Új fejezet kezdődik Scheffer István életében. Húsz esztendő után megváltak a
Cseresznyési Puszta Lovasudvar és Vendégháztól. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság?
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Választás 2018

Fotó: Babai István

Süli János a Fidesz-KDNP jelöltje a szavazatok 58,51 százalékát, Bencze János, a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltje a 23,72 százalékát, Heringes Anita, az MSZP-Párbeszéd jelöltje a 11,86 százalékát, Dömötörné Solymár
Orsika, az LMP jelöltje a 2,93 százalékát kapta Tolna megye 3. sz. választókerületében a 2018-as országgyűlési képviselő-választáson. A részvételi arány 66 százalék volt. Süli Jánossal készített interjúnkat a 2. oldalon olvashatják.
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Süli János a Paks-Tamási körzet
országgyűlési képviselője
Fotó: Babai István

– A több mint húszezer szavazat
nyomatékot ad a Paks II. projekt
megvalósításához – mondta Süli
János, Tolna megye 3. sz. választókerületének megválasztott országgyűlési képviselője a TelePaks
stúdiójában Dallos Szilvia ügyvezető-főszerkesztőnek adott interjújában a választás éjszakáján.
– A munkája folytatásához kérte a választók bizalmát? Célba ért
az üzenet?
– A köszönet kell legyen az első,
tehát köszönöm mindazoknak,
akik támogattak szavazatukkal.
Köszönöm mindazok munkáját,
akik a kampány idején nap mint
nap mellettem voltak, és dolgoztak a sikerért, és köszönöm a barátaimnak és nem utolsósorban a
családomnak a türelmet és megértést. Köszönöm a települések
polgármestereinek, akik kiálltak
mellettem, és próbálták mozgósítani az embereket a fórumokra és
a választásra is. Az április 8-i választás egy kisebb népszavazás is
volt a régióban az atomerőműépítésről, hiszen mindenki tudta, hogy miniszterként mi a feladatom. A várhatóan több mint
20 ezer szavazat nyomatékot ad a
Paks II. projekt megvalósításához,
ez komoly érv minden ellenzővel
szemben.

– Magas volt a részvételi arány. Ez
mit mond Önnek?
– A magas részvétel megmutatta,
hogy a választók nagy része megértette, hogy ha nem mi dönthetünk saját ügyeinkben, mások
nem fognak jó döntéseket hozni.
Magyarország a magyaroké. Sok
kistelepülésen most először jártam a kampányban, és mindenhol sikerült meggyőzni az embereket arról, hogy a régió szempontjából óriási jelentőséggel bír
a két atomerőművi blokk megépítése, mert régiófejlesztést is végre
fogunk hajtani.
– Mikor kezdődik meg a jövő építése a térségben?
– Eddig is folyt a munka, sok mindent felmértünk, egyeztettünk,
holnap folytatjuk. A Paksi Társadalmi Tanács 47 településével már
napi kapcsolatban voltunk, amibe
beletartozik a paksi és a kalocsai
kistérség, valamint a szekszárdi
kistérség északi részén fekvő települések. Ehhez most hozzá jött
a tamási járás húsz települése. A
kampányidőszakban ezeken a településeken is felmértük, feldolgoztuk a térségfejlesztéssel kapcsolatos igényeket, hogy ezekből
mit tudunk támogatni, most az a
feladat, hogy ezek megvalósításán
dolgozzunk a munkatársaimmal

a települések vezetőivel együtt.
Természetesen meg kell alakulnia az új kormánynak, ki kell alakulnia az új minisztériumi struktúrának. Várom az új kihívásokat,
de az tény, hogy megkerülhetetlen a két új atomerőművi blokk
megépítése. E nélkül hosszú távon nem tudunk a régióban élő
fiataloknak olyan munkát adni,
amivel itthon tudjuk tartani őket,
pedig az a legfontosabb, hogy legyen jövőképük, sikeresek legyenek, gyarapodjanak, családjaik alkossák a térség gerincét.
– Hogyan tudja majd összeegyeztetni a két feladatot?
– A paksi atomerőmű két új
blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszterként
eddig sem csak a kerítésen belüli
munkálatokkal, a mű megépítésével kellett foglalkoznom, hanem a
kerítésen kívüli feladatokkal is, hiszen itt szó van az úthálózat, ipartelepítés, egészségügyi ellátás, élelmezés, művelődési lehetőségek,
turizmus kérdéséről is. Amikor a
kampány során felmerült a kérdés, hogyan tudok majd két lovat megülni egy fenékkel egyszerre, azt mondtam, hogy nincs két

ló, csak egy, ami ugyan nagyobb
lett, de egyfelé megy, és meg fogjuk tudni lovagolni a munkatársaimmal.
– A paksi városfejlesztési tervek, elképzelések közül mi az, ami először
formát ölthet?
– El kell végezni a városvezetéssel
a részletes egyeztetést arról, hogy
az összeállított fejlesztési csomagból ki mit fog gondnokolni,
kinek mire van olyan erőképessége, hogy el tudja végezni. Minden a helyes mederbe lesz terelve. A kormányzati forrás eddig is
megvolt, csak nem akarta a kormány, hogy a választások okán
újabb „játszóteret” jelentsenek
az ellenzők számára ezek a döntések. Ezer dolgot kell megoldani: lakó- és szálláshelyek, uszoda,
sportcsarnok stb. Gondolatban
minden le van tárolva, ezeket a
várossal, a régióval együtt el lehet kezdeni megvalósítani. Alapelvem az együttműködés, Paks
polgármestereként is igyekeztem
helyet adni mindenkinek a város
működtetésében, hiszen együtt
jobb eredményeket tudunk elérni. Országgyűlési képviselőként
ugyanezt vallom.
-kgy/vt-

A választás másnapján sajtótájékoztatót tartott a helyi Fidesz-szervezet Süli Jánossal közösen. Szabó Péter, Paks polgármestere úgy fogalmazott, hogy a vasárnapi döntés száz évre megalapozta a város
jövőjét. – Mindannyian tudjuk, hogy a Paks II-es beruházás is a választás tétje volt, hiszen az ellenzéki pártok egyike sem támogatta.
Az országnak is nagyon fontos ez a győzelem, de Paks számára, speciális helyzetéből adódóan, még meghatározóbb – fejtette ki, hozzáfűzve: itt van a munka ideje. – Süli János mindenben számíthat
ránk – ezt már Kovács Sándor, a Fidesz paksi szervezetének elnöke
mondta, aki köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik aktivistaként,
választóként járultak hozzá ahhoz, hogy a Fidesz–KDNP jelöltje
nyerte a választást Tolna megye 3. sz. választókerületében. Hozzátette, hogy ugrásszerű fejlődés várható a város, a térség életében. Az,
hogy Süli János paksi, ráadásul miniszter, véleménye szerint további előnyökkel jár. – A magas részvételi aránnyal és azzal, hogy Süli
János meggyőző fölénnyel nyert, a térség bizonyította, hogy a kormányzat számíthat rá, bízom benne, hogy mi is számíthatunk a kormányra – fogalmazott.
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Találkozóra hívta az önkormányzat
a gazdasági élet szereplőit
Fotó: Molnár Gyula

Paks város adóerő-képessége kiemelkedő a
városok rangsorában, Budapestet figyelmen
kívül hagyva, a negyedik-ötödik helyen áll.
A helyi adókból származó bevétel tavaly 7,7
milliárd forint volt – mondta Szabó Péter
polgármester a hagyományos nagyadózói
fórumon.
– Köszönettel tartozunk azoknak, akik jelentős összeggel járulnak hozzá a város bevételeihez – húzta alá. Mint mondta, jó az
adófizetési morál, komoly vállalkozói réteg
van Pakson, amelyből kiemelkedik a paksi
atomerőmű. Az elmúlt év sikere, hogy megszületett a megállapodás az építményadó
kapcsán a céggel, így az adómértéket 3,6%ról 2,2%-ra mérsékelte az önkormányzat –
emlékeztetett rá a polgármester. Azt is kiemelte, hogy hasonlóan jó kapcsolatra törekszenek a Paks II. Atomerőmű Zrt.-vel,
amely – bár még nem tartozik a nagyadózók közé – meghívást kapott a találkozóra.

www.jumbotravel.hu,

jumbo@jumbotravel.hu,

Jumbo
travel

BuSzBérléS
korrekT
áron
Figyelmes Sofőrök,
Tiszta Buszok
• Városlátogatások
repülővel idegenvezetővel:
Róma, Párizs, London, Lisszabon

+

• Sí és utasbiztosítás nálunk!

Az önkormányzat arra törekszik, hogy az
adómértéket lehetőleg alacsonyan tartsa, illetve arra, hogy a befolyt bevételekből magas színvonalon működtesse a város intézményeit, szolgáltatásait, és végrehajtsa a szükséges fejlesztéseket. Ezekről adott tájékoztatást a
meghívott vállalkozóknak Szabó Péter.
A hagyományos nagyadózói fórumot megelőzően a polgármester újságíróknak beszélt
arról, hogy a helyi adók az összbevétel 54%-át
tették ki tavaly. A legjelentősebb tétel az iparűzési adó, ezt követi az építményadó, ami valamivel több mint 40%-a volt a helyi adóknak,
illetve néhány százalék a lakossági adónemekből folyt be.
Az intézmények fenntartása tavaly 2,2 milliárd
forintba került, nagyon sokat, 1,2 milliárd forintot áldoz az önkormányzat az egészségügyre, a szociális ágazat kiadása félmilliárd forint
és ugyanennyi az óvodák fenntartása – mondott példákat Szabó Péter a város kiadásaira.
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Kiszl Károly, aki ötven éve dolgozik vállalkozóként Pakson, azt mondta, megtiszteltetés
számára, hogy részt vehet a nagyadózók számára rendezett fogadáson. A városban zajló
fejlesztéseket lehetőség szerint figyelemmel
kíséri, de a találkozó jó alkalom arra, hogy a
részletekről értesüljön, illetve találkozzon a
többi vállalkozóval, esetleg új üzletek megkötésére is – mondta.
Vincze Károly húsz éve érdekelt cégvezetőként Pakson, tapasztalatai – mint elárulta – pozitívak. Az Elektro-Metall Paks Kft.,
amelynek ügyvezetője, jelenleg 150 embert
foglalkoztat, kábeleket gyárt a repülőgépiparnak. 2001-ben beköltöztek az ipari parkba,
ahol rendezett körülmények vannak. – A város gondoskodott az infrastrukturális fejlesztésekről, lényegében minden adott ahhoz,
hogy jól tudjuk végezni a munkánkat – öszszegzett.
Vida Tünde
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Bejegyezték a DC Dunakom Városfejlesztő és Szolgáltató Zrt.-t
Fotó: Szaffenauer Ferenc

A városfenntartási feladatok eddiginél profeszszionálisabb elvégzésére, a kormányzattal kötendő külön megállapodásból származó, illetve a Paks II. beruházás kapcsán adódó feladatok végrehajtására jött létre a DC Dunakom
Városfejlesztő és Szolgáltató Zrt. A frissen bejegyzett céget a DC Dunakom Plusz Kft. átalakításával hozta létre az önkormányzat. Ennek koordinálásával dr. Sárosi Józsefet bízta
meg, aki vezérigazgatóként áll az új cég élén.
Dr. Sárosi József emlékeztetett arra, hogy a
város kiemelt státuszt kap az önkormányzat és az állam küszöbönálló megállapodása eredményeként. Az erőműberuházás is
komoly kihívás elé állítja az önkormányzatot, a kihívásokra felkészülésként szeretné megerősíteni meglévő cégeit. Az alaptevékenység, azaz a közfeladatok ellátásáért,
így a parkfenntartásért, az úttisztításért, a
síkosságmentesítésért, a temető kezelésért,
a bérlakás-fenntartásért és még egy sor más
feladat elvégzéséért elődjéhez hasonlóan a

DC Dunakom Zrt. felel. Ezeken a területeken is elvárt az előrelépés mind az önkormányzat, mind a vezérigazgató részéről. – A
jogelőd Kft. szakemberei sok területen nagyon jó munkát végeztek, de szervezeti átalakításra, a személyi és tárgyi feltételek javítására lesz szükség – húzta alá a vezérigazgató, aki szerint nincs kihasználva a jó
szakemberállomány. Fel kell tárni azokat a
tartalékokat, amelyekkel hatékonyabbá válik a munka, fel kell térképezni és alkalmazni a legjobb gyakorlatokat az eredményes
munka érdekében. Példaként a síkosságmentesítést hozta fel, amelyet elég sok kritika ér, miközben nem megfelelő a gépjárműállomány, és az alkalmazott technológia
is fejleszthető. Dr. Sárosi József megjegyezte,
természetesen az első az eszközök és a humánerőforrás felmérése, a szükséges fejlesztések meghatározása, ami már a bejegyzés
előtt megkezdődött. Strukturális átalakítást
terveznek, feladatokhoz igazított szervezeti
rendszerrel, a betöltött pozícióhoz megfelelő végzettségű vezetőkkel. A jövőben is építenek a 170 fős cég szakemberállományára,
az új rendszerben mindenki a képességei,
végzettsége és munkatapasztalata alapján
foglalhat el pozíciót. Létszámbővítést az új
feladatok, új piacok megszerzése hozhat. A
városvezetők egyhangú kérése az volt, hogy
a paksi vállalkozásokat preferálják mint alvállalkozókat. Ennek érdekében a vezérigazgató részben már tájékoztatta és a közeljövőben folyamatosan tájékoztatni fogja a vállalkozókat, hogy mindenkivel szemben ugyanolyan magas szintű elvárásokat
támasztanak, és kérte, gondolják át az árpolitikájukat a közös munka érdekében. A kormányzati egyezség és a Paks II. projekthez
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kapcsolódó beruházások új terepet jelenthetnek a DC Dunakom Városfejlesztő és
Szolgáltató Zrt. számára. Szeretnének a profilba vágó szakterületeken, például parkgondozásban, úttisztításban, karbantartásban
piacot szerezni. – Az építési tevékenységből is jobban ki kell vennünk a részünket.
E téren integrátori szerepet kívánunk vállalni, ehhez megfelelő műszaki vezetői gárdát kell kiépítenünk – vázolta a vezérigazgató. – Az én elképzelésem egybevág a városvezetőkével abban, hogy fel kell mérnünk a
paksi vállalkozások személyi és műszaki állományát, ezt az adatbázist folyamatosan
aktualizálni kell. Az eszközbeszerzésnél figyelembe fogjuk venni a paksi vállalkozások eszközállományát, akiknek nem konkurensei, hanem partnerei kívánunk lenni
– részletezte. Komoly feladatnak ígérkezik
a bérlakásállomány városvezetés által tervezett bővítése. Határozott szándék, hogy
megakadályozzák a milliós közüzemi tartozások felhalmozását, azt hogy elértéktelenedjenek ingatlanok amiatt, mert a szomszédban nem tartják be az együttélés szabályait. A terv az, hogy új lakásokat létesítenek,
a meglévő lakásállományt felújítják, mert az
önkormányzatnak szüksége van a szakképzett munkaerő megtartásában, Paksra csábításában komfortos, igényes bérlakásokra. Új
cég: új kihívások, új feladatkörök, új követelmények – összegzett dr. Sárosi József, hangsúlyozva, hogy szeretnének jó kollektívát
építeni, piaci béreket biztosítani. – Aki megbízhatóan, jó szakmai színvonalon dolgozik, arra hosszú távon számítunk – mondta,
hozzáfűzve, a vezérelvei nagyon egyszerűek:
megbízhatóság, kiszámíthatóság és teljes átláthatóság.
-tünde-

Év végéig elkészülnek a buszgarázs tervei
A Helyi Építési Szabályzat újbóli módosítását kezdeményezte a Protheus projekt keretében épülő buszgarázs miatt az önkormányzat.
Egy, a város tulajdonában lévő körülbelül 11
ezer négyzetméteres területen, a nagydorogi
út mellett tervezik kialakítani a telephelyet,
ahol az elektromos buszok karbantartását és
töltését végzik majd. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, gazdasági övezetté kellett nyilvánítani a kiválasztott területet, mert ilyen övezetben magasabb a beépíthetőség aránya.

Minderről lakossági fórumot tartottak, ahol
ezzel kapcsolatban nem, de a tervezett kutyamenhelyről újabb kifogások hangzottak el.
Megkeresésünkre Bana János a buszgarázzsal
kapcsolatban elmondta, hogy első lépésben
egy háromszáz négyzetméteres épület készül,
amely mosó, javító bázisként, diszpécserközpontként funkcionál majd. A tervezés, engedélyezés elkezdődött, az alpolgármester szerint év végéig be is fejeződik, és elkezdődhet
az építés. Ami pedig a kutyamenhelyet illeti,

azt mondta, hogy a kiszemelt terület zártkerti övezetben van, lakóterülettől távol esik, de a
telektulajdonosok és az autópálya üzemeltetője is szót emelt az ellen, hogy itt szeretne menhelyet építeni az önkormányzat. Bana János ismét hangsúlyozta, hogy egy korszerű, minden
uniós elvárásnak megfelelő telepet építenek,
azaz nem kell attól tartani, hogy a kutyák megszöknek. Hozzáfűzte, a képviselő-testület figyelembe vesz minden szempontot és ezek
alapján dönt a menhely sorsáról.
-vt-
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Megoldódott a sóstói táboroztatás
Fotó: TelePaks

Megtalálták a megoldást a paksi gyerekek sóstói táboroztatására – jelentette be Kovács Sándor
sajtótájékoztatón. Az alpolgármester elmondta, az volt a probléma, hogy míg tavaly finanszírozta a gyermekekre felügyelő pedagógusok túlmunkáját a
szekszárdi tankerületi központ,
idén ezt a költséget már nem
biztosítja, az önkormányzatnak
pedig a vonatkozó jogszabályok
alapján erre nem lett volna lehetősége. Emiatt bizonytalanná
vált az iskolások táboroztatása.
Végül a tábort üzemeltető Paksi
Közművelődési Nonprofit Kft.vel közös gondolkodás eredményeként megtalálták a jogszabályoknak is megfelelő megoldást:
a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. megbízási szerződések
keretében kifizeti a diákokat kísérő pedagógusok bérkiegészíté-

sét, amire közel hárommillió forintot biztosít az önkormányzat.
Arról is beszélt, hogy a tábor
felújításának kérdése napirenden van, amire 150 millió forintot különítettek el. Hogy ez elegendő-e, több-e, mint amennyire szükség lenne, vagy kevesebb,
még nem tudják, mert teljes
körű femérést eddig nem végeztek. Ezt pótolandó hamarosan bejárást tartanak a táborban.
– A lényeg, hogy a sóstói tábor
olyan legyen, ami megfelel a jogszabályi előírásoknak, a kor követelményeinek, és biztonságosan, gazdaságosan üzemeltethető – emelte ki, hozzátéve, hogy
idén új udvari játékeszközök, főzőzsámolyok beszerzésével teszik komfortosabbá a tábort, valamint szeretnék megoldani a terasz árnyékolását, a stéget tavaly
felújították.

Tell Edit, a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetője úgy
tájékoztatott, hogy a város korábban is támogatta a gyerekek sóstói táborozását, 2017-ben gyermekenként hétezer forinttal, így
a családoknak csak az étkezésért kellett fizetniük. A tábort
idén május 15-én nyitják meg, és
szeptember első napjai-ban zárják a szezont – tette még hozzá.
Másnap Mezősi Árpád, a Pedagógusok Szakszervezete Paksi Városi Szervezetének titkára
sajtótájékoztatót tartott, amire a
meghívót még az önkormányzat
bejelentését megelőzően küldte ki.
Emlékeztetett a Szabó Péter polgármester által másfél héttel korábban tartott sajtótájékoztatón
elhangzottakra, és azt mondta,
tudják, hogy sokan megkeresték
az önkormányzatot, és üdvözlik, hogy ennek hatására megtalálták a megoldást a pedagógusok túlmunkájának kifizetésére. Kiemelte, örül annak, hogy a
nagy múltú tábor felújítására ismét ígéret van, ami már többször
elhangzott korábbi városvezetéstől is, pénz is volt rá, de nem történt meg. Köszönetét fejezte ki
mindazoknak, akik bármit tettek
azért, hogy a sóstói táboroztatás
kérdése megoldódjon.
Kovács Sándor alpolgármester reagálva az elhangzottakra azt mondta, a Mezősi Árpád által elmondottakból kimaradt, hogy az önkormányzat

már hetek óta kereste a megoldást, hogy idén is mehessenek a
diákok a sóstói táborba. – Nem
a forrás volt kérdéses, mert az
megvolt, hanem jogszerű megoldást kellett találni a táboroztató pedagógusok túlmunkájának kifizetésére.
Kovács Sándor arra is kitért, hogy
a sóstói tábor már tizenöt éve is
rossz állapotban volt, azóta az önkormányzat csak toldozgatta-foldozgatta, ám a jelenlegi városvezetés elkötelezett abban, hogy a
tábort korszerűsítsék. – Elvégezzük a rekonstrukciót, megtaláljuk
a lehető legjobb, legracionálisabb
megoldást, hogy ez a tábor modern legyen, gazdaságosan működjön és újabb 56 év múlva is a
paksi gyerekeket szolgálja – nyomatékosította a korábban elmondottakat. Megjegyezte, hogy személy szerint hozzá egyetlen megkeresés érkezett a tábor ügyében,
az illetőnek elmondta, hogy dolgozik az önkormányzat a megoldáson.
Felhívta a figyelmet arra, hogy
nem az önkormányzat hibája,
hogy a szekszárdi tankerületnek
jogszabály alapján nem feladata kifizetni a pedagógusok túlmunkáját, így nem kapnak rá
forrást, és idén nem tudják vállalni. – Köszönöm, hogy Mezősi Árpád egyébként az ügyben
végzett önkormányzati munkáról elismerően szólt – zárta gondolatait az alpolgármester.
Kohl Gyöngyi

Védett épületek
Javaslatokat várnak
felújítását támogatják a Deák Ferenc-díjra
A városépítő bizottság közzétette első félévi pályázatát védett épületek felújításának, korszerűsítésének támogatására. A
pályázatokat május 31-ig lehet
benyújtani, az értékelés határideje június 15. A részletes pályázati felhívás megtekinthető
a www.paks.hu honlapon a la-

kossági pályázatok címszó alatt.
A pályázattal kapcsolatban a
karaszek.petra@paks.hu e-mail
címen és a 75/500-524-es telefonszámon lehet érdeklődni, illetve személyesen a Paksi Polgármesteri Hivatal II. emeletén, a 223-as irodában.
-kgy-

A Paksi Polgármesteri Hivatalban legalább öt éve alkalmazásban álló, kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselők
munkájának elismerésére alapították a Deák Ferenc kitüntetést, amelyet először 2004-ben
adtak át. A díjat kétévente egy
személynek ítélik oda. Az in-

doklással alátámasztott javaslatokat 2018. április 30-ig írásban
lehet eljuttatni dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyzőhöz. Az
elismerést a közszolgálati tisztviselők napja alkalmából szervezett városi ünnepségen adják
majd át.
-kgy-

Közélet

6 n Paksi Hírnök, 2018. április 13.

Jubileumi elismerések a víz világnapján

Elismeréseket adtak át a Mezőföldvíz Kft.-nél a víz világnapja alkalmából tartott ünnepségen. Idén a társaság több
mint 200 dolgozójából 28 munkavállalónak köszönték meg a
víziközmű szolgálatban végzett
munkát. A legfőbb tulajdonos,
Paks képviseletében Szabó Péter polgármester és Csapó Sándor ügyvezető igazgató adták át
az elismeréseket.
Csapó Sándor ügyvezető igazgató köszöntőjében összefoglalta a cég regionális vízművé válásának útját. A 2017-es
év fontosabb történései között
említette, hogy tavasszal Paks
volt a helyszíne a MaVíz igazgatói fórumának, és egy éve ilyenkor adták át a paksi szennyvíztisztító telep mikrobiológiai
laboratóriumát. Emellett elkészítették a Paks II. beruházás
kapcsán szükségessé váló városi víziközmű-fejlesztés stratégiáját a pénzügyi ütemezéssel

Fotó: Molnár Gyula

és a prioritások meghatározásával, és átadták a minisztérium
és a város vezetőinek. A munkatársak megbecsülése kapcsán
szólt a 9%-os bérfejlesztésről, és
minden ágazati dolgozónak elismerését fejezte ki a nagyobb
haváriahelyzetek elhárítása során végzett munkáért, és azért,
hogy az év 365 napjának 24
órájában helytállnak.

Szabó Péter polgármester felidézte a víz világnapjának történetét,
és felhívta a figyelmet a 2018-as
világnap nemzetközi szlogenjére: „Védd természetesen!”. Megköszönte az ágazatban dolgozók
munkáját, és megerősítette, hogy
a paksi ivóvíz minősége kiváló,
bátran fogyasztható.
A jubiláló munkatársak között
kilenc paksi, kilenc bonyhádi,

nyolc dunaföldvári és két pécsváradi kolléga volt, köztük a legidősebb Szőts Antal, bonyhádi
üzemvezető 40, míg Török József
paksi és Somogyi Ernő bonyhádi
munkatársak 35 éve dolgoznak
az ágazatban. A jubileumi díjazottak mellett külön köszöntötték Tumpek Ádám paksi üzemvezetőt, aki kiemelkedő szakmai
munkájáért megkapta a MaVíz
Víz Világnapi Emlékérmet. A díjazott 37 éve dolgozik a víziközmű-ágazatban, sok fiatal szakember pályáját indította el. A Tolna
Megyei Víz-és Csatornaszolgáltató Vállalatnál kezdte pályafutását, majd a rendszerváltozás után a Paksi Vízmű Kft.-nél
folytatta, amely 2012-es átalakulása óta Mezőföldvíz Kft. néven
folytatja tevékenységét. Tumpek
Ádám az elmúlt évtizedekben a
karbantartás mellett a paksi ivóvízhálózat kiépítésében és a hálózatfejlesztésben is kiemelkedő
szerepet vállalt.
Kohl Gyöngyi

Várják a jelentkezéseket a főzőversenyre
Halászléfőző versenyt hirdet
Paks Város Önkormányzata
és a Csengey Dénes Kulturális
Központ a Város napja program keretében civilszervezeteknek, intézményeknek, családoknak, baráti társaságoknak. A rendezvény május 19-én
lesz a Táncsics parkban. A pikkelyeseket 6 és 8 óra között lehet megvásárolni Vass Antal
bárkáján (OMV benzinkúttal
szemben), az ételminta leadásakor a kifizetett összeg felét
az önkormányzat visszafizeti.
Az előzetesen jelentkező csapatoknak főzőhelyet, 2-2 db sörasztalt, 4-4 db padot, valamint
vízvételi lehetőséget biztosítanak a szervezők. A főzőhelyeket 6 és 8.30 között lehet elfoglalni. Az étel elkészítéshez
szükséges alapanyagokról, főzőedényekről, egyéb eszközökről minden csapatnak magának

Fotó: Molnár Gyula/archív

kell gondoskodnia. A helyszínen 6 és 7 óra között lehet jelentkezni a bárkán, akik így neveznek, azoknak főzőhelyet és
vízvételi lehetőséget minden-

képpen tudnak biztosítani, ám
asztalokat és padokat az előzetesen jelentkezők számától függően, a készlet erejéig. Főzni kizárólag gázzal lehet, a gázpalac-

kokat a verseny előtt ellenőrzik.
A kijelölt főzőhelyek elfoglalását követően a gépjárművekkel a rendezvény helyszínét el
kell hagyni. A zsűrizéshez egy
adag ételt kell leadniuk a nevezőknek 12 és 13 óra között
a nagysátorban. Az eredményhirdetés 13.30-kor lesz. A főzőverseny minden résztvevője
ajándékot kap, és az első három
helyezettet díjazzák. A győztes
vándorserleget vehet át, valamint megkapja a Paks halászléfőző mestere címet. Előzetesen jelentkezni május 15-én 16
óráig lehet. A nevezéshez meg
kell adni a csapat nevét, létszámát, képviselőjük nevét és elérhetőségeit. Bővebb felvilágosítást
a 75/830-353-as telefonszámon
vagy a cselenkoerika@csengey.hu
e-mail címen lehet kérni, ide kell
küldeni az előzetes nevezéseket is.
-kgy-
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Napelempark épül Paks határában
Pakson építi meg az ország
egyik legnagyobb naperőművét az MVM Csoport megújuló energiatermeléssel foglalkozó tagvállalata, az MVM
Hungarowind Kft. A 20,6 MW
kapacitású fotovoltaikus rendszer alapkövét március 29-én
rakták le.
Az MVM Csoport összesen 110
naperőművet épít idén, amelyek
névleges összteljesítménye 87,6
MW, a beépített összkapacitása
104,2 MW, ami éves szinten egy
Székesfehérvár nagyságú település villamosenergia-ellátását
tudja garantálni. Összesen 108
kisebb és 2 nagy naperőmű létesítését tervezik, utóbbiak közül az egyik Felsőzsolcán, a másik pedig Pakson lesz. Utóbbi a
várostól délre, az atomerőműtől
néhány kilométerre épül meg
ötven hektáros területen, fél
éven belül, 9 milliárd forintból,
amiből 65 százalékot az MVM
Csoport saját forrásból biztosít,
35 százalékot pedig európai uniós támogatásból fedez.
Zsuga János, az MVM Magyar

Fotó: Babai István

Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója azt mondta a paksi alapkőletételen, hogy szimbolikus a helyszín, hiszen az atomerőmű jóvoltából Paks a magyar energetika
fellegvára. Az, hogy itt épül meg
az ország egyik legnagyobb naperőműve, jelzi, hogy a nukleáris
és a megújuló energia jól megfér
egymással. – A paksi naperőmű
8500 háztartás ellátására lesz képes, ezért ha megépül, Paks már
nemcsak az atomenergia, hanem
a napenergia hazai központja is
lesz – fogalmazott.

Még Paks polgármestereként vett
részt a naperőmű projekt megvalósításában Süli János, aki immár mint a paksi atomerőmű két
új blokkja létesítéséért felelős tárca nélküli miniszter mondott köszöntőt az ünnepségen. Kiemelte,
hogy a 2011-ben elfogadott nemzeti energiastratégiában foglaltakkal összhangban fejlődik hazánkban a megújuló energiatermelés.
Fontos állomása ennek a paksi naperőmű építése, amely bizonyíték arra is, hogy az atomerőmű nem ellensége, nem riválisa

a megújuló energiaforrásoknak,
hanem jól kiegészítik egymást.
– Számunkra a következő évtizedek biztonságát, fejlődését, városunk jövőjét az új atomerőművi
blokkok építése garantálja, de
emellett fontosnak tartjuk az
atomenergiához hasonlóan tiszta, de megújuló, környezetbarát energiát biztosító megoldásokat is – hangsúlyozta Szabó Péter,
Paks polgármestere. Hozzátette, a
város elkötelezettségét a környezetbarát megoldások iránt a tervezett elektromobilitási projekt is
igazolja.
Az MVM Hungarowind Kft.
legmodernebb technológiát felvonultató paksi naperőműve
76500 darab polikristályos napelemtáblájával, egyedülálló, 20,6
MW beépített kapacitásával átlagosan évi 22,2 GWh villamos
energia termelésére lesz képes –
mondta el Gaál József, az MVM
Hungarowind Kft. ügyvezetője.
A beruházásnak az építés idején
komoly munkaerőigénye lesz, a
működtetésnek azonban nem,
mert a naperőmű teljesen automatizált.
Vida Tünde

Újabb másfél milliárd térségfejlesztésre
Minden korábbinál több pályázat érkezett a Paksi Atomerőmű Zrt. által alapított Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA) tavaly novemberi felhívására. Habár az elmúlt
években megháromszorozódott
a keret, az igények még ezt is jóval meghaladták. Az alapítvány
kuratóriuma 106 pályázatot támogat.
Éppen egy tucatnyi témát tárgyalt a szekszárdi városházán
tartott nyilvános ülésén a JETA
kuratóriuma. A legnagyobb érdeklődés az aktuális pályázati
fordulót érintő döntést kísérte. A
tét nagy volt, a kedvezményezetti
körbe tartozó 47 településről 2,5
milliárd forintot meghaladó értékben érkeztek be támogatási

igények. A keret a szervezet létrehozása óta megháromszorozódott. Az első években az alapító Paksi Atomerőmű Zrt. biztosított forrást az alapítványnak a
kedvezményezetti körbe tartozó
települések fejlesztési terveinek
támogatásához, az utóbbi három
évben a Miniszterelnökség biztosítja az összeget. A kuratórium
ülésén, amire az érintett települések polgármesterei is meghívást
kaptak, 106 támogatási igény támogatásáról született döntés. A
rangsorolást szakértők bevonásával, szigorú pontrendszer alapján végezte a kuratórium. Egyes
pályázatok esetében az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatást ítélt meg a grémium, a forráshiány miatt elutasított, de az
elvárásoknak megfelelő pályá-

zatokat pedig tartaléklistára tette. A legmagasabb pontszámot
Paks Város Önkormányzata óvodák játszóudvarának felújítására vonatkozó pályázata kapta.
Szekszárd rendezvényre, ravatalozó-felújításra és járdaépítésre,
Kalocsa ifjúságiház-kialakításra,
parókia-felújításra és közvilágí-

tás-fejlesztésre nyert támogatást.
Dunaszentgyörgyön az óvoda
bölcsődei szárnnyal bővül, Faddon egészségház épül, Bikácson
közösségi házat alakítanak ki alapítványi támogatással. A nyertesek teljes listája a JETA honlapján
olvasható.
Vida T.

A JETA 2011-ben jött létre az atomerőmű körüli kedvezményezett területek felzárkóztatásának, az életminőség emelésének segítése érdekében. Az érintettségi kört a paksi, a kalocsai és a tolnai járás egészét, valamint a szekszárdi járás egy részét magában
foglaló 47 település alkotja. A települések önkormányzatai az
életminőség és az életbiztonság emelését szolgáló programokra,
közösségi épületek energiaracionalizálására és helyi építészeti
értékek megóvására pályázhatnak, de benyújthatnak támogatási igényt különböző beruházások építészeti terveinek elkészítéséhez, valamint a települési közösségi rendezvények színvonalas
megvalósításához is.

Atomerőmű
Mozaik
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Szoros együttműködés a város és
a régió érdekében
Fotó: Babai István

A város vezetése rendszeresen egyeztet az
atomerőmű és Paks II. vezetésével, Süli Jánossal, az atomerőmű beruházásért felelős
miniszterrel, de az a jelentős mértékű változás, ami előtt Paks és a térség áll, megköveteli a szorosabb együttműködést. E gondolat jegyében ült tárgyalóasztalhoz a város képviselő-testülete az atomerőművi
társaságok vezetőivel, valamint a miniszterrel és államtitkáraival.
A megbeszélés előtt tartott sajtótájékoztatón Süli János miniszter, Hamvas István, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója, Lenkei István, a Paks II. Zrt. vezérigazgatója és Szabó Péter, Paks polgármestere
adott tájékoztatást a város és a régió fejlődése
szempontjából elengedhetetlen együttműködés jelentőségéről.
Szabó Péter polgármester azt mondta, hogy
nagy reményt fűz a hasonló körben tartott
rendszeres találkozásokhoz, mivel Paks Magyarországon egyedülálló változás előtt áll.
Hasonlóan az első négy blokk létesítéséhez,
most is népességnövekedésre, településszerkezeti, valamint az intézményeket, infrastruktúrát érintő változásokra lehet számítani.
Paks polgármestere aláhúzta, hogy közös
gondolkodást igényel az új látogatóközpont

helyének meghatározása, az Atomenergetikai Múzeum és az oktatási központ költöztetése, de a kultúra, az oktatás, a szolgáltatások
területén is egyeztetésre van szükség csakúgy, mint az infrastrukturális fejlesztések és
a majdani munkavállalók elhelyezése terén.
Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. vezérigazgatója, a találkozó ötletgazdája
kiemelte, hogy az atomerőmű az elmúlt több
mint 30 év alatt igazolta, hogy ez a technológia kiforrott, biztonsággal és hatékonyan
üzemeltethető. Az atomerőmű-építésről nem
érzelmi alapon kell dönteni, hanem tények
alapján, objektíven – hangsúlyozta. Szavai
szerint ma Magyarországon elképzelhetetlen a biztonságos villamosenergia-ellátás az
új blokkok megépítése nélkül.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. mindenben
támogatja a beruházást. A közhiedelemmel
ellentétben nem gondot jelent Paks II. szakemberigénye, hanem perspektívát, hiszen
nélküle nehéz volna pótolni a nyugdíjba vonulókat.
Lenkei István beszámolt arról, hogy jól haladnak az építéshez kapcsolódó előkészítő munkák. Folyamatban van a létesítési engedélykérelem dokumentációjának összeállítása, a
felvonulási területet átadták az orosz félnek. –
Az orosz fél megkezdheti a szükséges épületek létesítését, mi pedig a villamosbetáplálási

hálózat kapcsolódási pontjait építjük ki –
mondta.
– A munkánk során nagyon fontos a teljes
körű transzparencia. Ennek érdekében nagyon sok helyen tartunk előadásokat. Legutóbb Süli János miniszter úrral a paksi atomerőműben dolgozóknak adtunk tájékoztatást, hogy tisztában legyenek azzal, hol tart a
projekt, illetve azzal, hogy távolabbi jövőjüket
nyugodtan tervezhetik a Paks II. társaságnál
– folytatta. Lenkei István hangsúlyozta, hogy
az EU által előírt korlátokat betartva a lehető legszorosabbra fonják az együttműködést.
Süli János, a beruházásért felelős miniszter
elöljáróban azt mondta: az erőműbővítésnek
nincs alternatívája, az új blokkok nélkül az
ország villamosenergia-ellátása nem garantálható. – Mi ezt az erőművet meg fogjuk építeni ugyanolyan jó minőségben, de korszerűbb technológiával, mint az első négy blokkot – hangsúlyozta.
Beszélt arról, hogy Hamvas Istvánnal és Lenkei Istvánnal ez közös ügyük, még 2000ben kezdtek el foglalkozni az atomerőmű, az
atomenergia jövőjével, együtt dolgoztak a teljesítménynövelésért, az üzemidő-hosszabbításért, majd a bővítésért, amihez a parlament
2009-ben 95,4%-os támogatással adott felhatalmazást.
A miniszter azt mondta, Paks olyan léptékű
fejlődés előtt áll, amilyenen átesett a meglévő blokkok építésekor, de a mostani fejlesztés
végeztével igazi modern atomvárossá válhat.
Az erőműépítéshez kapcsolódó térségfejlesztés előnyeit nemcsak Paks fogja élvezni, hanem a környezete is, az új Duna-hídnak köszönhetően pedig a Duna túlpartján lévő
települések előtt is „kinyílik a világ” – fogalmazott.
Vida Tünde

Portré
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Jó napot, mi újság?

Scheffer István
Új fejezet kezdődik Scheffer István életében.
Húsz esztendő után megváltak a Cseresznyési Puszta Lovasudvar és Vendégháztól.
Az érzés olyan, mint útjára bocsátani a felnőtté váló gyermeket: örömteli, de némi hiányérzettel terhelt.
Akik régről ismerik, azok tudják Scheffer
Istvánról, hogy sok mindennel foglalkozott, még gépészként is dolgozott az atomerőműben tíz éven át. Györkönyben nőtt fel,
ahol üzletei is voltak, csakúgy mint Pakson,
sőt péksége is Madocsán. Mindezeket azonban nem emlegeti, mert nem szokása viszszatekintgetni. – Semmit nem szégyellek,
sőt büszke vagyok a múltamra – mondja
magyarázatként. Húsz éve, hogy egy kétéves
németországi kitérő után visszatértek Paksra. Németországba azért mentek párjával,
hogy megtanulják a falusi vendéglátás csínját-bínját. Szállodában, étteremben és egy
tanyán gyarapították tudásukat és az álmuk
megvalósításához a tőkét. Az első terv még
az volt, hogy kistápéi birtokukon fognak
hozzá, végül Cseresznyésben bukkantak rá
egy tanyára, amiben – bár roppant elhanya-

golt volt – láttak fantáziát. István az ilyen feladatoktól nem riad vissza, sőt, azt mondja,
mániája építeni. Györkönyben is újjávarázsolt egy parasztházat, ami előtte rozoga állapota miatt nem kellett senkinek…
Nem tagadja, hogy alkotni szeret, a fenntartás, üzemeltetés már nem az ő műfaja. Az elmúlt húsz évben mindig építették,
fejlesztették a Puszta Lovasudvart, amitől
nem azért váltak meg, mert ráuntak, hanem
azért, mert most kaptak egy visszautasíthatatlan ajánlatot. Persze a dolog ennél összetettebb, egyrészt folyamatosan újabb fejlesztésekre lett volna szükség a versenyképesség
megtartása érdekében, amire meg is voltak
a tervek, másrészt kicsit elege lett a hajnali
öttől este tízig tartó készenlétből az év minden napján.
A lovagoltatást, aminek most szintén búcsút intenek, egy évvel azután kezdték, hogy
visszajöttek Paksra. Máig tartó barátságokat
köszönhetnek ennek, azokkal, akik az elejétől mostanáig náluk lovagoltak, rendszeresek a közös vacsorák, színházlátogatások.
A lovasélet, mint István szavaiból kiderül,

még a györkönyi szüreti felvonulásokon
kezdődött. A vakmerő lovaglásokon szerzett rutint azonban kevésnek találta ahhoz,
hogy professzionálisan foglalkozzon a dologgal. A legjobbaktól, Lóska Jánostól, Kövi
Andrástól tanult, lovasoktató lett, majd a
debreceni egyetem szervezésében túravezető, elvégezte a Testnevelési Főiskolán a
lovasedzői szakot, majd parasport edzőképzésre járt.
Azon, hogy egyszer csak átnyergelt a futásra, csak azok lepődhettek meg, akik korábban nem ismerték, hiszen a futás előbb,
mégpedig 12 éves korában kezdődött. Falujában mezei futóversenyeket szervezett
a paksi járás iskoláinak, futóinak, gyerekeket edzett, atlétikai edző volt, és a ’80-as
években már triatlonversenyeket szervezett
Pakson Kókai Péter biztatására. Alapítója volt a Paksi Triatlon Klubnak, az akkoriban alakult Paksi Amatőr Futó Fiatalokhoz, azaz PAFF-hoz azonban később csatlakozott. Az AtomCsigák pedig egy egészen
új történet, nagyjából négy éve működik. A
szintén nevéhez fűződő ATOMfutást hetedszer szervezi. Ezt sem erős felindulásból kezdte, régebb óta dédelgetett álom volt
valami különleges paksi futóverseny. Amikor az autópálya épült, azon mesterkedett,
hogy még az átadás előtt megrendezzenek egy versenyt Dunaújváros és Pécs között. Ha ez nem is, az ATOMfutás megvetette lábát az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
és Paks önkormányzata segítségével olyanynyira, hogy szinte már presztízzsé vált ott
lenni futóként, nézőként. A szeptember 15re meghirdetett idei verseny iránt a korábbiaknál is nagyobb érdeklődés mutatkozik,
szép számban érkeznek az előnevezések. István azt mondja, hogy bár nem Pakson vásároltak házat, maradnak a városban és a futás
körül is, továbbra is segíti edzésekkel, tanácsokkal az AtomCsigákat.
A lovasudvar eladásával csak életük, hivatásuk egy szeletétől váltak meg. A rendezvényszervezéssel, díszítéssel, ami felesége,
Nóra „üzlete”, ezen túl is foglalkoznak, és
van egy sor egyéb ötlete is. Az viszont biztos,
hogy bármibe kezd ezután, azt ugyanolyan
elánnal teszi majd, ahogy eddig, és ugyanolyan alapossággal fog majd hozzá a szükséges ismeretek megszerzéséhez is. – Nem hiszek abban, hogy ösztönből működnek ezek
a dolgok, azt gondolom, kell az alapos szaktudás is, különösen ha valaki emberekkel
foglalkozik – magyarázza.
Nem fél majd’ 58 évesen változtatni, mert
meggyőződése, hogy ez a változás pozitív
lesz. A felszabadultság érzése már egy kissé
hatalmába is kerítette…
Vida T.
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Városi olvasmányok

Mozaik

Dr. Pongrácz Sándor

Fotó: családi archívum

A képen balról-jobbra: dr. Herein Edit, ifj. dr. Pongrácz Sándor, id. dr. Pongrácz Sándor
„…A szülőföldjével éppen olyan bensőséges viszonyban van az ember, mint az anyjával és a szerelmével. Akár tud róla, akár nem. S mivel a lélek legrejtettebb tájait érinti, s ráadásul mélységesen magánjellegű is, nagyon nehéz róla beszélni. …a szülőföld nemcsak az a táj, ahol születtél, hanem a közösség
is, amely fölnevelt. S ha ezt pontosan érted, akkor meg tudsz érteni mindenki mást, akit egy más táj és
más közösség nevelt.” Lázár Ervin: Séta (részlet)
Dr. Pongrácz Sándor orvosi
tevékenységének megbecsültségét, tekintélyét mutatja,
hogy Paks Város Önkormányzata 1999. óta a lakosság javaslatára a róla elnevezett díjjal tünteti ki a város egészségügyében kiválóan dolgozókat,
és egykori lakóházán a Deák
Ferenc utcában emléktábla
örökíti meg munkálkodását.
Talán másodszor találkoztam
2010-ben az ifjabb dr. Pongrácz
Sándorral. Sokat beszélgettem
vele és feleségével, Judit aszszonnyal, ahogy azután minden
évben a doktor úr hirtelen bekövetkezett haláláig. 2010-ben
így mesélt szüleiről az akkor
Mosonmagyaróváron élő orvos:
„A szüleim éjjel-nappal dolgoztak. Édesanyám édesapámnak segített ingyen, bérmentve.
A Pongrácz Sándor-díj lehetett

volna közös díj, hiszen mindketten rendkívül sokat dolgoztak. A belgyógyászati feladatokat inkább édesanyám végezte,
édesapám sebészeti beavatkozásokban volt gyakorlott szakember. Hogy mi mindent csinált!

Mondjam? A mai ember számára szinte lehetetlen, talán hihetetlen is. Volt, hogy nyaki verőeret varrt össze, nyílt lábszártörést tett a helyére, fület szúrt,
női emlődaganatokat, tályogokat tárt fel, miután édesanyám

elaltatta a beteget. Természetesen a fogorvosi feladatokat is ellátta, és gyomorröntgent is készített. Soha nem felejtem el –
hiszen én is segédkeztem néha
a rendelőben – amikor egy cigányember fejszével vágta át
az összes inát a kezén, és édesapám szépen, sorban mindet
összevarrta… A munkájuk miatt nagyon keveset foglalkoztak velem a szüleim, testvérem
nem volt, a nagymamám és a
nagynéném vigyázott rám. Aztán volt nálunk egy csodálatos
házvezetőnő, és négy évig nálunk lakott Szentesi Lajos bácsi felesége, Sisa néni, aki akkoriban nem tanulhatott tovább,
mert osztályidegennek számított. Sisa néni tulajdonképpen a
második édesanyám volt…
Édesapámnak édesanyám aszszisztenciája, segítsége mellett
könnyebb volt ez a szakmát magas szinten művelni. Apám még
abból a korból való volt, amikor
a kezdő orvosoknak a kórházban
kellett lakniuk a betegekkel, éjjel-nappal a rendelkezésükre állva. Kötelességtudó, fáradhatatlan
orvos-ember volt.” Kötelességtudó, fáradhatatlan – kitüntető,
megkülönböztető, örökérvényű
jelzők.
Tell Edit

„Dr. Pongrácz Sándor 1901. november 17-én született Aradon, Pongrácz István és Való Anna
gyermekeként. 1920-ban érettségizett az aradi gimnáziumban. Utána Budapestre költözött és beiratkozott a Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karára, ahol 1929-ben szerzett
orvosi diplomát. 1929-ben a budapesti Szent Rókus Kórház belgyógyászati osztályán volt gyakornok, majd a törökbálinti Tüdőbeteg Szanatórium orvosa lett. Ezután a szekszárdi közkórház tüdőgyógyászati és sebészeti osztályán dolgozott 1939-ig, és sebész szakvizsgát tett. 1939. március
1-jén került Paksra, előbb megbízott községi alorvos, majd 1940-től kinevezett községi orvosként
dolgozott. Gyakorlott sebészként gyakran operált a paksi Resch-féle szanatóriumban, ahol szüléseket is vezetett. Nyugdíjasként előbb a szekszárdi rendelőintézetben, majd az újonnan megnyílt
Paksi Városi Rendelőintézetben vezette a sebészeti szakrendelést 1979-ig. Ekkor felesége egyre súlyosabb betegsége miatt fiához költöztek Mosonmagyaróvárra. Sebész főorvosi érdemeit a magyar
hadvezetés a Vaskereszt II. kitüntetéssel ismerte el, 1959-ben a »Kiváló orvos«, 1963-ban a Munka
Érdemrend ezüst fokozatával tüntették ki, 1979-ben Paks Önkormányzata a Paksért érdeméremmel búcsúztatta. Pongrácz Sándor 1984. június 26-án halt meg Mosonmagyaróváron, síremléke a
mosoni temetőben található.”
(Kernné Magda Irén: Híres paksi elődeink életrajzi gyűjtemény 2014., részlet)

Mozaik
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Mesterek: Tancsa József szerkezetlakatos
Fotó: TelePaks

Falun nőtt fel, gyermekként sokat szerelt, barkácsolt a ház körül. Az általános iskola után szerkezetlakatosnak tanult, mert
fémekkel akart foglalkozni –
mondja Tancsa József. – A he-

gesztésben megtaláltam azt a kihívást, ami nap mint nap arra
inspirált, hogy egyre jobb legyek
– emelte ki. – Egy hegesztőnek
mindig van hova fejlődnie. Egy
kezdő hegesztő a pályája elején

többet hibázik, lassabban dolgozik és körülményesebb. Azonban a sok gyakorlás meghozza
az eredményét: egyre precízebben, pontosabban és egyre kevesebb hibával végzi a munkáját. Ebben a szakmában az egyik
legfontosabb, hogy hibamentesen készüljenek el a varratok. A
hegesztőnek minden egyes alkalommal a legjobbat kell kihoznia magából, hogy hibátlan munkát adjon ki a kezéből
– hangsúlyozta a szakember, aki
arról is beszélt, hogy a hegesztő
legalapvetőbb szerszámai a hegesztőgép, a vágóberendezések,
a sarokcsiszoló, valamint a köszörű, amivel az alapanyagot, a
fémeket készíti elő a hegesztéshez. – A jó varrathoz nélkülöz-

hetetlen a megfelelő előkészítés – húzta alá Tancsa József, aki
azt is elárulta, hogy az nyűgözi
le a hegesztésben a leginkább,
ahogy a folyamat során két különálló anyag között olyan kötés alakul ki, amely során szinte eggyé válnak. A kerítéstől,
az autó alvázon át, az atomerőműben lévő gőzfejlesztőig mindenhol ott van a hegesztő keze
munkája. – Nagyon szeretem a
munkámat. Másképpen nem is
lehet dolgozni – itt sem, de más
területen sem –, csak úgy, ha az
ember szívvel-lélekkel végzi azt,
amit csinál. A munkáján, a produktumán látszik, hogy mennyi
energiát fektetett bele – összegzett Tancsa József.
Weller P. Hanna

Harmincöt Paks az én városom
arany a borversenyen
Több mint száz bort neveztek a Sárgödör téri
Présháztulajdonosok Egyesületének idei rendhagyó borversenyére. Hat bizottságban értékelték a nedűket, mindegyik asztalára került
minden fajta borból. Az értékelés a hagyományos 20 pontos rendszerben zajlott, górcső alá vették a borok színét, tisztaságát, illatát, zamatát és az összhatást. A szakavatott bírák mellett laikus borkedvelők is részt vehettek
a bírálatban, ami ettől rendhagyó. A bizottságokban vizsgázott borbírók irányításával értékelték a hegy levét, Szintai Mária, Kovács Mihály, Polgár Zoltán, Somkert Zoltán, Fehér József és Hevesi Antal látták el ezt a feladatot. A
megméretésre fehérbor, vörösbor, rosé, sillerbor és óbor kategóriában összesen 110 mintát
adtak le, 44 fehéret, 37 vöröset, 21 rosé-sillert
és 8 óbort. A versenyen 35 arany, 35 ezüst, 25
bronz és 13 oklevél minősítés született. Az
eredményhirdetés előtt hidegtálas vacsorát fogyasztottak a résztvevők, valamint a Siller Nótakör dalcsokorral színesítette az estét – tájékoztatott dr. Hanol János, az egyesület titkára. A tizenhetedik alkalommal megrendezett
rendhagyó borversenynek a Fabro Pincészet
adott otthont.
-gyöngy-

Fotók: TelePaks

Seregély Erzsébet 19 éves volt, amikor Paksra került. – Itt születtek a gyermekeim, itt tanultak meg járni, itt mondták először, hogy
anya, itt voltak iskolások. Az Ürgemezőre jártunk sétálni, szánkózni. Amikor a tó is elkészült, még gyakrabban látogattunk ide, mert
az egyik kislányom nagyon imádta a békákat. Üvegekbe gyűjtöttük és hazavittük az állatokat, aztán másnap visszamentettem őket a
tóhoz. Azóta is sokszor jövök az Ürgemezőre
futni, sétálni, és már az unokáimmal a játszótérre – mondta. Kiemelte, hogy szerinte 20-30
év alatt nagyon sokat fejlődött ez a környék, és
azt látja, hogy kedvelik a fiatalok. – Észreveszem a város hibáit is, például, hogy a közlekedés nem olyan, mint amilyennek lennie kellene. A közlekedéskultúránkon is kellene változtatni, ugyanakkor nagyon leterheltek az utcák,
nincs parkolóhely, ahol nyugodtan ki tudnánk
szállni az autóból – fogalmazott, hozzátéve,
hogy ez a fejlődés hatása is lehet. – Mindazt,
amire egy nő vágyik: család, szeretet, otthon,
Pakson kaptam meg – zárta gondolatait.

Faller Dezső 1974-ben jött Paksra. – Több települést is megnéztünk a párommal, és Paksot
egy nagyon barátságos halászfalunak találtuk.
Bár már akkor nagyközség volt, a makadám
útjaival, a Duna-parttal, a gesztenyefasorral,
a dimbes-dombos városrészeivel emlékeztetett Vámosmikolára, ahonnan származom –
mesélte. Azt is elmondta, hogy 1994-ben lett
önkormányzati képviselő, aztán a paksiak jóvoltából húsz éven át volt lehetősége sok olyan
elképzelést megvalósítani, ami előre vitte a várost. – Jó szívvel gondolok arra az időszakra,
amikor azon munkálkodtunk, hogy városi arculatot adjunk Paksnak. Részese voltam a rendelőintézet megépítésének, útfelújításoknak, a
gáz- és szennyvízprogramnak. Büszke vagyok
rá, hogy ez a kisváros átlagon felüli lehetőségekkel bír, ami az atomerőműnek is köszönhető – húzta alá. Kiemelte, hogy itt születtek
a gyerekei, unokái, akik szintén Pakson élnek,
tudják egymást segíteni. – Ez olyan plusz érzést ad, hogy még ha nem is itt születtem, merem mondani, hogy paksi vagyok.
-se-

12 n Paksi Hírnök, 2018. április 13.
Közélet

Az 1970-es években a világ legnagyobb számítógépgyártó vállalatai – elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban a Hewlett-Packard
(HP) és a Texas Instruments (TI) – egyre többet tudó, kis méretű, programozható kalkulátorokat (programozható zsebszámológépeket) kezdtek kifejleszteni és tömegesen gyártani. Ezeknek a viszonylag könnyen kezelhető
és számos különböző feladatra alkalmazható
számológépeknek a hazai gyártásában és elterjesztésében a ’70-es, ’80-as évek közepén
meghatározó szerepe volt a Híradástechnika
Szövetkezetnek (HTSz).
A Texas Instruments 1977-ben jelentette meg
a világ egyik, akkori legjobb programozható tudományos zsebszámológépét, a TL-59et, amely voltaképpen már egy kis számítógép volt. A nagytudású masina 8+2 digites
LED-kijelzővel, 100 szám megjegyzésére alkalmas memóriával, a programok tárolására
beépített kis mágneskártyaíróval és -olvasóval
is rendelkezett, és 960 lépésig programozható volt. Az egyedi célfeladatokra szánt modellek (pl. pénzügyi vagy repülőnavigációs számológépek egyedileg kialakított billentyűzettel) cserélhető, kb. 5 ezer lépést tárolni képes,
gyárilag beépített programkönyvtármodullal
kerültek forgalomba. A készülékhez csatolható volt a PC-100 hőnyomtató töltőegység,
Fotó: Beregnyei Miklós

Mozaik
amivel a készülék alfa-numerikus karakterek nyomtatását, valamint nagy komplexitású számítások elvégzését és dokumentálását is
lehetővé tette. A zsebszámológép képességeit mutatja az is, hogy megjelenésekor kb. 300
dollárba került.

Tárgy/
történet

Ez a számológéptípus volt az, amelyet a Híradástechnika Szövetkezet leghosszabb ideig, 1979-től 1985-ig „gyártott”, és PTK-1096
típusjelzéssel, KA-100 nyomtatóegységgel
együtt forgalmazott (valójában csak a feliratok voltak magyarok, amelyeket alkohollal le
is lehetett törölni). A számológéphez – az eredeti típussal azonos módon – tartozékként

ROM modulban (csak olvasható memóriaként) járt az 1. sz. programkönyvtár, amely
a leggyakoribb matematikai problémákra írt
rövid programokat tartalmazott. A számológéphez hálózati adapter és akkumulátortöltő,
150 oldalas magyar nyelvű használati utasítás,
továbbá 40 db mágneskártya (tokkal együtt)
tartozott. Az árakra jellemző, hogy az alapgép + nyomtató együtt 1983-ban – amikor az
átlagkereset havi 4 ezer Ft körül mozgott – kb.
50 ezer Ft-ba került.
A Paksi Atomerőmű Környezet-ellenőrző Laboratóriuma kezdettől fogva rendelkezett egy
eredeti TI-59 számológéppel PC-100A nyomtató- és töltőegységgel együtt. A készüléket elsősorban sorozatmérésekből kapott adatok –
valamely minta aktivitásmérő berendezés által
kapott beütésszámának – további kiértékelésére és dokumentálására használták. A mágneslemezre írt egyszerű programok lehetővé
tették a beütésszámból a mérési körülmények
paramétereinek (mintaadatok, mérési idő, detektorhatásfok, háttérbeütésszám, egyéb magfizikai jellemzők) figyelembevételével a vizsgált környezeti közeg aktivitáskoncentrációjának gyors és pontos meghatározását.
Ez a ritka darab is megtekinthető az Atomenergetikai Múzeum állandó kiállításában.
Germán Endre

Mozaik
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Felújítják a templombelsőt és
az egykori iskolaépületet
Fotó: Molnár Gyula

Hatvankilencmillió forinttal támogatja az Emberi Erőforrások
Minisztériuma a Paksi Református Egyházközség épületeinek

felújítását. Legutóbb 2008-ban
végeztek külső tatarozást a templomon, idén az épület belseje is megszépülhet – mondta el

Lenkey István. A gyülekezet lelkésze úgy tájékoztatott, hogy az
épületben omlik a falakról a vakolat, elöregedtek a nyílászárók,
a padok elrendezése és mérete
nem komfortos, illetve anyaguk
helyenként szúette. – Figyelembe
véve a műemlékvédelmi szempontokat is, a használhatóságot
és a kényelmet szeretnénk emelni a templombelső felújításával.
A régi református iskola épülete ma többek között a Paksi Bezerédj Általános Iskola ebédlőjeként funkcionál. Lenkey István
elmondta, hogy ennek az épületnek a külseje lehangoló látványt
nyújt. Nagy gondot jelent a vandalizmus: gyakran kitörik az ablakokat, egy helyről még a tokot
is ellopták – tájékoztatott, hozzátéve, hogy a felújítás után zsa-

lugáterek védik majd az ablakokat. Az épületben korszerűsítik
a konyharészt és beépítik a tetőteret. – Szeretnénk egy többfunkciós, sokféle igényt kiszolgáló gyülekezeti házat létrehozni a
mostani gyülekezeti teremből –
összegzett Lenkey István. A református templomot vasárnaponként átlagosan száz fő látogatja, de ökumenikus és ünnepi
alkalmakon gyakran háromszor
ennyien mennek a templomba.
A gyülekezeti terem kétszáz fő
befogadására alkalmas. Az épületek felújítása két ütemben zajlik majd, elsőként a templombelső rekonstrukciója készül el, jövő
nyáron pedig a régi református
iskola épületében zajlanak majd
munkálatok.
Weller P. Hanna

Hétköznapi hit: Bor Imre személyes útja
– Az emberek jellemzően akkor foglalkoznak intenzíven az Isten-kérdéssel, amikor
komoly krízisbe kerülnek, vagy nagy sikerben van részük. Én utóbbi esetben találkoztam a Megváltómmal – mondja Bor Imre,
aki a vele készült beszélgetéssorozat befejező részében a saját hit-történetét osztja meg
az olvasókkal.
Negyvenévesen már túl voltam két polgármesteri cikluson, egy sikeres vállalkozáson, és éppen Brüsszelben voltam a kisvárosok önkormányzati képviselője 2003 és 2006
között. Határozottan emlékszem arra a pillanatra, amikor 2001-ben tanulmányúton
voltam Amerikában, a Golden Gate híd tövében álltam, néztem a Csendes-óceánt, San
Franciscot és azon gondolkodtam, hogy mit
keresek Sajószögedről a világ másik végén.
Ez a kérdés egyre inkább foglalkoztatott.
Rémisztő volt a helyzet, mert azt éreztem,
mintha egy sziklacsúcson állnék. Nem tudtam, hogy kerültem oda, és hogyan lehet lejutni onnan. A vállalkozás miatt mindennapos volt a veszteség, ezért kapaszkodót kerestem.
Az első gyermekünk születése után, 1989-ben
költöztem Paksra. A családom csak pár hónappal később tudott jönni, addig az édes-

anyámnál laktak Tiszaújvárosban, ahol a
nagymamám hatására görög katolikusnak keresztelték meg a fiunkat, Alexandert. Ez azért
furcsa, mert ahol a feleségem felnőtt, nem láthatott templomot, én pedig római katolikus
nevelést kaptam. Megkereszteltek, voltam elsőáldozó, ministráltam is, de csupán anyagi okokból, ugyanis a részvételért pénzt kaptunk a paptól. Hamar elkoptam a misékről.
Julcsi lányunkat – csupán azért, hogy a gyermekeink később ne vitázzanak rajta – reformátusnak kereszteltettük meg. Aztán 2001ben, a Lenkey házaspár érkezésekor, dr. Molnár Klára, aki képviselőtársam volt, jelezte,
hogy szívesen elvinné Julcsit a templomba,
mert látták az anyakönyvben, hogy reformátusnak van megkeresztelve. Biztos voltam abban, hogy az akkor hétéves lányunk nemet
fog mondani, de tévedtem. Amikor Klára
néni megkérdezte tőle, hogy „Julcsi, jössz vasárnap velem templomba?”, a lányunk azt felelte, hogy „Megyek”. Ezután minden vasárnap elvitte a lányunkat a templomba, később
pedig a feleségem is csatlakozott hozzájuk, aki
2003-ra aktív tagja lett a gyülekezetnek, konfirmált és egy évvel később presbiternek választották. Engem is hívott, hogy menjek, én
pedig tudtam, hogy egy bölcs férj nem mond-

hat mindig nemet a feleségének. A nem-nemigen sormintában éppen az igen következett,
ezzel pedig egy háromnapos alkalom, ahol az
alapvető fogalmakat – egyház, hit, közösség –
dolgozták fel. Ott jöttem rá, hogy a kereszténység nem egy megfoghatatlan, ködös dolog, hanem logikusan felépített, egymásra épülő gondolatok összessége. Ráadásul kifejezetten szép.
Az alkalom után tartott istentiszteleten volt az
első istenélményem. Ugyanabban a templomban, ugyanaz a lelkész, ugyanabból a Bibliából
hirdette az igét. Korábban ebből nekem nem
jött át semmi, akkor viszont megéltem, hogy
megnyílik a fülem: már nem kongtak üresen
a szavak, hanem az életemről, nekem szóltak.
Elkezdtem keresztény irodalmat olvasni, majd
keddenként jártam alfa-kurzusra, béta-kurzusra és konfirmációs felkészítésre.
Egyszer egy kurzusnapot követően folyamatosan egy dallam járt a fejemben, de nem
tudtam rájönni, honnan van. Aztán amikor
vasárnap a templomban az aznapra kiírt énekek szövegét olvasgattam és elkezdődött a
dal, rádöbbentem, hogy ez az. A szövege ez
volt: „Szólj, szólj hozzám, Uram, mert hallja szolgád szódat.” Megértettem az üzenetet,
konfirmáltam, és végül a szolgálatba is beálltam.
Weller P. Hanna

Közélet
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Életmentő tetoválás cukorbetegeknek
Fotók: Lovász Krisztián

Festékpaletta a polcon, berregő
tű zaja és hangulatos zene fogad
mindenkit, aki belép Czókoly
Dávid, paksi tetováló szalonjába. Ide látogatott el Gábor, aki

negyvenéves és 2007 óta cukorbeteg. A bal csuklójára készült
egy minta – kék körben felirat – ami 1-es típusú cukorbetegségére hívja fel a figyelmet.

Azért varratta fel a logót, hogy
ha rosszul lenne, a segítségére
érkezők tudják, hogy nem alkoholtól „szédeleg”.
Egy magyar tetováló pár nap
alatt országossá cseperedett
kezdeményezéséhez csatlakozott Czókoly Dávid tetóváló.
Ennek lényege, hogy a cukorbetegek ingyen kaphatnak egységes tetoválást. Amikor először hallott erről, cseppet sem
habozott, Tolna megyében első
testfestőként csatlakozott az akcióhoz. – Azért tartottam ezt
fontosnak, mert a családomban
is van diabéteszes, úgyhogy tudom, mennyire rossz, ha valakit egy ilyen betegség korlátoz
– mondta. Két hét alatt már háromszor varrta fel a mintát, de
úgy számol, hogy a jövőben
még több beteg érkezik majd.
Aki felmutatja a diebéteszét
igazoló lapot, annak ingyenes
a „tetkó”.
Szilágyi Szabolcs paksi háziorvos szerint a kezdeményezés részeként kreált motívum akár
életeket is menthet. – A diabé-

teszes betegek, főleg az inzulindependens cukorbetegek esetében gyakran előfordul az alacsony vércukor érték miatt
rosszullét, és ilyenkor zavart
lehet a beteg. Ezt az állapotot
gyakran össze szokták keverni a laikusok a részegséggel. Ha
ezt a tetoválást meglátják, tudni fogják, hogy nem erről van
szó, hanem cukorbetegségről,
és ennek megfelelően tudnak
segítséget nyújtani – magyarázta. A legfontosabb, hogy mindig segítsenek a bajba jutott betegen, azonnal hívjanak mentőt.
Lovász Krisztián

Minőségi tartós élet
A várandósság utolsó három hónapja is igen
izgalmas időszak. Ekkor is előfordulhatnak
kisebb kellemetlenségek, amelyeket igyekszik a kismama orvosával együtt megoldani. Lássunk néhány hasznos tanácsot erre az
időszakra is.
Nagyon sok kismama tapasztal hát- vagy
derékfájást, és vannak, akiknek a vállai nehezülnek el. Ez azért van, mert ahogy növekszik a baba, egyre inkább eltolódik a test
súlypontja, amitől megváltozhat a testtartás,
de a stressz is ok lehet, valamint az, hogy a
hasizmok megnyúlnak, kifáradnak és a növekvő súly plusz terhet ró a gerincoszlopra.
Ezek a fájdalmak azonban nem „kötelező”
mellékhatásai a várandósságnak, a rendszeres mozgás, masszázs segíthet.
Ma már sok helyütt van lehetőség kismamatornára szakember felügyelete mellett. Ezt
érdemes kihasználni még akkor is, ha nem
az első babavárásról van szó. Emellett ajánlani szoktam a napközbeni átmozgató gyakorlatokat is: négykézlábra ereszkedve egye-

nesítse ki a hátát, majd kilégzésre domborítsa finoman, ahogyan a macskák teszik
felkelés után, majd belégzésre egyenesítse
vissza a gerincét. Ezt végezze el négyszer, ötször. Majd üljön le és tegye össze a két talpát pillangótartásba, egyenesítse ki a hátát,
majd kilégzésre hátrafelé domborítsa magát. Ezt a gyakorlatot is végezze el néhányszor. Napközben a szék támlájára támaszkodva hátrafelé haladva egyenesítse a hátát,
közben enyhén hajlítsa a térdeit. Ezek a gyakorlatok a gerinc tehermentesítésében segítenek. Minden esetben kérje kismamatornával foglakozó szakember véleményét, tanácsát, hogy milyen gyakorlatokat végezhet!
A vizesedés is a harmadik trimeszter jellemzője. Ebben az esetben is segít a torna,
de például az uborka fogyasztása is ajánlott,
aminek vízhajtó hatása van, illetve a zöld levelek is sokat segíthetnek, mint a petrezselyem, spenót. Ezeket fogyassza nyersen, salátában vagy az ételekre szórva. A petrezselyem A-, B-, C-, E- és K-vitaminokat,

foszfort, kalciumot, vasat, illóolajakat, valamint antioxidáns flavonoidokat tartalmaz.
Mivel a petrezselyem hatékony vízhajtó, fogyasztásával elősegítheti a húgyhólyag és a
vesék tisztulását, valamint megelőzheti a vesekő és a húgyúti fertőzések kialakulását. A
spenót élettani jelentősége a magas vitamin,
ásványi só és nyomelem tartalmában keresendő, K-, A-, E-, C-, B2- és B6-vitamin,
mangán, folsav, magnézium, vas, kalcium,
kálium, élelmi rostok, réz, növényi fehérjék, foszfor és cink forrás. Ezen kívül tartalmaz omega-3 zsírsavakat, niacint és szelént. A spenót leveleiben továbbá triterpénszaponinok, oxálsav és nitrátok találhatók.
A levél szárazanyag-tartalmának 30%-a fehérje. Az ásványi sók közül kiemelkedik a
magnézium-, a kálium- és a kalciumtartalma, viszont foszforból az átlagosnál kevesebbet tartalmaz. Ezek a tulajdonságai nagy
jelentőséggel bírnak a csontképzésben. Legközelebb folytatjuk.
Nagyné Szalai Melinda
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Dr. Vekerdy Tamás előadása Pakson!
Jól értem a gyerekemet? Mi állhat az adott jelenség hátterében?

Május 4-én felejthetetlen este várja Pakson a lélek dolgai iránt érdeklődő közönséget, hiszen a
népszerű Nyitott Akadémia sorozat keretében

Dr. Vekerdy Tamás új előadását hallgathatjuk
meg a Csengey Dénes Kulturális Központban.
A gyerek sok esetben nem tudja szavakba önte-

MINDIG HATÁSOSABB EGY ADOTT BETEGSÉG
KIALAKULÁSÁNAK MEGELŐZÉSE, MINT KEZELÉSE.
Mai rohanó világunkban az emberek arra törekednek, hogy megőrizzék mozgásképességüket, egészségüket, munkaképességüket. A paksi gyógyfürdőben személyre szabott, változatos testi és lelki
feltöltődést segítő kezelések állnak rendelkezésre.
Központi elem a stressz-oldás, valamint egy harmonikus, egészségtudatos életvitel kialakítása.
Az egészség érzet tartós javulását, illetve annak
megőrzését segítik a különféle szabadon is megvásárolható kezelési lehetőségek.
Próbáljon ki egy frissítő masszázst, vagy egy kényeztető kádfürdőt! Élvezze a tápláló pakolások és
fiatalító kúrák áldásos hatását!
A prevenciót nem lehet elég korán kezdeni! A korán felismert elváltozások megfelelő gyógytornával
jól kezelhetők.

Tartásjavító torna:

A foglalkozások céljai és hatásai:
• a tartási rendellenességek kialakulásának megelőzése,
• a hanyag tartás korrigálása,
• a törzsizomzat erősítése,
• testkép-izomtudat fejlesztése,
• koordináció és egyensúly fejlesztése,
• koncentráció segítése.
A tartásjavító torna serdülő korban is fontos!
A vízitorna kíméli az ízületeket, segít a testsúlycsökkentésben és ellazít. A vízben végzett mozgás
számos olyan tulajdonsággal bír, ami a száraz torna során nem érvényesül. Az izmok, ínak, szalagok,

(031xx)

ni, hogy mi okoz számára félelmet, nehézséget
vagy szenvedést. Esetleg mond valamit, amit
meg tud ragadni, de valójában egészen más jelenti a problémát.
Legyen szó csecsemőről, kisgyerekről, iskolásról
vagy kamaszról, adódnak olyan helyzetek, amikor nem egyértelmű, hogy mivel állunk szemben, vagy mi állhat a jelenség hátterében. Márpedig, ha nem értjük jól, nem is tudunk hatékonyan segíteni. Mit tehetünk?
Dr. Vekerdy Tamás ebben kíván segítséget nyújtani, a tőle megszokott lebilincselő stílusban,
fergeteges humorral. Az előadás interaktív, lehetőség lesz véleményt, tanácsot is kérni a szakembertől.
A Nyitott Akadémia standján pszichológiai, nevelési témájú művek széles választéka várja az
érdeklődőket kedvezményes áron, köztük Dr.
Vekerdy Tamás könyveivel, melyeket a szerző
szívesen dedikál is.
Az előadásra jegyek kaphatók online, a www.
nyitottakademia.hu oldalon és személyesen, a
Csengey Dénes Kulturális Központban.
(X)

PAKSI GYÓGYÁSZATI KÖZPONT
Nyitvatartás:

Hétfő – péntek: 08:00 – 20:00
Szombat – vasárnap: 09:00 – 20:00
7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
Telefon: +36–75/830–830
www.paksigyogyfurdo.hu

ízületek terhelése csökken, így azok a mozdulatok,
amelyek más esetben nehézséget jelentenek, itt
könnyebben kivitelezhetők.
A gyógymasszőrök által alkalmazott maszszázstechnika javítja az általános közérzetet, regenerál, frissít.
Hatására: javul a vérkeringés, a kezelt területen
csökken a fájdalom, továbbá a kezelés helyreállítja a
bőr és az izomzat rugalmasságát. Izomlazító hatása
miatt az egyik legkedveltebb terápiás mód.
Kiváló szakemberekkel (gyógymasszőrök, fizikoterápiás asszisztensek, gyógytornászok, uszodamesterek) várunk minden kedves gyógyulni, pihenni vágyót!
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Véget ért a városi labdarúgó-bajnokság
156 mérkőzésen 860 gól született az idei városi teremlabdarúgó-tornán. Az Ovit SE – nyolcadik nekirugaszkodásra, kiegyensúlyozott teljesítményének
köszönhetően – már korábban
megnyerte a januárban indult
sorozatot, de a dobogóért három
csapat is harcban állt a véghajrában. – A kezdetektől érezhető volt, hogy idén is jól teljesíthetünk. A csapat minden tagján
látszott, hogy meg akarja nyerni
a bajnokságot. Nálunk nagyon
kevés az igazolt játékos, ezért ha
nem tudtak jönni, akkor is megfelelő felállásban tudtunk futballozni, ami szerencsére eredménnyel is párosult. A csapategység mellett ez a másik ok,
amiért diadalmaskodni tudtunk
– összegzett Pletenyik Zoltán
csapatvezető. Az ezüstérmet az
utolsó mérkőzésen az N+T ellen

elbukta a Diófa, a bajnokság legrutinosabb együttese így negyedikként zárt. A második helyen
a Kristály Palack végzett, harmadik pedig a címvédő Lambs Bau
lett. – Immár hagyomány, hogy
megpróbáljuk a sportolni szerető paksiakat a téli időszakban
megmozgatni, ezért szervezzük
évről évre a városi teremfoci bajnokságot. Emellett a közönség is
kiváló mérkőzéseket láthat, így
minden adott egy jó programhoz – mondta Rostané Katona
Katalin szervező, a Paksi Sportegyesület Szabadidősport Szakosztályának vezetője. Az ünnepélyes díjkiosztón a részvevő 13
csapat mindegyike oklevelet kapott, az első három érmeket és
kupát is. A szervező különdíjakat is osztott, a legjobb kapus
Ellermann Tamás, a legjobb játékos Farsang Patrik lett, a gól-

király pedig 61 találattal Fritz
Ádám. – Nagyon jó tornán vagyunk túl. Az Ovit SE kiemelkedett a mezőnyből, de a dobogóért
az utolsó pillanatig nagy küzdelem zajlott. Saját szemszögünkből is pozitívan értékelem a sorozatot, bár címvédőként jó lett vol-

Sport

na nyerni, de sérülések miatt erre
idén nem volt lehetőség – fogalmazott Fritz Ádám, a Lambs Bau
játékosa. A szervezők a városi teremlabdarúgó-bajnokság megújítását tervezik, de az, hogy milyen
változtatások lesznek, még nem
dőlt el.
Faller G.

Fotó: Molnár Gyula/korábbi felvétel

A szokottnál lassabban indult a szezon
Fotó: Szaffenauer Ferenc/archív

Betegség és sérülés miatt a szokottnál kicsit lassabban indult a
szezon az ASE felnőtt dzsúdósainak. A jekatyerinburgi Grand
Slam-ről Csoknyai László (81kg)
és Cirjenics Miklós (100kg) révén
két hetedik hellyel tértek haza, míg
a Kecskeméten rendezett ob-n
Pupp Réka (52kg) és Bor Barna
(+100kg) arany, Windischmann

Bence (73kg) és Csoknyai László pedig bronzéremmel gazdagodott. Az antalyai Grand Prix
még jobban sikerült, Pupp Réka
nyakába bronzérem került, míg
Csoknyai László és Cirjenics
Miklós is az ötödik helyet szerezte meg. Hangyási László vezetőedzőt az előttük álló feladatokról
kérdeztük.

– A megszokott év eleji versenyek közül párat kihagytak. Miért?
– Volt ebben egy kis kényszer.
Cirjenics Miklósnak januárban
egy keretedzésen megsérült a
csuklója, emiatt ki kellett hagynia edzéseket, majd fokozatos
terhelés következett. Még most
is kötözni kell, de már nem tereli el a figyelmét, nem fájlalja. Pupp Réka esetében a japán
edzőtábor miatt csúszott a versenyen való indulás. Aztán pedig mind a ketten influenzásak lettek. Csoknyai Lászlón
érződik a vb utáni hosszú kihagyás, de már keményen dolgozik. Nekifut az Eb-nek, főleg
úgy, hogy a rivális Ungvári Attila nem tud indulni. Ha már
ennyit dolgozik, akkor bolondság lenne kihagyni a világbajnokságot, ha pedig ott sikeres
lesz, akkor már olimpiai pontokat szerezhet.
– Egyre közeleg a 2020-as tokiói
olimpiai kvalifikáció. Milyen versenyeken indulnak?

– Három kvalifikációs verseny
lesz a világbajnokságig, május végén Kínában a Hohhot
Grand Prix, július végén a zágrábi, majd a budapesti augusztus 10-12-én. A világbajnokságot Bakuban rendezik szeptember 20. és 27. között. Júniusban
öthetes edzőtáborban vesz részt
Réka, Laci és Miki Kínában, aztán Zágrábban már Bor Barna
is beszáll.
– A fiatalok közül lehet már
menedzselni, bedobni valakit a
mély vízbe?
– Még nem igazán tudnak dominálni a fiatalok a felnőtt mezőnyben, inkább az U23-asok
között. Pedig az alacsonyabb
súlycsoportokban előrébb lehetne lépni, a felnőtt bajnokságot is egy ifi nyerte Ungvári
Miklós távollétében 73 kg-ban.
Ha Windischmann Bence egy
kicsit összekapná magát, akkor előrébb tudna lépni, de ez
elmondható a 66 kg-os Bognár
Péterről is.
Kovács József
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Indul az idény a horgásztavaknál
Beköszöntött a tavasz, így egyre többen veszik elő a tárolóból,
garázsból horgászfelszerelésüket. Az aktív pihenést kedvelők
szívesen választják az atomerőmű szomszédságában lévő Paksi Atomerőmű Horgászegyesület tórendszerét. Az impozáns
környezet ideális a kikapcsolódásra, és a halfajtákban gazdag
tavakból mindenki megfelelő
mennyiségű pikkelyest emelhet a szákjába. – Haltelepítés
szempontjából a tavalyi év remekül alakult, mivel saját gazdaságunk jól teljesített, így kevés halat kellett vásárolnunk.
A korábbi évekhez hasonlóan
700 és 750 fő között mozog a
taglétszámunk. A tévhittel ellentétben nem zárt az egyesület, nemcsak paksi, illetve az
atomerőműben dolgozó tagjaink vannak, hanem távolabbi
településeken élők is – mondta el Aradi János, az egyesület
elnöke. Az utóbbi időben egyre több versenyt szerveznek,
idén szám szerint 29-et, amit
két okból tartanak fontosnak.
Egyrészt ezáltal megismertethetik a tórendszert és a környéket a horgászokkal, másrészt

A Vackor Autista és Fogyatékkal Élők Szüleinek Paksi Egyesülete kéri
önöket, hogy adójuk 1%ával támogassák működésünket, mellyel a beteg
gyermekek programjait
tehetik változatossá.
Adószámunk:
18866111–1–17
Köszönjük segítségüket!

Fotó: Babai István/archív

olyan tevékenységet szeretnének folytatni, amire igény van,
márpedig a versenyeztetés nagyon kedvelt a tagság és a látogatók körében. A régió legnagyobb egyesülete kiváló kapcsolatot ápol a Tolna Megyei
Horgász Szövetséggel, ennek
megőrzésére a jövőben is törekednek. A terület rendben tartásáért Sörös József felel, az állandó gondnok részben a halőri
funkciót is ellátja. A nagyobb
munkákra, például a fűnyírásra alvállalkozóval szerződnek,
de a tórendszer karbantartásából a tagság is kiveszi a részét.

– Kapacitás- és időhiány miatt a
fejlesztés és karbantartás területén több munkát is halogattunk
az elmúlt időszakban, pár dolgot azonban idén mindenképp
szeretnénk megvalósítani. A már
meglévő mosdók felújítását tervezzük, emellett újabbakat is szeretnénk létesíteni, valamint esőbeállók kihelyezését is tervezzük.
Komplett vizesblokkbővítésben
is gondolkozunk, így mosakodásra, fürdésre is lenne lehetőség
a jövőben. Az elmúlt években jól
gazdálkodtunk, ezért az említett
fejlesztések saját forrásból megvalósíthatók. A költségvetésünk

TEIT

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

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

55 millió forint, ami a tagdíjakból és a napijegyeladásból folyik be. Ebből az összegből működtetjük a halgazdaságot, illetve
ha tehetjük, fejlesztünk is – öszszegzett Aradi János. Arról is tájékoztatott, hogy március 25-én
egy finomszerelékes versennyel
kezdődött a szezon. Az időjárás még nem volt a legideálisabb,
ami meglátszott a halak étvágyán
is, így a megmérettetés kevés halfogással, de számos horgászélménnyel zárult. – Április végén
rendezzük a 10. Pontyfogó Kupát
30 csapat részvételével, majd májusban az immár hagyományos
Pünkösdi Horgászmaratont. Júliusban ötnapos etetőhajós versenyt szervezünk, augusztusban
pedig az Iparági Horgásztalálkozónak adunk otthont. Szeptemberben Családi Napra várjuk a tagságot, aztán a 11. Pontyfogó Kupára. Ezek lesznek a legnagyobb érdeklődést kiváltó eseményeink, de számos kisebb
versenyt, programot is tervezünk
– mondta el Tancsa Tamás szervező, a Horgásztanya gondnoka. A különböző eseményekről a
www.pahe.hu honlapon is lehet
tájékozódni.
Faller Gábor
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Gólgazdag mérkő- Szerződést bontotzések, három pont tak Teo Cizmic-csel
Győzelem és vereség is került
a Paksi FC OTP Bank Ligában
szereplő labdarúgócsapatának
neve mögé a legutóbbi két fordulóban. Csertői Aurél együttese a 24. játéknapon Hahn János, Bertus Lajos és Bartha
László találataival 3:2-re idegenben győzte le a Mezőkövesd együttesét, a siker után a
PFC a harmadik helyre lépett
a tabellán. – Az eddig szenzációs formában futballozó Mezőkövesdet sikerült felülmúlnunk úgy, hogy "megöltük" a
játékukat. Ezt a meccset már
az első félidőben el kellett volna döntenünk. Teljesen megérdemelt a győzelmünk, ugyanakkor nem lehet így kiengedni a végére. De hangsúlyozom,
hogy jó és eredményes futbal-

lal sikerült nyernünk – fogalmazott a vezetőedző a lefújás után. A legutóbbi fordulóban a zöld-fehérek a Debrecent
fogadták, és 5-2-re kikaptak, a
hazai gólokat Hahn János lőtte. A vereség után a PFC visszacsúszott az ötödik helyre. – Katasztrofális volt számunkra ez
a meccs, a Loki mindenben
felülmúlt minket, koncentrációban, gyorsaságban. Most
semmi nem sikerült, az első öt
kapura lövésükből öt gól született, ennyire nem lenne szabad
szétesnünk – értékelt Csertői
Aurél a mérkőzést követő sajtótájékoztatón. A Paksi FC a
következő fordulóban április
14-én a Szombathelyi Haladás
együttesét fogadja.
Faller Gábor

Fotó: Molnár Gyula

A Jászberény ellen 66-74-re elvesztett hazai mérkőzés után
az ASE szerződést bontott Teo
Cizmic vezetőedzővel. Az alábbiakban olvashatják a klub közleményét:
„A Jászberény elleni vereséget
követően összeült az egyesület
vezetése, és arra a döntésre jutott, hogy az elmúlt időszak hektikus teljesítménye miatt megújulásra van szükség. Úgy érezzük, hogy több lehetőség rejlik
a csapatban a jelenleg mutatott
teljesítménynél, így Teo Cizmic

számára véget ért a paksi szerepvállalás. Mindemellett szeretnénk kiemelni, hogy a Magyar
Kupa bronzérem megszerzése Teo Cizmic munkáját dicséri, az elmúlt évek kiemelkedő
eredményéről van szó. Ezúton
is köszönjük Teo Pakson végzett munkáját. Kívánunk neki
további szakmai sikereket karrierje során!
Ami az utódlását illeti, a klub
lehetőségeit figyelembe véve a
vezetőség arra a döntésre jutott, hogy az edzőkérdést helyi szinten kell megoldani. Ezért
Schmidt Bélát kérték fel a feladat ellátására a szezon hátralevő részére.
A szakmai stábot illetően az elnökség megerősítette Jan Pavlikot szakosztályvezetői pozíciójában. Illetve örömmel tudatjuk,
hogy Tóth János is visszatér klubunkhoz. János korábbi leterheltsége enyhült, ezért a továbbiakban szakosztályelnökként
fogja erősíteni klubunk munkáját.”
-joko-

Fotó: Molnár Gyula

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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Ingatlanvagyon értékelés, ingatlanközvetítés. Lakások, családi
házak, mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi
ingatlanok értékelése, naprakész ingatlan
árakkal.
Pakson, a Virág és a Laktanya
utca sarkán 5 lakásos, földszinti
társasházban garázzsal, kis kerttel, 114 m2 alapterületű, önálló
bejáratú lakás eladó. Fűtés: vegyes tüzelésű kazánnal, központi fűtés.
Irányár: 21, 3 M Ft
Pakson, a Kurcsatov úton, hőszigetelt, 2 szobás, minőségi bútorokkal berendezett lakás hoszszabb időre kiadó.
Ár: 90 000 Ft/hó.
Pakson, az óváros központjában, az Erzsébet Nagy Szállodával szemben, a Duna és a 6 sz.

főut mellett 395 m2 telekterülettel, tetőtér-beépítéses,128 m2-es
3 és félszobás, teraszos Dunára
néző összkomfortos családi ház
gáz központi fűtéssel eladó.
Ár: 38 M Ft
Pakson, a Kossuth Lajos utcában
földszinti, másfél szobás, galériás, gázfűtéses lakás eladó garázzsal, kerttel.
Ár: 17,8 M Ft
Pakson, a Gesztenyés út elején,
első emeleti, 2 szobás, 52 m2-es,
hőszigetelt, erkélyes lakás eladó.
Ár: 17,8 M Ft
Pakson, az Újtemplom utcában
3 szobás konyha + étkezős, gázfűtéses családi ház eladó garázszsal.
Ár: 34 M Ft
Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos ingatlanvagyon
értékelő és közvetítő
Tel: 06-70/310-8374
E-mail: fonyolajos@t-online.hu

A több mint 175 éves múltra visszatekintő
és 21 országban jelen lévő Sberbank az egyik
legdinamikusabban fejlődő bank a világon.
A Sberbank Magyarország Zrt. jelenleg
új munkatársat keres PAKSI fiókjába
az alábbi pozícióra:

A több mint 175 éves múltra visszatekintő
és 21 országban jelen lévő Sberbank az egyik
legdinamikusabban fejlődő bank a világon.
A Sberbank Magyarország Zrt. jelenleg új munkatársat
keres SZEKSZÁRDI és PAKSI fiókjába
az alábbi pozícióra:

MIKROVÁLLALATI TANÁCSADÓ

TRANZAKCIÓS TANÁCSADÓ

Főbb feladatok:

Főbb feladatok:

• új mikrovállalti ügyfelek felkutatása, ügyfélkör bővítése,
• teljes körű banki szolgáltatás nyújtása (számlanyitás,
hitelbefogadás, előterjesztés, folyósítás, monitoring
tevékenység stb.), napi feladatok ellátása,
• meglévő ügyfelek tevékenységének, gazdálkodásának
folyamatos nyomon követése,
• régi ügyfelek részére a meglévő hitelek hosszabbítása.
Elvárások:
• felsőfokú szakirányú végzettség,
• hasonló munkakörben szerzett, minimum 3 éves releváns
értékesítési tapasztalat,
• kiváló tárgyalási és kommunikációs készség,
• erős értékesítési attitűd, ügyfélorientált szemlélet,
• megbízhatóság, önállóság,
• magabiztos MS Office ismeret.

Ha megfelel a fenti elvárásoknak, kérjük, a pozíció
megjelölésével, küldje el fényképes önéletrajzát a
karrier@sberbank.hu e-mail címre.

• a Bank célcsoportjába illő új és meglévő ügyfelek kiszolgálása,
kiemelten az orosz ügyfelek kezelése,
• lakossági számlavezetéssel kapcsolatos fióki feladatok ellátása,
• gyors és precíz kiszolgálás biztosítása az ügyfél részére
(pl. széfek kezelése, adatmódosítás, számlakezelés, átutalások
átvétele) a banki rendszerek teljes körű kezelésével,
• a retail termékkör értékesítésének elősegítése,
• különböző adminisztrációs és ellenőrzési feladatok, back office
tevékenységek lebonyolítása.

Elvárások:
• minimum középfokú szakirányú végzettség,
• bankszektoron belül, hasonló pozícióban szerzett tapasztalat,
• kommunikációs szintű orosznyelv-tudás szóban és írásban
egyaránt,
• csapatmunka, precíz munkavégzés, ügyfélorientált attitűd,
• magabiztos MS Office ismeret,
• valutapénztárosi vizsga és tapasztalat.

Ha megfelel a fenti elvárásoknak, kérjük, a pozíció
megjelölésével, küldje el fényképes önéletrajzát a
karrier@sberbank.hu e-mail címre.
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Fotó: pixabay.com/illusztráció

Ez alkalommal két megfejtő
nyerhet ajándékot, egy-egy páros belépőt a szóban forgó előadásra.
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.
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A hamarosan városunkba érkező cirkusztársulat neve és előadásuk címe a megfejtés, amit
április 20-ig küldhetnek el 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: Toller Katalin.
Gratulálunk!

