Nem problémákat, hanem megoldandó feladatokat lát Horváthné Szűcs Marianna, az
ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány ügyvezetője. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság?
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Fejlesztések elindításáról döntöttek
Elfogadta a testület a múlt évi
költségvetésről szóló beszámolót, az idei büdzsét pedig módosította. Az előterjesztés a megszokottnál nagyobb vitát kavart.
Eddig példátlan módon – három
tartózkodás mellett – a jogi, ügyrendi és pénzügyi bizottság nem
támogatta az előterjesztést. Ennek kapcsán Bana János alpolgármester kért szót, mondván,
hogy minden képviselő tartozik
annyival a választóknak, hogy
egy olyan fontos kérdésről, mint
a város költségvetése, állást foglal.
Horváth Zoltán a bizottság elnöke kifejtette, hogy a módosításban szereplő beruházásokkal egyetértenek, de azzal nem,
hogy a most útjára indított fejlesztésekkel jelentős összeggel
megterhelik a 2019-es költségvetést, mert áthúzódnak a következő évre. Szerinte a kormánynyal tervezett külön megállapodás korántsem biztos, ezért arra

számítva nem lenne felelős döntés elindítani milliárdos beruházásokat.
– Sajnálattal vettük tudomásul,
hogy a bizottság nem támogatta a költségvetés módosítását, az
ülésen megfogalmazott vádak
nem állják meg a helyüket. Egy
felelős önkormányzatnak éppen
hogy hosszú távra kell terveznie,
ciklusokon átnyúló programmal
rendelkeznie – reagált Kovács
Sándor alpolgármester. Véleménye szerint éppen akkor lennének felelőtlenek, ha nem hoszszú távra terveznének. Emellett
a lakosság komfortérzetét javító
beruházásokról sem feledkeznek
meg. Az e célra fordítandó öszszeg idén majdnem eléri az 1,2
milliárd forintot, 26 felújítási, 27
beruházási projektet indítanak
el. A kormányzati forrás kapcsán
azt mondta, nem lehet kétséges,
hogy Paks ezt megkapja, hiszen
„ahol atomerőművet építenek,
ott várost is kell fejleszteni”.

– Olyan tételekről van szó, amelyek már évtizedes adósságai a
városvezetésnek – erősítette meg
Szabó Péter is. A polgármester
kiemelte a lakótelep központi
parkjának teljes körű rehabilitációját, a Csengey Dénes Kulturális Központ épület állagának javítását, mert nem méltó a funkciójára, a Duna-partot, az idősek
otthonát. Ezek komoly forrást
igénylő munkák, de elindításukat a jelenlegi költségvetés megengedi – vázolta a polgármester, aki az ülés végén újságíróknak azt mondta, a kormánnyal
tervezett megállapodást illetően
maximálisan optimista.
Ismét egy sor olyan előterjesztés került a képviselők elé, amelyek azt szolgálják, hogy a tervezett, erőműépítéssel összefüggő
beruházások megvalósulhassanak: településrendezési eszközöket, Helyi Építési Szabályzatot
módosítottak, kiemelt fejlesztési területek sorsáról döntöttek.
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E kérdéskörben került terítékre
ismételten a tehermentesítő út.
Szabó Péter ennek kapcsán arról
számolt be, hogy 205 aláírással
lakossági kérés érkezett hozzá a
nyomvonal módosítása érdekében. Mint kifejtette, nem önkormányzati beruházásról van szó,
az illetékes ez ügyben a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt.,
amelyhez továbbítják a lakossági igényeket.
Zárt ülésen született döntés
egyebek között arról, hogy a kiemelkedő munkát végző köztisztviselők elismerésére alapított Deák Ferenc-díjat idén Vassné Skerlanitz Katalin veheti át.
Az egészségügyben példaértékű
munkát végzők elismerésére alapított Pongrácz Sándor-díj idei
kitüntetettje pedig dr. Mészáros
Zsuzsanna gyermekorvos. Előbbit hagyományosan a köztisztviselők napján, utóbbit pedig a
Semmelweis-napi városi ünnepségen adják át.
Vida Tünde

Felavatták az új vízi színpadot
Fotó: Babai István

– Országokat, kultúrákat köt össze, értéket
teremt, éltet, megajándékoz vagy néha elvesz.
Tanít bennünket történelemről, mesterségekről, sikerekről, kudarcokról, az életről –
mondta a Dunáról Kovács Sándor alpolgármester az új vízi színpad avatóünnepségén
tartott beszédében. Rámutatott, hogy miközben minden paksi ember szívében van
legalább egy dunai történet, mégis olyan számunkra a folyó és a Duna-part, mint a szekrény mögé gurult drága ékszer: tudjuk, hogy

ott van, de mégsem használhatjuk. – Az elmúlt negyven év egyik legnagyobb adóssága,
hogy a Duna-partot visszakapják a paksiak,
hogy az egykor féltve őrzött, büszkén használt ékszer újra bennünket, a város közösségét szolgálja hangulatával, békéjével, közösségformáló erejével – fogalmazott. – Ezen
az úton a víziszínpad-avató csak az első lépés, mondta, hozzátéve, hogy ez az új, több
tízmillió forintba kerülő rendezvényhajó a
régi halászbárkákat idéző formájával jelzi

számunkra a gyökereinket, helyi értékeinket, azt a kultúrát, amit őseink hagytak ránk.
Másrészt a modern kor színvonalán elkészült vízi színpad jele annak is, hogy a város
jelenlegi vezetése eltökélt a Duna-part megújításában, húzta alá. Arról is beszélt az alpolgármester, hogy ennek következő állomása az a több százmillió forintos fejlesztés
lesz, amelynek keretében az Erzsébet Nagy
Szállodától a Duna-korzóig megújítják a területet, hogy a Duna-part sokkal könnyebben elérhető és használható legyen közösségi programokhoz, családi sétákhoz vagy
egyszerűen csak csendes percekhez. – Kívánom, hogy az új vízi színpad és rendezvényhajó szolgáljon számunkra sok értékes programmal, segítse városunk közösségi életét, és
azt, hogy egyre erősebben kapcsolódhassunk
Paks legnagyobb természeti értékéhez, a Dunához, és a várossal újra egyre szorosabban
összekapcsolódó partjához – zárta gondolatait Kovács Sándor. A köszöntőt megelőzően
a Gébert–Ulbert Project akusztik trió zenélt,
utána pedig Demjén Ferenc másfél órás élőkoncertje kezdődött.
-kgy-
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Együttműködik Paks
és Salgótarján
Fotó: Molnár Gyula

Smart City és Smart Grid fejlesztések kidolgozása és megvalósítása terén működik együtt
a jövőben Salgótarján és Paks. Az erről szóló megállapodást Szabó Péter és Fekete Zsolt
polgármesterek írták alá Pakson, az Erzsébet Nagy Szállodában. Fekete Zsolt kifejtette,
hogy önfenntartó várossá szeretnék fejleszteni
Salgótarjánt, ennek érdekében olyan „lokális
energiaképző mikroközpontokat” létrehozni,
amelyek nemcsak áramelőállításra, hanem tárolásra is alkalmasak. Azt tervezik, hogy elektromos járművek használatára állnak át a tömegközlekedésben. Az innovatív projektet a
Modern Városok Programban valósítják meg
26 milliárd forintból, amiből az előkészítésre
már lehívtak egymilliárdot. Fekete Zsolt hozzátette, a Pakssal való együttműködéstől azt
várja, hogy sikerül ebben a sokrétű programban a hibákat együtt kiküszöbölni, az eredményeket kamatoztatni. Szabó Péter emlékeztetett rá, hogy Pakson már 2014-ben elindult
az az elektromobilitási program, amihez közvetlen uniós forrást nyertek az ELENA programban. Az első lépés itt is az elektromos járművek használata a tömegközlekedésben, de
ez csak egy kis szelete a fejlesztési elképzeléseknek. Paks polgármestere kiemelte, hogy
Smart Grid kiépítésén, azaz olyan okos hálózat megteremtésén is dolgoznak, ami az információs és kommunikációs technológiákat kihasználva növeli a gazdaságosságot és
fenntarthatóságot. Mindez a környezettudatosságra épül. A paksi Protheus projekt előkészületeire 600 millió forintot nyert el a város önkormányzata. A pályázatban megfogalmazott cél, hogy ennek húszszorosa legyen
a befektetett tőke abban az elektromobilitási
programban, amelynek eredményeként várhatóan már jövő év elején elektromos járműveket használnak a tömegközlekedésben, de

sok más területen is. „A Smart City, azaz intelligens vagy digitális város elnevezés azokat
a településeket jelöli, amelyek átgondoltan és
innovatív módon alkalmazzák az infokommunikációs eszközöket és szolgáltatásokat a
település erőforrásainak hatékony kiaknázása, a költségek mérséklése, a helyi gazdaság
élénkítése, a vállalkozások versenyképességének növelése, illetve a lakosság életminőségének javítása érdekében. Az okos településekre jellemző megoldások az önkormányzat működésének informatikai támogatásától
a közlekedési rendszerek megszervezéséig, a
digitális kompetenciák fejlesztésétől az optikai hálózatok kiépítéséig rendkívül sokszínűek. Minden esetben elmondható, hogy egy
Smart-település a rendelkezésre álló új technológiai lehetőségek felhasználásával tudatosan növeli működési hatékonyságát, erősíti a
fenntarthatóságot és a lakók életminőségét.”
(http://allampolgar.netenahivatal.gov.hu)
Az ELENA Protheus projekt megvalósítása kapcsán a hazai Smart City projekttel rendelkező városokkal történő kapcsolatfelvétel során nyertek a paksiak mélyebb betekintést Salgótarján fejlesztési terveibe. Felismerve
a két település Smart City projektjeiben lévő
párhuzamokat, a két város ezen projektjeiben
tevékenykedő vezető munkatársai kezdeményezték a két város közötti szorosabb együttműködést, amivel megteremtik a lehetőségét
egy stratégiailag összehangolt és műszakilag
harmonizált fejlesztési struktúra létrejöttének. A szabályozott információcsere és közös
fejlesztésszervezés révén jelentősen csökkenthetik a fajlagos fejlesztési költségeket. A két település lehetőséget teremt egy olyan platform
létrehozására, amihez a jövőben más városok
is csatlakozhatnak.
Vida T.
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Kamaramozi
a Csengeyben

80-100 fős kamaramozi kialakítását és a
színházterem felújítását tervezi az önkormányzat a Csengey Dénes Kulturális Központban, a lehetőségekről helyszíni bejáráson tájékozódott Kovács Sándor alpolgármester. – Ez a projekt is összecseng a
városvezetés azon szándékával, hogy minél több komfortérzetet növelő beruházás
is megvalósuljon Pakson. A színházteremben nemcsak a székek cseréje lesz feladat,
hanem a széksorok közötti távolság emelése is. Így ugyan 30-40 ülőhellyel kevesebb
lesz, viszont nagyobb kényelem – mondta Kovács Sándor, hozzátéve, hogy csak a
mozi kialakítására különítettek el forrást a
költségvetésben, de olyan koncepciót keresnek, amely mindkét átalakítást lehetővé teszi. Az átépítést előkészítő bejáráson
részt vett Kószó János, a Cinema Szeged
Kft. ügyvezetője. A cég moziinstallációkkal
és színházterem-felújításokkal foglalkozik.
A szakember szerint egy 80-100 fős, 3D-s
digitális technikával, többcsatornás hangrendszerrel működő kisebb multiplex termet lehetne kialakítani a Csengey emeletén lévő zöldteremben a szükséges építészeti
munkákat követően. Kószó János felhívta a
figyelmet arra, hogy mint valamennyi hazai
mozi, úgy a tervezett paksi is, csak mindennapi vetítéssel és premierfilmekkel lesz gazdaságosan működtethető. Tell Edit a mozi
mellett egyéb módon is hasznosítaná a felújított termet, többek között felolvasóestek,
előadások és egyéb rendezvények helyszínéül is szolgálhatna. A kulturális központ vezetője szerint az említett beruházásokkal
kulturális történelmet írhatna a városvezetés, hiszen ezzel elkezdődhetne a negyvenéves, alapfunkciókkal működő művelődési ház mai kor igényeinek megfelelő felújítása. – Ha ezek a tervek megvalósulnak,
akkor nem kell elutazniuk a paksiaknak ahhoz, hogy egy elegáns színházteremben, kényelmesen nézhessenek meg egy-egy előadást, és ahhoz sem, hogy megnézhessék a
legújabb mozifilmeket. Az atomerőmű építése okán is szükséges a funkcióbővítés, hiszen a munkálatok idején várhatóan jelentősen megnő a ház szolgáltatásait igénybe
vevők száma – tette hozzá. Az elképzelések
szerint a belső átalakítás és funkcióbővítés
mellett őszig megtörténik a központ tetejének szigetelése is – tájékoztatott Kovács Sándor, hozzátéve, hogy akkor indul el a központi park rekonstrukciója.
Dallos Sz.
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Megemlékezés
Dunakömlődön
Fotó: Szaffenauer Ferenc

„Ne vegyétek el az ember meghitt otthonát. Ne kelljen elhagynia édes hazáját. A hazát,
mely jövővel biztatott, melyben
mindnyájunk bölcsője ringatott!” Ez az Elisabeth NeubergerSchneidertől való idézet olvasható a dunakömlődi kitelepítési
emlékművön, ahol megemlékezést tartottak a hétvégén a paksi
és dunakömlődi németek kitelepítésének 72. évfordulója alkalmából. Féhr György, a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke mondott beszédet,
felidézve az egykori eseményeket, majd emlékműsor következett. Közreműködtek a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola diákjai és a Roger Schilling Zenekar. 1946. május 29-én

a dunakömlődi lakosság 98%-át
elhurcolták Németországba. Az
adatok szerint Paksról 15 főt, de
mellettük több száz embert említenek úgy a statisztikák, hogy
elköltözött, holott többségében
őket az elhurcoltakhoz hasonlóan kidobtak az otthonukból, elvették a vagyonukat. 1947-ben
Paksról és környékéről további
115 főt vittek el. Féhr György újságírói kérdésre válaszolva úgy
fogalmazott, hogy nem állunk
túl messze az igazságtól, ha azt
mondjuk, hogy a magyarországi németek számára a kitelepítés egy igazi holokauszt volt. A
megemlékezés végén a megjelentek elhelyezték virágaikat az
emlékműnél.
Kohl Gy.
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A nemzeti összetartozás napján
Mert keresztényként megbocsátok, de emlékezni nem felejtek – ezzel az Antal Józseftől való gondolattal nyitotta
beszédét Szabó Péter polgármester a nemzeti összetartozás
napján tartott városi megemlékezésen, a Duna-korzón álló
emlékműnél.
Igen, emlékeznünk kell újra és
újra, elmondani gyermekeinknek, unokáinknak, hogy mi történt velünk 1920. június 4-én.
Hogy elvették tőlünk történelmi
bölcsőnk, szép hazánk területének kétharmadát, és ezzel lakosságunk felét – emlékeztetett a polgármester. Kiemelte, hogy megszégyenítettek, megaláztak egy
olyan nemzetet, amely mindig
Európa védőbástyája volt, amelynek polgárain keresztül több áldás szállt a mindenkori nyugatra,
mint baj és veszedelem. Hangsúlyozta, hogy mindezt nem felejthetjük, hiszen múltunk mindig a
jövőnk is, mert aki ismeri a múltját és tanul belőle, annak biztosabb jövő épül.
Szabó Péter arról is beszélt, hogy
az első világháború után meggyötört népünknek Trianonból szándékoltan kegyelemdöfést küldtek,

viszont nem számoltak a magyar
nép lelkületével, mindent túlélő
természetével, hitével, akaratával,
amelyből már a harmincas évekre
új, fejlődő országot épített. – Ezért
is örömteli, hogy 2010 óta olyan
kormányok vezetik Magyarországot kétharmaddal megválasztva, amelyeknek fontos minden magyar ember határainkon
kívül és belül. Ma újra büszkén
emelhetjük fel fejünket és élhetjük meg az összetartozást minden magyar emberrel – húzta
alá.
– Azt sem hagyhatjuk szó nélkül, hogy a sötét erők újra itt
vannak. S most nem a határok
átrajzolásával, hanem a humanizmus eszméi alatt próbálják
átírni egész Európa identitását,
vallási, kulturális értékrendszerét. Össze kell fognunk,
mert mi tudjuk, hogy mit jelent leigázottnak, szétszakítottnak, megalázottnak, kitelepítettnek lenni a saját országunkban. Emlékezzünk és fogjunk
össze, hogy olyan magyar hazát adhassunk át unokáinknak,
ami az övéké is marad – zárta
gondolatait a polgármester.
-kgyFotó: Szaffenauer Ferenc
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Negyven éve vannak a pedagóguspályán
– A mai napon nem egy foglalkozást, hanem egy hivatást ünneplünk, és mindazokat, akik az egyetlen igaz motivációval, a
gyermekek iránt megélt szeretettel és elköteleződéssel végzik azt. Büszke vagyok arra,
hogy ez a hivatás megannyi arcban testesül
meg városunkban, hiszen a köznevelés igen
széles palettán van jelen Pakson – mondta Szabó Péter polgármester a pedagógusnap alkalmából tartott városi ünnepségen a
Csengey Dénes Kulturális Központban.
Beszélt arról is, hogy a közelgő erőműépítés
a köznevelés rendszerében is generál majd
változásokat. Hangsúlyozta, hogy ez a változás a város vezetőit is kötelezi, a város iskoláinak infrastrukturális lehetőségeit folyamatosan fejleszteni, bővíteni kell. Hozzátette, elkötelezettek abban, hogy fenntartótól
függetlenül támogassák vagy generálják
azokat a változásokat, amelyek jövőt építenek, a hosszú távú fejlődésről szólnak.
Az esten átadták a Gyermekeinkért díjat,
az elismerésben idén Gosztola Erzsébet, a
Paksi Deák Ferenc Általános Iskola tanára
és Takács Tiborné, a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanítója részesült.
– Ha a tantestület felterjeszt egy ilyen rangos díjra, az nagy megbecsülést jelent, és
ha az önkormányzat is méltónak tart rá, az
nagy elismerés és öröm – mondta Gosztola
Erzsébet, aki kiemelte, pedagógusként azt
tartja a legfontosabb feladatának, hogy úgy
tanítsa, nevelje a diákjait, hogy helyt tudjanak majd állni az életben. A történelemorosz-német szakos tanár még hozzáfűzte, hogy mindegyik tantárgyának megvan
a maga szépsége, haszna. – A mai világban
idegen nyelvek nélkül létezni nem lehet, a
történelem nélkül pedig nem lehet identitást kialakítani, és erősíteni azt a gyerekek-

Fotók: Szaffenauer Ferenc

ben – fogalmazott. Gosztola Erzsébet 1987
óta dolgozik a Paksi Deák Ferenc Általános
Iskolában, az idegen nyelvi munkaközösség
vezetője. Sok energiát fordít a tehetséges diákok felkutatására, képességeik fejlesztésére. Diákjai rendszeresen adnak műsort a
Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat
ünnepi alkalmain, részt vesznek a szervezet
programjain. A tanárnő szervezésében több
ízben jártak diákok Ausztriában, Németországban és a Felvidéken. Elhivatott szakember, akinek rátermettsége, jó felkészültsége
kitűnő pedagógiai érzékkel párosul, oktatónevelő munkáját a folyamatos megújulás,
a módszertani változatosság jellemzi, állt a
méltatásban.
– Nagy meglepetés volt és öröm ez a díj,
amelyben a szép pillanatok éppen úgy benne vannak, mint a küzdelmek. A kitüntetés
átvételekor egyedül áll az ember a színpadon, de az elismerés nemcsak neki szól. Kiváló kollégákkal dolgoztam együtt, akikkel
szakmailag, emberileg is kiegészítettük egy-

Programok sokaságával várták a lakosságot május utolsó vasárnapján a gyermekek és családok napjára, ami Paks Város Önkormányzata, a Csengey Dénes Kulturális Központ és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. közös szervezésében valósult meg. A szervezők arra törekedtek, hogy minden eddiginél gazdagabb élményben legyen részük
a rendezvényre kilátogatóknak, a légvártól a színházi előadásokig,
ügyességi játékokig számtalan programelemmel készültek. Buborékfújás és modellezés ugyancsak szerepelt a palettán, de kipróbálhatták a
vállalkozó kedvűek az elektromos autópályát és a trükkös kerékpárt is.
Felléptek a Tűzvirág Táncegyüttes gyermek- és utánpótlás csoportjai,
a Csurgó Zenekar, a Kvint Stúdió énekesei, Tóth Gábor solymász pedig Sufnival, az egérrel is megismertette a gyerekeket. A pancsolós játékokat elsősorban a kicsik kedvelték, a rendezvény ideje alatt a városon többször keresztülzakatoló kisvonatra azonban még a felnőttek is
szívesen felültek. A gyermeknapi kavalkádot élő dínó show-val és az
elmaradhatatlan habpartival zárták. Fotó: Szaffenauer Ferenc

mást – mondta Takács Tiborné, kiemelve,
köszönettel tartozik a családjának is, mellettük nyugodtan és örömmel végezhette tanítói munkáját. A díjazott a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán szerzett általános iskolai
tanítói diplomát 1978-ban. Szakmai pályafutását Szekszárdon kezdte, 1979 augusztusától dolgozik a Paksi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában, illetve annak elődintézményében. Csendes, halk szavú, ugyanakkor határozott, következetes, rátermett és
felkészült pedagógus. Tanítóként, osztályfőnökként féltő gonddal, nagy szeretettel irányította a rábízott kisgyermekek fejlődését. Kimagasló szakértelmét, gyermekközpontúságát, empátiáját mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy negyvenéves pályafutása során nagyon sok testvérpárt tanított, illetve számtalan egykori tanítványa hozzá
iratta a gyermekét – hangzott el a méltatásban. Takács Tiborné nyugállományba vonul, de lesz tennivalója, hiszen négyszeres
nagymama.
Kohl Gyöngyi
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Újabb gyémánt díjak Paks városának
Fotó: Babai István

Három „Városmarketing gyémánt” díjat kapott az idei Országos Városmarketing Díj pályázaton Paks: a Paksi Kalauz turisztikai kiadvány, a város két közösségi
médiaoldala és két új imázsfilmje
kapta meg a rangos szakmai elismerést. – Az idei megmérettetésre közel száz pályázat érkezett,
köztük olyan nagyvárosokból
is, mint például Győr, Debrecen, Siófok és Miskolc – mondta Czink Dóra, a Paksi Polgármesteri Hivatal turisztikai, városmarketing és kommunikációs
csoportjának vezetője, kiemelve,
hogy a 2017-es pályázaton a Paks

Közélet

város új arculatáért és a Spájz termelők és kreatívok vására rendezvényért elnyert elismeréssel
immár öt gyémántdíjjal büszkélkedhet Paks, ezzel pedig a legeredményesebb városmarketingtevékenységet végző város Tolna
megyében. Az Országos Városmarketing Díj pályázatot a Magyar Marketing Szövetség alapította azzal a céllal, hogy felhívja
a figyelmet a városok fejlesztésében egyre fontosabbá és egyre intenzívebbé váló marketingtevékenységre. Paks másodszor
mérette meg magát ezen a pályázaton.
-kgy-

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 33/2016. (VIII.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott Paks Város Helyi Építési Szabályzatát állami főépítészi eljárás keretében az alábbiak szerint módosítja:
1. Paks II. kérelmére történő övezeti határ módosítása
2. Csámpai területek belterületbe vonásának átvezetése
3. Liget utcai 3837 hrsz. ingatlanon lévő övezeti határ módosítása
Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében - lakossági fórumot tart 2018. június 18-án
17.00 órakor a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy házasságkötő termében. 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. június 26-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 u. 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. június 26-ig a véleményezési eljárásba nem jelentkeznek be, az eljárás további szakaszában
nem vehetnek részt.
A lakossági fórumon bemutatásra kerül a Liget utcai 3837 hrsz. ingatlanra tervezett lakópark telepítési tanulmányterve is.
Paks, 2018. június 8.

Szabó Péter
polgármester

Atomerőmű
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Az atomerőmű-építés biztos alapja
az együttműködés
Ösztöndíjprogramot, Paks II.
Akadémiát indít útjára a Paks
II. Atomerőmű Zrt., amely az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.vel és felsőoktatási intézményekkel is együttműködési megállapodást köt – mondta el Lenkei István, a Paks II. Atomerőmű
Zrt. azon a Pakson tartott sajtótájékoztatóján, ahol a X. Atomexpó tapasztalatai mellett a beruházás aktualitásairól és a tervekről is szót ejtett. Tájékoztatott
arról, hogy megszületett egy
„sok területet lefedő, sok konkrétumot tartalmazó” megállapodás az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt.-vel, ami megteremti a közös
munka jogi alapját. – Természetesen nem szabad, hogy ez sértse az európai uniós elvárásokat,
amelyek csak az együttműködés
módját határozzák meg, a minő-

sége rajtunk múlik – vázolta a vezérigazgató. – Alapaxióma, hogy
jól működő Paks I. nélkül nincs
Paks II., csak együttműködve tudunk jó atomerőművet építeni –
húzta alá. Beszámolt arról, hogy
most is vannak olyan feladataik, amelyekben Paks I. a közbeszerzési szabályokat szem előtt
tartva részt vesz. Nem az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. az egyetlen, amellyel együttműködési
megállapodást kötött, illetve készül kötni a Paks II. Atomerőmű
Zrt. Egyetemekkel, főiskolákkal is ilyen kereteket kívánnak
teremteni a szükséges szakemberállomány biztosítása érdekében. Azon felül, hogy felsőoktatási intézményekkel szerződnek,
ösztöndíjprogramot hoznak létre. Erről Mittler István kommunikációs igazgató beszélt. Azt

Fotó: Molnár Gyula

mondta, nagy a verseny a jó
szakemberekért a munkaerőpiacon, ezért van szükség az ösztöndíjra, aminek eredményeként
remélhetőleg sok paksi és Paks
környéki fiatal dönt úgy, hogy

felsőfokú tanulmányai után viszszatér. A Paks II. társaság vezetői
beszámoltak arról is, hogy útjára indítják a Paks II. Akadémiát,
ami szintén a szakemberképzést
szolgálja.
Vida T.

Díszpolgárrá avatták Elter Józsefet
A BME Díszpolgára lett Elter
József, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. műszaki igazgatója. A kitüntetést a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szenátusának ünnepi ülésén vette át, ahol 123
személyt avattak doktorrá.
A BME szenátusa azoknak a természetes személyeknek adományozza ezt a címet, akik támogatásukkal, tevékenységükkel, az
egyetem érdekeit képviselő magatartásukkal kiemelkedő mértékben hozzájárultak oktatási és
kutatási feladatainak jobb ellátásához, nemzetközi elismertségének öregbítéséhez. Idén egy ilyen
kitüntetést adtak át Pipek János, a
Természettudományi Kar dékánja előterjesztésére: Elter Józsefnek.
Elter József pályafutása kezdete óta szoros szakmai kapcsolatot
ápol a műegyetemmel, 1993-ban
itt védte meg doktori dolgozatát.
A Nukleáris Technikai Intézet

Fotó: BME

és a paksi atomerőmű közötti,
csaknem 40 éves múltra visszatekintő együttműködést jelentős
mértékben előmozdította, így a
két intézmény között kiemelkedő szakmai kapcsolat jött létre.
Elter József 2010-es alapítása óta
képviseli a paksi atomerőművet
a hazai nukleáris energetikai kutatás-fejlesztésben érdekelt szervezeteket tömörítő Fenntartható Atomenergia Technológiai Platform kezdeményezésben,

amelynek alapító tagja a BME
is. A platform által megfogalmazott, a BME NTI K+F tevékenységének jelentős részét is magában foglaló Stratégia Kutatási
Terv végrehajtását a paksi atomerőmű – Elter József hathatós koordinálásával – kezdettől fogva
példaértékűen támogatja, egyúttal helyszínt is biztosít műegyetemi hallgatóknak szakmai gyakorlatra. Elter József rendszeres tagja
az NTI-nél rendezett záróvizsgák

bizottságainak is – hangsúlyozta Pipek János. A 25 évvel ezelőtt
megvédett doktori dolgozatával,
majd a választott kutatási téma kibontásával kezdődött a műegyetemmel való szoros együttműködése – mondta köszönőbeszédében Elter József, hangsúlyozva,
hogy ez a kitüntetés „nagy megtiszteltetés, ugyanakkor nagy felelősség is, mert egy újabb kötelékkel erősíti a közös munkát”.
Kiemelte, példaértékű a jelenlegi
ipari-egyetemi összefogás, és beszélt arról is, hogy a paksi atomerőműben úgy tartják, nem ők támogatják szakmailag a BME-t,
hanem inkább fordítva. A jövőre vonatkozóan nyomatékosította: továbbra is fontos Paks számára a műegyetemi oktatás a fiatal,
jól képzett, a nukleáris energetika
iránt elkötelezett, abban perspektívát látó mérnökök utánpótlásában, valamint az intézmény által nyújtott tudományos-műszaki
háttér biztosítása is .
-vt-

Atomerőmű
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Új üzemanyagtípus fejlesztésén dolgoznak

Fotó: Szaffenauer Ferenc/archív

Az évente megtermelhető villamosenergia-mennyiséget két százalékkal növelő
C15 projekt után újabb, üzemanyag-fejlesztésen alapuló hatékonyságjavító beru-

Lezárta a
múlt évet
az alapítvány
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által létrehozott Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítvány (JETA) kuratóriuma Pakson tartotta soron következő ülését, amelyen elfogadta a kuratórium a 2017-es számviteli beszámolót és közhasznúsági jelentést.
A JETA már nyolcadik éve működik jogszerűen, átlátható módon, a nyilvánosság teljes körű biztosításával és közmegelégedéssel – tájékoztatott Mittler István kommunikációs megbízott, emlékeztetve rá, hogy a
2011-ben létrehozott alapítvány célja a kedvezményezett területeken megvalósuló térségfejlesztés, az életminőség emelése.
Az érintettségi kört a paksi atomerőmű környezete, azaz a paksi és a kalocsai kistérség,
valamint a szekszárdi kistérség egy részét
magában foglaló 47 település alkotja.
Fennállása óta összesen közel ötmilliárd forintot ítélt oda a pályázóknak az alapítvány.
A megítélt támogatás közvetetten több mint
16 milliárd forint fejlesztést generált az érintett térségekben.
A nyilvános kuratóriumi ülésen a tisztségviselők áttekintették a 2018. márciusi ülés óta
elvégzett feladatokat is.
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz kapcsolódó információk megtalálhatók a www.jovonkenergiaja.hu oldalon.
Vida Tünde

házást tervez az atomerőmű. Az ott tartott sajtóbejáráson Hamvas István vezérigazgató arról tájékoztatott, hogy kevesebb
uránt tartalmazó, úgynevezett karcsúsított üzemanyagtípus kifejlesztésén dolgoznak magyar és orosz kutatók. A Roszatom
üzemanyaggyártó cégével, a Tvellel kötött
szerződés alapján orosz kutatóintézetek
közreműködésével dolgoznak a projekten,
amelynek lényege, hogy kevesebb urán felhasználásával állítanak elő adott villamosenergia-mennyiséget. A fejlesztés alatt álló
üzemanyagot 2020-tól tervezik használni,
és 3,8 százalékos megtakarítást várnak tőle.
Hamvas István emlékeztetett arra, hogy
hasonló együttműködésben fejlesztették ki
a 12 helyett 15 hónapos ciklusban üzemel-

tethető kazettákat a C15 projektben. Az új
kazettatípust az erőmű mind a négy blokkjában alkalmazzák már, a 2. és 3. blokkban
túl vannak egy teljes cikluson. A bevezetés
évében, 2016-ban a 3. blokk – története során és a világon egyedülálló módon – 100
százalékos teljesítménykihasználás mellett üzemelt – tájékoztatott Hamvas István,
aki azt is megerősítette, hogy tervei szerint nyugdíjba vonul. Ezt – mint kifejtette
– már korábban is megtehette volna, mivel
évekkel ezelőtt elérte a nyugdíjkorhatárt,
de úgy döntött, hogy a választásokat megvárja ezzel a lépéssel. Arról még nem született döntés, hogy ki követi a vezérigazgatói poszton.
Vida Tünde

Fotó: Paks II. Zrt.

Június 1-jén rendezte meg első családi napját a Paks II. Atomerőmű Zrt. Az ürgemezei strandon
körülbelül ezren élvezték a sokszínű programot és a gyönyörű időnek köszönhetően a strand adta
lehetőségeket. A gyerekeket kalandpark és a Buborék együttes fellépése várta, a felnőtteket különféle vetélkedők és a Magna Cum Laude koncertje. Mittler István kommunikációs igazgató elmondta, hogy munkatársaik egy része Budapesten dolgozik, Pakson több telephelyük is van, így sokan
nem találkoznak személyesen, különösen nem családtagjaik körében. Ennek lehetőségét teremtették meg a családi nap életre hívásával. A társaságnál jelenleg 350-en dolgoznak.

Portré
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Fotó: Vida Tünde

Jó napot, mi újság?

Horváthné Szűcs Marianna
Optimizmust, kiegyensúlyozottságot sugároz minden élethelyzetben Horváthné Szűcs Marianna. Esetében a látszat nem csal,
ez a hozzáállás jellemzi mindig,
mindenhol. Nem problémákat,
hanem megoldandó feladatokat
lát, dolgozik, de hálás is minden
eredményért a magánéletben és
a hivatásban. Mindezt otthonról
hozta, szüleitől tanulta, akár csak
azt a meggyőződést, hogy az életben a legfontosabb a család, hozzáértve a barátokat is, illetve a
munka szeretete. Tanítványait
soha nemcsak az adott tantárgyhoz fűződő tudnivalókra tanította, hanem a pozitív életszemléletre. Hogy ezt mennyire hasznosnak találták tanítványai, azt máig
igazolják a visszajelzések.
Marianna mindig pedagógus
volt, mindig a gyerekekért tett,
állítólag ötévesen már a húgát
és az öccsét tanítgatta. Dunaföldváron nevelkedett, itt dolgozott 22 évig. A főigazgatói állást nem vállalta, mert akkor
nagyobb szükség volt rá a családban, hiszen férje Budapesten

kapott vezetői feladatokat. Ehelyett vállalkozási ismeretek terén gyarapította tudását elméletben és gyakorlatban, OKJ-s
ingatlanos képzettséget is szerzett. Mindezek alapozták meg,
hogy egy alapítványi intézmény
– jelesül az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium – igen
összetett fenntartási feladatainak operatív irányítását végezze. Az ESZI 2001 óta működik
ebben a formában, s ő 2010től tevékenykedik az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány ügyvezetőjeként.
2017-ben nagyon sok „csatát
kellett megvívni” annak érdekében, hogy ez a működési forma
megmaradjon, de a sok munkának és sok ember támogatásának köszönhetően sikerült.
És ahogy mondja, mára bebizonyosodott, hogy ebben a formában lehet azt a nagyon kreatív, innovatív tevékenységet végezni, aminek eredményeként
az ESZI az ország legjobb szakképző intézményei közé került.
Ez természetesen rengeteg napi

operatív feladatot ad számukra, de ehhez pozitív, „jó gazda”
hátteret nyújt az alapító paksi atomerőmű, illetve az, hogy
kezdetektől Mittler István kuratóriumi elnökkel dolgozik
együtt, aki szintén vérbeli pedagógus. – Számunkra fontos a
„tanítsd az utódodat” szlogen,
amivel elindult az oktatási intézmény 1986-ban. Mi valljuk,
hogy az oktatás befektetés a jövőbe – fogalmaz. Mint hozzátette, mindig azt csinálhatta és
csinálta, amit szeretett, gyerekekkel foglalkozott. Ez, amióta
az ESZI Alapítvány ügyvezetője, kiteljesedett, hiszen nem 3060, hanem több száz gyerekért
dolgozhat egyszerre.
– Boldog vagyok és büszke
is. A férjemre, akivel 36 éve
vagyunk igazi társak jóban,
rosszban. A fiaimra, akik közül az egyik fizikus, matematikus, és Angliában funkcionálanalízis témában írja doktori
disszertációját, illetve a kisebbik fiamra, aki édesapja nyomdokaiban villamosmérnökként

végzett, és már a Paks II. csapatát erősíti – tér át a családjára. – Mindig optimista voltam, mert azt tanultam, hogy a
feladatokat pozitív hozzáállással meg lehet oldani. Lehettem
optimista, hiszen nagyon jó
társam és fantasztikus gyerekeim vannak, szeretem a munkámat – folytatja. A családba
beleérti a szülőket, a testvéreket, a keresztgyerekeiket, akik
szintén mindig számíthatnak
rájuk, ami kölcsönös, hiszen
az alap az összefogás. Igaz ez a
barátokra is, mert Mariannáék
évtizedes barátságokat ápolnak. Bár hárítja ezt az állítást,
de többnyire ő a mozgatórúgó
viszont ha az a ritka helyzet áll
elő, hogy szüksége van rá, ő is
kap segítséget. Hiába a sok figyelmet igénylő munka, a rengeteg vállalt feladat, Marianna számára a család mindenek
előtt. Mint mesélte, a fiúk nagyon sportosak, ő pedig „pedálozik” utánuk. Mindig sportolt
valamit. Rengeteget kerékpártúráznak, nagyon szeret táncolni, legyen az country vagy
zumba, de hasznosnak tartja a jógát is. A sportos programot általában a fiúk szervezik, ő a kultúrprogramokért
felelős, szívesen járnak koncertre, színházba. Azt is elárulta, hogy a vágya az, hogy
egészségben minőségi életet
élhessen továbbra is családja
és barátai körében, alapítványi
keretek között végezhessen sikeres munkát az ESZI-ért.
Marianna életében a hála is nagyon fontos. Hálás azért, hogy a
férje által Paksra került, itt élhet,
itt nevelhette a gyerekeit biztonságban, sok lehetőség közepette.
Habár szeretnek utazni, nagyon
szeretnek Paksra hazajönni.
Marianna elárulta: fantasztikus,
hogy a Gárdonyi-kilátónál élhetnek, ahova először hozta a
férje, és aki onnan mutatta meg
neki a Dunát, a várost, az atomerőművet. Eredeti otthonát és
Budapestet, ahol férje munkája, gyerekei tanulmányai miatt
sok időt töltöttek, illetve Paksot
a Duna és a szeretet mindig öszszekötötte.
Vida Tünde
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Újdonságokkal is készülnek a
26. Nemzetközi Gastroblues Fesztiválra
Fotó: Molnár Gyula

Huszonhatodik alkalommal rendezik meg
a Nemzetközi Gastroblues Fesztivált Pakson, idén július 2. és 8. között. Lesznek ebben az évben is templomi és klubkoncertek,
kísérőprogramként zenei kurzus, főzőverseny, országos borbarát találkozó, sőt teljesítménytúra is – hangzott el a programot ismertető sajtótájékoztatón.
Gárdai Ádám, aki édesapjától, a fesztivált
alapító Gárdai Györgytől most vette át a stafétabotot, azt mondta, hogy a múlt évi jubileumi alkalom után sem lesz „szimpla” az
idei fesztivál. Sok újdonsággal készülnek, a
műfaj viszont nem változik: a bluesé a főszerep, de megjelenik a rock, illetve a dzsessz is.
A Karthago együttes először áll majd szín-

padra az ESZI sportcsarnokban, de lesz sok
visszatérő zenész: a Deák Bill Blues Band, a
paksi közönségkedvenc Tűzkerék xT, Török
Ádám, illetve Ferenczi György, aki több formációban, több helyszínen is fellép. Ahogy
a korábbi években, úgy idén is bemutatkozási lehetőséget kap több paksi zenekar.
Jönnek persze külföldiek is, idén főként a
kontinensről. Színpadra lépnek a Colosseum legendái. Közülük hárman új formációt
hoztak létre idén, ezt az úgynevezett power
triót várják Paksra, bár betegsége miatt a
dobost, Jon Hisemant várhatóan más helyettesíti majd – tette hozzá a szervező.
Gárdai Ádám azt is elmondta, hogy a fiatalon elhunyt, de gazdag zenei örökséget hát-

A Paksi Városi Múzeum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Paksi Városi Múzeum Paksi Képtár telephelye számára művészettörténész munkakör ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
Paksi Képtár, 7030 Paks, Tolnai út 2.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. év július 6.
A pályázat pontos feltételeiről bővebb információt a
kozigallas.gov.hu és a varosimuzeum.hu honlapon szerezhet.

Mozaik

rahagyó Rory Gallagher egykori zenésztársaiból alakult Band of Friends az ír gitáros
ismert szerzeményeit és a ’70-es, ’80-as évek
zenéit hozza el Paksra.
A Gastroblues templomi koncertsorozatának idei állomása különleges évforduló jegyében zajlik: itt fogja megerősíteni testvérvárosi kapcsolatát Paks a felvidéki Galántával. A szerződést húsz éve szintén a
fesztiválon kötötték. Erről akkor Spencer
Davis azt mondta: öröm, hogy a zene segítségével sikerült megszüntetni a trianoni határokat.
Gárdai Ádám felhívta a figyelmet arra, hogy
idén több klubkoncert lesz, ráadásul pénteken és szombaton már délidőben is felcsendül a blues a Gastroblues Klubban, ahol néhány év szünet után ismét melegkonyhával várják a fesztiválozókat. A séf a Paprika
Tv-ből ismert Alessandro Arena lesz, aki az
olasz és a magyar konyha remekeit készíti.
A 26. Gastroblues Fesztivál keretében idén
is megrendezik az országos borbarát találkozót, meghirdetik a hagyományos főzőversenyt, amelynek bevételével ezúttal is a viski
magyar óvodát segítik. Várható fesztiválfoci, sőt lesz hetesrúgóverseny, amire a szervezők reményei szerint a főzőverseny összes
résztvevője benevez, valamint teljesítménytúra, aminek keretében három távot lehet
teljesíteni. Utóbbi másodszor szerepel a kísérőprogramok között, akárcsak a zenei kurzus, ahol ezúttal a pécsi származású, Egyesült Államokban élő énekes-gitáros Tommy
Katona tart ingyenesen látogatható gitártechnikai bemutatót, zenei kurzust, aminek
a Paksi Pro Artis Művészeti Iskola ad majd
otthont.
Vida T.

Mozaik
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Egyre népszerűbb a sillerborverseny

Sokan kilátogattak a XI. Országos Sillerfesztiválra. A Sárgödör
téren tartott, két napot felölelő rendezvény első napján zajlott a nemzetközi borverseny.
A sátras megnyitó után egy-egy
présház hűvösébe vonultak a bírálóbizottságok és ott kóstolták
végig az asztalukra kerülő borokat.
Szabó Péter polgármester újságírói kérdésre azt mondta, hogy
a helyszín, a Sárgödör tér Paks
építészeti örökségének egyik
ékköve, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy ilyen népszerűvé vált
a sillerfesztivál. Kiemelte, hogy
a Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesületének 2001-es
megalakulása óta folytatott tevékenysége, rendezvényeik nyomán egyre inkább virágzik Pakson a borkultúra, és minőségi
borok készülnek.
Nyitrainé dr. Sárdy Diána, a szakmai nap fővédnöke és csúcsbírá-

Fotó: Molnár Gyula

ja azt mondta, hogy a borok érzékszervi bírálata nagyon nehéz,
de tanulható. Minden versenyen
van egy úgynevezett belövőbor,
ehhez képest kell megítélnie a
bírálóknak a nevezett borokat,
amelyeknek megjelenését, tisztaságát, színét, illatát, ízét egyaránt
górcső alá veszik. A Szent István
Egyetem Borászati Tanszékének
vezetője kiemelte, hogy mivel

bortermelők, szőlészek, egyetemi oktatók, kutatók ülnek az asztaloknál, kiváló szakmai rendezvény a paksi.
– Az, hogy ez már a tizenegyedik alkalom, mutatja, hogy van
rá igény. Ezt már Polgár Zoltán,
a Paksi Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesületének alelnöke mondta. Felidézte, hogy
volt egy nulladik alkalom is, ak-

kor azonban csak közönségbírálatot tartottak, amire 32 bort neveztek. Az idei borversenyre országhatárainkon innen és túlról
60 településről 171 borász 223
bort nevezett, ebből Paksról 36
termelő 47 bort. A hegy levét 7
bizottságban 66-an értékelték, a
borok közül 67 bronz-, 77 ezüstés 28 aranyérmet kapott. A fesztivál legjobb sillere Keresztes
Pálé volt Bölcskéről, a legjobb
paksi siller pedig a Mayer Pincéből érkezett.
Az eredményt a másnap tartott közönségnapon hirdették ki,
emellett gyermekprogramok, érmes borok kóstolója és koncertek
szerepeltek a programpalettán,
fellépett a Hesz Ádám Akusztik,
valamint az Ocho Macho. A fesztivált Paks Város Önkormányzata, a Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesülete és a KBP
Produkció szervezte.
-gyöngy-

– A Zöldfa utca 5. szám alatti házban, annak is a második
szobájában születtem – meséli Nagy György nyugdíjas pedagógus, akinek emlékeiben él
a régi Sárgödör tér képe, ahogy
a szomszédságban lévő egykor
grundként, épületek nélkül álló
úgynevezett öreg temetőé is,
ahol – mint mondta – csak egy
márványkereszt emlékeztetett
arra, hogy egykor azon a helyen
temető volt. Ott fociztak.
– Felvég, alvég, újváros, mindnek volt saját futballpálya-területe akkoriban, kihívtuk egymást mérkőzésekre. Én legtöbb-

ször jobbszélső voltam. Szigeti
tisztelendő úr gyakran volt a bírónk – idézte fel.
– Szép emlékek fűznek a Duna-korzóhoz, és fiatalon sok ünnepnapot töltöttünk az Erzsébet
szálló sörözőjében. Jó barátaim
voltak Pakson, és vannak most
is, örömmel élek itt.
Az iskolában nagy létszámú osztályok voltak, egy olyan is, amelyikbe 56 diák járt. Náluk történt, hogy egyszer a tanárnő azt
látta, hogy nem törölte le a táblát a hetes. Az első padban ülő
eminens diák nekiállt, de lassan,
mert tudta, hogy a felelési idő rovására megy. Ezt persze nehezményezte a tanárnő. Ám a következő magyar órán csend fogadta, a táblára pedig az volt írva,
hogy: Dolgozni csak pontosan,
szépen, ahogy a csillag megy az
égen, úgy érdemes. A tanárnő
erre megenyhült és minden sérelmet megbocsátott – mesélte
Nagy György.
Sólya E.

Paks az én városom

Fotók: TelePaks

Kis Miklós Pakson született, sokat járt az édesapjával a Dunára. – A mai napig együtt van a
régi társaság, ugyanott táboroznak, ahol gyermekkoromban,
és szokták mondogatni, hogy a
fiam ugyanúgy néz ki, mint én,
és ugyanúgy nem fogad szót,
mint én annak idején – mondja
Miklós, aki arról is mesélt, hogy
gyermekként, majd felnőttként
is dzsúdózott, középiskolásként
kezdett kosárlabdázni, amit
csak nemrégiben hagyott abba,
illetve régi drukker. A barátaim
18 éves koromban úgy csaltak
el az első mérkőzésre, hogy azt

mondták, ott van az a lány, aki
tetszik nekem – idézte fel. Anynyira magával ragadta a mérkőzés hangulata, hogy a következőn már ő adta a dobon a ritmust. Az egyik kedves emléke,
amikor két busszal és több autóval mentek a paksi csapatnak
drukkolni Körmendre, aztán a
mérkőzés végén odament hozzájuk az ottani vezérszurkoló,
és gratulált nekik, hogy ekkora
létszámmal jelentek meg. A Kis
Nádas vendéglőt 26 évvel ezelőtt nyitotta Miklós az egykori
nagyszülői házban. – Próbáljuk
a helyet és a kínálatot is fejleszteni, az igényekhez igazítani. Régen elég volt, ha nyitva vagyunk,
manapság viszont már programokat is kell szervezni, hogy
becsábítsuk a vendéget. – Ha elmegyek nyaralni, már a harmadik nap után hiányoznak a barátaim. Minden Pakshoz köt,
nagyon szeretek itt élni – zárta
gondolatait Kis Miklós.
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Tárgy/történet

A paksi atomerőmű területén
1986. április 1-je óta látnak el hivatásos tűzoltók szolgálatot. Kezdetben a városi tűzoltóság állományából vezényeltek ki huszonhét
főt az erőműbe, majd a szétválás
1990-ben történt meg. Az országos szinten is kiemelkedő, korszerű tűzoltólaktanyát 1992-ben adták át. Az erőmű tűzoltói azóta
is Magyarország egyik legjobban
felszerelt és legfelkészültebb állományának tagjai, számos elismerésre méltó tevékenységet hajtanak végre.
Az Atomenergetikai Múzeumban található több, a tűzvédelemben használt tárgy közül az egyik
leglátványosabb a képen látható tűzmegközelítő-ruha. Fokozott hőterhelésnél használták, rövid ideig 300 Celsius-fokos hőt is

bírt. Hővisszaverő külső felülettel
és szigetelőréteggel rendelkezik.
A derékrészen régi típusú tűzoltó
mászóöv látható, amit leesés elleni
védelemre, önmentésre és kiegészítő felszerelés hordozására használtak. A tűzmegközelítő-védőruha részei a következők: a kámzsába beépített arc- és szemvédő
(belső része hőálló üveg, külső felülete aranyfüsttel bevont üveg), a
ruha felső része kámzsával egybeépítve, a mászóöv, a védőkesztyű,
a védőcsizma és a kámzsa.
Több, az atomerőműben használt munkaruhát felpróbálhatnak a látogatók az Atomenergetikai Múzeum tárlatán. A Múzeumok Éjszakájára az Atomerőmű
Tűzoltóság még további számos
programelemmel készül.
Bencze Eszter

Mozaik
Fotó: Juhász Luca
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Tehetséges diákokat díjazott közgyűlésén az öregdiákok egyesülete
Nagy Veronika, 12.H osztályos tanuló humán tudományok, Hermán Judit 10.A osztályos diák pedig reáltudományok kategóriában nyerte el a
Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesületének
dr. Tarisznyás Györgyi-díjat.
Az elismerést minden esztendőben két tehetséges diáknak
ítéli oda a szervezet, és hagyományosan éves közgyűlésükön
adják át.
– Humán területen elsősorban a nyelvtanulás érdekel, a latint különösen szeretem – mondta Nagy Veronika, aki humán tudományok kategóriában vehette
át a Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete által alapított dr. Tarisznyás Györgyi-díjat. Veronikának német
nyelvből és matematikából is komoly versenyeredményei vannak, de a legkiemelkedőbben latinból teljesített: az elmúlt tanévben az országos középiskolai
tanulmányi verseny (OKTV) 2.
fordulójába jutott, a Hyperión országos versenyen 14., a regionális

Fotó: Molnár Gyula

szépkiejtési versenyen 3. lett. Idén
az Ábel Jenő országos latin tanulmányi verseny döntőjébe jutott,
a Hyperión országos tanulmányi
versenyen 8., a VIII. regionális latin nyelvi kiejtési versenyen 1. lett.
Német és angol nyelvből középfokú nyelvvizsgája van. Mindemellett zongorázik és tagja az iskolai kórusnak. Rendszeresen részt
vett a keszthelyi Helikoni Ünnepségeken, sportol, önkéntes munkát végzett a 2017-es FINA vizes
vb-n, iskolai műsorok rendszeres
szereplője, az Erasmus-program,
valamint a Kutatók napja elneve-

zésű program tevékeny résztvevője. – Nagyon örülök az elismerésnek, és jó érzés, hogy gondoltak rám – ezt már Hermán Judit
mondta, a gimnázium reáltudományok kategóriában díjazott diákja, aki kedvenc tantárgyaiként
a matematikát, a latint és a magyart említette. A méltatásból kiderült, hogy Judit az előző tanévben a gimnázium legeredményesebb diákja volt, és a mostaniban
is az. Bár a díjat reáltudományok
kategóriában nyerte el, humán
tantárgyakból is kimagasló eredményei vannak. Kitűnő tanuló, jól

teljesít a tesztversenyeken, például megyei 1. helyezést ért el a Zrínyi Ilona matematikaversenyen
és a Nemzetközi Kenguru matematikaversenyen. Kiválóan szerepelt a Mikola Sándor fizikaversenyen és a Nemzetközi Magyar
Matematikaversenyen is. A reál
tantárgyak mellett latin és anyanyelvi megméretéseken is jeleskedik: a Hyperión versenyen országos 6., az Ábel Jenő országos latin
tanulmányi versenyen országos
2., a Lotz János szövegértési és helyesírási versenyen országos 3. helyezést ért el. Az iskola és az osztály közösségi programjainak aktív résztvevője.
Az elismerések átadása után
az egyesület értékelte a tavalyi
évet, és meghatározták a további feladatokat. Poórné Heizler
Györgyi, az egyesület elnöke azt
mondta, hogy nagyobb programot általában kétévente szerveznek. Idén nem készülnek ilyenre,
mivel 2017-ben több programelemmel fűszerezett baráti találkozót tartottak. Azt is elmondta,
hogy 2019-ben tisztújító közgyűlésük lesz.
-gyöngy-

Minőségi tartós élet
Egy édesanya életében az egyik, ha nem a
legboldogabb pillanat, amikor először a kezében tarthatja a gyermekét, akit kilenc hónapig a szíve alatt hordott. Bár az új élet érkezése mindent megváltoztat, mégis olyan
érzés, mintha mindig is vele lett volna.
Ahogy a gyermekvállalásra készülve, illetve a várandósság idején, úgy a pici születése után is felmerülhetnek kérdések, például a szoptatással kapcsolatban. Fontos,
hogy a szülés után az anya és gyermeke
mielőbb kontaktusba kerüljenek egymással, a legjobb, ha már a baba világrajövetelét követően mellre kerül a pici. Ma már
több kórházban van lehetőség arra, hogy a
nap 24 órájában az anyukája mellett legyen
a baba. Ez azért jó, mert bármikor szopizhat, illetve gyorsabban egymásra hangolódhatnak. Gyakran felmerül az anyukák-

ban a kérdés, hogy vajon lesz-e elég tejük?
Ebben segítségükre lehet a tejtermelést fokozó teák, készítmények fogyasztása. A legjobb tejtermelő gyógynövény a görögszéna
(lepkeszeg), aminek magja és levele is számos vitamint és ásványi anyagot tartalmaz,
például magnéziumot, foszfort, vasat, rezet, mangánt és B6-vitamint. Emellett olyan
vegyületeket is, amelyek elpusztítják a káros mikrobákat, csökkentik a gyulladásokat, és jó hatással vannak a vércukorszintre.
Utóbbi miatt a cukorbetegségben szenvedőknek folyamatosan figyelniük kell a vércukorszintjüket, ha görögszénát fogyasztanak. A csalánhoz hasonlóan vérszegénység
esetén is hasznos, valamint élénkítő hatása
is van. A görögszénamagokból egy teáskanálnyit kell áztatni pár percig egy pohár vízben (2 dl), majd tíz percig főzni, és teaként

inni naponta kétszer szoptatások után. Úgy
is lehet használni, hogy zöldségerőlevesbe
tesznek egy teáskanálnyit, majd leszűrik, és
a levest fogyasztják el. A lucernacsíra szintén serkenti a tejtermelést, nagy mennyiségben tartalmaz antioxidánsokat, de van benne szerves kalcium, magnézium, kálium,
foszfor, vas, cink, réz, szelén, szilícium, jód,
béta-karotin, B1-, B2-, B6-, B17-, C-, D-, E-,
K- és U-vitamin. K-vitamin tartalma csökkenti a vérzések intenzitását, így menstruációs panaszok esetében és szülés után is
hasznos. A B17 vitamint egyébként a daganatképződések ellenszereként, valamint
a mikroelem-beépülések katalizátoraként
tartják számon. A lucernacsírát fogyaszthatják a reggeli mellé, belekeverhetik pástétomokba, tehetik salátákba.
Nagyné Szalai Melinda
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A paksi tűzvész –1889. július 20.
A paksi tűzvész térrajza mellé megírt beszámolóban, mely
a Tűzoltó-Közlöny 1889. augusztusi számában jelent meg,
az alábbi adatok szerepelnek:
leégett 211 lakóház, 180 présház és 21 melléképület, összesen tehát 412 épület. A jelentés
szerint a tűzveszélynél öt olyan
faktor működött közre, melyek
közül egyetlen jelenléte is előidézhette volna egy egész város
pusztulását. Kortörténeti érdekesség a közlönyben megjelent
írás.
„I. Rendetlen, valamint egymáshoz nagyon közeli építés és a házak közvetlen közelében felhalmozott gyúlékony anyagok, mint:
széna, szalma, szőlővenyige és
száraz tőke, kukoricaszár és csutka, fa és rőzse. Ha mindezt saját
szemeinkkel nem láttuk volna a
még épségben maradt házaknál,
lehetetlenségnek tartottuk volna,
hogy lehet a világon nép, amely
ily kihívólag jár el és épít a tűzzel szemben. A házak majdnem
mindenütt náddal vannak fedve, és fa- és cserépzsindelyes ház a
kivételhez tartozik. A midőn egy
helyen azt kérdeztük egy paraszt
embertől, aki istállót épített és
éppen a nádfödéssel készen volt,
hogy megengedik-e itten, hogy
így beékelik az épületeket egymás közé? Ő erre azt felelte: Kitől
kérjek hát engedelmet az én fundusomon? Jelen volt ezen párbeszédeinknél a paksi tűzoltó-testület főparancsnoka: Flórián István,
ugyanezen testület tiszteletbeli főparancsnoka, Kovács János, és a
dunaföldvári önk. tűzoltó-testület főparancsnoka, Reitter József
urak. Ebből látható, hogy menynyiből áll az ottani tűzrendészet
és mennyit adnak a kormányrendeletre.
II. Majdnem tökéletes hiánya a
víznek. Paks nagyközsége a Duna
jobb partján fekszik, egy meglehetősen magasra emelkedett domb

Fotó: a Tűzoltó Közlöny 1889. augusztusi száma

„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
oldalán, és így már azon helyen,
ahol a tűz keletkezett a kutak oly
mélyek, szívásról szó sem lehetett,
pláne olyan szerekkel, amilyenek
rendelkezésre állottak. A kutak
amúgy is csak igen csekély menynyiségben vannak meg, és hol vederesek, hol kerekes kutak, hol
pedig szívóműves kutak. A legtöbbnél pedig a víz igen hamar kifogyott.
III. Orkánszerű szél. Ez oly erővel
dühöngött, hogy a felvert portól
a lángokat látni sem lehetett, annál is inkább nem mert az egyes
lángnyelveket 50 méteren túli távolságra vitte vízszintes irányban,
mely irányból csak akkor tért el,
ha a szél forgószél által felváltatott,
amely azután az égő üszköket, különösen a szőlővenyigéből származottakat felkapta és hihetetlen
távolságra, így pl. Kömlődre, mely
Pakstól egy órajárásnyira fekszik,
átvitte. Hogy a szél a lángokat vízszintes irányba vitte, amellett bizonyít az, hogy az utolsó lángban
álló épületből a lutheránus templom mögött, a szőlők tövig mind
leégtek.

IV. A lakosság iszonyatos indolenciája. Ez annyira megy, hogy
midőn mi, a kék egyenruhában voltunk egy kőműves embert megkérdeztünk, miért nem
segített a polgárság is oltani, azt
felelte: Hát mire valók a tűzoltók? És csak akkor, midőn megmondtuk, hogy ezek a tűzoltók önkéntesen, minden díjazás
nélkül segítenek és dolgoznak,
és hogy mivel sem őrszobájuk,
sem lófogatjuk, sem pedig a kellő szereik nincsenek, és így minden tűznél nagy, sőt életveszélynek vannak kitéve, egy ott hallgató parasztember így szólalt fel:
Hát ezt miért nem mondták nekünk a tűzoltók? Mert a mi fajta
ember honnan tudja ezt.
V. A tűzoltó-testületben mutatkozó nagymértékű hiányok. Ilyenek: 1. A főparancsnok csak ideiglenes, és amint nyilatkozott,
nem is szándékozik ténylegessé válni, mert a hatóság a tűzoltó-testületet nem támogatja. Bizonyítékul felhozta, hogy ígérve lett évente 300 frt segély, de ez
igen rendetlenül adatik meg, sőt

több éven át meg sem kapta a testület. 2. Őrtanya nincsen, ámbár
a tűzoltók erre csak egy, legfölebb
két szobát kérnek. 3. Lófogattal nem rendelkeznek, s így sokszor fél, sőt 3/4 óráig is várniok
kell, míg valakinek tetszik a kidobolt 5 frtért az első fuvarozást megtenni. Aki elsőnek érkezik egy pár lóval és szivattyú vagy
vízhordó-kocsival a tűzhöz, annak meg van ígérve, hogy 5 frtot
kap, a második érkezőnek 3 frt, a
többinek pedig 1-1 frt jár. A vízhordásért minden hat-akós hordó után 50 kr. fizettetik. Egy íly
nagy terjedelmű tűznél, mint a
jelen esetben, melynél annyi sok
kocsitulajdonos maga is veszélyben forgott, éppenséggel kevés
volt a ló a szerek szállítására, és
így megtörtént az is, hogy a vízhordó-kocsi, melyből a kútból
való merítés alatt kifogták a lovakat, hogy más helyen használhassák, a kút mellett porrá égett.
Megjegyzésre méltó még az is,
hogy a kalocsai önkéntes tűzoltótestület, mely szintén segítségére
sietett a szorongatott lakóknak,
valamint egy csomó paksi bennszülött, kik a Duna bal partjához
érkezve, átkelni kívántak, ott állva hiába fújták a vészjelt, hiába
követtek el mindent az átkelésre:
a szomorú hírben álló paksi révész sehol sem volt található, állítólag oltani ment[…]
Oltási célra fel lett használva föld
és vízen kívül: 80 akó bor. Végül
még meg kell említenünk, hogy
Sacut-Iványi szolgabíró úr, Popovics főjegyző és Macsek Lajos bíró úr az ottani művelet alatt
egész erejökből támogatták a tűzoltókat.”
A hivatásos tűzoltók mindig hivatásosak maradnak, az önkéntes tűzoltók, ahogy önkéntesek
lesznek, már hivatásosak lesznek
– Páskándi Géza szavai jutottak
eszembe. Úgy érzem, a kijelentés
nem szorul magyarázatra.
Tell Edit

Mozaik
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Könyvjelző: A városi könyvtár története
1953-tól napjainkig
Az előző részben bemutattuk a paksi könyvtárügy történetét, most pedig a városi
könyvtár további története következik. Az
1953. október 15-én alapított járási könyvtárnak 4 belterületi és 4 külterületi kihelyezett kölcsönzője volt. Állománya 2248 kötetről 5 év alatt a duplájára nőtt, 1965-ben
már megközelítette a 15 ezret. A hely tehát
hamar túlzsúfolttá vált, nem tudták ellátni
a különböző szolgáltatásokat, ezért a községi tanács megvásárolta és könyvtári célra átalakította a zsinagóga épületét.
50 évvel ezelőtt, 1968. július 5-én avatta fel
Darvas József, a Magyar Írók Szövetségének
elnöke az új paksi Járási Könyvtárt, egyúttal
meghirdette az Olvasó Népért Mozgalom
beindítását. A modern könyvtár a könyvkölcsönzés mellett egyéb kulturális tevékenységgel is foglalkozott: író-olvasó találkozók, kiállítások, előadások, kiadványok
megjelentetése, klubok működtetése.
1977-ben a községi tanács Közművelődési
Intézmények Igazgatósága néven összevonta a könyvtárat, és az ifjúsági és úttörőházat a munkásművelődési központtal. A járá-

si könyvtár három új könyvtárt hozott létre: a művelődési központban, a II. számú és
a IV. számú iskolában. A hagyományos dokumentumokon kívül az olvasók rendelkezésére álltak hangoskönyvek, videokazetták,
menetrendek, telefonkönyv, vásárlói katalógusok. A könyvtár ekkor már tervszerűen gyarapította a helytörténeti gyűjteményt,
a munkatársak ajánló bibliográfiákat készítettek. Már ekkor jelentkezett az igény a területbővítésre.
1992-ben az önkormányzat megszüntette a
közművelődési intézmények integrációját,
a művelődés központ könyvtára azóta mai
nevén a Csengey Dénes Kulturális Központ
könyvtáraként működik tovább. A városi
könyvtár továbbra is fenntartja a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola könyvtárát, ami
kettős funkciójú, iskolai és közkönyvtárként
működik.
A ’90-es évek végén a könyvtár informatikai
fejlesztésbe kezdett. Csatlakozott a Textlib
számítógépes rendszerhez, megkezdődött
az állomány számítógépes feldolgozása és a
munkafolyamatok számítógépesítése. 2002-

ben kezdte meg az intézmény a számítógépes kölcsönzést, 2005 óta hozzáférhető az
online katalógus, lehetővé vált az internetes
előjegyzés és kölcsönzésiidő-hosszabbítás.
2003-ban vette fel az intézmény a paksi születésű költő, Pákolitz István nevét. Ebben
az évben jelent meg a szintén paksi költőről, Jámbor Pálról elnevezett Hiador-sorozat első kötete, a sorozatban tudományos
igényű helytörténeti munkák jelennek meg
azóta is.
A helyhiány folyamatosan megnehezítette a
könyvtári szolgáltatások szervezését. 2012ben az önkormányzat önerőből felújította
a szomszédos épületet, ahol a Kincskereső
Gyermekkönyvtár kapott helyet. A korszerű, barátságos, világos, vidám tér sok új látogatót vonzott. A tudatos és megalapozott
könyvtárpedagógiai program már a legkisebbeknek is kínál szolgáltatást.
(Forrás: Gutai István beszéde a könyvtár
50. születésnapján, Paks nagyközség monográfiája. Szerk. dr. Németh Imre. Paks: Paks
Nagyközségi Tanács, 1976. 410 p.)
Pumerscheinné Bedekovity Zóra

Első véradásom margójára
„Köszönjük, hogy véradásával hozzájárult egy
beteg gyógyulásához! Az Ön által adott vért a
tegnapi napon szállították ki a kórházba! Szép
napot! OVSz”
Ezt az SMS-t kaptam néhány nappal azután,
hogy a vérellátó szolgálat aranykezű munkatársai lecsapoltak tőlem 4,5 deciliter vért a
paksi polgármesteri hivatalban tartott véradáson. Elkezdtek cikázni az agyamban a kérdések: Vajon ki kapta meg? Egy súlyos baleset
sérültje? Egy gyógyíthatatlan beteg? Egy szülő édesanya? Egy kisgyermek? Aztán rájöttem,
hogy ezt sosem fogom megtudni, de nem is az
a lényeg, hogy ki kapta meg és miért, hanem
az, hogy megkapta, hogy segíthettem valakin.
Mi tagadás, ez nagyon jó érzéssel töltött el. Életemben először adtam vért. Addig a napig azt
hittem, hogy nem tehetem. Aztán úgy gondoltam, egy próbát megér, és bár tudtam, nagyon
rosszul fog esni, ha szemtől szemben utasítanak el, legalább biztosat tudok. Talán éppen
ez az izgalom, aggódás volt az, ami révén az
egyébként 90-es vérnyomásom feltornázódott
110-re, és minden egyéb kritériumnak is megfeleltem, így átmentem a rostán. Olyan bol-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

dogan vonultam a papírjaimmal az orvos jóváhagyó szavai után a fehér lepedővel bevont
vérvételi ágyhoz, mintha egy nehéz vizsgát abszolváltam volna. De ott voltam.
Irányított véradás is volt ez, a hivatal beteg
munkatársán tudtak segíteni a véradók. Anynyian jelezték, hogy neki ajánlják a vérüket,
hogy sokszorosítani kellett az ehhez szükséges papírokat. Akadt, aki ötvenéves elmúlt, és
szintén most adott először vért, de olyan is volt
közöttünk, aki mérhetetlen csalódással távozott a helyszínről, mert korábbi külföldi útja

miatt kizárták a véradásból. Itt közvetlenül is
megtapasztaltam, ami szinte mindennapos:
egyetlen, közösségi hálón közzétett kérésre,
felhívásra emberek százai mozdulnak meg és
sietnek a legközelebbi véradó állomásra. Nekik köszönhetően lehet, hogy napokkal, hetekkel tovább lehet a családjával, megműthető, meggyógyítható egy gyermek, apa, anya…
Édesanyám is kapott vért, ami számára életmentőnek bizonyult.
Időnként felröppen a hír, hogy nincs elég vér
az országban. A vérellátó szolgálat honlapján
találtam meg azt az alkalmazást, amely prognózist készít az elkövetkező napokra. Jelenleg,
egy hétre előre jelezve, egyik vértípus sincs a
csökkent vérkészletet jelző piros sávban. Ez
azonban bármikor megváltozhat. Pakson legközelebb június 12-én és 13-án várják a véradókat a Vöröskereszt és a vérellátó szolgálat munkatársai a Csengey kulturális központban. Üljünk be abba a székbe ahányan és
ahányszor csak tehetjük, mert lehet, hogy holnap nekünk lesz szükségünk vérre, és hálával
gondolunk majd azokra, akik önzetlenül nyújtották karjukat.
Sólya Emma
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A megfejtés a Paksi Ürgemezei Strandot üzemeltető Mezőföldvíz Kft. szlogenje. A megfejtéseket június 15-ig küldhetik 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: Nagy Lászlóné.
Gratulálunk!
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Nagy János: arra törekszünk, hogy minél többen játsszanak
Az ASE szabadidő szakosztályának szakcsoportjait bemutató sorozatunkban ezúttal
az öregfiú kosárlabdát mutatjuk be, amely a
kétezres évek elejétől működik a klub égisze alatt, mintegy 15-20 fővel, indulásuk óta
Nagy János vezetésével.
– Hogyan kezdődött, milyen úton jutottatok
el az öregfiúk csapatig?
– Az ASE kosárlabdacsapatát 1979-ben alapítottuk, a megyebajnokságban, majd az
NB II-ben voltam játékos-edző. Először a
gimiben, majd a II. számú általános iskolában játszottunk, ott már sikerült gördíthető lelátót és eredményjelzőt is csináltatni. Munka mellett sportoltunk, sosem akartunk profik lenni. 1982-ben hagytam abba
az edzősködést, aztán még három évet játszottam a csapatban. Ezután megalapítottuk
az Old Boys-t, Bettes Pál, Tóth János, Oláh
János, Jégh Lajos és Vécsei Béla voltak az
alapítók.
– Milyen kosaras múlttal kerültél Paksra?
– Pécsett a főiskolán játszottam, katonaként

a Táncsics SE-be kerültem, ott egy évig NB
I-es voltam, majd a Péti MTE-ben – nagyon
rossz körülmények között – kosaraztam,
utána kerültem Paksra.
– Az indulás óta eltelt pár évtized. Mi volt a
jellemző ezekre az évekre?
– Soha nem az volt a cél, hogy egy jó, ütőképes csapatot hozzunk össze, hanem az, hogy
minél többen játsszunk, sokaknak legyen a
kosárlabda kikapcsolódás. A környékbeli
városokban gyakorlatilag azért szűnt meg a
városi kosárlabda-bajnokság, mert nem így
gondolkodtak, aztán a végén csupán két-három csapat maradt. Pakson mindig legalább
tíz játszott, de olyan időszak is volt, amikor
tizennégy. Az Old Boys most is a bajnoki címért küzd. Körülbelül 2010-ig szerveztem
a bajnokságot, aztán átadtam a stafétabotot
Sánta Istvánnak. A termet kapjuk, a nevezési díjak fedezik a többi kiadást. Néhány évvel ezelőttig szoros baráti kapcsolatot ápoltunk Bonyháddal, Péccsel, Kecskeméttel,
oda-vissza meccseket rendeztünk. Sajnos

ennek már vége, generációváltás történt, lassan már a gyerekeink gyerekei játszanak.
– Van utánpótlás?
– Természetesen. Nagyjából a szakcsoport
megalakulásakor csatlakozott hozzánk Kovács Gábor, Juhász László és a nemrég elhunyt Morgen Frigyes is, a „fiatalok” között találjuk Pavlik Jant vagy Papp Sándort.
Jöttek hozzánk Szekszárdról, Soltról, és volt
egy pesti kosaras haver is, aki két éven át lejárt hozzánk edzésre. Még most is meghív
bennünket minden évben a nyaralójába
összetartásra.
– Hol és mennyit játszotok, edzetek?
– Ősztől tavaszig keddenként este hét és
nyolc óra között edzünk az ESZI csarnokban. Akinek van kedve, csatlakozhat hozzánk. Mi, úgy 15-en a városi bajnokságban
már nem játszunk, csak egymás között 3 a 3,
vagy 4 a 4 ellen. Már nem tudunk annyit futni, lelassultunk, fizikálisan nem tudjuk felvenni a versenyt, de ha kell, akkor azért felszívjuk még magunkat.
Kovács József

A Startfutárral otthonról is intézheti bevásárlását

A Szentháromság téri Start ABC-ben élmény a vásárlás, az üzletet nagyon közvetlen, baráti légkör jellemzi. Jó szóval, készségesen fogadják a vásárlókat, sőt alkalomadtán kávéval is
megvendégelik. A Bezerédj Általános Iskolával szemben működő üzletben biztosan nem kell elveszettnek éreznie magát
senkinek, mert itt, szemben a multik áruházaival, figyelmes,
segítőkész eladók fogadnak mindenkit.
Bíró Lászlóné Marcsi három éve vette át az üzlet üzemeltetését. Mivel a környéken – jelesül a Haladás utcában nőtt fel –

szívügye is az itt élők ellátása. A vásárlók között sok a régi ismerős, ami külön öröm számára. Akárcsak az, hogy sikerült
olyan kollégákkal körül vennie magát, akik hozzá hasonlóan elhivatottak. Családias a légkör – mondja Marcsi és férje,
aki természetesen mindenben segít a családi vállalkozásban.
Ezt egyébként a vásárlók maguk is megtapasztalhatják, ahogyan azt is, hogy az élelmiszer és vegyi áruk igen széles választékát kínálja a Start ABC. Érdemes, de nem szükséges a polcokon keresgélni, hiszen webshopja is van az üzletnek. Az itt

kiválasztott árukat Paks külső városrészeire 500 forintért, a városon belül ingyen szállítják házhoz. Ezt – mint Marcsi mesélte – sokan nem is akarják elhinni, pedig így van. Értékhatártól
függetlenül viszik házhoz a kiválasztott termékeket, sőt emeleti pótdíj sincs. Aki interneten választ, ott ellenőrizheti az árakat, ám ha telefonon rendel, akkor sem éri meglepetés, az üzlet dolgozói tájékoztatják, hogy mennyit kell majd fizetnie a
futárnak. Ezt egyébként a készpénz mellett megtehetik kártyával és Erzsébet utalvánnyal is.
Otthonról lehet intézni a nagybevásárlást, illetve meg lehet
rendelni akár egy-egy árucikket is, ami a korábbi listáról lemaradt. Hasznos a Startfutár, ha váratlan vendég érkezik, mert lehet hűtött italt, frissen sült pogácsát rendelni. Jó megoldás a
házhoz szállítás időseknek, mert nem kell a családot terhelni,
kismamáknak, akik a gyermekükkel vannak otthon, de azoknak is, akik idejük nagy részét a munkahelyen töltik, hiszen ha
a Start ABC-ből rendelnek, nem kell munkából hazafelé cipekedni, a kevés szabadidőt vásárlásra áldozni.
Bíró Lászlóné hozzátette: egy kedves vásárlójuk azt mondta, azért szeret náluk rendelni, mert az asztalig viszik az árut.
A Start ABC, az újév, a húsvét és a karácsony napjait kivéve,
egész évben nyitva tart. A Startfutár nyitvatartási időben lehet hívni a +34 20/471-92-68-as számon, rendelni a www.
startfutar.hu oldalon lehet.
Start ABC, Paks Szentháromság tér 8. Nyitva: hétfőtől péntekig
5-19 óráig, szombaton 6-18 óráig, vasárnap 7-től 12-ig.
(X)
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Négy arany három versenyen
Nagyon jól szerepelt az idei szezon első versenyein Kiszli Vanda, az ASE kajakosa. Először a
szegedi maraton ob-n párosban első, egyéniben pedig harmadik lett 26 km-es távon, majd
ugyanott a világkupán az 5000 m-es versenyen
állhatott fel a dobogó tetejére. Ezután a portugáliai Viana do Castelóban ült hajóba a maratoni világkupán, ahol az első napon a 3,6 kilométeres távon nyert, majd másnap 26,2 kilométeren sem talált legyőzőre.
– Arany és bronz az ob-n, arany a szegedi világkupán, aranyak Portugáliában. Kérlek, értékeld
az eredményeket.
– Eddig három versenyen vagyok túl, összesen négy számban indultam, négy arany és
egy bronz a termés. Ezek közül nyilván csak a
bronzérem miatt lehet hiányérzetem, és van is.
Az év első versenye volt a válogató, ahol egyesben éreztem, hogy még nem vagyok olyan for-

mában, mint szeretnék, nem volt meg a kellő gyorsaságom, robbanékonyságom, ezért
csak harmadik tudtam lenni. Szerencsére a világkupákra már tudtuk, hogy min kell javítanunk, és az eredmények azt mutatják, hogy sikerült. Nagyon örülök ezeknek a sikereknek,
abszolút motiválnak a folytatásra.
– Meglepődtél ezen a jó szérián? Ennyire jól sikerült a felkészülés?
– Nagyon sok munka van az eredmények mögött. Rengeteget edzettünk télen és kemény tavaszi alapozásunk volt. Ha ezt nézzük, akkor
nem meglepő, viszont nem vagyok túl optimista, ezért mondhatom, hogy nem vártam
magamtól három aranyat. Ami igazán meglepett, hogy a szövetségi kapitány bizalmat szavazott nekem, és engem indított el a síkvízi világkupán 5000 egyesben, valamint hogy meg
tudtam nyerni. Erre tényleg nem számítottam.

– Mikor lesz e következő verseny? Milyen távokon indulsz, és mi lesz az év fő versenye számodra?
– Most gőzerővel készülünk a július elején tartandó maraton Európa-bajnokságra, ahol párosban indulok Mihalik Sárával. Sajnos a válogatón a bronzérem nem volt elég a felnőtt
egyes induláshoz, ami miatt nagyon csalódott
vagyok. Remélem, a vb-válogatóra, ami augusztus elején lesz, jobb formában leszek, és
sikerül kiharcolnom az egyes indulást is. Természetesen nekem a világbajnokság lesz az év
fő versenye, amit szeptember elején rendeznek
meg Portugáliában.
Kiszli Vanda június első hétvégéjén a síkvízi Európa-bajnoki válogatón Mihalik Sárával
párosban 1000 méteren harmadik, 5000 m-en
egyesben az 5. helyen ért célba.
-joko-

Közgyűlést tartott az ASE
Fotó: TelePaks

Az Energetikai Szakgimnázium
és Kollégium főiskolai épületének nagy előadótermében tartotta
küldött-közgyűlését az Atomerőmű Sportegyesület. A tanácskozás az elnökségi és a felügyelőbizottsági beszámolóval, valamint
a 2018. évi költségvetés ismertetésével és jóváhagyásával kezdődött. Eredményeit tekintve

kiegyensúlyozott teljesítményt
nyújtott a piros-kék klub 2017ben, bár az NB I-es férfi kosárlabdacsapat kupa és bajnoki szereplése elmaradt a várakozástól. – Gazdasági szempontból az
idei év stabilabb lesz, mint az elmúlt néhány esztendő – mondta dr. Kovács Antal, az Atomerőmű Sportegyesület elnöke. A

klubvezető arról is tájékoztatott,
hogy az ASE előtt nagy kihívások állnak, az atomerőművel és
a Roszatommal aláírt szponzorációs, illetve támogatási szerződésük van a 2018-as esztendőre,
és a várossal is jó úton haladnak
a tárgyalások. A jelenlegi elnökség mandátuma lejárt, ezért új
vezetőséget is választott a tagság. A következő négy évben is
dr. Kovács Antal lesz a klub elnöke, az elnökség tagjai: Bognár Péter, Kováts Balázs, Kópis
Endre és Kövesdi Lajos, új tag
a leköszönő Leber Ferenc helyett Aradi János. A tisztújítást
követően díjátadásra is sor került. Az „ASE Örökös Tagja” elismerést Hirth Józsefné, egykori kosárlabdajátékos, majd szakedző, az „ASE Örökös Bajnoka”
díjat pedig Csoknyai László
dzsúdós vehette át.
Faller G.

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

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

TEIT

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

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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Hetedik helyen zárta a bajnokságot a PFC
Fotó: Molnár Gyula

– Vége a bajnokságnak, ez most
így alakult, a következőben pedig megint a bennmaradás a cél,
de vigyázni kell, mert evés közben megjöhet az étvágy, és azt is
tudnunk kell kezelni. Ezekkel a
gondolatokkal kezdte értékelését Süli János, a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe
helyezéséért felelős tárca nélküli
miniszter a Paksi FC OTP Bank
Ligában szereplő labdarúgócsapatának már hagyományos szezonzáró találkozóján. A számok
tükrében a zöld-fehérek teljesít-

ménye a 2017/2018-as bajnoki
idényben 33 mérkőzés, 11 győzelem, 9 döntetlen, 13 vereség,
43 rúgott és 48 kapott gól, 42
pont, 7. helyezés.
– Nagyon komoly hullámvölgyeink voltak, a végén pont lefelé mentünk. Jó, hogy vége lett
a bajnokságnak. A szezon elején aláírtuk volna a 7. helyet,
de így, hogy az utolsó négy fordulóban nem győztünk, keserű
a szánk íze – fogalmazott Haraszti Zsolt, a Paksi FC ügyvezetője. Gévay Zsolt, a Paksi
FC csapatkapitánya hozzátet-
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+

te, hogy ha valaki azt mondja
az idény elején, hogy az utolsó
fordulókra reális esélyünk van
a dobogóra, vagy az Európa Ligára, mindenki elfogadta volna. A másik oldalról viszont a
korábbi mérkőzéseken megteremtettük ennek lehetőségét, a
vereségek azonban rontanak az
összképen.
– A mi formánkat jellemzi az,
hogy egy jó tavaszi kezdés után
két otthoni vereség következik, majd a bajnokaspiránsoktól négy pontot szereztünk, a
végén pedig jött az újabb hullámvölgy. Egy biztos, most már
a jövőre kell koncentrálni – öszszegzett Hahn János, a Paksi FC
játékosa.
A záró összejövetelről igazoltan hiányzott Csertői Aurél, a
Paksi FC vezetőedzője, aki a
Magyar Labdarúgó Szövetség
RangAdó Gáláján vett részt, a
2017/2018-as szezon legjobb
férfi NB I-es edzője elismerést
vette át. A különböző kategóriák győzteseiről – így a vezetőedzői díjról is – a klubok döntöttek, a szokásoknak megfelelően a csapatkapitány és a
vezetőedző mellett ez alkalom-
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Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., a Szentháromság téren – a Földhivatalnál
Telefon/fax: 75/311-065, 20/852-1520
Irodavezető: Wágner Aranka
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255
w w w. p a n t a r t e m e t k e z e s . h u

mal is a keretek legfiatalabb és
legidősebb játékosai szavazhattak az általuk legjobbnak
vélt három-három személyre.
– Szerencsémre ez a szavazás
egy hónappal ezelőtt történt, de
viccet félretéve, az edző a játékosok miatt kaphat ilyen elismerést, ami felemelő érzés számomra. Azt a filozófiát, amit
képviselek, és a klubom képvisel, ismerik a játékosok, bíznak
benne, és még a szavazatukkal is támogatják, az szenzációs dolog. Köszönöm nekik, de
a díj nem egyedül az én elismerésem. Köszönet illeti a klubom
minden tagját, az összes munkatársamat, közvetlen edzőtársaimat. Az elismerés egy edzőnek plusz lökést adhat, és viszszaigazolás is arról, hogy jó
úton járunk. Azon kell még jobban dolgoznunk, hogy ez a filozófia és maga a játék még hatékonyabb és egyre eredményesebb legyen – összegzett Csertői
Aurél a RangAdó Gálán. A Paksi FC a 13. élvonalbeli idényét
július közepén kezdi, a tervek
szerint a felkészülés június végén rajtol.
Faller Gábor

TERMELŐI
BIO HOMOKTÖVIS
TERMÉKEK
Paks, Szent István tér 7.
(A régi Bazársoron)
Ingatlanvagyon értékelés,
ingatlanközvetítés. Lakások,
családi házak, mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi ingatlanok értékelése, naprakész ingatlanárakkal.

Pakson, az óváros központjában, az
Erzsébet Nagy Szállodával szemben, a Duna és a 6. sz. főút 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

Dunakömlődön, a Hegy utcában felújított 3 szoba összkomfortos, gázfűtéses családi ház, garázszsal eladó.
Irányár: 20,5 M Ft

Pakson, a Kossuth Lajos utcában
földszinti, másfél szobás, galériás,
gázfűtéses udvartéri lakás garázzsal,
kerttel, gyümölcsfákkal eladó.
Irányár: 17,8 M Ft

Pakson, az Újtemplom utcában 3 szobás konyha + étkezős,
vegyestüzelésű központi fűtéses
családi ház garázzsal, szuterénnal
eladó.
Irányár: 34 M Ft

Pakson, a Gesztenyés út elején, első
emeleti, 2 szobás, 52 m2-s, hőszigetelt, erkélyes lakás eladó.
Ár: 17,8 M Ft

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 hosszabb időre
kiadó. Ár: 90 000 Ft/hó.

Pakson, az M6-os autópályához közel a 13644-es hrsz-on, 1064 m2-es
szőlő + gyümölcsös, 12,5 m2-es hőszigetelt faházzal eladó.
Ár: Megegyezés szerint
Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos ingatlanvagyon értékelő és közvetítő
Tel: 06-70/310-8374
E-mail: fonyolajos@t-online.hu

