1979. január 1-jén kapott városi rangot Paks. A városalapító díszoklevelet
dr. Dallos Tibor tanácselnök vette át. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot,
mi újság?
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Évet értékelt a polgármester
az újévköszöntő esten
Fotók: Babai István

– Szűk másfél éve, amikor megválasztottak
polgármesternek, három szó köré építettem a
programomat: felelősség, fejlődés, fiatalok. És
bár egyszer karcosan azt mondta valaki, hogy
minden vérbeli politikusnak van két közös tulajdonsága: könnyen ígérnek és gyorsan felejtenek, én egyiket sem szeretném magaménak
tudni – mondta Szabó Péter évértékelő beszédében, a Csengey Dénes Kulturális Központban tartott újévköszöntő esten.
Hangsúlyozta, hogy a fiatalok helyzetének javítása, ezzel itthon tartása ma is kitűzött cél, ezért 2018-ban átalakították a helyi
szociálisbérlakás-programot, így több, városunkban szolgáló rendőr, tűzoltó, pedagógus,
orvos és egészségügyi dolgozó juthat bérlakáshoz, támogatta az önkormányzat az Atomerőmű Sportegyesületet és a Paksi Sportegyesületet – ahogy idén is teszi –, hogy gyermekeink, fiataljaink hasznosan, értelmesen töltsék
el szabadidejüket, megemelték a fiatal szakképzett pályakezdők letelepedési támogatását,
elindult a Kápolna utcai bölcsőde kivitelezése,
továbbá egy olyan övezet létrehozására törekednek, ahol kedvezményes árú építési telkeket tudnak kialakítani fiatal családoknak, és a
városi rendezvényeken is egyre inkább előtérbe helyeződnek a fiatalok, fiatal családok.
A polgármester arról is beszélt, hogy az új
atomerőművi blokkok építéséből fakadó, városunk jövőjét meghatározó változások tervezésén, rengeteg tárgyaláson, minisztériumokban lefolytatott sikeres egyeztetéseken vannak

túl, melyeken vezérelvük a felelősség és a város
hosszú távú érdekeinek képviselete volt.
– Több kritika is megfogalmazódott a városban, melyek azt próbálták sugallni, hogy az
önkormányzatban és a városvezetésben nem
folyik érdemi munka. Ezzel szemben – miközben nagy erőkkel a következő évtized fejlesztéseire fókuszáltunk –, zömében saját költségvetésünkből, több mint 400 millió forint értékben hajtottunk végre fejlesztéseket – húzta alá
Szabó Péter.
– A felelősség vezetett bennünket akkor is,
amikor 15%-kal megnöveltük a hivatalban
dolgozó köztisztviselők illetményalapját, amikor a háziorvosok megtartása és az üres praxisok betöltése érdekében jelentősen megemeltük a háziorvosoknak nyújtott önkormányzati
kiegészítő támogatást. A tiszta környezetünkért vállalt felelősségünk mutatkozik meg abban, hogy jelentős forrásokat biztosítottunk az
elektromos közösségi közlekedés feltételeinek
megteremtésére – tette hozzá.
Az elmúlt évben tartott lakossági fórumok
kapcsán Szabó Péter egyebek mellett kiemelte: ezek a találkozók megerősítették azt a tényt,
hogy a változások kezelése, előkészítése mindenkitől igen nagy bölcsességet és együttműködést igényel.
A polgármester arról is beszélt, hogy december végén – Süli János, a paksi atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért
és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli
miniszter előterjesztése alapján – több mint
nyolcmilliárd forintot bocsát az önkormányzat rendelkezésére a kész városfejlesztési tervek megvalósítására Magyarország kormá-

nya. – Így a 2018-as évben felelősséggel megtervezett fejlődésünk 2019-ben már szemmel
látható lesz számos jelentős beruházásban.
Biztosan elkezdődik az ASE csarnok előtti útszakasz, az Anna utca, a Kömlődi utca,
az Ősz utca és a Völgy utca faltól falig történő felújítása, a Vácika utca teljes körű kivitelezése, a lakótelep központi parkjának rehabilitációja, valamint a polgármesteri hivatal
épületének teljes felújítása. Ebből az összegből elkezdődhet az új városközponthoz szükséges területek tulajdonrendezése, jut a Paks
és Dunakömlőd közötti kerékpárút megépítésére, és arra is, hogy a lakótelepen tovább
folytatódjon a tömbbelsők felújítása. Folytatjuk idén a nagy forgalmú és rossz állapotban
lévő utak aszfaltozását, befejezzük a Vörösmarty és a Munkácsy utcai tagóvodák udvarrekonstrukcióját, valamint a Csengey Dénes
Kulturális Központban a kamaramozi-terem
kialakítását – összegzett a polgármester.
Kitért arra is, hogy választási év van. Ahogy
fogalmazott, az őszi önkormányzati választáson arról dönthetnek majd a polgárok, hogy
a közös, fejlődő jövőnkért a paksi lakossággal
és a kormányzattal is hatékonyan együttműködni tudó, felelősségteljes városvezetés vagy
egy másik értékrend megvalósítói kapják kezükbe a város jövőjének szolgálatát a következő öt évre.
Szabó Péter polgármester évértékelő beszédéből további részleteket a www.telepaks.net
honlapon olvashatnak. A 2018-ban megvalósult beruházásokról pedig lapunk 3. és 4. oldalán találnak összefoglalót.
Kohl Gyöngyi
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Városi beruházások 2018-ban
Fotók: Molnár Gyula/archív

Januárban írtunk arról, hogy a szerződésnek
megfelelő ütemezés szerint halad a Dunakömlődi Faluház vizesblokkjainak felújítása.
Februárra végeztek minden épületen belüli
munkával, elkészült az akadálymentes nyilvános és a személyzeti vizesblokk, valamint
a külső rámpa. A fejlesztés mintegy 20 millió forintba került, amit az önkormányzat saját forrásból biztosított.
Januárban elkészült a Gesztenyés út, valamint az ürgemezei szabadidőpark közötti
járda. A 12,5 millió forint értékű beruházás
során a forgalom lassítását szolgáló tereptárgyakat is kicserélték, valamint a jelentős
szintkülönbség miatt támfalat épített a járda
mellé a kivitelező Zo-Bau Kft.
Májusban kezdődött meg a cseresznyési út
műszaki átadása. A belterületi szakasz kivitelezése március közepén indult, a felület mintegy 900 méter hosszúságban új aszfaltréteget kapott. Az önkormányzat saját és pályázati forrásból biztosította a megvalósításhoz
szükséges mintegy nettó 42 millió forintot.
Májusban tudósítottunk arról is, hogy befejeződött Dunakömlődön a Hegy utca aszfaltozása. A kivitelező Amalfi Hungária Kft. elbontotta a betonburkolatú utat, majd nem
egy-, hanem kétrétegű aszfaltburkolattal látta el az útszakaszt, mivel az alap nem bizonyult eléggé teherbírónak és egyenletesnek.
A beruházás során átépítették a kapubejárókat a megemelkedett burkolatszint miatt, valamint megoldották a csapadékvíz-elvezetést
is. A beruházás összköltsége nettó 42 millió
forint volt.

Májusban adták át a piactér vásárlóterét befedő tetőszerkezetet. A szakemberek polikarbonát tetővel fedték le a vásárlóteret, így
már nemcsak az árusítók, hanem a vásárlók
is védve vannak a csapadéktól. A mintegy 15
millió forint értékű beruházás kivitelezője a
Partner Kft. volt.
Szintén májusban történt, hogy megjelent
a Paksi Kalauz turisztikai kiadvány és a PIF
Paksi Információs Füzet elnevezésű szolgáltatói kalauz. A kiadványokat nemcsak a városba pihenni, dolgozni érkezőknek tervezték, hanem a helyi lakosságnak is. A Paksi Kalauz a helyi látnivalókat, vendéglátó- és
szálláshelyeket sorolja fel, a Paksi Informáci-

ós Füzetben pedig a helyi szolgáltatók neve,
profilja és elérhetősége szerepel ábécé sorrendben.
2018-ban több utcában bővítette az önkormányzat a közvilágítási hálózatot, a Május 1.
és a Nádor utcákban, valamint a Bóbita bölcsőde előtti közterületen is több világítótestet helyeztek el. A munkálatokkal jóval a határidő előtt végzett a kivitelező Pavill Kft., az
összköltség meghaladta a 12 millió forintot.
Júliusban írtunk arról, hogy paksi orvosi rendelőket újítanak fel. Az önkormányzat megbízásából a Paksi Gyógyászati Központ a
Deák Ferenc utcai épületben lévő két gyermekorvosi rendelőben végeztetett teljes körű
felújítást. A rekonstrukció érintette az elektromos- és vízhálózatot, a burkolatot, a vakolatot, a bútorzatot, és teljesen megújult az eszközpark is.
Augusztusban új aszfaltréteget kapott a Nádor
utca felső része. A kivitelezéssel szeptemberben kellett volna elkészülnie a kivitelezőnek,
de a kedvező időjárásnak és a jó munkaszervezésnek köszönhetően a határidő előtt három héttel megkezdhették a műszaki átadásátvételt. A rekonstrukció, amit az önkormányzat saját forrásból finanszírozott, 22,5 millió
forintba került.
Határidő előtt befejeződött az ESZI egykori
főiskolai épülete és a Kápolna utca közötti járdaszakasz átépítése. A terület műszaki átadása
nyár végén volt, a fejlesztés megközelítőleg 90
millió forintba került. Szabó Péter, Paks polgármestere akkor úgy nyilatkozott, hogy véleménye szerint ez a szakasz végre belesimul a
Vak Bottyán Gimnáziumtól kezdődő és a főutcán folytatódó városi arculatba.
Ü
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Ü Októberben felújították a KRESZ-parkban lévő sportpályát is, a munka aszfaltozást
és szegélyépítést foglalt magában. Az önkormányzat 7 millió forintot fordított a megvalósításra saját forrásból.
Térburkolatcsere és csapadékvízelvezető-rendszer kiépítése zajlott ősszel a dunakömlődi temetőben. A kerítés és a ravatalozó rekonstrukciója után ezzel újabb fejlesztés valósult meg.
A műszaki átadás a szerződött határidő előtt
megtörtént, a kivitelezést a Bau Team Kft. végezte. A beruházás értéke 13,5 millió forint
volt, amit Paks Város Önkormányzata saját
forrásból biztosított.
Novemberben számoltunk be arról, hogy elkészült a Táncsics köz, valamint a Nyárfa, a
Bocskai és az Alkotmány utcák egyes szakaszainak aszfaltozása. A munkálatokat a RealRent Kft. végezte, közel nettó 75 millió forint
értékben.
Novemberben új betonburkolatot kapott a
Váci Mihály utcai üzletsornál lévő parkoló is.
A rekonstrukció során, ami több mint 3 millió forintba került, a szakemberek 15 parkolóhelyet alakítottak ki.

A városközponti burkolatfelújítások utolsó
ütemében a Kápolna utca Zsíros köz és Pál
utca közötti szakaszán, a Rákóczi és a Kápolna utcák közötti névtelen útszakaszon és a
Zrínyi utca érintett útszakaszán dolgozott a
kivitelező Kétutas Kft., a cég szeptember végén vette át a munkaterületet, a beruházás
összköltsége nettó 66 millió forint volt.

Szintén novemberben adtunk hírt arról,
hogy zajlik a közbeszerzési eljárás a városháza felújítására. Az épület rekonstrukciójára 209 millió forintot nyert az önkormányzat a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatán.
Az épület több mint harmincéves, ez idő
alatt nagyobb felújítást nem végeztek rajta. A beruházásban teljes körű energetikai felújítást terveznek, kicserélik a külső
nyílászárókat, homlokzat- és tetőszigetelés készül, árnyékolók kerülnek az épületre, termosztatikus szelepeket szerelnek fel
a radiátorokra, valamint új napelemeket is
elhelyeznek az épületen. A beruházás becsült költsége bruttó 375 millió forint.
A beruházások megvalósítása mellett több
alkalommal szervezett lakossági fórumot
az önkormányzat utcák felújításával kapcsolatban. Egyeztetésre várták a lakosokat
többek között az Anna utca, a Zöldfa és a
Sebestyén utcákból, terítéken volt a stadionfejlesztés, a Liget utcai lakópark ügye és
az új városközpont kialakításáról szóló tervek, valamint a Duna-parti sétány rehabilitációja is.
Weller P. Hanna

Fotó: Kern és Klenk Építészeti Bt.
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Atomenergetika 2018-ban

Hármas rekordot hozó esztendőt zárva kezdte
a Paksi Atomerőmű a 2018-as évet. 2017-ben
újabb termelési és teljesítménykihasználási
csúcsot ért el, illetve a legjobb évét zárta a kollektív dózisteljesítmény területén is, azaz minden idők legalacsonyabb értékét regisztrálták,
miközben a biztonsági kultúra tovább javult.
Minderről Hamvas István vezérigazgató számolt be az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. évértékelő sajtótájékoztatóján, Budapesten.
Március 29-én rakták le Paks mellett egy 20,6
MW kapacitású naperőmű alapkövét. Az építtető az MVM Csoport megújuló energiatermeléssel foglalkozó tagvállalata, az MVM
Hungarowind Kft. A naperőmű ötven hektáros területen, 9 milliárd forintból épül meg
uniós támogatás felhasználásával.
Másfél milliárd forintnyi támogatáshoz jutottak a Kalocsa, Paks és Szekszárd térségében,
azaz a paksi atomerőmű körzetében fekvő önkormányzatok a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány jóvoltából. Az atomerőmű
által alapított, Miniszterelnökség által támogatott alapítvány 106 pályázat keretében nyújtott
vissza nem térítendő támogatást a térségnek.
Jelentős nemzetközi érdeklődés kísérte a
Paks II. beruházást a májusban, Szocsiban
rendezett Atomexpo 2018 nemzetközi konferencián és kiállításon, mivel egyike azoknak a projekteknek, amelyeket az Európai Unió területén valósít meg a Roszatom.
Az eseményen kihirdették az Atomexpo
Awards eredményét. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. mentori programjával került a
humánerőforrás-gazdálkodás kategóriában
a legjobb négy közé, a Paks II. Atomerőmű
Zrt. pedig az interaktív tájékoztató kamionnal jutott a legjobb három közé a társadalmi
kommunikáció kategóriában.
A C15 projekt után újabb üzemanyag-fejlesztésen alapuló hatékonyságjavító beruházást tervez az atomerőmű, írtuk meg júniusban. A Roszatom üzemanyaggyártó cégével,
a TVEL-lel kötött szerződés alapján orosz kutatóintézetek közreműködésével dolgoznak a
projekten, aminek lényege, hogy kevesebb
urán felhasználásával állítanak elő adott villamosenergia-mennyiséget.
Kiemelt megyei érték, Tolnaikum lett a paksi atomenergetikai szaktudás. A Tolna Megyei
Értéktár Bizottság döntését júniusban, a Vár
a megye – Tolna megyei értékek napján, Bogyiszlón jelentették be, és adták át az ezt igazoló oklevelet.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Bártfai
Mager Andrea és Süli János tárca nélküli miniszterek részvételével tartott munkavállalói

Fotó: Babai István/archív

fórumot 2018. augusztus 15-én, Pakson. Az
eseményen felszólalt Kóbor György, az MVM
Zrt. elnök-vezérigazgatója, Hamvas István, a
Paksi Atomerőmű leköszönő vezérigazgatója
és Pekárik Géza, a társaság új vezérigazgatója is, akit augusztus 15-i hatállyal neveztek ki.
Hamvas István nyugállományba vonult.
Az atomerőmű és a Paks II. projekt eredményeiről, a radioaktív hulladék kezelésének hazai gyakorlatáról kaptak tájékoztatást a Paks
térségében fekvő települések képviselői a
TEIT-napon, amit rendhagyó módon a paksi
atomerőmű területén rendeztek. Tizenhárom
településről jöttek a programra, amit a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt.-vel közösen szervezett.
A Paks II. projekt mérföldköveit, az új
atomerőművi blokkok engedélyezési folyamatát és az atomenergia hazai használatát is
bemutató interaktív kamiont is megismerhették annak a nemzetközi kommunikációs workshopnak a résztvevői, amit Pakson
rendeztek novemberben. Közel tucatnyi ország szakemberei tanácskoztak a nukleáris
kommunikáció új módszereiről és a kihívásokról a WANO (Atomerőmű Üzemeltetők
Világszövetsége) MVM Paksi Atomerőmű
Zrt.-vel és Paks II. Zrt.-vel közösen rendezett konferenciáján.

Műszaki és biztonsági szempontból is a világ
élvonalába tartozó blokkokat fogunk építeni
– mondta Süli János a Parlament költségvetési bizottságának Pakson tartott kihelyezett ülésén, novemberben. A tárca nélküli miniszter
meghívására az év során kihelyezett ülést tartott Pakson az Országgyűlés gazdasági bizottsága és a Magyarországi nemzetiségek bizottsága is. A grémiumok tagjai látogatást tettek az
atomerőműben is.
A paksi atomerőmű 2018. december 5-én
megtartotta az éves fizikai védelmi gyakorlatát a hatóságok felügyelete mellett. A hatályos
szabályozás értelmében lezajlott éves komplex gyakorlat keretében az atomerőmű tesztelte a fizikai védelmi rendszereinek és eljárásainak hatékonyságát. A végrehajtást az Országos
Atomenergia Hivatal és az Országos Rendőrfőkapitányság munkatársai ellenőrizték.
A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában
2018 végén 9307 kiégett fűtőelemet tárolt biztonságos körülmények között a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Kft. Az év során 300 kiégett fűtőelemet helyeztek el a létesítményben
– mondta el dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató a társaság szokásos évzáró tájékoztatóján.
Kiemelte, hogy a 2018-ra kitűzött feladataikat
a biztonsági mutatók figyelembevételével elvégezték és jónak értékelhetik.
Kohl Gyöngyi
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Kulcsszerepe volt az atomenergiának
tavaly is az ország áramellátásában
Sorra dőltek meg az eddigi áramfogyasztási rekordok tavaly Magyarországon.
Előbb márciusban, majd decemberben
több alkalommal is újabb és újabb villamosenergia-fogyasztási csúcsot regisztrált a MAVIR. A legmagasabb értéket,
6869 MW-ot december 19-én érte el a hazai áramigény.
A tél első hónapja újabb áramfogyasztási csúcsokat hozott Magyarországon. December
6-án, majd december 14-én és 19-én is megdőltek a korábbi rekordok a MAVIR Magyar
Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. adatbázisa szerint. A rendszerirányítónál 1955 óta állnak rendelkezésre adatok arra vonatkozóan, mikor mennyi villamos energiát használ az ország.
Egy átlagos téli hétköznapon 125 000–140 000
MWh közötti országos bruttó teljes napi villamosenergia-felhasználással lehet számolni az
időjárástól függően. A napi bruttó csúcsidei
rendszerterhelés hétköznapokon 6000–6600
MW között változik. Az ünnepi időszakban
jellemzően jóval kisebb az ország áramfelhasználása, hiszen december közepétől gyakorlatilag nem üzemel már a legtöbb gyár és üzem,
Fotó: Paks II. Zrt.

szabadságot vesznek ki az emberek, a hivatalok, iskolák téli szünetet tartanak, ilyenkor jóval kisebb a rendszerterhelés értéke is (4500–
5500 MW).
Így volt ez 2018-ban is. Az ünnep előtt viszont több rekordot is regisztrált a MAVIR,
először december 6-án (6843 MW), majd
december 14-én (6854 MW) dőlt meg a korábbi csúcs. 2018. december 19-én pedig
6869 MW volt a rendszerterhelés, ami a valaha mért legmagasabb érték. A MAVIR Zrt.
azt is közölte, hogy mindig, így kedvezőtlenebb időjárási körülmények között is biztosítja az előírás szerinti mennyiségű tartalékot,
az ellátásbiztonság szintje az előírt hazai és
nemzetközi normáknak megfelelő. A tavalyi év rekordját hozó napon, azaz december 19-én 1991 MW-nyi áram importból
származott, ami a hazai igények hozzávetőleg egyharmadát, 28,99%-át elégítette ki,
ehhez hasonló arányt (28,08%) biztosított
a Paksi Atomerőmű négy blokkja. A további áramszükségletet egyéb – gázt, szént
és megújuló forrást használó – erőművek
szolgálták ki.
– Az, hogy a paksi atomerőmű egymagában az igények egyharmadát kiszolgálta a

tavalyi áramfogyasztási csúcs idején is, jelzi, hogy az atomenergiának döntő szerepe van az ország villamosenergia-ellátásában – emelte ki a Paks II. Atomerőmű Zrt.
kommunikációs igazgatója. Mittler István
rámutatott, az ellátásbiztonság fenntartása érdekében szükség van a nukleáris kapacitás hosszú távú fennmaradására, azaz
a tervezett két atomerőművi blokk megépítésére. Ez szolgálja a klímavédelmi célkitűzéseink teljesítését is. Hozzátette: a nukleáris energiatermelés hazánk számára a leggazdaságosabb energiatermelés jelenleg és
a belátható jövőben is.
Az új atomerőmű nemcsak a biztonságos
energiaellátás garanciája, hanem a tisztább környezeté is – vázolta Mittler István.
Hozzáfűzte: A két új blokk évente mintegy
19 milliárd kilowattóra villamos energiát fog termelni károsanyag-kibocsátás nélkül. Ha nem épülne Paks II., akkor a jelenleg üzemelő négy blokk leállítása után foszszilis energiahordozó használatára kellene
áttérni, ami hozzávetőleg 17 millió tonnával (36%-kal) növelné meg Magyarország
szén-dioxid-kibocsátását.
(X)
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Cserháti András: bőven van tennivalója és
üzenete a Magyar Nukleáris Társaságnak

Folytatni szeretné sikeres akcióit, a szűken vett szakmai körökön kívül is hallatni hangját a Magyar Nukleáris Társaság
(MNT), amelynek élén új elnökség áll.
Továbbra is hangsúlyozni kívánják, hogy
az atomenergia és a megújulók egyaránt
hatékony eszközei az üvegházhatású gázok korlátozásának, de egymást nem helyettesíthetik, mindkettőre nagy szükség van. – A kettőnek nem „vagy”, hanem
„és” kapcsolatban kell állnia – húzta alá
az új elnök, Cserháti András.
– A megtisztelő MNT elnöki megbízatás ellátásával a kapcsolatom a szakmával nem szakad meg, ez egyfajta felelős jutalomjáték számomra – mondta új feladata kapcsán Cserháti András, aki a paksi atomerőműben
különféle beosztásokban eltöltött 43 év után
idén nyugdíjba megy. Az alelnökök, a titkár,
az elnökségi tagok is kipróbált, ismert hazai
szakemberek. Közülük többen eddig is meghatározó szerepet vállaltak, de új tagokkal is
bővült a vezetés.
A közhasznú szakmai civilszervezetet 28 éve
alapította mintegy száz hazai nukleáris szakember, köztük Cserháti András, akitől megtudtuk, hogy küldetésük annak elősegítése,
hogy az atomenergiát békésen, szakértelemmel, felelősséggel és ellenőrzött módon használják az emberek egészségének, életkörülményeinek javítására.
Az elnökség háromévente újul meg. A mostanit tavaly májusban választotta meg a közgyűlés az idén januártól induló ciklusra, törekedve arra, hogy az összetétel jól tükrözze
a szakma intézményi és területi hátterét, korösszetételét. Tagjaik a hazai működő és létesülő atomerőműveken és nukleáris létesítményeken kívül kutató, tervező, szakértő intézményekben, a hatóságnál, egyetemeken
és középiskolákban dolgoznak vagy tanulnak, illetve nyugdíjas szakemberek, köztük
olyanok, akik hosszabb-rövidebb ideig szerte a világban is dolgoztak, dolgoznak kutatási
projektekben, létesítményekben, nemzetközi
intézményekben.
Az MNT-ben jelenleg megbízhatósági, környezetvédelmi, fúziós, üzemeltetési, tanári,
ifjúsági, női és szenior szakcsoport működik.
Munkájuk lényeges színtere még a Nukleon
nevű műszaki-tudományos online folyóirat
és nukleáris infografikák készítése. Ezekről
honlapjukon (nuklearis.hu) többet is megtudhatnak az érdeklődők.

Fotó: Paksi Hírnök/archív

– Alapszabályunk szerint közvetlen politikai tevékenységet nem folytatunk, de ezzel
együtt a társadalmi diskurzusba talán kissé
gyakrabban, mélyebben, bátrabban be kellene lépnünk. Lehetőleg nem követő jelleggel,
nem csak a számtalan félrevezető, antinukleáris megnyilvánulás cáfolatával. Saját kezdeményezésekkel, saját témákkal is elő kell
állnunk. Ha a nukleáris ügyet támogatjuk,
megalapozott tudással, szakmai meggyőződésből tesszük, ragaszkodva politikától független nézőpontunkhoz – vázolta az elnök.
Azt mondta, nagyon lényeges a klímavédelemhez és a megújuló energiához való viszonyuk ismételt, világos kinyilvánítása. – Míg a
legtöbb zöld tagadja az atomenergia alkalmazásának létjogosultságát, és mindent a megújulókra bízna, mi igazolni tudjuk, hogy ez
nem járható, nem hatékony út – szögezte le,
kiemelve, hogy az atomenergia a megújulókkal együtt hatékony eszköze a klímavédelemnek. – Paks II. rendkívül nagy léptékű feladat,
és a szén-dioxid-kibocsátás-mentes energiatermelés, valamint a hazai energiaellátás biztonsága szempontjából elengedhetetlen. Az
orosz szállító jelenleg is több hasonló projekt
megvalósításán dolgozik, így jelentős gyakorlati tapasztalata van. A folyamatban lévő
projektek közül a finn és a magyar sajátossága, hogy mind a két országban korábban is
létesült VVER típusú erőmű. A négy évtizedes múltból következő jártasság eredménye, hogy a 21. század elvárásainak megfelelő követelményekkel és hatósági szabályozá-

si rendszerrel rendelkezünk. Az ezeknek való
megfelelés ellenőrzése most a legfontosabb
feladat. És ha a projekt megvalósítása során a
biztonság vagy határidőtartás között kell választani, a jó választás az első. Beváltan az volt
az üzemelő paksi blokkok létesítésekor is, és
most is az lesz – mondta a szakma jelenleg
legaktuálisabb feladatáról Cserháti András.
Az MNT a következő években is folytatja sikeres akcióit. A felvilágosítás hatékony
terepei például a különféle fesztiválok, tömegrendezvények, ahol a fiatalok a nők és
fúziósok szakcsoportjai ismertetik a nukleáris megoldást, oszlatják a tévhiteket. Továbbra is tartanak előadásokat a legkülönfélébb helyeken, részt vesznek fizikaversenyek
lebonyolításában, szerveznek középiskolai szaktábort, szimpóziumot, részt vesznek
más országok hasonló rendezvényein, díjazzák az ifjú kutatókat, a fúziós fejlesztőket, a
gazdag nukleáris életműveket. Állásfoglalásokat, közleményeket adnak ki. – A tízéves Nukleonban mintegy 230 igényes cikk
van, az elmúlt három év alatt több mint 35
infografika készült, amikkel nem állunk le –
emelte ki az elnök, hozzáfűzve, szeretnék a
fiatalok számára vonzó vizuális tartalmak
mennyiségét növelni, illetve felmerült, hogy
az M5 csatornán a Mindenki akadémiája
sorozatban kellene szerepelniük. – Tennivaló, terv és üzenet tehát van bőven. A lendület, józanság, tapasztalat sem hiányzik hozzájuk – összegzett Cserháti András.
Dallos Szilvia
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Ők kaptak kitüntetést 2018-ban

A mindenkori paksi képviselő-testület által alapított díjak adományozásáról évente
vagy kétévente döntenek a beérkezett javaslatok alapján. 2018-ban kilenc féle elismerést adtak át tizenegy díjazottnak. A kitüntetések átadásakor elhangzott méltatásokból,
a díjazottak gondolataiból idézve tekintünk
vissza ezekre az ünnepi pillanatokra.
A Pro Urbe emlékérmet 2018-ban Faller
Dezső kapta. Ahogy
a méltatásban elhangzott, Faller Dezső fiatal
pályakezdőként
került Paksra 1974ben, kerületi gépészként helyezkedett el a
Paksi Állami Gazdaságnál. Az önkormányzati munkát 1994-ben kezdte, öt cikluson át
vállalt szerepet a közéletben, 2002 és 2006 között alpolgármester volt. 2002 és 2008 között
tagja volt a Paksi Atomerőmű Zrt. igazgatóságának, 2008 és 2010 között a felügyelőbizottságban tevékenykedett, szem előtt tartva a város érdekeit. 1992-től az elnökség tagjaként
támogatja a PSE munkáját. A Paksi Borbarát
Klub tagja, és kiváló kapcsolatot ápol a Paksi
Kertbarátok Egyesületével.
A Tisztes polgár kitüntetést Polgár Zoltán és
Enyedi János vehették
át. Ahogy az a méltatásban elhangzott, Enyedi
János 1968 tavaszán az
akkoriban nyílt Paksi
Halászcsárdában kezdett dolgozni, aztán tíz
évet az egykori Anna Presszóban, majd a Dunakömlődi Halászcsárdában munkálkodott,
utóbbi helyen közel 30 évet töltött el, a szakmában pedig már több mint 50 esztendőt.
Számos kollégát kinevelt, az eltelt évtizedek
alatt sok hírességet kiszolgált: sportolókat, neves színészeket, politikusokat. Úgy tartja, hogy
a végtelen alázaton kívül emberismeret is kell
ehhez a munkához, amit hetvenévesen befejezett. Munkáját mindig tisztességgel, nagy szorgalommal végezte.
Polgár Zoltán mezőgazdasági üzemmérnök, sertéstenyésztő
szakmérnök, borász
és országos borbíró,
negyven évet a Paksi Dunamenti Egyesülés Mezőgazdasági
Szövetkezetben dol-

gozott, nyugdíjazásáig a sertéstelepet vezette. Szőlészettel és borászattal 1973 óta foglalkozik. A Paksi Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesületének alapító tagja, alelnöke.
Kezdeményezésükre fejlesztette a város a Sárgödör teret. Az egyesület legnagyobb, önkormányzattal közös rendezvénye az Országos
Sillerfesztivál, aminek ötletgazdája és szakmai
irányítója. A Paksi Hegyközség munkáját választmányi tagként segíti. Szerinte a siker titka,
hogy szeretni kell azt, amit csinálunk.
– Ez az a pillanat, amikor egy magyartanár
szava elakad – mondta
Szeriné Hipszki Györgyi, a Paksi Vak Botytyán Gimnázium magyar nyelv és irodalom,
orosz szakos tanára,
miután átvette a Paks
Kultúrájáért kitüntetést. A díjazott a magas
színvonalú kultúraközvetítés új formáit keresi és építi be a mindennapok gyakorlatába.
Környezetében erősíti az érzelmi kötődést a
helyi értékekhez, segíti a helytörténeti kutatásokat. A középiskola társadalomtudományi munkaközösségének vezetője, a gimnázium öregdiákjai egyesületének elnökhelyettese. Javaslatai alapján és részvételével valósultak
meg képzőművészeti kiállítások, szépirodalmi
programok és a dr. Tarisznyás Györgyit bemutató emlékfal, állt a méltatásban.
– A változatosság adja
a munkám szépségét. Nincs két egyforma ügy, esemény, ezért
nagy szükség van kreativitásra, ami nem engedi a kiégést. Megtaláltam a nekem való
hivatást, amiben sikeres is tudok lenni, ezért tudom hosszú távon
csinálni. Kedves a szívemnek ez a kitüntetés,
mert paksiként paksi városi díjban részesülni
mindig különleges – mondta dr. Péger János,
amikor átvette a Paks Közbiztonságáért díjat.
Ahogy a méltatásban elhangzott, 1999. július
1-jén szerelt fel a Paksi Rendőrkapitányság állományába nyomozóként, dolgozott a főkapitányságon kiemelt főnyomozóként, majd Pakson a vizsgálati alosztályt vezette, 2007-ben a
bűnügyi osztály vezetője lett, 2010 februárjától kapitányságvezető-helyettesként dolgozott,
munka mellett szerzett jogi diplomát.
– Rendkívül jó érzés, hogy megkaptam ezt az
elismerést, most igazán paksinak érzem magam – fogalmazott Vábró József, a Paks Város
Sportjáért díj kitüntetettje, aki egy emberöl-

Mozaik

tőn keresztül labdarúgóként, futballedzőként
és testnevelő tanárként
dolgozott Pakson. Pedagógusként az iskolai élet minden területén aktívan munkálkodott, több éven
át vezette a testnevelés munkaközösséget, nyugdíjasként is
részt vesz a város sportéletében. A Magyar
Labdarúgó Szövetség által szervezett Bozsikprogram alközpontvezetőjeként dolgozik, heti
rendszerességgel 100-130 gyermek labdarúgó
fesztiválját, tornáit szervezi, valamint edzőtábort a megye tehetséges gyermeklabdarúgóinak, méltatták.
A Gyermekeinkért díjat Gosztola Erzsébet,
a Paksi Deák Ferenc
Általános Iskola tanára és Takács Tiborné,
a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
tanítója kapták. – 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. 1987 óta dolgozik a Paksi Deák Ferenc Általános Iskolában. 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, 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 egymást –
mondta Takács Tiborné. A Kaposvári Tanítóképző Főiskolán szerzett általános iskolai tanítói diplomát. 1979 augusztusától
dolgozott a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, illetve annak elődintézményében.
Ü

Mozaik
Ü Kimagasló szakértelmét mutatja, hogy
negyvenéves pályafutása során sok testvérpárt
tanított, illetve számtalan egykori diákja hozzá
iratta a gyermekét – hangzott el a méltatásban.
A Pongrácz Sándor-díjat dr. Mészáros Zsuzsanna gyermekorvos
vehette át. – Az a szeretet a legszebb számomra ebben a hivatásban,
amit a szülőktől és a
gyerekektől kapunk –
mondta a díjazott, aki
általános orvosi diplomáját 1983-ban vette át
a Szegedi Orvostudományi Egyetem általános
orvosi karán, majd a szentesi kórház gyermekosztályán kezdett dolgozni. Később csecsemőés gyerekgyógyász szakvizsgát tett. 1988 februárjában kezdett gyógyítani a paksi IV. számú
gyermekorvosi körzetben. Ifjúságegészségügy
és iskolaorvostan szakvizsgát tett, 1995-től
rendszeresen részt vesz a PTE ÁOK Családorvostani Intézet által szervezett családorvosi
képzéseken, állt a méltatásban.
– A munkám a szívem csücske, szerintem nagyon szép feladat, mert amit engedélyezésre alkalmasnak találunk, az hosszú távon jelenik meg a városban, a lakosság életminősége,
hangulata pedig azon is múlik, hogy milyen
épített környezetben él – fogalmazott Vassné
Skerlanitz Katalin, aki Deák Ferenc-díjat vehetett át. Az Ybl Miklós Műszaki Főiskola épí-
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tőipari karának városgazdasági szakán diplomázott 1977-ben. Az
atomerőmű-építés idején jött Paksra, a városi
tanácsnál helyezkedett
el. A Paksi Polgármesteri Hivatalban mindig
az építéshatósági ügyintézés területén dolgozott, jelenleg a műszaki hatósági csoport vezetője. 2010-ben szerzett
építési jogi szakokleveles mérnök képesítést.
A Környezetünkért díjat a Paksi Benedek
Elek Óvoda Hétszínvirág tagóvodájának nevelőközössége kapta. Jantnerné Oláh Ilona

tagóvodavezető azt mondta, az elismerés mögött több évtizedes munka áll a nevelőtestület
és az óvoda valamennyi dolgozója részéről. Ez
a díj nem csupán a munkájuk elismerése, hanem kötelezi őket arra, hogy méltóak maradjanak rá. Náluk a környezeti nevelés áll a fókuszban, sok száz óvodás lelkében ültették el
a természet szeretetét, tiszteletét, rajtuk keresztül pedig a tágabb családhoz is eljuttatták a
környezettudatos gondolkodásmódot. A tagóvoda elnyerte a Madárbarát óvoda, a Zöld
óvoda és Az év zöldszíves óvodája címet, valamint a Vidékfejlesztési Minisztériumtól és
az Emberi Erőforrások Minisztériumától az
Örökös zöld óvoda címet.
Kohl Gyöngyi

Jubileumot ünnepeltek az elmúlt évben
2018-ban is több alkalommal tudósítottunk helyi intézmények, civilszervezetek,
rendezvények jubileumáról a Paksi Hírnökben. Ezekből szemezgettünk a lap archívumának segítségével.
Alapításának 125. évfordulóját ünnepelte a
Paksi Bezerédj Általános Iskola. Ebből az alkalomból többek között iskolatörténeti kiállítást és gálaműsort rendeztek. Az évfordulóra
megjelent kiadványban Kovácsné Pál Krisztina igazgató egyebek mellett azt írja: Mindig
ugyanaz a cél lebegett az iskolában tanítók
előtt: színvonalas, minőségi oktatást biztosítani a város lakosságának, elősegíteni értelmes, művelt, sokoldalú polgárok nevelését a
mindenkori társadalom számára.
A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár is
jubileumot ünnepelt 2018-ban, amely alkalomból Könyvjelző címmel közöltünk cikksorozatot. Ebben olvashattak arról, hogy
50 évvel ezelőtt, 1968. július 5-én avatta fel
Darvas József, a Magyar Írók Szövetségének
elnöke az új Paksi Járási Könyvtárt. A soro-

zatban szó volt a teljes paksi könyvtártörténetről, a mai városi könyvtár programjairól,
szolgáltatásairól.
Negyven éves lett a Munkás Művelődési
Központ, mai nevén Csengey Dénes Kulturális Központ. A jubileumi ünnepségen Szabó
Péter, Paks polgármestere azt mondta, hogy
látszólag egy épületet ünneplünk, de hite szerint sokkal inkább a benne folyó munkát. Azt
a mindenkori szakemberek által végzett szolgálatot, mely által a város lakossága gazdagodhatott tudásban, kultúránk megismerésében a szabadidő értékes eltöltésében, közösségek létrehozásában és éltetésében, jelenünk
és jövőnk értékes megélésében.
Városi olvasmányok sorozatunkban olvashatták, hogy huszonöt évvel ezelőtt adták át
a dunakömlődi faluházat, az intézmény máig
meghatározza a település épített környezetét,
közösségi életét.
Művészeti napot tartottak a Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium alapításának 25. évfordulója alkalmából. Emlékplakettet adtak át az iskola volt vezetőinek,

Stallenbergerné Madarász Veronikának, Pálmai Klárának és László Péternek, valamint
köszöntötték azokat, akik 1993 óta dolgoznak az intézményben. A jubileumra évkönyv
készült.
A határon túli magyar középiskolások olvasótáborának 25 éves történetéről is a Városi
olvasmányokban számoltunk be. A konklúzió az volt, hogy: Ezt a tábort nem lehetett,
nem lehet „letenni”.
A Spájz késztermékvásár tizedik alkalmára
várták júniusban a lakosságot. Matus Dóra
szervező elmondta, az hogy az immár Gyémánt-díjas helyitermék-piac a megye egyik
legnépszerűbb vásárává nőtte ki magát, annak köszönhető, hogy több egy egyszerű piacnál, hiszen a bevásárlás lehetősége mellett aktív programokat is kínál, élményt
nyújt gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.
A Spájz addigi alkalmain partnervárosként
vendégeskedett Kalocsa és Kaposvár, valamint több jótékonysági akciónak is helyet adtak a szervezők.
-gyöngy-

Portré
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Jó napot, mi újság?

Dr. Dallos Tibor
Negyven évvel ezelőtt, 1979. január 1-jén kapott városi rangot
Paks. 1979. január 3-án a zászlódíszbe öltözött városba látogatott Lázár György, a Minisztertanács elnöke, aki a frissen átadott Munkásművelődési
Központban megtartott ünnepi tanácsülésen adta át a városalapító díszoklevelet dr. Dallos Tibor tanácselnöknek. Ez a
hír volt olvasható a város hivatalos közösségi oldalán negyven évvel a várossá válás után.
Elővettem néhány helytörténeti kiadványt, és keresni kezdtem bennük ennek a rendhagyó
ünnepségnek a leírását, kutatni
kezdtem dr. Dallos Tibor után,
miközben magamban megállapítottam, milyen keveset hallani felőle. A könyvespolcomon
talált helytörténeti kiadványokban nem találtam említést róla,

így elhatároztam, felkeresem az
otthonában, a Munkácsy utcában. Szombat délelőtt van, januári csend az ünnepi forgatag
után. Ugyanilyen csendre találok a házban is, ahol felesége,
Judit néni fogad, régi ismerősként üdvözöljük egymást, majd
egy szoros kézfogást követően az egykori tanácselnök mellé telepszem a nagyszobában, és
azonnal beszélgetni kezdünk.
Értelmes nyugalommal, lelkesen kezdjük a múltidézést.
A tanácsháza a Deák Ferenc utcában volt. 1978 decemberében még Oláh Mihály a tanácselnök, aki aztán a nemzetközi
gyermekévben átadott lakótelepi, harminckét tantermes általános iskola igazgatója lesz. Dallos
Tibor ekkor a helyi rendőrkapitány, kiváló kapcsolatot ápol a
tanácsi vezetőkkel, a közbizton-

ságért tett intézkedései eredményesek. Mérsékelt, kiegyensúlyozott értelmiségi, aki kis kitérők után Paksot mondja valódi
otthonának, a Kishegyi úton él
feleségével és két kisfiával.
1978-79 fordulóján kezdi meg tanácselnöki tevékenységét, úgy,
hogy rövid ideig – technikai okok
miatt – ellátja a rendőrségi vezetői
feladatokat is.
Vicsek Ferenc, akit 1978-ban Szabó Benjamin, a Paksi Atomerőmű Vállalat igazgatója bízott meg
azzal, hogy szociográfiai tanulmányt készítsen az erőmű beruházáson, így fogalmaz könyvében: „Nem tudok érdemesebb
jelöltet Dallos Tibornál.” Megkérdeztem néhány egykori köztisztséget viselő paksit, akik emlékeznek erre az időszakra, hasonlóan
vélekedtek és vélekednek ma is az
egykori tanácselnökről.

A beiktatott településvezető első
(protokoll) feladata a várossá
avatási ünnepség megszervezése és lebonyolítása, amit a korabeli kormányprotokollnak megfelelően teljesít. De elkötelezett,
felelős városvezetőként a legfontosabb vezetői feladatának a
tanácsi munkaszervezet és vezetőtestület munkájának öszszehangolását tekinti, települési
stratégia kidolgozásába kezd annak érdekében, hogy a város teljesíteni tudja az atomerőmű-beruházás okán képződő igényeket. Ennek kiemelkedő eleme
a városfejlesztési- és rendezési
terv, mely ma is vállalható, szakmailag megállja a helyét.
Ismerve beszélgetőtársam későbbi életútját, csodálattal figyelem, ahogy emelkedetten beszél
a helyzete nehézségeiről, ahogy
elismerően szól a nagyközségi tanács, az előd Oláh Mihály
munkájáról, a munkatársairól,
többek között Varga Imréről és
Szántó Péterről.
A reális alapokra, nem illúziókra épülő szakmai és gazdasági tervek, melyek rövid, közép-és hosszú távon készültek
megalapozni a város jövőjét,
már a nyolcvanas évek legelején kijelölték az atomerőmű
kihordási idején túli stratégiákat is, többek között úgynevezett ipartelep és ipari park kialakításának előkészítését, a
hagyományos szakmák képzéséhez szükséges feltételek megteremtését. Természetesen ez a
korszak nem nélkülözte az erőltetett politikai értelmezéseket,
így voltak olyan, településfejlesztésre vonatkozó koncepciók,
melyeket az úgynevezett nagypolitika az asztalfiókba kényszerített. Ennek ellenére az említett nyolcvanas évek elején, a
duzzadó népességű városban a
Dallos Tibor tanácselnök vezette tanácsi szervezet eredményes rajtot vett. Az erőműberuházás következtében vállalt feladatok széles látókört,
műszaki, közgazdasági, alapos
közigazgatási ismereteket igényeltek, mely tulajdonságok
tetten érhetőek voltak a vezetőtestületben.
Ü

Portré
Ü Ez volt az az időszak, amikor
az általuk megfogalmazott városfejlesztés történelmi távlatokban
határozta meg a település jövőjét,
amikor felelősen gondolkodtak
a tekintetben, hogy a településfejlesztési stratégiának nem csupán az erőmű tervezett működési idejéről kell szólnia – bár ez a
téma abban az időben tabunak
számított.
Amikor a tanácselnök ezeket a
gondolatokat tényként fogalmazta meg egy nyilvános fórumon, a
pártbizottság azonnal számon
kérte rajta, e témában készült
igazoló jelentését azonnal meg
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kellett küldenie a megyei szervezetnek.
Köszönhetően a tanácselnök tudatos város felé fordulásának, az
erőmű-építkezés nyújtotta gazdasági lehetőségeknek – mely
egyféle nézőpontot, tudatosságot jelentett: a lehető legelőnyösebb feltételeket megteremteni
az úgynevezett „atomkorszakot”
követő időszakra is – számos intézmény épült, mely a mai napig
funkcionál, meghatározza a település arculatát: közintézmények,
nevelési, oktatási, művelődési intézmények, sportlétesítmények,
hosszan sorolhatnám.

Sokáig beszélgetünk még a közben folyamatosan érkező családtagokkal együtt. Beszélgetőtársam végtelenül nyugodt, kedves.
Az ismereteim szerint történt távozása a helyi közéletből keserűségre adhatna okot, de ő derűs.
A családja, barátai büszkék rá.
A kilencvenes évek elején, a várost egykor végleges otthonának
tekintő közgazdász-jogász, Budapesten talált munkát, és több
mint két évtizedig sikeres, tartalmas életet élt feleségével a fővárosban. Az értelmes, tisztességes
emberek minden élethelyzetben
megtalálják a kapaszkodókat: a

folytatáshoz szükséges erőt önmagukban keresik, támogatást azoktól várnak, akik szeretik őket, akikben megbíznak. A
szélsőséges élethelyzetek inkább
megerősítik, mint gyengítik őket.
Dallos Tibor, a város első vezetője ma már újra Pakson él. Nehezen indulok haza. Már útközben
tudom, hogy sokkal kevesebbet
írhatok le, mint amennyit szeretnék, amennyit a beszélgetés
során lejegyeztem. Negyven év
– a fogalmak, kifejezések átalakultak, a tartalom ugyanaz maradt. Egy bizonyos: a tisztességes
szemlélet időtlen.
Tell Edit

Marton Renáta pécsi származású, először 14 évesen járt Pakson, amikor az ESZI-be felvételizett. – Nem vettek fel, de
már akkor mérhetetlenül kitartó voltam, így 15 évesen újra
megpróbáltam, és teljesült az
álmom. Életem legmeghatározóbb időszaka volt az ESZI-s
négy év, minden, amit az iskola adott. Az érettségi után két
héttel már úton voltam Angliába, és a következő húsz évet
külföldön töltöttem. Egy spontán beszélgetés a volt évfolyamtársammal odáig fajult, hogy
úgy döntöttünk, együtt szeretnénk leélni az életünket. Nehéz
volt meghozni a döntést, hogy
itt vagy külföldön, de ő egyértelműen Pakson szeretett volna maradni, és ez így is lett.
Nem bántam meg, hogy viszszajöttem, mert a gyerekemnek olyan gyökereket, kötődést

tudok adni ezáltal, ami pótolhatatlan. Amikor hazajöttem
olyan tudást hoztam Dubaiból, ami itthon még nincs, de
egyre közelebb kerülünk a külföldi mentalitáshoz. Ott is életvezetési tanácsadással foglalkoztam, szenvedélyem az emberekkel való foglalkozás, az
életminőség javítása gondolati téren. Pakson Szavak ereje címmel előadássorozatot tartok, angolt tanítok, de nemcsak
a nyelvvizsgára készítem fel a
diákjaimat, hanem a mindennapi élethez szükséges angoltudásra is. Paks családot, barátokat és olyan közösséget ad, ahol
szívesen nevelem a gyermekemet. Ezt adta az ESZI-ben töltött évek alatt is, egy második
családot, és ezt sikerül a gyermekemnek is továbbadnom –
zárta a beszélgetést Marton Renáta.
Sólya Emma

Paks az én városom
Károly János kedves helye az
Ürgemező. – Ötven évvel ezelőtt szőlők és ún. homokerdő
volt itt. A strand megépítésekor
kitermelt földből dombot építettek a területre. Nyolc-tíz évvel ezelőtt szó volt arról, hogy
bemutatjuk ezen a dombon az
István, a király című rockoperát nászurammal, Szörényi Leventével. Itt járt a stáb, felmérték a lehetőségeket, de egy sajnálatos félreértés miatt végül
nem lett belőle semmi – idézte
fel emlékeit Károly János, hozzátéve, hogy ugyanez a változat színpadi formában is létezik
már, lehetséges, hogy a kulturális központban egyszer be fogják mutatni. – Az Ürgemezőn
egyébként minden rendelkezésre áll: van futópálya, strandfürdő, az ember elfogyaszt egy jó
lángost, úszik 20-30 kört, aztán
leül a parkban a tónál egy padFotók: TelePaks

ra, szívja a friss levegőt, nézegeti, ahogy a gyerekek eljátszanak
a szüleikkel, meg a kutyákat sétáltatókat – ez egy jó közösségi hely. A Dunához is kötődöm.
Huszonöt éven át motorcsónakoztam, nyaranta délutántól estig a Dunán voltunk, sok horgászélményem van – erről már
a Gárdonyi kilátóban beszélt a
zeneszerző, zenetanár. – Amikor 1965-ben idekerültem, ez
még vad terület volt, tele fákkal, bokrokkal. Egyszer az egyik
lakó elfelejtette behúzni a kéziféket és az autója legurult a
hegyről be egy ház udvarába.
Az itt lakó híres építésznek szívügye volt ezen a területen egy
park kiépítése. Akkoriban tanácstag voltam, minden ülésen
hangsúlyozta ezt. Tíz évbe telt,
mire elkészült a kilátó, ami Paks
egyik nevezetessége lett – zárta
gondolatait Károly János.
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Városi olvasmányok

Mozaik

A kultúra napjáról
Január elsején nagyot sétáltam
Cseresznyésben. Kitisztult tüdővel néztem a tájat, és terveztem gondolatban az évet.
Eszembe jutott a kultúra napja is, és próbáltam rögzíteni a
gondolataimat.
Könyvtárnyit írtak hozzáértők
a kultúra témakörében. Sok
száz meghatározás született
arról, hogy mi a kultúra, mi a
szerepe az ember életében, hogyan hat a fejlődésre, miként
befolyásolja az élet minőségét,
milyen területei vannak, sorolhatnám.
Én úgy vagyok ezekkel az írásokkal – melyek jó részéből
szerzőjük magas intellektusára következtethetek –, mintha
azt magyaráznánk egymásnak,
hogy miért veszünk levegőt
vagy miért tesszük nap mint
nap a dolgunk. Az ember fogalmakat alkot néha teljesen kézenfekvő dolgokról is. Egy kis
túlzással: már örülni vagy búslakodni is csak úgy tud, ha előtte megalkotja az öröm és a bánat definícióját. Persze tudom,
ez is a kultúrájának része.
Mielőtt még abba a helyzetbe kerülnék, melyet elkerülni szeretnék, azt kell tisztáznom, hogy
jó néhányan ebben az országban nem általában a kultúrát, hanem a magyar kultúrát köszöntjük, ünnepeljük január 22-én, a
magyar kultúra napján. A magyar kultúrát dicsérjük, a magyar
kultúrát éltetjük, vagy éppen aggódunk érte. Azt a magyar kultúrát, amely önmagában nem jobb
és nem rosszabb, nem különb és
nem alábbvaló más népekétől,
hiszen mint Weöres Sándor írja:
„semmi sem önmagában jó vagy
rossz, csak a helyzete szerint”.
Ugyanaz a kéz tud fegyvert és
orvosi műszert is tervezni. Kultúrája van annak, hogy az emberek hogyan irtják egymást,
és annak is, hogyan működnek
együtt.

Fotó: magánarchívum

„Az ember sok ezer könyvet olvas, legnagyobb részüket egy hét
alatt elfelejti. Az ember életében sok ezer festményt, zeneművet,
szobrot és tájat lát és hall, és van tíz-húsz-harminc, amely hosszú
ideig kíséri, mint a barát vagy a kedves. Az ember életében csak
egész kevés olyan gondolatot talál, amelytől sohasem válik meg.
A sok ezer könyv mindennapi táplálék, amely azzal, hogy egy bizonyos ideig örömet nyújtott, feladatát elvégezte. Az a tíz-húszharminc kép vagy zenemű vagy vers, amely az embert hosszú
ideig kíséri, meghitt élettárs.” Hamvas Béla
Felelősséggel tartozunk a tekintetben, hogy tudásunkat, kultúránkat mire és hogyan fordítjuk. Hogy a kapott vagy verejtékkel megszerzett ismereteket
jóra vagy rosszra használjuk.
És bizony, a szabad akarat okán
ez egyedül csak rajtunk múlik.
Amilyen végtelen gyönyörűség,
lehetőség és hatalom ismereteket birtokolni, ugyanolyan végtelen bűn, pazarlás azokat rossz
célokra használni. Pedig láthatjuk, a világ legalább annyira a pusztításról, az ellenségeskedésről szól, mint az építésről
és a szeretetről, pedig az ember
megkapta azt a képességet – a
felelősséggel együtt –, hogy különbséget tegyen („helyzete szerint”) a jó és a rossz között.
A kultúra terjesztése nem képzelhető el jó ízlés, belső szellemi igényesség, folyamatos eligazodás
(nem igazodás!) igénye nélkül.
Különösen fontos ez a mai világban, amikor a globalizáció, a kul-

túrák keveredése, a hatékony manipulációs eszközök alkalmazása
nehézzé teszi az egyén vagy egy
adott közösség helyzetét, amikor
a jó és a rossz, a követendő és az
elkerülendő között kell döntenie.
Hiszen tudjuk, hogy nem csak a
hasznos és kívánatos, de a káros
és a kacat is ugyanolyan gyorsan
és hatékonyan jut el hozzánk. Ha
nincs bennünk elég akarás, elhatározottság, ha nem vagyunk
minden pillanatban résen, akkor
könnyen választhatjuk a kiváló csomagolású rosszat a szerény
megjelenésű, néha bujkáló jó helyett. És akkor nem építünk, hanem rombolunk, nem gyarapítunk, hanem pazarolunk.
Ahogy az atombombához, a
vegyi vagy biológiai fegyverek előállításához is rengeteg
pénz kell, ugyanúgy a jó kultúra, a hasznos tudás létrehozásához, terjesztéséhez is – mai
szóval – komoly erőforrások
szükségesek. Szerencsére a kul-

túra elképesztő tehetetlenséggel bír. Azért „működik”, mert
tartós. Abban kell bíznunk, reménykednünk, azért kell dolgoznunk, hogy a jó kultúra, az
erényes, következetes magatartás lesz tartós, hosszú távon
nyertes. Ne legyenek illúzióink,
hogy mindez gyorsan következik be – de tudjuk, hogy más alternatíva nincs. S ha van, akkor
még inkább nincs! Az elmúlt
évtizedekben – különösen liberális körökben – sokan ujjongva fedezték fel maguknak a globalizációt és a multikulturalizmust, mint a világ összes bajára
és ellentmondására gyógyírt
adó eszmét, jelenséget. Aztán,
ahogyan lenni szokott, szép lassan minden kiderült.
Rá kellett döbbenni, hogy a
globalizáció nem ad megoldást az emberiség alapkérdéseire. Nem teszi igazságosabbá a
javak elosztását, és nem javítja
a demokrácia szintjét sem. Sőt,
hatásaként a korábban helyi,
szűkebben érvényesülő ellentmondások is globálissá váltak.
„Ne fogjon senki könnyelműen
/ A húrok pengetésihez! / Nagy
munkát vállal az magára, /
Ki most kezébe lantot vesz” –
írta Petőfi 1847 januárjában.
Máig ható figyelmeztetés. A
XIX. század költőihez szólt, de
magunkra vehetjük mi is, mai
magyarok.
Petőfi, a zseniális látnok ebben a remekműben rávilágít
mind az önsajnálat káros voltára, mind pedig arra, hogy óvakodnunk kell a hamis prófétáktól, a hamis eszméktől. Döbbenetes pontossággal látta, hogy
melyek a létezés alapkérdései.
A javak elosztása („Ha majd a
bőség kosarából / Mindenki egyaránt vehet…”) és a demokrácia
szintje („Ha majd a jognak asztalánál / Mind egyaránt foglal
helyet…”). Ugye, ma is írhatná?!
Tell Edit

Mozaik
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A hosszú élet titka a zöldségfogyasztás
Fotó: Molnár Gyula

1928. december 20-án született Pakson
Ledneczki Mihályné, lánykori nevén Kovács Erzsébet, akit születésnapja alkalmából Bagdy László tanácsnok és dr. Hanol

János, a Paksi Polgármesteri Hivatal turisztikai, városmarketing és kommunikációs
csoportjának vezetője köszöntöttek az önkormányzat nevében. Erzsi néni elmond-

ta, hogy kezdetben saját földjeiken gazdálkodtak, majd az államosítás után a férje a
konzervgyárban, ő pedig a téeszben dolgozott, onnan vonult aztán nyugállományba. A legnagyobb örömöt számára a család jelenti, gyermekei, hét unokája és hét
dédunokája. Erzsi néni jó egészségnek örvend, aktívan tevékenykedik: főz, tesz-vesz
a kertben, bevásárol, vasárnaponként eljár a Szentlélek templomba. Soha nem
unatkozik, van néhány sorozat, amit megnéz a tévében, de a legkedveltebb időtöltése az olvasás. Emellett szívesen lapozgatja
a családi fotóalbumokat, és idézi fel az eltelt évtizedeket. A hosszú élet titka szerinte
a sok saját termesztésű zöldség, gyümölcs
fogyasztása. Tavaly nyáron tizenkét üveggel tett el saját termésű barackot, aminek
az unokák, dédunokák bizonyára örülnek.
Egyikük egyszer azt mondta Erzsi néninek,
hogy szuperdédi, mert nála nem csokoládé
meg banán van, hanem saját készítésű befőttet kapnak.
-gyöngy-

A halhatatlan hóember
Hatalmas, fehér pelyhekben kezdett hullani a hó. Először mint a porcukor a mézeskalácsház tetejét, lepett be mindent, majd
egyre vastagabb takarót húzott a tájra. Ropogott a talpak alatt, siklott rajta a szánkó.
Három napig élvezték – vagy szidták – az
emberek, aztán az időjárásjelentők jósolta
enyhülés bekövetkezni látszott: csepegett az
eresz alja.
– Apa, még nem is építettünk hóembert –
mondta szomorúan a kislány. Ami késik,
nem múlik, gondolta az apja, s már szaladtak is az udvarra. Apró gyerekkezek paskolták az összedobált havat, egyre nagyobb,
egyre formásabb lett a kupac, megformálódott a törzse, feje. Krumpli volt a szája, 32
foggal nevetett, kapott virágcserépből kalapot, hogy ne fázzon a feje, üdítőitalos kupak szolgált szemeként, répa nőtt az orra
helyén. Kabátjára gombok is jutottak, lett
keze és seprűje. Igazán vagány fickó volt a
család új tagja, aki nem maradhatott név
nélkül: Lajosnak keresztelték. Készült róla
fénykép, megörökítvén őt az utókornak, az
apa ugyanis sejtette, hogy Lajos élete tiszavirágnyi lesz csupán.
Fázni kezdtek a gyerekek, a lakásba menekültek. Lajos belátott a hatalmas ablakon,
nevette, ahogy a kislány és az öccse bentről

Fotó: pixabay.com/illusztrácó

integetnek, kiabálnak, bohóckodnak neki.
Figyelte, ahogy a háziasszony szorgoskodik,
az apa pedig kávét főz. Nagyokat nyelt volna, ha lett volna mivel, mikor a család bent
vacsorázott. Este villanyt kapcsoltak neki a
gyerekek a teraszon, hogy ne féljen egyedül
a sötétben.
Észre sem vette, hogy a hó már szinte teljesen elolvadt körülötte. Szikrázóan sütött
a nap, aztán egyszer csak kiesett kezéből a
seprű, ő pedig zsugorodni kezdett. Elke-

seredett kicsit. Nem magát siratta, hiszen
nem volt múltja, nem reménykedett jövőben sem. A kisfiút és a kislányt sajnálta,
hogy nem láthatja őket többé, nem hallhatja önfeledt nevetésüket, és azt, ahogy éneklik: Kiskarácsony, nagykarácsony... Integettek neki továbbra is az ablakból, örültek,
hogy nem olvadt még el, bár leesett a kalapja is, kipotyogtak kabátgombjai.
Felhőket látott gyülekezni, reménykedett,
tán újra esik majd a hó. De a fehér csoda helyett eső kezdett zuhogni. Pillanatok
alatt eltűnt a háztetőkről, a fákról, de még
a mezőről is a tél jelképe, nem maradt belőle semmi, csak Lajos, az udvar közepén.
De ő is egyre kisebb és kisebb lett. A gyerekek elkeseredtek: elolvad a kedves hóember. Könnytől csillogó szemekkel álltak az
ablaknál.
Aztán az apjuk gondolt egyet. Kiment a sárba, és egy nagy maréknyi hógolyóval tért
vissza, betette a fagyasztószekrénybe. A gyerekek tapsoltak örömükben: megmaradt a
hóemberből egy darab örökre, de legalábbis nyárig, vagy ami még jobb: a következő
téli hóesésig. Akkor beépítik egy másik hóemberbe – talán Lujzába? –, benne él majd
tovább.
Sólya Emma

Mozaik
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Ötven éve, 1969 tavaszán kezdődött a XX.
század legnagyobb hazai villamosenergiaipari beruházása, amiről a Tolna Megyei
Népújság folyamatosan tudósított. Ennek a munkának az elvégzéséhez adta ki
a képen látható korabeli engedélyt a Nehézipari Minisztérium Beruházás Miniszteri Megbízott titkársága 1969. augusztus
5-én. Az engedélyt Szabó Benjamin főosztályvezető, a későbbi kormány- és miniszteri biztos írta alá.
Mit is jelent ez az ötven éve készült és eléggé megviselt dokumentum, amelyet utolsó használója, Gottvald Károly fotóriporter
ajándékozott az Atomenergetikai Múzeumnak? Az újság szerkesztőségének címzett engedély birtokában a lap munkatársai rendszeresen járták az építkezés területén zajló munkák helyszíneit, valamint
Paks nagyközség utcáit, különös tekintettel
a Kishegyen születendő új városrész formálódó élettereire. A közel húsz évig tartó
építkezésről a Népújság több mint 60.000
oldalnyi anyagából 10.000 oldalt tesz ki a
beruházásról szóló beszámolók és fotók tömege. Elmondható, hogy a megyei napilap
szerkesztősége tudatosan készült az építkezésről való híradásra, kijelölték az újságírókat, akik közül a leggyakrabban a következők készítették a tudósításokat és fotókat:
Boda Ferenc, Jantner János, Szepesi László, Gemenci József, Hazafi József, Gottvald
Károly.
Az építkezés megkezdésének első napjáról
Boda Ferenc tudósította a megye lakóit Az
atomerőmű első fecskéi című riportjában.
Ebből a tudósításból derül ki, hogy az első
építésvezető a fiatal Párkányi László volt,
aki a Mátra-vidéki Szénbányák Vállalat alkalmazottjaként került a helyszínre.
Az újságíró ottjártakor folyamatosan érkeztek a munkát keresők, köztük egy háromfős csapat Baranyából, akik az építésvezetőnek elmondták: ha „jók lesznek
a kilátások”, nagyobb szakembercsoport
jönne át ide. Nagyteljesítményű földgépeken szeretnének dolgozni, mint a már
munkába fogott 200 tonnás, 43 méter magas lépegető kotró, ami egyszerre 3 tonna földet emel ki. A kotró kiszolgáló személyzete: Németh József Pincehelyről,
Tamaskó János Bogyiszlóról, Virág János
Szedresről, Sándor Miklós Jászfényszaruból. Feladatuk a több mint másfél millió köbméter föld kitermelése, a hidegvízcsatorna kiásása volt.
A tudósításból kiderül, hogy a helyszínen
dolgozók között volt paksi is, nevezetesen
Neubauer Antal, aki az építkezésen bitument olvasztott, de a munkaidő lejárta
után különleges biciklijével bement a fa-

Tárgy/
történet

luba, és mint köszörűs dolgozott tovább,
ugyanis az volt a tisztes mestersége.
Az építésvezető jobb keze és mindenese,
Szűcs László Gerjenből került az építkezés-

Fotó: Juhász Luca

re, és éppen egy sikeres beszerzési akcióról
tért vissza. Gumislagot kért kölcsön az egyik
termelőszövetkezettől, hogy a Dunából tudjanak vizet nyomatni a betonkeverőhöz.
A hatalmas sík mezőn nem volt sem ipari, sem ivóvíz, bár már állt a fúrótorony, és
Horváth Tibor segédmunkás örömmel jelentette, hogy már átfúrták a kavicsréteget,
remélhetőleg ebben a hónapban lesz ivóvíz.
Az engedélyt sokat használó Hazafi József és
Gottvald Károly írta az Atomerőmű a Duna
partján című első önálló kiadványt, amely
az építkezést mutatja be. Nevükhöz fűződik a Csikócsapat című könyv is, amely fogalommá vált. Ilyen emlékek lengik körbe
ezt a számunkra igen becses, kissé megviselt engedélyt.
Beregnyei Miklós
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Az év legjobbjait
köszöntötték a
sportági szövetségek
Ünnepélyes keretek között adták át a 2018-as esztendő legjobb sportolóinak járó díjakat
az év végén.
Kiszli Vanda, az Atomerőmű
SE versenyzője lett az év női
maratoni kajakosa. Egyéniben
világbajnok lett, párosban pedig Mihalik Sárával nyert EBaranyat. – Azt mondják, a kemény munka kifizetődik. Úgy
érzem, a tavalyi évben nagyon
sokat tettem azért, hogy elérjem a kitűzött célokat, és hál’
Istennek sikerült. A szövetségtől kapott megtisztelő cím
hab volt a tortán – fogalmazott Kiszli Vanda, hozzátéve,
hogy számára minden kitüntetés, minden cím vagy akár csak
néhány bátorító szó is hatalmas segítség a további munkához, erőt ad, amikor már egyik
porcikája sem kívánja a sportot, amikor már minden gondolata az, hogy mikor pihenhet végre egy napnál többet.
– Még a felnőtt egyéni Európabajnoki cím hiányzik a gyűjteményemből, de természetesen
nem csak egy aranyat szeretnék
szerezni a jövőben. Csay Renáta személyében tökéletes példa van előttem, tizenkilencszer
nyert vb-t, és nem is tudom,
hányszor lett egymás után az év
maratoni kajakosa. Nem mondom, hogy szeretném túlszárnyalni, mert elég nehéz lenne,
de próbálkozni lehet és kell is.
Keményen dolgozok annak érdekében, hogy mindig a maximumot hozzam ki magam-
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(Kossuth Lajos utca 50.)
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ból és a lehető legjobb eredményeket érjem el – hangsúlyozta
Kiszli Vanda.
Pupp Réka, az Atomerőmű SE
huszonkét esztendős sportolója
kapta az év női U23-as dzsúdósa címet, amit a következő eredményekkel érdemelt ki: a holland és török grand prix-n szerzett bronzérmek, a felnőtt Eb-n
elért ötödik hely és az U23as Európa-bajnokságon nyert
ezüstérem. Pupp Réka a világranglistán tizenharmadik helyen zárta az évet.
– Örülök, hogy nekem ítélték az év U23-as dzsúdósa címet, mert ebben a korosztályban vannak még nagy nevek,
de mindenképpen szeretnék
az év női felnőtt dzsúdósa lenni. Igyekszem, hogy ez minél
előbb teljesüljön – mondta
Pupp Réka, aki kemény év elé
néz az olimpiai kvalifikáció miatt. – A program egy ausztriai edzőtáborral kezdődik már
a jövő héten, aztán két hétre rá
lesz az első grand prix verseny
Izraelben. Utána körülbelül kéthetente lesznek kvalifikációs
versenyek egészen a júniusban
Minszkben rendezendő Eb-ig –
vázolta Pupp Réka a rá váró feladatokat.
A sportág legmagasabb kitüntetését, Arany Érdemérmet kapott Sziklenka László mesteredző, aki hosszú évekig az ASE
kötelékében dolgozott. Tanítványa volt többek között Hoffman
Ervin és Kozmann György.
-joko-
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Megérkezett a vállsérülés miatt műtétre szoruló Shannon Evans helyére Julian Norfleet, a Falco KC korábbi játékosa. Norfleet a szombathelyi csapatnál 13 mérkőzésen lépett pályára (kivétel nélkül kezdőként), 11,9 pontot, 3,8 lepattanót és 4,6 gólpasszt átlagolt. A 27
éves amerikai hátvédet a bajnokság végéig szerződtette az Atomerőmű SE. Az ase.hu-n azt is megírták, az NBA G-ligájából leigazolták
LaDontae Hentont. A 27 éves, 198 cm-es, 3-4-es poszton is bevethető játékossal a bajnoki szezon végéig szóló szerződést kötött az ASE.
Január 10-én érkezett Magyarországra.
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Dr. Kovács Antal: mindenben
sikerült előrelépnünk 2018-ban
Az Atomerőmű SE egyéni és csapatsportágakban, válogatott és első osztályú versenyzői révén szép eredményeket ért el 2018ban. Ennek tükrében az élsportról és az
utánpótlásról, a 2019-ben várható változásokról dr. Kovács Antalt, az ASE elnökét
kérdeztük.
– Évek óta financiális problémákkal küzd az
egyesület. Ilyen volt 2018 is?
– Küzdelmes év volt, de évek óta az első,
hogy már az elején nagyjából láttuk, hogy
milyen anyagi feltételek mellett tudjuk végigvinni, az önkormányzattal volt még
egyeztetni való. Minden egyes szakosztálytól komoly gazdasági fegyelmet vártunk
el, tartaniuk kellett magukat az előzetesen
megbeszéltekhez, hogy végig tudjuk vinni
az elmúlt néhány évet. Nehéz helyzetekben
voltunk, de most úgy tűnik, hogy rendben
leszünk. Úgy néz ki, hogy a 2019-es költségvetés már teljes egészében látható.
– A kosárlabda talán az egyik olyan az egyesületben működő sportágak közül, amelyik
ezt leginkább megszenvedte?
– A kosárcsapat elmúlt néhány évi alacsonyabb teljesítménye a nehezen kalkulálható anyagi lehetőségek fényében értelmezhető. Egy kupa bronzot már sikerült szerezni
2018-ban, akkor azt gondoltam, hogy kicsit
több van abban a csapatban. Sikerült megerősíteni a magyar állományt a 2018/2019-es
szezonra, és úgy tűnik, a külföldi igazolások
is jobban sikerültek, mint az előző években.
Ismét Schmidt Béla az, aki kihúzta a csapatot
a slamasztikából. Ha két győzelemmel többet szerzünk, dobogón lehetnénk, úgy gondolom, a középszakaszra ezt el is tudjuk érni.
Sajnos Evans megsérült, de a csapatszellem
jó, az egyre javuló teljesítmény megalapozhatja, hogy 2019-ben érmeket nyerjünk a
kupában és a bajnokságban.
– Folyamatban van dzsúdóban a generációváltás, a tavalyi évben a sérülések sem kerülték el őket. Mire számíthatunk?

– A következő években Cirjenics Miklós és
Pupp Réka lesznek a meghatározó emberek,
csak még érniük kell egy picit. Miki 2017 végén nagyon jó volt, sajnos 2018-ban csuklósérülés hátráltatta, decemberben másodszor
is megműtötték, január végén újra csatasorba állhat. Rékának már a felnőttek között is
vannak olyan eredményei, amelyek előremutatnak, azt gondolom, hogy ők ketten ott
lesznek a 2020-as olimpián Tokióban. Azzal,
hogy Bor Barna és Csoknyai László visszább
lépett az élsporttól, nyertünk két nagyon
jó utánpótlásedzőt. Azt gondolom, hogy a
munkájuknak, elhivatottságuknak köszönhetően a következő pár évben erősödni fog
az ASE utánpótlása.
– A sakkozók hozták az eredményeket, Berkes Ferenc és Papp Gábor részt vett a világbajnokságon, a csapatbajnokságon ismét dobogóra álltak. Milyennek ítéli a munkájukat?
– Mindenképpen sikeresnek mondható
Berkes Ferenc vb szereplése, és Papp Gábor női szövetségi kapitányi teljesítménye.
A sakkcsapatunk egyik legnagyobb erénye
a kiszámíthatóság, stabilan hozzák az eredményeket, a felnőtt országos bajnokságon
mindig ott vannak a dobogón. Nagyon jó a
szakosztály utánpótlásmunkája, a korosztályos versenyeken jól szerepelnek. Nekik sem
volt könnyű az előző években, de nagyon
korrektül betartották a pénzügyi szigorításokat, most fellélegezhetnek, végre stabil a
költségvetésük.
– A kajak-kenu szakosztály hozott érmeket
hazai és világversenyekről, az utánpótlás és a
felnőtt korosztályból egyaránt.
– Sok a gyerek, komoly eredmények voltak utánpótlásban, sok a korosztályos válogatott. Jöttek a sikerek az U23-ban és a
felnőttek között is. Kiszli Vanda világbajnok lett maratonon, síkvízen pedig Pupp
Noémi teljesítménye dicséretes. Amennyiben Noémi az elmúlt 1-2 évben mutatott
fejlődést tartani tudja, akkor harcba száll-

PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vállalja rendezvények szervezését akár 150 főig.
Családi ünnepségek, keresztelő, ballagás, lakodalom, vállalati
ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.
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hat az olimpiai csapatba kerülésért. Mivel a
női kajak szakág rettentő erős, ha a 2020-as
olimpiára nem is, de a 2024-esre mindenképpen odaérhet.
– Az utánpótlás labdarúgás és a szabadidő
szakosztály annyira nincsenek reflektorfényben, de sok embert megmozgatnak. Velük
mi a helyzet?
– Az utánpótlás fociban a feltételek adottak, Orosz József nagyon jó edzői stábbal,
sok gyerekkel foglalkozik az U11-es korosztályig, akik utána a PSE-ben folytatják. Az ASE alapítói nagyon jól mérték fel,
hogy nemcsak az élsporttal kell törődni,
hanem a tömegsporttal is. Az Atomfutás
mellett szinte minden hétre jut valamilyen
sportos szabadidős tevékenység. Jó munka
zajlik a szakcsoportokban, a túrázás mellett lehet síelni, vitorlázni, tekézni, kosarazni, karatézni, asztaliteniszezni és még sok
mindent csinálni.
– Évek óta napirenden van egy új
dzsúdócsarnok és egy új sportcsarnok építése. Milyen fázisban van a megvalósítás?
– A dzsúdócsarnok terve és építési engedélye megvan, a következő lépés a kivitelező kiválasztása lesz. Remélhetőleg az idén
elkezdjük és be is tudjuk fejezni. A sportcsarnok nehezebb történet, már a helyszín kiválasztása és megszerzése sem egyszerű. Amióta elkezdtük a tervezést, azóta
az építési költségek közel a duplájára nőttek. A legkisebb méretűt szeretnénk felépíteni, ami alkalmas nemzetközi mérkőzések
megrendezésére is, és mellette rendezvényeknek és szabadidősport tevékenységeknek is helyet adhat. Nem szeretnénk egy
torzó kockázatát felvállalni, csak akkor indítjuk el a projektet, ha biztosak vagyunk
benne, hogy be is tudjuk fejezni. Remélem,
hogy ez az év első felében meglesz. Összegezve: 2018 küzdelmes év volt, de mindenben sikerült előre lépnünk.
Kovács József

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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Értékelték 2018-at a Paksi
Sportegyesület szakosztályai

Karate szakosztály:
A Záborszki Zoltán vezette karate szakosztály kiemelkedően teljesített 2018-ban.
Sportolóik hazai és nemzetközi versenyeken is megmérettették magukat, és több
dobogós helyezést értek el egyéniben és
csapatban egyaránt, emellett bírói minősítéseket is szereztek hazai, illetve nemzetközi szinten. 2018 kiemelkedő nemzetközi versenye a Shotokan Karate Do of United Nations (SKDUN) világszövetség által
megrendezett lengyelországi (Dabrowa
Górnicza) Eb volt, ahol négy-négy első
és harmadik helyezést értek el karatékáik.
A 2019-es célkitűzések között a hazai minősítő versenyeken való eredményes részvétel, a tavaszi montenegrói Európa-bajnokságon és a novemberi csehországi
világbajnokságon érmes helyezések megszerzése, valamint a diákolimpián a legjobb eredmények elérése szerepel. A hazai
Ippon Shobu minősítő Magyar Bajnokságot két év után ismét a Paksi Sportegyesület rendezi az ESZI csarnokban novemberben, a verseny színvonalas lebonyolítása is
a szakosztály céljai között van. A legeredményesebb versenyzők: Fehér Zsolt, Parkó
Tamás, Parkó Dénes, Vercz Krisztián, Baksai József, Furka Csongor, Szabó Tamás.

Labdarúgó szakosztály:
A Magyar Labdarúgó Szövetség rendelkezésének értelmében tíz nagypályás után-

pótláscsapatot kellett indítania az NB I.-es
licenchez a Paksi FC-nek, ami logisztikai
szempontból is nehéz feladatot jelentett,
hiszen ebben a tekintetben kinőtték a városi sporttelepet. Több mint 300 sportoló edzését, öltözködését, edzéslehetőségét, versenyeztetését kell megoldani napi
szinten. Az NB I.-es csapatnak – és talán
az elismert szakmai munkának – köszönhetően 30-40 km-es körzetből hozzák napi
szinten edzésre gyermekeiket a szülők. Az
előkészítő korosztályai a Bozsik-programban szerepelnek, illetve beneveztünk Budapesten a Kölyök-ligába, a téli időszakban
meghívásos teremtornákon való részvétellel biztosítjuk a versenyzési lehetőségeiket.
A 14-15 évesek a délnyugati bajnokságot
pontveszteség nélkül vezetik, és reális esélyük van felkerülni a legjobbak közé. A 1617-19 éves csapatok mind az ország legjobb 16 együttese közé tartoznak korosztályukban. Ifjúsági játékosaink közül többen
bemutatkoztak az NB III.-as csapatban is.
Női labdarúgásunk is dinamikusan fejlődik, remek eredményeket értek el lányaink, amivel megleptek bennünket – sorolta az eredményeket Osztermajer Gábor.
– Sok pályaválasztó 14 éves labdarúgót
(tanulót) kell visszautasítani, akik szívesen
összekötnék a focit a tanulással Pakson, de
sajnos kollégiumi férőhely hiányában nem
tudjuk őket fogadni. Azt gondolom, hogy
ez nem csak a labdarúgásnak okoz gondot.
Talán egy sportkollégium létrehozása nagy
lendületet adna minden sportágnak – öszszegzett a szakosztályvezető.

Ökölvívó szakosztály:
A hónapok óta húzódó edzőteremproblémák miatt szinte teljesen átcserélődött versenyzői kerettel kezdte éves felkészülését az ökölvívó szakosztály. Fő feladat volt a rutintalan öklözők mérkőzésszámának növelése, a versenykörülmények
megismertetése. A sportolóink jól vették
az akadályokat, számos edzőküzdelemben
vettek részt. Südi, Körmös, Mészáros, Kövecses és Csonka példaértékű munkát végeztek. A lányok között Sárközi Vivien az
első, aki a paksi ökölvívás történelmében
az első magyar bajnok. A szakosztályt Kajtár László vezeti.

Ritmikus gimnasztika
szakosztály:

A ritmikus gimnasztika szakosztály is eredményes évet tudhat maga mögött. Pakson nagy
népszerűségnek örvend ez a sportág, de a környező kis falvakból és városokból is sok lány
választja a szabadidő eltöltésére. A fejlődés
a szakosztály létszámán is megmutatkozik:
2018-ban 80-85 fő volt. A versenyeken szabadidős és versenysport kategóriában indulnak a sportolók, sőt tavaly már „saját” egyesületi versenybíró segítette a munkát a különböző megmérettetéseken. A Berczik Sára
versenyen – egyéniben, duóban és trióban –
számtalan arany-, ezüst- és bronzminősítést
kaptak. A diákolimpia országos döntőjében
három csapat is a 2. helyen végzett, a Paksi
Vak Bottyán Gimnázium szalagos és köteles
csapata, illetve a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola labdás alakulata. A tanévzáró
gálát hagyományosan a kulturális központ
színháztermében rendezték. A nyári edzőtábornak immár negyedik alkalommal Tengelic adott otthont, a fő célok a csapatépítés és a
versenygyakorlatok koreográfiájának elkészítése, valamint az erőnlét megalapozása voltak. A szakosztály szakmai stábja: Hermesz
Lajosné szakosztályvezető, Hermesz Anita
edző, Falusi Lívia vezetőedző. 2019-ben is cél
a jó eredmények elérése a különböző megméretéseken, a versenyzői létszám megtartása, az edzésekhez és a versenyzéshez szükséges feltételek biztosítása és a tanév végi gála,
valamint a tengelici nyári tábor színvonalas
megrendezése.

Szabadidő szakosztály:
Az évet immár hagyományosan a városi
teremlabdarúgó bajnoksággal indította a
szabadidő szakosztály. A torna 12 csapat
részvételével januártól márciusig tartott.
A Fuss, ússz, kerékpározz a gyermekedért!
program őszre tevődött át. Ennek az egyik
oka az volt, hogy az oktatási intézményeknek tavasszal számtalan egyéb más rendezvényen kell helytállniuk, a Rostané Katona
Katalin vezette szakosztály pedig nem szerette volna, ha emiatt nem tudnának részt
venni az eseményen a családok, a másik
pedig a szeszélyes, csapadékos időjárás. Ü
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Ü Változatlanul a Pakson működő oktatási-nevelési intézmények „versengtek” az értékes díjakért. Az eredményhirdetés december 20-án a városi adventi rendezvényen
volt. Szeptemberben közel 70 fő részvételével
a szakosztály Budapestre utazott, a Millenáris Parkban rendezték ugyanis a Testébresztő családi mozgásfesztivált. A paksiak családi, női és férfi egyéni kategóriákban értékes
ajándékokkal tértek haza. A karácsonyi időszak előtt rendezték a testnevelők sportnapját, ahol a testnevelő tanárok jó hangulatban
töltöttek el egy délutánt. 2019-ben változatlanul lesz városi teremlabdarúgó-bajnokság,
Fussz, ússz, kerékpározz a gyermekedért!,
valamint Lolka-Bolka nyári napközis tábor
(ez tavaly nem volt). Terveznek még gyalogtúrát és egyéb egynapos sportolási lehetőségeket.

Tájfutó szakosztály:
Kiváló egyéni és csapateredményekkel zárták
2018-at a PSE tájékozódási futói, a szakosztályi bajnoki pontversenyben – négy helyet
előrelépve 2017-hez képest – a 21. helyezést
érték el. A zöld-fehérek legeredményesebb
versenyzője Gábor József, aki a szenior össze-

tett bajnokságban 2. helyezést ért el, a rövidtávú ob-n 2., a normál távon és középtávon
pedig egyaránt 3. helyezést. A szakosztály
idén is megrendezte a városi tájfutó bajnokságot. A nyolcfordulós megmérettetésen 3040 fős volt a részvételi arány. A terepfutás versenyek sorában Böröcz Ildikó és Hahn Máriusz bajnokként végzett a szekszárdi Bodri
Trail 14 km-es távján, míg előbbi versenyző
a Borvidék félmaraton 14 km-én szintén első
helyen ért célba, Gábor Anita és Gábor József pedig a Sopron Trail 26 km-es távján ért
el két 2. helyezést. A paksi tájfutók 2018-ban
először vettek részt az Ultrabalaton váltóversenyen, a 8 fős csapat a 2. helyen ért célba.
Csapat ob-k tekintetében a jó eredményeket
az F105-ös váltó hozta Gábor Anita – Gábor
József – Kiss Gábor összeállítással. A társaság
zsinórban háromszor lett 4. helyezett a rövidtávú váltó ob-n, az ocsb-n és a pontbegyűjtő
csb-n. A szakosztály további kiemelkedő versenyzői Lénárt Viktória, Hahn Máriusz, Kovács Karina és Makovinyi Dorottya. A 2019es célok közt 6-10 fős kiscsoport elindítása szerepel az utánpótlás vonalon, valamint
eredményes szereplés az országos bajnokságokon és a kupaversenyeken. A csoport vezetőedzője Kiss Gábor.

TEMETKEZÉS

Tenisz szakosztály:
A tenisz szakosztály 2018-ban női és férfi felnőttcsapatot is indított. A hölgyek az
OB II-ben három győzelemmel az ötödik
helyen végeztek, 2019-ben a dobogóra kerülés a cél. A férfi felnőttcsapat a 4. helyen
végzett az OB III-ban négy győzelemmel.
A szakosztály 2019-re az 1. helyet, a csapat a feljutást tűzte ki célul, az együttest
két új fiatal játékos is erősíti. Az egyes számú teniszező, Kenyeres Ádám megnyerte első férfi egyéni versenyét, és bekerült
a magyar felnőtt férfi ranglistán a legjobb
százba. A legkisebbek a Play&Stay versenysorozatban szerepeltek, és több dobogós helyezést értek el. Az amatőrök a Dalos Endre emlékversenyen, a Paks kupán,
a Ballagtatás kupán, és a Zöld Ferenc emlékversenyen mérhették össze tudásukat.
Örvendetes, hogy a hat salakpálya teljes
felújításon esett át, a kivitelezés tavasszal
fejeződött be. A területen lévő fák karbantartása szintén megtörtént, így megújult
tenisztelepre várják idén tavasszal a teniszsport kedvelőit. A szakosztályt Barta
Attila vezetőedző irányítja.
Faller Gábor

ЗАХОРОНЕНИЕ

Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2.,
a Szentháromság téren – a Földhivatalnál
Telefon/fax: 75/311-065, 20/852-1520
Irodavezető: Wágner Aranka,
Noszkóné Sz.Eszter
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

Демонстрационный зал: г. Пакш, ул.
“Калвариа” д. 2. (Paks Kálvária u. 2.),
площадь “Сентхаромшаг” (Szentháromság tér), у памятника Троицы
Руководитель офиса:
Аранка Вагнер (Wágner Aranka),
Естер Носко (Noszkóné Sz. Eszter)
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OLASZ
ZENESZERZŐ

OLASZ
VÁROS

FAFAJTA
VÖRÖSMARTY
VERSE

... KIRÁLYA VÍZÖZÖN
LALO
BERN
OPERA
FOLYÓJA

HÍM
BAROMFI

ANGOL
SÖR
HIVATKOZIK

NÓGRÁDI
HELYSÉG
OLASZ
FŐVÁROS

BÁNAT
HÁROM
OROSZUL

1
IDEGEN
NŐI NÉV
ÖBLÍTŐ
MÁRKA

FEKETE
LATINUL
TAPASZTAL

VÁRMARADVÁNY

Megfejtésével egy páros belépőt nyerhet A Pál utcai fiúk
című zenés játékra a Csengey
Dénes Kulturális Központ jóvoltából.
NYAKMELEGÍTŐ

DEHOGY

EMBLÉMA

ORVOSI
MŰSZER
RÖVIDEN

NORMÁL
ZENEI HANG

... TE ÉDES
FILMCÍM

TINTATARTÓ

ÜDVÖZLÉGY
... HOLM
SZÍNÉSZ
PEST M.-I
HELYSÉG

VILÁGRÉSZ!
ELSŐRENDŰ
EURÓPAI
FOLYÓ

Fotó: Babai István/archív

VESZPRÉMI
TELEPÜLÉS
IDE-ODA
DŐLŐ

FÉLÉDES!
KIPLING
FARKASA

CELSIUS
CSEH
HÍRÜGYN.

KÖDMÖN

NYILAT
DISZÍT

SZERENCSE
VÉDNÖKE

2

ABLAKKERET!
SZLOVÁKIA
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TE ÉS ÉN
RÁDIUSZ

SOROZAT
CÍM
NYERS
SELYEM

PRESSER
ZENEKARA
OROSZ
HELYESLÉS

PÁLYA
KIEJTETT
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NULLA

PAMUTSZÖVET
ASZTÁCIUM
VEGYJELE

MEGVEHETŐ
BECÉZETT
FÉRFINÉV

BAKONYI
VÁROS
ZEUSZ
KEDVESE

ELŐTÉR!

NYIT

MORZEJEL

ÓRA

FÉLÁR!

THAIFÖLDI
AUTÓJEL

A
fõsoraiban
Mitrejtvény
ünneplünk január
22-én?
A megfejtéseket
január 18-ig
szavait
rejtettük
el. küld-

.. MILLER
ÍRÓ

TOLERANCIA

MEREV

KOÓS ...
SZÍNÉSZNŐ

INDIAI
ÁLLAM

HAJÓFAR

NŐI NÉV

FORGÓRÉSZ!

ELVETVE
KIKEL
ZORD ...
KEMÉNY
ZSIGMOND

hetik 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.

