindig tiszta ruhában, pontosan
kell megjelenni a munkahelyen.
Jó példát mutatott: minden alkalommal ő volt az első a munkában és ő hagyta abba utolsóként.
A mester nemcsak a szakmai
dolgokra figyelt, például hogy
egyenes legyen a fal, hanem vigyázott a rábízott társaságra –
idézte fel emlékeit Várszegi László, aki arról is beszélt, hogy már
az iskolapadban is nagyon komolyan számonkérték a téglakötést, aminek fontosságát csak
évekkel később értette meg iga-

Fotó: TelePaks

zán. Az első igazi sikerélményét
akkor élte át, amikor az anyag elkezdett formálódni a keze alatt.
Nem ment elsőre, ahogyan a
szakmát sem szerette meg azonnal. Évek alatt jutott el odáig, hogy a szakmájára már nem
munkaként, hanem alkotói tevékenységként tekint. – A kőművesek két fő tevékenysége a falazás és a vakolás. Nemcsak érteni,
hanem érezni is kell az anyagot.

Sárral, földdel dolgozni a legjobb
érzés, aztán következik a fa. Betonnal és malterrel még elviselhető, de a műanyag, a műgyanta, a sztiropol és főleg az üvegszálas anyagok egyáltalán nem
vonzóak, mégis a maradandóságuk, nagyszerűségük és praktikumuk miatt értéket képviselnek – mondta Várszegi László.
Kiemelte, hogy egy igazi mesternek már az első tégla elhelyezé-

sénél éreznie kell az egész épületet. – Az alkotás maga az élet.
Egy kölni dómot vagy egy völgyhidat nem lehet divathullámként kezelni. Az építőipar is folyamatosan fejlődik, a gépesítés
megkönnyíti, egyben megváltoztatja a munkát. Mégis az igazi értékét csak az látja meg, aki
kézzel lehúzza a vakolatot, lesimítja, legletteli, lefesti a falat –
tette hozzá. – A feladatot mindig egy adott korszak határozza meg, nekünk most azt, hogy
társasházakat építsünk. Napjainkban legalább annyi szépsége
van a kőműves munkának, mint
a régebbi időkben, vagy amikor
még hasítófűrésszel vágták a gerendákat, amiket leúsztattak a
Dunán. Aki a kőműves szakmát
választja, folyamatos tanulással
az építőipar bármely területén el
tud helyezkedni, és akár vezető
szakemberré is válhat.
Weller P. Hanna

Paks az én városom

Fotók: TelePaks

– A hetedik Herczeg József
vagyok, akit a paksi plébánián anyakönyveztek. A fiam a
nyolcadik, az unokám a kilencedik, és a tizediket is szeretném megélni. Nem tudnék, de nem is akarok innen
elmenni. Szeretem ezt a várost, mert tiszta, rendezett, virágos, ám hangulatát nemcsak
ez és a Duna adja, hanem az
itt lakó emberek is – fogalmazott Herczeg József, aki azt is
elmondta, hogy szinte a Dunánál nőtt fel. – Reggeli után az
utunk a partra vitt, aztán haza-

mentünk megebédelni, és máris szaladtunk vissza a folyóhoz, de a település minden részét bejártuk. A mai Paksi Vak
Bottyán Gimnázium helyén
egykor labdarúgópálya volt.
Édesapámmal rendszeresen kijártunk a meccsekre. Amikor a
Kinizsi gólt rúgott, kaptam egy
Stollwercket – idézte fel emlékeit Herczeg József. Azt is elmondta, hogy a gimnázium
régi épületétől két házra laktak, így egy perc alatt beért az
iskolába. Herczeg József a város polgármestere volt, amikor napirendre került a gimnázium bővítése, az új szárny
megépült. Emellett utakat építettek, valamint zajlott a gáz- és
szennyvízprogram a városban,
de az ipari park létrehozását
tartja a legnagyobb alkotásnak.
Kiemelte, hogy anyagi lehetőségeihez mérten sok mindent
megtett az akkori önkormányzat a település fejlődéséért.

Vincze Zita a nyolcvanas évek
derekán került Paksra, édesapja munkája révén költözött
a család a városba. Első sétáik
egyike a Duna-partra vezetett.
Zita azonnal a szívébe zárta a
folyót, ahogy az egész környéket. – Nagyon szívesen vagyok
a Duna-parton. A folyó mindig megnyugtat. Nagyon szeretem jellegzetes illatát, amikor
rágondolok, mindig ez az első,
ami felsejlik – mondja Zita,
aki 14 évesen elhagyta a várost, Pécsre ment középiskolába, egyetemre is ott járt, majd

Londonba került, aztán pedig
Budapestre. – Másfél éve tértem
vissza Paksra, itt kaptam munkát a Kereszt utcai nappali ellátóban. Szeretem ezt a várost,
azt gondolom, nagyon élhető, bár a fővárosi nyüzsgés után
eleinte furcsa volt, hogy hét óra
után minden bezár. Tavaly elkezdtem újra felfedezni a települést, nagyon jó közösségekre találtam. A mai Paksot is nagyon szeretem. Jó újra itt lenni
– emelte ki Zita, aki arról is beszélt, hogy az atomerőmű-építés
biztosan sok embert vonz majd
ide, és felpezsdíti a város életét.
– Két éve még nehezen tudtam
volna elképzelni, de most úgy
érzem, hogy olyan életszakaszban vagyok, amikor kifejezetten szeretem, ha olyan nyugalom és csend vesz körül, mint
ami jellemzi Paksot – fogalmazott, hozzávéve, reméli, hogy ezt
sikerül megőriznie a városnak.
Sólya Emma
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A szék az otthonok bútorzatának meghatározó darabja. Kiképzése, formája, anyaga minden korban árulkodik a tulajdonos
társadalmi státuszáról, ízléséről, életmódjáról, szokásairól. A képeken látható, 1840es évekből származó biedermeier stílusú
szék a Paksi Városi Múzeumban tekinthető meg.
A biedermeier stílusirányzat az empire stílusból nőtt ki, amivel így rokon formaelemeket mutat, de ebből a sajátos polgári stílusból hiányzik az empire merevsége, pompája, gazdagsága. Magyarországon
ez a stílus a reformkor időszakát öleli fel, a
táblabíró világ stílusává vált. A biedermeier
bútorok legnagyobb „fogyasztói” a középnemesek és a polgárok voltak, akik e bútorok tartósság, olcsóság, célszerűség irányelveihez igazodva rendezték be otthonaikat.
Megnőtt a lakóhelyek intimitása, illetve az
arra való törekvés. Így vált a biedermeier az
első igazán hangulatos, kényelmes polgári
berendezés stílussá.
A Szeniczey-kúria keresztboltozatos, virágmintás festett falú szalonjában a szék funkciója megváltozott, már nem dísztárgy volt.
A funkcióhoz való alkalmazkodás minden
korban adott volt – minden szék arra szol-

Fotók: Pupp Edina
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gált, hogy üljenek rajta –, de más előírások
szabályozták. A Biedermann kényelmesen
akart ülni rajta, engedte láttatni a ruhát, a
teljes alakot.
A bemutatott biedermeier szék az otthonosságot szolgáló bútordarabbá lépett elő,

Tárgy/
történet

sima szögletes fából kialakított egyenes lábai
könnyűek, kecsesek. A felfelé meghosszabbított hátsó lábak tartják a hajlított lécek alkotta támlát, melynek felső részét rombusz
alakú berakás díszíti. A szék ülése párnázott, anyaga virágmintás ripsz. Kialakításánál nagy gondot fordítottak a test kényelmes

megtámasztására. A szék hajlatai kimértek
és rövidek, feszültséget és látszólagos rugalmasságot kölcsönöznek a bútornak.
Bútorkészítéshez csak hazai faanyagot
használtak, a gyümölcsfákon kívül topolyafát, habos kőrist és jávort. A bemutatott szék esetében többfajta fával és megoldással találkozunk. Maga a szék diófából,
a támláján látható intarzia pedig rózsagyökérből készült. Kezdetben minden díszítőtechnikáról lemondtak, a bútorok kizárólagos dísze a formák szépsége, a szép arány és
a kellemes színű és rajzú változatos faanyag
volt. Az 1830-as években megjelent némi
intarzia, majd később szövevényes intarzia,
de ez már átmenet volt a neorokokóba.
E szék leglényegesebb vonása a kézműves
jelleg, ugyanis az empire kor gyakorlatától
eltérően nem építészek, hanem maguk az
iparosok készítették a bútorok terveit. Az
ülőbútorokat teljesen elölnézetre alakították, valójában ennek a széknek nincs is oldalnézete.
Ahogy a fentiekben bemutatott szék is jól
példázza, a biedermeier stílus az ülőbútorokban bontakozik ki a legszabadabban és
legdekoratívabban.
Gazdag-Fejes Margit
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Hétköznapi hit: Kik a keresztények?
Bizonyára mindnyájan találkoztak már
keresztény emberrel. Ha mégsem, valószínűleg akkor is mindenkinek van legalább
egy-két gondolata arról, hogy milyenek,
kik is valójában. Az előző lapszámban elindított Hétköznapi hit című sorozat folytatásában ezeket a sztereotípiákat vettük
górcső alá Bor Imrével.
– Nincs vasárnapi kereszténység. Igaz, hogy
aki keresztény, rendszeresen jár hívő közösségbe, de nem az tesz valakit kereszténnyé,
hogy vasárnaponként elmegy a templomba.
Előző alkalommal szó volt arról, hogy mindenkinek találnia kell valamit, ami boldoggá
teszi. Mi, keresztények úgy gondoljuk, hogy
egyedül Istenben találjuk meg ezt, ráadásul
úgy, hogy Jézus Krisztus tanítását egyedüli
vezérfonalnak fogadjuk el az életünkre nézve
– állapította meg Bor Imre, aki azzal folytatta, hogy nincs magányos kereszténység sem.
Bár a történelem során voltak már és lesznek
is, akik magányba vonulnak egy időre, ennek ellenére a kereszténység közösségi ügy.
Jézus azt mondta a nagy parancsolatban,
hogy szeresd az Urat és a felebarátodat, mint
magadat, ezt pedig senki nem tudja egyedül megvalósítani. Muszáj emberek között
lennem, hogy szerethessem őket. Ugyanakkor hagynunk kell azt is, hogy minket szeressenek, mert semmit nem ér az a közösség,
ahol mindenki kifejezi a másik felé a szeretetét, de senki nem hagyja, hogy viszontszeressék. Fel kell ismernünk, hogy egyikünk sem
rendelkezik végtelen tudással és erővel, ezért

Fotó: Szaffenauer Ferenc

időről időre szükségünk van mások segítségére – mondta Bor Imre, hozzátéve, hogy
nincs szolgálatmentes kereszténység. Azt is
írja a Biblia, hogy egy közösségben aktívan
kell részt vennie egy kereszténynek. Jézus a
missziós parancsban azt mondta, hogy menjetek, és nem azt, hogy ücsörögjetek („Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának,
a Fiúnak és a Szentléleknek nevében” Máté
28:19). Nem tudjuk, miért, de Isten úgy döntött, hogy emberek által szól emberekhez, és
emberek cselekedeteiben mutatja meg a sze-

retetét. Nem lehet az utcán sétálva találkozni Istennel, hanem őt követő, Jézusban hívő
keresztényekkel lehet kapcsolatba kerülni,
akik beszélnek róla, és bemutatják szeretetének egy kicsiny szeletét. Minden, amit a hívő
emberek tesznek, Isten végtelen kegyelmére, irgalmára mutat. Mindezt nagyon intenzíven élhetjük át egy élő hitű közösségben –
zárta gondolatait Bor Imre.
(Kérdéseiket, véleményüket szívesen fogadjuk a weller.p.hanna@paks.hu, valamint az
imrebor2@gmail.com e-mail címekre.)
Weller P. Hanna

Minőségi tartós élet
Sokan a második trimesztert, azaz a várandósság középső szakaszát élik meg a babavárás legszebb, legkellemesebb időszakának. Ilyenkor általában már a múlté az
émelygés, hányinger, és ebben az időszakban energikusabbak a kismamák. Azért előfordulhatnak kellemetlenségek, mint például a székrekedés, ami egy kis odafigyeléssel
enyhíthető. Azt szoktam tanácsolni a várandósoknak, hogy reggelire csináljanak finom, egészséges főtt kásákat. Ezt készíthetik
zabpehelyből, rizsből, kölesből, kukoricadarából. Minden esetben kicsit le kell pirítani a gabonákat, majd hozzáadni növényi tejet, a zab esetében elegendő a víz is. Ezután
szórhatnak bele mazsolát, ami nagy menynyiségben tartalmaz vasat. Fűszerezzék pici
sóval, zöld kardamommal, fahéjjal, csipet-

nyi gyömbérrel. Miután megfőtt, hozzáadhatnak kevés kakaóport vagy gabonakávét,
illetve gyümölcsöket is darabolhatnak bele.
Használhatnak áfonyát, epret, erdei gyümölcsöket, almát. Ízesíthetik a kását kevés mézzel is. Ez egy igazán tápláló reggeli, amiből ha marad, akkor napközben is elfogyaszthatják, de estére már ne tartogassák.
Ezek a kásák egyébként nemcsak a várandósok emésztésének tesznek jót, hanem mindenkinek. Tízóraira érdemes a gyümölcsöket önmagukban fogyasztani, pár szem házi
keksszel. Az ebéd tartalmazzon kis salátát is.
Jön a tavasz, így már könnyebb lesz frisset
összeállítani, télen pedig fermentált zöldségek legyenek a tányéron. Délután egy zöldturmix erőt adhat a nap hátralevő részéhez.
Ehhez egy maréknyi spenótra, egy almára,

pár szem natúr datolyára (fontos, hogy ne
cukrozott legyen) és egy banánra van szükség. Az egészet össze kell turmixolni egy kevés vízzel vagy mandulatejjel, citromlével.
Ez a turmix tele van vassal, kalciummal,
magnéziummal, rosttal. Természetesen más
gyümölcsökkel lehet kombinálni. A vacsora legyen könnyű, egy része ugyancsak valamilyen nyers zöldség. Az ételek mellett
fontos a megfelelő mennyiségű vízfogyasztás is, ezért mindig legyen kéznél, a legjobb
a tisztított víz. A vizesüvegbe tegyenek egy
kis hegyikristály kövecskét, ami „emlékezteti” a vizet arra, hogy milyen volt, amikor
még forrásvíz volt: sok könyv, írás szól arról, hogy a víz milyen jó információtároló és
vivő anyag.
Nagyné Szalai Melinda
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Új vezetője van a Kertbarátoknak
Fotók: Szaffenauer Ferenc

– A legkedvesebb számomra minden programunkból az első, így az első adventi kiállítás, adventi gyertyagyújtás, és az első Tök
jó nap – mondta Pupp Józsefné, aki húsz év
után visszavonul a Paksi Kertbarátok Egyesülete elnöki posztjáról. Nyiratiné Nász Rózsa
veszi át a vezetői feladatokat, akit a civilszervezet tagsága megválasztott.
Pupp Józsefné úgy fogalmazott, hogy szép
volt az elmúlt két évtized, sokat tanultak
egymástól a szakmai programjaik során, és
mindig volt tennivaló, amelyek közben öszszekovácsolódott a csapat. – Az utóbbi pár
esztendőben nem egyszer merült fel, hogy

leteszem a lantot, de aztán mindig jött még
egy év, és még egy. Egyesületünk kerek évfordulóján azonban már tényleg elérkezettnek láttam az időt a váltásra – mondta, hozzátéve, hogy kicsit nehéz a szíve, ugyanakkor fel is lélegzett, mert ennyi idősen, család
mellett nehéz volt már elvégezni a vezetői feladatokat, elfáradt. Kiemelte, hogy az
egyesület tagjaként továbbra is számíthatnak a munkájára.
Nyiratiné Nász Rózsa még az alapítás évében csatlakozott az egyesülethez, és tanácsaival, munkájával folyamatosan segítette
a leköszönő elnök tevékenységét. – Amikor
nyugállományba vonultam, megfogadtam,
hogy nem vállalok többet vezető szerepet,
de erre a posztra az egyesület fennmaradásának érdekében rábólintottam – mondta az újonnan megválasztott vezető, aki arról is beszélt, hogy úgy gondolja, az eltelt két
évtized fantasztikus volt, amit eddig elértek,
megvalósítottak, azt nehéz lenne felülmúlni,
talán kicsit másfelé haladhatnának. – Létrehoztunk egy csodálatos kertet, most elkezdhetünk csinálni egy másikat – élt a hasonlattal. Azt is elmondta, hogy vannak konkrét tervei, de egyelőre nem kívánt elárulni
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részleteket, mondván, hogy először szeretne
egyeztetni a tagsággal a jövőről.
A közgyűlést követően könyvbemutatót tartottak a kertbarátok. Az Aki a virágot szereti/20 éves a Paksi Kertbarátok egyesülete című kötettel eddigi húszéves történetét
örökíti meg a szervezet. A 200 példányban
nyomtatott kötetben a fotókkal, korabeli újságcikkekkel illusztrált történeti áttekintés
mellett huszonegy egyesületi tag osztja meg
az emlékeit az olvasókkal. A könyv megjelenését a képviselő testület közművelődési,
kulturális és társadalmi kapcsolatok bizottsága pályázat útján támogatta.
-gyöngy-

Sudár Liliána lett Tolna megye szépe
Fotó: Molnár Gyula

Sudár Liliána (Tolna) fejére került a korona
az idei Miss Alpok–Adria Tolna megyei döntőjén, ami a paksi Csillag Show-tánc Egyesület szervezésében zajlott a Csengey Dénes Kulturális Központban. Az első udvarhölgy Papp
Veronika (Paks) lett, aki egyben elnyerte a
Paks szépe címet is, a második udvarhölgy pedig Auth Evelin (Szekszárd). A versenyhez in-

ternetes szavazás is társult, itt a legtöbb voksot Szabó Mónika Csenge kapta – tájékoztatott dr. Czárné Nagy Ildikó. Az egyesület
művészeti vezetője arról is beszámolt, hogy
ez alkalommal a helyben leadott közönségszavazatok jótékony célt szolgáltak, a kategória győztese által képviselt civilszervezetet 200 ezer forinttal támogatták. A legtöbb

szavazatot Papp Veronika kapta, aki az Önzetlenül Segítők Paks Nonprofit Alapítványt
választotta. Elmondta, hogy teljes mértékben azonosulni tud az általuk képviselt célokkal, mindig fontos volt számára az önzetlen segítés, a körülötte levők támogatása. Az
esten fellépett Burai Krisztián előadóművész,
énekes, dalszerző, szövegíró, Ledneczky Virág énekes, Komáromi János költő, a Csillag
Show Dance Team táncosai, valamint készült
egy olyan koreográfia is, amelyben az Atomerőmű SE NB I-es kosárlabdacsapatának tagjai működtek közre. Az est különlegessége
volt, hogy a lányok Czakó Balázs természetfotóival díszített fürdőruhákat és alkalmi ruhákat viseltek, amelyeket Juhász Szilvia készített. A Csillag Show-tánc Egyesület szervezésében megvalósult tizedik esten tizennégy
lány versenyzett a Paks szépe és a Tolna megye szépe címért. Első helyezésével Sudár Liliána nyerte el a jogot arra, hogy képviselje
Tolna megyét az Alpok–Adria nemzetközi
szépségverseny országos döntőjében, ahonnan az első három helyezett jut tovább a Miss
Alpe Adria International döntőjébe.
Kohl Gy.
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Ha esik, ha fúj – minden pénteken edzés
Fotó: Kókai Péter

Az ASE szabadidő szakosztályát bemutató sorozatunkban az
öregfiúk labdarúgó szakcsoport
következik, amely 1986 óta működik a klub keretében. Kővári István révén, aki idén tölti be
a 76. életévét, még van, aki az alapítókat képviseli. A szakcsoportot 1994 óta Patkós István vezeti, akit a társaság múltjáról, jelenéről kérdeztünk.
– Hogyan kezdődött a szakcsoport története?
– Alakult egy focicsapat 1982ben, amely benevezett a járási bajnokságba, aztán ahogy lépegettek felfelé, kiváltak azok,
akik csak kedvtelésből játszottak, és 1986-ban megalakították

az öregfiúk labdarúgó szakcsoportot. Ez már a szabadidő hasznos eltöltéséről, a szórakozásról szólt. Az alapítók Amtmann
Jenő, Jambrich István, Kapus István, Sipos József és Kővári István
voltak. Nyolc évig Sipos György
irányította, azóta pedig én vezetem a szakcsoportot.
– Mikor kerültél a csapathoz?
– Söprögetőnek kerültem a megye I-es csapathoz 1986-ban, miután abbahagytam az aktív játékot, technikai vezető lettem. Kétszer voltam vezetőedző az NB
III-ban, és 1999-ben, amikor
megszűnt az ASE-nél a versenyszerű felnőtt labdarúgás, akkor
is én voltam a vezetőedző. Ötven

évet fociztam vörös és fekete salakon, rossz minőségű pályákon.
Most már nem játszom, fél éve
műtötték a térdemet, már nem
bírja a terhelést.
– Milyen programok voltak és
vannak, merre jártatok az elmúlt
harminckét évben?
– Minden évben játszunk nagypályán oda-visszavágóval mérkőzéseket, régebben négy, most
már csak két csapat ellen. Már
most le van kötve az időpont a
tatabányai erőmű – velük ebben
az évben lesz harmincéves a kapcsolat – és Hajós öregfiúk csapata ellen. Voltunk kispályás tornán Németországban, éveken
keresztül jártunk a faddi focifarsangra. Ennek az eseménynek az
Atomerőmű volt a főszponzora,
mindig meghívták az aranycsapat még élő játékosait, többször
ott volt Grosics, Buzánszki, Hidegkúti, sőt még Puskás is. Mindig komoly csapatok jöttek, volt,
amikor Puhl Sándor is vezetett
meccset. Szinte mindig a dobogón végeztünk, de ez már jó tíz
éve véget ért. A villamosiparági
tornákon a kezdetekkor még mi
adtuk a csapat kilencven százalékát. Most már kevesebb játékosunk kerül be, de a csapat gerince
még mindig az öregfiúktól kerül
ki. Ezeken a tornákon 7-8 alka-

lommal voltunk elsők, és szinte
mindig dobogóra állhattunk.
– Jelenleg milyen eseményeket
szerveztek?
– Játszunk nagypályán, rendezünk kispályás tornát a téli időszakban, és van rendszeres házi
lábtengó bajnokságunk. Ha esik,
ha fúj, a szabadban edzünk, akkor is, ha mondjuk, hatvan centiméternyi hó esik. Volt egy időszak, amikor a II. Rákóczi Ferenc
általános iskola tornatermében
tréningeztünk, de a kemény talajon sérülések történtek, így inkább a szabadban, műfüvön játszunk. Többen 60 év felettiek, így
csak párperces játékosok, a csapat gerincét a 40-55 évesek adják.
– Biztosítottak a feltételek a működésetekhez?
– A körülményeink jók, az ASE
biztosítja a pályát, az öltözőt.
Néha „beesik” egy szponzor, ebből veszünk szerelést. Jelenleg
harmincnégyen vagyunk, nemrég csatlakozott hozzánk Éger
László. Rendszeres havi tagdíjat
fizetünk, abból rendezünk névnapi bulikat, nemrég együtt ünnepeltük a feleségekkel a nőnapot, közös disznótort tartunk télen, és nem utolsósorban abból
fedezzük az idegenbeli mérkőzéseket.
Kovács József

Beleszólt a sorsolásba az időjárás
A márciusi időjárási körülmények alaposan megváltoztatták az NB III. Közép csoportjában szereplő Paksi FC II. labdarúgócsapatának sorsolását. A 2017/2018-as szezon tavaszi fordulói közül a zöld-fehérek
mindkét idegenbeli mérkőzését elhalasztották, így a Dabas ellen április 4-én, míg a
Budapest Honvéd II. ellen április 18-án futballoznak a paksiak. A PFC II. – Szeol SC
összecsapást azonban megrendezték a Fehérvári úti komplexumban, a pálya talaja
ugyanis kifogástalan volt. Osztermájer Gábor alakulata ugyan 2:1-re kikapott a sorozat egyik bajnokesélyesétől, de kis szerencsével akár döntetlent is kivívhattak volna
a tanítványok. – Az első félidő kiegyenlített
volt, bár a Szeged játéka akkor is hordozott

magában veszélyt. A második félidőben kéthárom lehetőségünk is volt, erre mi kaptunk
két gólt. A folytatásban is mindent megtettünk a gólszerzésért, ami Báló Tamás révén
össze is jött. Ezután hiába szögeztük a Szegedet a saját kapuja elé, az egyenlítés nem
sikerült – összegzett a lefújás után a tréner.
Az összecsapáson feltűnő volt, hogy a támadójáték kevés veszélyt hordozott magában. Tény ugyanis, hogy az őszi alapcsapatból Fejős Áron, Daru Bence és Adamcsek
Máté is – fejlődésük érdekében – kölcsönbe
más együtteshez távoztak, ugyanakkor Simán Márk már az OTP Bank Ligában szereplő paksi egyletet erősíti. A régebb óta az
NB I-es kerethez tartozó Hahn János őszszel is többször játszott vissza az NB III-ba.

A saját nevelésű játékos teljesítménye alapján azonban stabil elsőligás labdarúgó lett,
így Osztermájer Gábor kevesebbet számíthat szolgálataira a jövőben. Jelena Richárddal kiegészülve – aki szintén a PFC labdarúgója, de ősszel a Csákvárban játszott, tavasszal pedig a ZTE egyletében pallérozódik
– hat támadó vagy támadó szellemű futballista hiányzik jelenleg az NB III-as keretből,
ami akár aggodalomra is okot adhatna. De a
jelenleg a bajnokság 7. helyén álló társaság
már 26 pontot gyűjtött, 10 ponttal többet,
mint a kiesőjelölt 13. Makó. A Paksi FC II.
a következő fordulóban a Pécs csapatát fogadja, az összecsapást március 25-én 16 órakor rendezik.
Faller Gábor
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Kisebb szünet az
Utolsó felvonás a
NB I-es bajnokságban városi bajnokságban
A magyar labdarúgó „A” válogatott felkészülési mérkőzései miatt lapunk megjelenésének hétvégéjén szünet van az
OTP Bank Ligában. A Paksi FC
a 2017/2018-as szezon tavaszi
küzdelemsorozatában még nem
talált legyőzőre. A DVTK-t és a
Puskás Akadémiát 2:1-re, illetve 3:1-re verte a Fehérvári úton
Csertői Aurél együttese, míg
Balmazújvárosban és hazai kör-

nyezetben az Újpest FC-vel egyaránt 0:0-s döntetlent játszottak
a zöld-fehérek. A megszerzett
nyolc pont stabil szereplést mutat, a tabellán a PFC 32 egységgel az ötödik helyen áll. A bajnoki pauza után március 31-én,
a 24. játéknapon Mezőkövesdre
utazik a Paks, míg április 7-én a
Debrecen látogat a Fehérvári úti
stadionba. Mindkét összecsapás
17 órakor kezdődik.
-efgé-

Ősszel lesz a programsorozat

Izgalmas hajrával zárul a 2018as Paks Városi Amatőr Kispályás Teremlabdarúgó Bajnokság. Az első helyezés sorsa ugyan már eldőlt, az OVIT
SE idén imponáló magabiztossággal utasította maga mögé a
mezőnyt, a dobogóért azonban még hatalmas harc várható. Az 51 pontos korábbi többször győztes Diófa, a
49 pontos Kristály Palack és a
szintén 49 ponttal álló tavalyi
bajnok Lambs Bau még egyaránt éremmel gazdagodhat.

A záró forduló március 24én 9 órakor kezdődik az ESZI
sportcsarnokban a Tar és Tar
Security – Arany Ászok összecsapással. Az érmekért zajló
küzdelmeket 13 óra 10 perctől
rendezik, sorrendben Kristály
Palack – Gonoszok-Füge Taxi,
Ovit SE – N+T, Dupla B. Bt. –
Lambs Bau és Diófa – N+T. A
mérkőzések kétszer 20 percig
tartanak. Az eredményhirdetést az utolsó összecsapás lefújását követően rendezik.
Faller Gábor

SZÁLLÁSAJÁNLATOK SZÉLES VÁLASZTÉKA
A LEGNÉPSZERŰBB NYARALÓHELYEKEN!
BULGÁRIA - HOTEL KAROLINA f

1 éj egyéni utazással, reggelivel, kétágyas szobában.
Érkezés: 2018.06.07.

Fotó: Molnár Gyula

A megszokottól eltérően idén
nem tavasszal, hanem ősszel rendezi a Fuss, ússz, kerékpározz a
gyermekedért! programsorozatot a Paksi Sportegyesület Szabadidősport Szakosztálya.
– Ebben az esztendőben úgy esnek ünnepnapok a tavaszi hónapokban, hogy több hosszú hétvége van, ilyenkor pedig a családok
többsége vidékre utazik, illetve
több szombat munkanap. Ezért
döntöttünk úgy, hogy ősszel ren-

dezzük a sorozatot, szeptemberben lesz a futás, októberben a kerékpározás és novemberben az
úszás. Az eredményhirdetésnél a
tervek szerint a Mikulás is segédkezik majd. A díjazás változatlan, összességében több százezer
forint értékű sportszervásárlási
utalványokért versengenek majd
az óvodák és általános iskolák –
tájékoztatta lapunkat Rostané
Katona Katalin, a szakosztály vezetője.
-fg-

11,- € (3.442 Ft)/fő/éj ártól

1

GÖRÖGORSZÁG - SMARTLINE MEDITERRANEAN e
1 éj egyéni utazással, félpanzióval, kétágyas szobában.
Érkezés: 2018.06.01.

34,- € (10.639 Ft)/fő/éj ártól

1

HORVÁTORSZÁG - WATERMAN SUPETRUS RESORT f

1 éj egyéni utazással, All Inclusive ellátással, kétágyas szobában.
Érkezés: 2018.06.18.
€ (27.848 Ft)/fő/éj ártól1

89,-

RITALIA TRAVEL UTAZÁSI IRODA

7030 Paks, Villany u. 2. (a piactérnél) • Tel: (30)566-9229
info@ritaliatravel.hu • WWW.RITALIATRAVEL.HU
Árfolyamakció 2018.03.10-től visszavonásig a 2018 nyári ajánlatokra. 1 Az ár tartalmazza a megjelölt szállást és ellátást. Ezen felül fizetendő az utazás költsége és a biztosítás. A fenti forint árak
1 EUR=312,90 Ft árfolyam esetén érvényesek. Árainkat Euróban garantáljuk. A szerződésben a részvételi díj forintösszege a Neckermann érvényes Euró árfolyam akciója vagy a K&H Bank foglalás
napján érvényes EUR/HUF valutaeladási árfolyamának alkalmazásával kerül meghatározásra. Foglalás a szabad helyek függvényében lehetséges! A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek
az irodákban. (N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft., eng.sz.: R00801/1999/1999.), Ritalia Travel
Utazási Iroda eng.sz.: U-001312.)

PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vállalja rendezvények szervezését akár 150 főig.
Családi ünnepségek, keresztelő, ballagás, lakodalom, vállalati
ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Szakács- és felszolgálótanulók
jelentkezését várjuk
gyakorlati képzésre.

Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu
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Hamarosan kezdődik a középszakasz
Fotó: Molnár Gyula

A végéhez közeledik az alapszakasz a férfi kosárlabda NB
I-ben, amelynek végén három
csoportra bontják a mezőnyt.
A csapatok az alapszakaszban
elért összes eredményüket viszik magukkal a középszakaszba, ahol az alapszakasz 1–5. helyezettje a felsőházban, a 6–10.
helyezett a középházban, a 11–
14. helyezett pedig az alsóházban folytatja. Itt is körmérkőzéses rendszerben folynak a küzdelmek, majd a bajnoki címért
rendezett rájátszásba a középszakaszban kialakult sorrend
szerint jut be a legjobb 8 csapat. Ez a mezőny a felsőház öszszes együtteséből és a középház első három helyezettjéből
fog állni. Ezért nem mindegy,

TEIT

kalocsai látogatóközpont
(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

hogy az alapszakasz végén hol
köt ki egy csapat, mert a hatodik helyről könnyen a kilencediken találhatja magát ebben a
sűrű mezőnyben.
Az ASE a Szolnok elleni hazai
vereség után Sopronba látogatott, ahol rajt-cél győzelmet
aratott. Az első félidőben szerzett 17 pontos előnyből néha
tudott faragni a vendéglátó,
de szorossá tenni a mérkőzést
nem. Sopron KC – Atomerőmű
SE 87-99 (17-32, 18-20, 20-17,
32-30). A mérkőzés után Teo
Cizmic vezetőedző azt mondta, hogy a Szolnok elleni súlyos
hazai vereség után nagyon fontos volt ez a mérkőzés a csapatnak. Nagyon koncentráltan, jól
játszva, a labdát okosan járatva,

jó dobóteljesítménnyel és védekezéssel sikerült előnyt szerezniük játékosainak.
A következő fordulóban Székesfehérvárra látogattak Eilingsfeldék.
A találkozó esélyese a Braniszlav
Dzunics által dirigált bajnokcsapat volt. Nem sokon múlott, hogy
boruljon a papírforma, hajszál
híja volt az ASE győzelemnek.
Végig kiélezett, fej-fej melletti
küzdelemben, az utolsó percekben tudta megfordítani az állást
az Alba. Guinn kipontozódása
után már könnyebb dolguk volt
a palánk alatt. Alba Fehérvár –
Atomerőmű SE 89-82 (29-30,
18-17, 23-20, 19-15). – Negyven
percig kellett volna koncentrálni, de a végén négy-öt olyan védekezési hibát ejtettünk, amelyekből a Fehérvár pontokat
tudott szerezni, valamint a dobásaink után nem tudtuk úgy
szedni a lepattanókat, mint korábban. Nem igazán tudom azt
mondani, hogy elvesztettük a
mérkőzést, de azért úgy érzem,
hogy ma jobb volt az Alba – értékelt Teo Cizmic.
A bajnokcsapat után a 4 győzelemmel és 18 vereséggel álló, sereghajtó MAFC-hoz látogattak

Nyitva tartás:
H-V: 05-20-ig
Tel: 75/315-983
20/945-0992

TEMETKEZÉS

Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., a Szentháromság téren – a Földhivatalnál
Telefon/fax: 75/311-065, 20/852-1520
Irodavezető: Wágner Aranka
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255
w w w. p a n t a r t e m e t k e z e s . h u

a piros-kékek. Komolyabb célokat kitűző csapatnak a „kötelezőt” mindig hozni kell, ha a várt
eredményeket el akarja érni. Az
„országos” kettes helyett azok
jártak jól, akik valamelyik sportfogadási platformon hazai győzelemre voksoltak. Már az első
negyedben eldöntötte a mecscset a MAFC, a paksi csapat védekezésben és támadásban egyaránt csődöt mondott. A harmadik felvonásban sikerült egy
kicsit kozmetikázni az eredményen, de így is 12 ponttal kapott ki az utolsó helyezettől az
ASE. Teo Cizmic úgy értékelt,
hogy az egész mérkőzésen jobban fókuszált, dobott és paszszolt a MAFC. Ez a fő oka annak, hogy az első negyedben
kialakult egy komolyabb különbség, utána pedig csak futottunk az eredmény után.
MAFC – Atomerőmű SE 89-78
(32-13, 21-18, 17-27, 19-20).
Huszonhárom forduló után a
hetedik helyen áll az ASE csapata, az ötödik hely megszerzése
pedig már nem csak tőlük, hanem inkább a rivális Kecskemét
és Zalaegerszeg eredményeitől
függ.
-joko-

AZ ENERGETIKAI SZAKGIMNÁZIUM ÉS
KOLLÉGIUM ÁLLÁST HIRDET ANGOL
SZAKOS ÓRAADÓI/TANÁRI MUNKAKÖRRE

A munkakör betöltésének feltétele: angol szakos tanári
végzettség.
A szakmai önéletrajzokat az eszi@eszi.hu e-mail címre
vagy postán illetve személyesen a Paks, Dózsa György
út 95. sz. alá várjuk.
További információ kérhető Csajági Sándor közismereti
igazgatóhelyettesnél a 06/75-519-326 vagy a 06/20-4923179 telefonszámon.
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MÁTKA
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VEGYJELE
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NÓGRÁDI
HELYSÉG
FOTÓRÉSZLET!
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NOVI ...
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ABBÁZIA
MÁSKÉPP
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SARKCSILLAG
... TROLL
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HIDEG
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VEGYJELE
GYŐRI
FOCICSAPAT
3,14

RICHARD ...
(SZÍNÉSZ)
SZARKAZMUS

Megfejtésével egy ajándékcsomagot nyerhet az önkormányzat felajánlásában.

TORTA
SZELET!

GÉPEMBER
VERDI
OPERÁJA

VERSDÍSZ
ÖRMÉNY
FÉRFINÉV
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Fotó: Babai István

A TŐKE
HOZAMA

A LÓLÁB
TESZI
OLYKOR

A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

Milyen újdonsággal készültek az idei első Spájzra?
A megfejtéseket március 30-ig várjuk a 7030
Paks, Dózsa György út 51-53. címre, vagy
e-mail-ben a paksihirnok@gmail.com-ra.
A név mellé telefonszámot is kérünk.
Előző játékunk nyertese: Földesi Péterné.
Gratulálunk!

