
Nincs olyan nap, hogy ne gondolna az atomerőműre, ne foglalkozna atom-

energiával. Mindent tud az új blokkról, amit ma tudni lehet. Szabó Benja-

mint budapesti otthonában faggattuk múltról, jelenről és jövőről.
15. oldal

Fiókjaink az Ön közelében: 
7030 Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240

7030 Paks, Barátság u. 3. Telefon: 75/510-216

BeTéTakció!
30, 60 vagy 90 napra egyszeri vagy folyamatosan lekötött forint számlabetét esetén 

új betétre maximum 180 napos periódusra:

•  lakosság részére az éves kamat mértéke a mindenkori 
jegybanki alapkamat + 0,5%, EBKM: 2,6%

• üzleti szféra részére az éves kamat mértéke a mindenkori  

jegybanki alapkamat, EBKM: 2,1%
Az akciós betét további feltételeiről tájékozódhat a www.mecsektakarek.hu honlapon, érdeklődjön fiókjainkban.  

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

Első születésnap
a paksi hármas ikreknél                           10. oldal
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Döntés után
Az együttműködés fontos-
ságát és elkerülhetetlenségét 
hangsúlyozta, majd nyugodt, 
tervszerű munkát, átlátható és 
mindenki által ellenőrizhető 
működést ígért köszöntőjében 
Süli János, Paks polgármeste-
re a képviselő-testület alakuló 
ülésén. Döntés született arról, 
hogy két alpolgármester és 
két tanácsnok segíti a követ-
kező öt esztendőben a pol-
gármester munkáját. Főállású 
alpolgármesterként Tell Edit 
feladata lesz a közművelődé-
si, kulturális, oktatási-nevelési 
intézmények munkájának ko-
ordinálása, emellett a szociális 
ügyekért, a lakásgazdálkodá-
sért, a nemzetközi kapcsola-
tokért, illetve a helyi médiáért 
felel majd. Az új atomerőművi 

blokkok építésével kapcsola-
tos önkormányzati feladatok 
koordinálását, illetve az ön-
kormányzati beruházások, 
pályáztatások felügyeletét pe-
dig társadalmi megbízatású 
alpolgármesterként Barnabás 
István végzi a következőkben. 
Tanácsnoki kinevezést Bana 
János és Bagdy László vehet 
át a testület döntésének értel-
mében. A kapcsolattartást az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-
vel Bana János, a Társadalmi 
Ellenőrző és Információs Tár-
sulással pedig Bagdy László 
felügyeli a jövőben. A város 
vezető testülete döntött a jogi, 
ügyrendi és pénzügyi bizottság 
összetételéről is, határozatuk 
szerint Horváth Zoltán elnök-
letével Kovács Sándor, Spiesz 

József, Kiss Mária és dr. Kiss 
Péter dolgozik ebben a grémi-
umban.
A Kereszt utca forgalmát 
csökkentő elkerülő út építé-
sét, lakópark kialakítását és a 
Duna-part fejlesztését is tar-
talmazza várhatóan a város új 
gazdasági programja, melynek 

megalkotásáról alakuló ülésén 
döntött a képviselő-testület. A 
gazdasági program a megyei 
területfejlesztési elképzelések-
kel összhangban tartalmazza 
majd a helyi fejlesztési terve-
ket. Süli János úgy fogalma-
zott: a múltat nem eltörölni, 
hanem meghaladni kell, ezért 
a lezárult hétéves gazdasági 
programra építve, a helyha-
tósági választásokon induló 
négy szervezet programjában 
megfogalmazott ötleteket fel-
használva szeretné megalkotni 
Paks új gazdasági programját. 
Városunk polgármestere hang-
súlyozta, a legnagyobb kihívás 
a következő években az atom-
erőmű kapacitásbővítéséhez 
kapcsolódó önkormányzati 
feladatok lesznek, amelyeket 
felkészülten kell várni. A testü-
let úgy döntött: az új fejlesztési 
program túlmutat majd az ön-
kormányzati cikluson, és ismét 
hét évre, 2021-ig tartalmazza 
a fejlesztési elképzeléseket. A 
program hat hónap alatt ölt 
végleges formát, 2015. április 
20-ig kerül a testület elé.

Dallos Szilvia

A Külső Városrészek Településrészi Önkormányzata kilencfős, 
a Dunakömlődi Részönkormányzat pedig ötfős bizottságként 
működik a következő öt évben – döntött rendkívüli ülésén a 
paksi képviselő-testület. A személyi kérdésekről a napokban 
lakossági fórumokon határoznak.
Az önkormányzati törvény változása miatt csak szakbizottsági 
formában működhetnek a jövőben a külső településrészeket 
képviselő testületek. Módosult a jogszabály abban is, hogy a 
választott testületi tagoknak többségben kell lenniük a külső 
delegáltakhoz képest. Ezért döntött úgy rendkívüli ülésén a 
képviselő-testület, hogy kilenc főben maximálja a részönkor-
mányzati testületek létszámát. A Külső Városrészek Telepü-
lésrészi Önkormányzatában egy-egy csámpai, cseresznyési, 
gyapai és biritói delegált dolgozik majd öt képviselő-testületi 
tag mellett, a Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat-
ban pedig két külső tag mellett három fő választott képviselő 
tevékenykedik. A delegált részönkormányzati képviselők 
személyére a lapzártánk idején tartott lakossági fórumokon 
fogalmazhatnak meg ajánlást a választópolgárok, a végleges 
tagságról a képviselő-testület határoz majd november 19-i 
ülésén. Az októberi rendkívüli ülésen több adminisztratív 
döntés is született. Barnabás István társadalmi megbízatású 
alpolgármester feladata lesz a közbeszerzési eljárások felügye-
lete, illetve a grémium határozatot hozott tagok delegálásá-
ról a társulási és az intézményi tanácsokba. – Valamennyi 
szervezetbe a feladathoz választottuk a felelőst, egyeztetve az 
intézményekkel – tájékoztatott Süli János polgármester.
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A hétköznapok részévé kell tenni 
’56 szellemiségét
– Történelmünk bővelkedik 
tragikus eseményekben. Gyak-
ran feltesszük magunknak a 
kérdést, hogy egy-egy esetben 
megérte-e az áldozat, amelyet 
a nemzet, illetve tagjai hoztak 
a haza ügyéért, arányos volt-e 
az áldozat, a szenvedés az elért 
eredményekkel. Aztán belát-
juk, a kérdés megválaszolha-
tatlan. Megválaszolhatatlan, 
mert minden emberélet egyedi, 
pótolhatatlan, minden élet na-
gyon drága. De azt is tudjuk, 
hogy életünk csak nemzeti, 
esetünkben magyar keretek kö-
zött teljesedhet ki, hiszen jóval 
kevesebbek lennénk nyelvünk, 
kultúránk, nemzeti közössé-
günk nélkül, hagyományaink, 
szokásaink, történelmünk, iro-
dalmunk nélkül. Ebben a tekin-
tetben semmilyen áldozat nem 
drága, a haza, a nemzet ügyét 
szolgálja – mondta Süli János 

az október 23-i városi ünnep-
ségen, amelyet a szakadatlanul 
zuhogó eső miatt a Városháza 
nagytermében rendeztek. Paks 
polgármestere beszélt arról is, 
hogy 1956 példát adott nekünk 
összefogásból, önbecsülésből, 
nemzeti öntudatból. Záró gon-
dolataiban kiemelte: azt szeret-
né, ha az ’56-os nemzeti egység 
szelleme, az együvé tartozás 
érzése Paksra költözne a kö-
vetkező években, mert tudja, 
hogy összefogással tovább ju-
tunk, mint széthúzással, közös 
munkával eredményesebbek 
leszünk, mint külön-külön. 
Azt szeretné, ha településün-
ket az egymás iránti bizalom és 
megértés jellemezné, és ezért 
mindent meg fog tenni. A meg-
emlékezésen Komjáthy Attila 
adott műsort.
Az ünnepi program a Csengey 
Dénes Kulturális Központban 

folytatódott. Süli János beszé-
dében itt is emlékeztetett, hogy 
az 1956-os októberi napok örök 
dátummá emelkedtek a magyar 
nemzet történetében. Olyan 
eseménnyé, amelyből a nem-
zet bármely tagja erőt, ihletet 
meríthet. Kiemelte, hogy ami-
kor hálával hajtunk fejet 1956 
hősei, áldozatai előtt, akkor túl 
kell lépnünk a formalitásokon. 
Életszerűvé, hétköznapjaink 
részévé kell tennünk, valóságos 
tartalommal és jelentés szerint 
kell értelmeznünk ’56 üzene-
teit és szellemiségét, vagyis a 
cselekvésképes, gondolkodó 
embernek naponta meg kell 
vívnia a maga harcát. A fenn-
maradáshoz tudatos erőfeszítés 
kell, fegyelmezettség és követ-
kezetesség, hogy ne kerülje-
nek válságba értékeink, szabad 
emberek maradhassunk, hogy 
ne kelljen újra és újra azt mon-

danunk: elég volt. Záró gondo-
lataiban kiemelte, hogy a város 
újonnan megválasztott vezetői 
a demokrácia fontosságáról 
szóló üzeneteket a helyi önkor-
mányzatiságban teljesíthetik ki, 
formálhatják cselekvési prog-
rammá. Nem feledkezhetnek 
meg az elvszerűségről, az elvi 
politizálás fontosságáról, ar-
ról, hogy munkájukat nemcsak 
eredményesen, hanem követke-
zetesen és kiszámíthatóan kell 
végezniük.
A polgármester beszédét köve-
tően a Tehetséges Paksi Fiatalo-
kért Alapítvány díjkiosztója kö-
vetkezett. Az est folytatásában 
„Magyar litánia” címmel Kőrö-
si Csaba színművész irodalmi 
összeállítással lépett színre. Az 
ünnepi programsorozat állófo-
gadással zárult, ahol Tell Edit, 
Paks alpolgármestere mondott 
pohárköszöntőt.             -gyöngy-

A Tehetséges Paksi Fiatalokért 
Alapítványt azért hozta létre 
a paksi atomerőmű és a paksi 
önkormányzat, hogy díjazza 
azoknak a diákoknak a teljesít-
ményét, akik az általános isko-
la 5. osztályától az első diploma 
megszerzéséig az anyanyelvi 
kultúra, a művészet, a tanul-
mányi munka, a sport terüle-
tén kimagasló eredményt értek 
el, elismerje a velük foglalko-
zó felnőttek tehetséggondozó 
munkáját, a kiváló eredményt 
elérő fiataloknak felsőfokú ta-
nulmányaikhoz ösztöndíjat 
biztosítson. A kuratórium az 
idei pályázati kiírásban az el-
múlt évekhez képest magasabb 
követelményeket támasztott 
a pályázókkal szemben azért, 

hogy tovább emeljék a díj rang-
ját. Ezt a szándékot jelzi az is, 
hogy most először nem dél-
előtti gálán, hanem az esti vá-
rosi ünnepség keretében szólí-
tották színpadra a díjazottakat. 
A Tehetséges Paksi Fiatalokért 
Alapítvány elismerésében tíz 
diák részesült.
Kovácsevics Hanna, a Magyar 
Táncművészeti Főiskola hallga-
tója négyéves kora óta baletto-
zik, az alapokat Pakson tanulta. 
Színpadra lépett már a Magyar 
Állami Operaházban és az Erkel 
Színházban, az Amerikai Ba-
lett Akadémia kurzusán arany 
minősítést szerzett és egyéves 
ösztöndíjat New Yorkba. Hahn 
Róbert, a Paksi Vak Bottyán 
Gimnázium diákja iskolája és 

Nagydorog honlapjának megál-
modója és fejlesztője, az iskola-
rádió aktív tagja, videofilmeket 
készít és fotóz. Egyik klipje az 
idei Helikon Ünnepségeken 
ezüstminősítést kapott. Bog-
nár Péter szintén a gimnázium 
tanulója és a cselgáncs sportág 
jeles képviselője, aki számos 
országos versenyen és Ifjúsági 
Európa Kupán szerzett dobogós 
helyezést, 2011-ben elnyerte a 
Magyar Köztársaság Jó tanuló-
ja–Jó sportolója címet. Szintén 
ebben a sportágban jeleskedik 
Polgár Luca, aki hazai és nem-
zetközi versenyeken is tatamira 
állt már és sorjázza a szebbnél 
szebb eredményeket. Iskolája, 
a Paksi Vak Bottyán Gimnázi-
um ajánlása szerint kiemelkedő 
képességű és szorgalmú diák. 
Benkő Norbert tíz évig dzsú-
dózott, amit egy baleset miatt 
abba kellett hagynia, de nem 
adta fel a sportot: felépülése 
után rátalált a bokszra. A PSE 

ökölvívó szakosztály színei-
ben több hazai és nemzetközi 
versenyben állhatott már do-
bogóra az Energetikai Szakkö-
zépiskola és Kollégium diákja, 
aki tavaly az ifjúsági magyar 
válogatott keretében is ringbe 
szállhatott. Kerekes Szilveszter 
számára az íjászat kezdetben 
hobbi volt, mára versenysport-
tá vált. Hat éve tagja a Celőke 
Mezőföldi Íjász Egyesületnek, 
számos országos és nemzetközi 
versenyen szerzett első, illetve 
második helyezést, az ESZI-ben 
tanul. Adorján Blanka a diák-
olimpiákon felsorolhatatlanul 
sok sportágban és szép ered-
ménnyel szerepelt, közülük a 
floorball kiemelkedik. Országos 
bajnoki címek, több különdíj 
birtokosa, az idei évben meghí-
vást kapott a világbajnokságra 
készülő U19-es válogatottba és 
kitűnő tanuló a Paksi Deák Fe-
renc Általános Iskolában. 

(Folytatás az 5. oldalon)

Tovább emelik
az elismerés rangját
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Megalakult a Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat is. Tagjai: 
Gomán István, Farkas Attila, Gomán János és Takács András. 

Megtartotta alakuló ülését a 
Paksi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat, az elnök Féhr 
György, az elnökhelyettes Racs-
kó Steffi lett. A testület megvá-
lasztotta bizottságai elnökét is: a 
pénzügyi bizottságot Tresznics 
Károly vezeti, külsős tagok 
Hirth József és Feil Gábor; az 
oktatási és kulturális bizottság 

elnöke Racskó Steffi, külsős tag-
ja Koczka Tibor és Wiszthaller 
Zoltán lett. Képünkön a testület 
megválasztott tagjai: Tresznics 
Károly, Racskó Steffi és Féhr 
György. Féhr Györgyöt a me-
gyei nemzetiségi önkormányzat 
elnökének is megválasztották, 
erről a 9. oldalon bővebben ol-
vashatnak.

(Folytatás a 4. oldalról)
Hodován Dávid az ASE kajak-
kenu szakosztály tagja, ebben 
az esztendőben több országos 

versenyen első helyezést ért 
el, a Paksi II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola sportéletében 
is szerepet vállal, kenu diák-

olimpiai eredményeiért 2013-
ban Tolna Megye Kiválósága 
díjat kapott, a korosztályos 
válogatott tagja. Papp Zoltán 

az ESZI-ben végzi középisko-
lai tanulmányait, aktív tagja 
az iskolai fizika szakkörnek és 
kitűnő tanuló. Szép verseny-
eredményekkel büszkélkedhet, 
hogy csak egyet említsünk, a 
XXIV. Simonyi Károly Elektro-
technika Versenyen egyéniben 
és csapatban is első helyezést 
ért el. Már két alkalommal 
megkapta a Tolna Megye 
Talentuma címet. A felsőfo-
kú tanulmányokat támogató 
ösztöndíjat Hecz Magdaléna 
vehette át, aki a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem Ál-
talános Orvostudományi Kará-
nak VI. évfolyamos hallgatója, 
és eredményeivel minden fél-
évben kiemelkedett csoport-
társai közül. A díjátadó végén 
színpadra hívták Hartmann Jó-
zsefet, a kuratórium leköszönő 
tagját, akinek megköszönték az 
alapítvány létrehozása óta vég-
zett elkötelezett és lelkiismere-
tes tevékenységét.        Kohl Gy.

Kézműveseket várnak

Nemzetiségi 
önkormányzatok

Az adventi udvart idén december 
7-től 12-ig rendezik a városháza 
előtti téren. A szervezők várják 
azoknak a kézműveseknek a je-
lentkezését, akik szeretnének ter-
mékeikkel megjelenni a vásáron. 

Jelentkezési határidő:  november 
15. Jelentkezni lehet a czinkdora@
paks.hu e-mail címen, illetve a 
városházára leadott borítékban, 
melyre írják rá: Adventi Udvar – 
jelentkezés árusításra.
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Atomerőmű

Rendhagyó Céggyűrű-ünnepség

Eltért a szokottól a több mint 
két évtizedes múltú Céggyűrű-
ünnepség. Azontúl, hogy díjaz-
ták azokat, akik a munkatársak 
szerint a legjobb tagjai a kollek-
tívának, megemlékeztek a kettes 
blokk indításának harmincadik 
évfordulójáról, és elbúcsúztak a 
nyugdíjba vonulóktól.
Elsőként az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt. igazgatóságának 
elnöke, Baji Csaba emelkedett 
szólásra. Azt mondta, ahogy az 
elődgeneráció gondoskodott 
a mostani nemzedékről, úgy 
szolgálja a két új blokkról szóló 
döntés a jövő generációjának ér-
dekeit azzal, hogy hosszú távon, 

biztonságosan, elérhető áron,  
nagy mennyiségben biztosít szá-
mára villamosenergia-ellátást.
– Nehéz elfogulatlanul beszél-
ni azokról a kollégákról, akik 
nyugdíjba mennek – vallotta be 
köszöntője elején Hamvas Ist-
ván vezérigazgató. Azt kívánta 
nekik, törekedjenek arra, hogy 
ki tudják használni az új hely-
zet adta lehetőségeket, hogy 
kiszakadva a megszokott kö-
zösségből találják meg helyüket. 
Legyenek büszkék, hogy a paksi 
atomerőműben dolgoztak, ré-
szük volt annak sikereiben. – Ha 
szükségét látják, tanácsaikkal, 
bölcsességükkel segítsék az utó-

dokat a nukleáris jövő további 
építésében – fűzte hozzá. Azt 
hangsúlyozta, hogy a két blokk 
építésére vonatkozó tervek is 
rámutatnak annak szükségessé-
gére, hogy elkötelezett, jól fel-
készült és jól motivált dolgozói 
legyenek az atomerőműnek.
Ezek után húsz olyan munka-
vállalónak adott át céggyűrűt 
Hamvas István, akik nemcsak 
jó munkaerők, hanem a közös-
ség példaként szolgáló tagjai is, 
hiszen a munkatársak, akiknek 
javaslata alapján a díjról egy 
kuratórium dönt, nemcsak azt 
nézik, hogy valaki jó szakem-
bere-e.

Az idei díjazottak: Árvay Tamás, 
Baricz Gábor, Blatt György, Feil 
Ferenc, Frányóné Tamás Etelka, 
Heisler Gábor, Horváth Szilárd, 
Horváthné Adorján Rozália, 
Kajári Csaba Attila, Kalamár 
László, Kálya Zoltán, Kaszás Ist-
ván, Nagy János László, Réhm 
Miklós, Riger Ferenc, Sáfrány 
István, Sápi József, Szabó Szi-
lárd Tibor, Taba István, Tóthné 
Laki Éva, valamint rendhagyó 
módon huszonegyedikként 
Szabó Benjamin, aki 1966 jú-
liusában részt vett abban a de-
legációban, amely az Országos 
Tervhivatal elnökének vezetésé-
vel Moszkvában tárgyalta és pa-
rafálta a hazai atomerőmű épí-
tésére vonatkozó egyezményt. 
1967 és 1983 között két év 
megszakítással a Paksi Atom-
erőmű létesítésének irányítását, 
az üzemeltetés megszervezését 
végezte miniszteri biztosi, vál-
lalat-vezérigazgatói, valamint 
kormánybiztosi beosztásokban. 
Szabó Benjamin a kettes blokk 
elindításának harmincadik év-
fordulója alkalmából mondott 
köszöntője után oklevelet adott 
át azoknak, akik 1984. szept-
ember 5-én aktívan részt vettek 
a II-es blokk párhuzamos kap-
csolásában. Bognár Péter hu-
mánigazgató a nyugdíjba vonu-
lóknak adott át ajándékot, majd 
Vincze Lilla és zenésztársai 
műsorát láthatták a díjazottak 
és hozzátartozóik.                -vida-

Nemzetközi vizsgálócsoport ér-
kezik az atomerőmű meghívásá-
ra Paksra. AZ OSART-vizsgálatot 
azért kezdeményezte az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt., hogy 
hozzáértő, kívülálló szakemberek 
ítéljék meg a biztonság kérdését. 
Hamvas István vezérigazgató azt 
mondta: amellett, hogy ők ma-
guk sokszor, sok fórumon kom-
munikálják, hogy az atomerőmű-

ben a biztonság élvez prioritást, 
hitelesebb, ha ezt nemzetközi 
szakértőcsoport ítéli meg. Éppen 
ezért rendszeresen önként aláve-
tik magukat kontrollnak. Több 
szervezet végez ilyet, például az 
Atomerőműveket Üzemeltetők 
Szövetsége, a WANO, valamint a 
Nemzetközi Atomenergia Ügy-
nökség. Utóbbi vizsgálatára kerül 
sor a következő hetekben. – Őket 

azért hívtuk, hogy saját mércé-
jüknek megfelelőn vizsgálják 
meg az atomerőművet például az 
üzemeltetés, a karbantartás, a me-
nedzsment, az oktatás területén – 
fejtette ki Hamvas István. A világ 
különböző pontjairól érkező, e 
kérdéskörökben jártas szakem-
berek három héten át tüzetesen, 
„mindenbe belenézve, kérdéseket 
feltéve, az erőműben járva” végzik 

munkájukat. A tapasztalatokat 
összegző jelentés alapján intézke-
dési tervet készít az atomerőmű a 
biztonság fejlesztése érdekében. 
Hamvas István vezérigazgató sze-
rint azonban nemcsak ez, hanem 
a vizsgálatot megelőző felkészülés 
is nagyon fontos, hiszen ennek 
során maguk is feltárnak olyan 
területeket, ahol tovább javíthat-
ják biztonságunkat.             -tünde-

OSART-vizsgálatot kért az atomerőmű
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Közvetlen állami tulajdonba kerül 
Paks II. Az MVM Zrt. közgyűlé-
se október 15-én hozott döntést 
az MVM Paks II. Atomerőmű 
Fejlesztő Zrt. részvényeinek a 
magyar állam részére történő át-
ruházásáról, a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. útján.
Közleményükben azt írták, hogy 
két nagy, elismert könyvvizsgáló 
és tanácsadó cég független va-
gyonértékelése alapján a vételárat 
10,157 milliárd forintban állapí-
tották meg. 
A társaságot az MVM Zrt. 2012 
nyarán 9 milliárd forintos alap-
tőkével hozta létre, hogy az új 
atomerőművi blokkokhoz kap-

csolódó elemző, tervező, dön-
tés-előkészítő és engedélyeztetési 
munkákat megkezdje. A közle-
ményben az áll, hogy az MVM 
Csoport a 21. század legnagyobb 
magyar beruházásának megva-
lósulása érdekében továbbra is 
együttműködik a társasággal. 
A közgyűlés a paksi kapacitás-
fenntartás irányításáért felelős 
társaság átruházása mellett elfo-
gadta az MVM 2013-ra vonat-
kozó, konszolidált éves beszá-
molóját, döntött a Déli Áramlat 
Magyarország Zrt. alaptőkéjének 
10 milliárd forintos emeléséről, 
amit fele-fele arányban vállal a 
Gazprommal közösen.

A Fidesz paksi elnökségének 
minden tagja felajánlja lemon-
dását a közgyűlésnek és a vá-
lasztókerületi elnöknek, Hirt 
Ferencnek, adta hírül sajtóköz-
leményében a párt helyi szerve-
zete. „A Fidesz paksi elnöksége 
elemezte és értékelte az önkor-
mányzati választás eredményét 
és a szervezetben az elmúlt évben 
végbement folyamatokat. A kam-
pányt a vezetőség tisztességesen, 
sok munkával végigdolgozta, 
programunkra és törekvéseinkre 
büszkék vagyunk” – áll a közle-
ményben, amely hangsúlyozza: 
az elnökség tagjai bíznak benne, 
hogy a meghozott döntéssel hoz-
zájárulnak a paksi Fidesz meg-
tisztulásához és megújulásához. 
A közgyűlés összehívására két 
héten belül sor kerül.
A Fidesz és polgármesterjelöltje, 
Kozmann György korábban szin-
tén sajtóközleményben gratulált 
Süli Jánosnak és a megválasztott 
képviselőknek győzelmükhöz. 
Így tett a Fidelitas paksi szerve-
zete nevében dr. Hanol János is, 

aki kommünikéjében leszögezte: 
„Sajnálattal vesszük tudomásul 
a Fidesz polgármesterjelöltje, 
Kozmann György és csapatának 
vereségét, egyúttal listás képvi-
selői mandátumához gratulálva 
kérjük, hogy a kampány alatt 
többször hivatkozott kormányza-
ti kapcsolatrendszerét a jövőben 
minden tekintetben használja fel 
a városért való együttműködés-
ben.” Hanol János emlékeztetett 
rá, hogy a Fidelitas nem vett részt 
az eldurvuló kampányban és tá-
vol tartotta magát a jelöltállítás 
körüli pártvitáktól. „A Fideli-
tas továbbra is a városvezetéssel 
együttműködve kívánja a paksi 
fiatalok érdekeit képviselni, ezért 
nyitott a Süli János polgármester 
úrral és a néppárti képviselőkkel 
való együttműködésre. Az elhatá-
rozást erősíti az a tudat is, hogy a 
győztes csapatot is polgári érték-
rendet valló jobboldali, konzer-
vatív, kereszténydemokrata vagy 
korábban fideszes személyek 
alkotják” – fogalmazott a közle-
mény.

Komplex feladat a Szedres utcai tömbbelső felújítása, 
mivel további két utcát is érint. A Fenyves és a Gesztenyés utcában már 
végeztek a szakemberek a bontási és az építési munkálatokkal, így az 
erőit a tömbbelsőre koncentrálhatja a kivitelező DC Dunakom Plusz 
Kft. A munkaterület-átadás június végén történt, a beruházást azon-
ban jelentősen lassítja a csapadékos időjárás. – Számításaim szerint egy 
hét lemaradásban vagyunk a tervezetthez képest. A mozgássérültek 
részére a könnyebb közlekedés érdekében a lépcsőházaknál fel-, illetve 
lehajtót is építünk, ami sok időt vesz igénybe, de ezekkel az elemekkel 
jól állunk. Az útburkolat cseréje, illetve a parkolók átrendezése nem 
zökkenőmentes, mert kijárást kell biztosítanunk a lakóknak – mondta 
el Puskás János, a DC Dunakom Plusz Kft. ügyvezetője. Ezzel párhu-
zamosan már a belső parkolót is térkövezik a szakemberek a problé-
mamentes közlekedés érdekében. A kommunális hulladék elszállítása 
azonban a vártnál komolyabb gond, amit rövid időn belül orvosolni 
kell. – A tervek szerint a hulladékgyűjtő konténereket a szomszédos 
Gesztenyés utcába helyezzük át, így a polgároknak nem kell átjárniuk 
az építési területen – tette hozzá a cégvezető. A kivitelezés természe-
tesen a zöldfelület rendezését is magába foglalja, illetve új padokat és 
világítóberendezéseket is kihelyeznek a kivitelező cég munkatársai. A 
Szedres utcai tömbbelső befejezési határideje december 15., az össz-
költség bruttó 170 millió forint.                                                        Faller G.

Családbarát Vállalat díjat nyert 
az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. A Három Királyfi, Három 
Királylány Mozgalom pályáza-
tán nagyvállalat kategóriában 
gyűjtötte be az elismerést a cég, 
amely egyúttal különdíjat is 
kapott az alkalmazottak lom-
bikbébi-programjának támoga-
tásáért, olvasható a mozgalom 
honlapján.
Az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. korábban is részesült ha-
sonló elismerésben: tavaly 
kilencven pályázó közül hu-

szonhárom nyerte el az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma 
által meghirdetett Családbarát 
Munkahely címet. A nyertesek 
között volt nagyvállalati kate-
góriában az atomerőmű, amely 
a pályázatban vállalt progra-
mokra egymillió forintot nyert 
az erkölcsi elismerés mellé. 
2007-ben a Legjobb női mun-
kahely, 2009-ben a Szívbarát 
munkahely program második 
díját, 2011-ben pedig a Leg-
egészségesebb munkahely kü-
löndíját nyerte el a cég.

Állami cég lesz 
Paks II.

Felajánlották 
a lemondásukat

Ismét Családbarát
Vállalat címet
kapott az erőmű
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Nemcsak a természettudományokat 
népszerűsítették
Kutatók napjára hívták az ér-
deklődőket a Paksi Vak Boty-
tyán Gimnáziumba. A taná-
rok, diákok ez alkalommal is 
készültek érdekes fizikai, ké-
miai kísérletek bemutatásával, 
sok játékkal. Kiemelt téma volt 
az I. világháború, valamint a 
német és a roma nemzetiség 
kultúrájának megismerése is 
szerepelt a programkínálat-
ban. 

A Kutatók éjszakáját az Európai 
Bizottság indította hódító út-
jára. Magyarország már az első 
évben csatlakozott a minden 
év szeptemberének utolsó pén-
tekén megrendezett program-
hoz, amelynek lényege, hogy az 
egyetemek, főiskolák, kutatóla-
boratóriumok megnyitják ka-
puikat a nagyközönség előtt, így 

ünnepelve a kutatókat, népsze-
rűsítve a természettudományo-
kat és a tudományos kutatást. A 
Paksi Vak Bottyán Gimnázium 
bekapcsolódását a programba 
Kirchkeszner Csaba javasolta 
hat esztendővel ezelőtt, és mivel 
az iskola pedagógusai különö-
sen fontosnak tartják a tehet-
séggondozást és a természet-
tudományok népszerűsítését a 
fiatalok körében, jóváhagyták a 
kezdeményezést. Az eltelt évek 
alatt folyamatosan formálták a 
tudományos fesztivált. Két évvel 
ezelőtt például néhány nappal 
korábban tartották azért, hogy 
diákjaik más helyszínekre is el-
látogathassanak. Ez idén sem 
volt másként, és bár nem volt 
éjszakába nyúló a rendezvény, a 
siker nem maradt el. Újdonság-
ként a fizikai kísérletek mellett a 

kémiaiakat is kizárólag diákok 
mutatták be. Nyolc tanterem-
ben és a folyosókon közel száz 
diák tartott bemutatót, és szí-
vesen el is magyarázták, hogy 
mi eredményezi az adott jelen-
séget. Új elemként jelentek meg 
a palettán a tornabemutatók is, 
képet adva az iskola művészeti 
csoportjainak tevékenységéből, 
illetve a testnevelés-érettségi 
emelt szintű vizsgakövetelmé-
nyeiből. Voltak matematikai 
logikai játékok, idegen nyelvi 
feladványok, sakkszimultán és 
több fiatal elhozta saját készítésű 
robotját. 
A társadalomtudományi mun-
kaközösség az I. világháborút 
állította a nap fókuszába, fény 
derült történelmi kulisszatit-
kokra, voltak térképes felada-
tok, puzzle, kvízjáték, kereszt-

rejtvény és totó. Meghívott 
előadójuk dr. Fiziker Róbert, a 
Magyar Nemzeti Levéltár tör-
ténésze az ESZI nagyelőadójá-
ban tartott előadást, négy osz-
tály pedig a városi múzeum I. 
világháborús időszaki tárlatát 
tekintette meg. A településen 
élő nemzetiségek kultúrájából 
is ízelítőt lehetett kapni, Balogh 
Mária a cigány népszokásokról 
és hiedelmekről beszélt, Hanol 
Ágnes pedig német nemze-
tiségi táncokat tanított az ér-
deklődőknek. Az aktív részvé-
telért élelmiszerjegy járt, amit 
a „hadtáposok” által bőséges 
mennyiségben elkészített zsí-
ros kenyérre és málnaszörpre 
lehetett beváltani. A paksi gim-
názium idei kutatók napja száz 
látogatót vonzott.  

-gyöngy-
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Beleshettek a határon 
túli magyarok életébe

Paksi elnöke lett a megyei 
német nemzetiségi önkormányzatnak

Erdélyben jártak, élményeiket 
témanapon osztották meg di-
áktársaikkal a Paksi Bezerédj 
Általános Iskola hetedikesei. A 
projektre a Határtalanul prog-
ram biztosított forrást pályá-
zati támogatás útján. 

Legendákkal ismerkedett és a 
székely kincsek őrzői nyomá-
ban barangolt a Paksi Bezerédj 
Általános Iskola harmincegy 
hetedik osztályos tanulója ok-
tóberben. Az erdélyi útra az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma Határtalanul! elneve-
zésű programjában nyert 987 
ezer forint támogatást az in-
tézmény. 
– A pályázat célja, hogy a gye-
rekek megismerkedhessenek a 

határainkon túl élő magyarok 
kultúrájával, a vidék természeti 
kincseivel és nevezetességeivel 
– tájékoztatott Kovácsné Pál 
Krisztina, az iskola igazgatója. 
A kirándulás első napján a helyi 
október 6-i rendezvények prog-
ramjához csatlakoztak a paksi 
diákok Aradon, az öt nap alatt 
jártak emellett Gyulafehérvá-
ron, Farkaslakán, Csíkszeredá-
ban, Marosvásárhelyen, Kéz-
divásárhelyen és Kolozsvárott 
is. Diáktalálkozó is része volt 
a programnak: a székelyszent-
léleki Benedek Fidel Általános 
Iskolában történelemórán jártak 
a bezerédjsek, futballmérkőzé-
sen mérték össze ügyességüket 
a házigazdákkal, majd a napot 
különleges táncház zárta. Élmé-

nyeiket témanapon mesélték el 
társaiknak. – Tizenkét állomá-
son elevenedtek fel az emlékek, 
egy-egy erdélyi településről, 
nevezetességről tartottak elő-
adást a kirándulók, majd játé-
kos feladatok, például totó várt 
a diáktársakra, de székely kaput 
is festhettek és gyógyteát is kós-
tolhattak – mondta el Ványiné 
Németh Ildikó, a Paksi Bezerédj 
Általános Iskola pedagógusa, az 
út szervezője. A sikeres pályá-
zatnak köszönhetően tavasszal 
újabb csoport utazhat Erdély-
be. Akkor 24 diák ismerkedhet 
Székelyföld nevezetességeivel. A 
Szentháromság téri intézmény 
vezetője arról tájékoztatott, 
hogy ha a lehetőség továbbra is 
adott lesz, minden esztendőben 

pályáznak a Határtalanul prog-
ramra, biztosítva diákjaik szá-
mára a külhoni magyarsággal 
kapcsolatos ismereteik bővíté-
sét.                                         -dal-

A paksi mellett a megyei német 
önkormányzatot is Féhr György 
vezeti ebben a ciklusban. A me-
gyei német önkormányzat hét-
főn alakult meg. Féhr György 
helyettese Stallenberger József, 
a pénzügyi bizottságot Hoós 
Ernő vezeti, tagjai Hepp Ádám 

és Glaub János. Az elnök ja-
vaslatára úgy döntöttek, hogy 
munkájukért nem vesznek fel 
tiszteletdíjat. Féhr György azt 
mondta, ez mind Pakson, mind 
a megyei önkormányzatban 
eddig is így volt, sőt tudomása 
szerint nincs olyan német ön-

kormányzat az országban, ahol 
ne ingyen vállalnák a munkát 
a képviselők. Általánosságban 
jellemző, hogy a magyarországi 
németek összefognak – mondta 
az elnök. Ennek egyik beszé-
des példájaként említette, hogy 
egyetlen szervezet, a Tolna Me-
gyei Német Önkormányzati 
Szövetség állított listát, e mögé 
sorakozott fel a megye német-
sége. A korábbi elnök dr. Józan-
Jilling Mihály azontúl, hogy a 
szövetség elnöke, Szekszárdon 
tölt be elnöki posztot, és az or-
szágos elnökségben dolgozik 
majd. A hatályos törvények nem 
engedik, hogy több pozíciót be-
töltsön, magyarázta a változás 
okait Féhr György, aki a paksi 
német önkormányzat alakulása, 
azaz 1998 óta minden ciklusban 
elnök volt, egyet kivéve, amikor 
a települési önkormányzatban 
dolgozott képviselőként. Mi-
ként mondta, Pakson valójában 

a nulláról kezdtek ’98-ban, az-
óta az óvodákban, iskolákban 
tanulhatják a német nyelvet, 
hagyományokat a gyerekek, van 
német tánccsoport, zenekar, 
rendezvények honosodtak meg, 
létrehoztak egy könyvtárat, 
nyelvi képzéseket szerveztek. 
Féhr György szerint számokban 
ki nem mutatható módon, de 
erősítették a német származá-
súak identitását. A megyei ön-
kormányzat feladatairól szólva 
elmondta, legfontosabb szere-
pe, hogy szakmai iránymuta-
tást nyújtson a megye negyven 
településén megalakult német 
önkormányzatoknak, partne-
re legyen a németség érdekeit 
szem előtt tartva a megyei ön-
kormányzatnak. A szervezet fel-
adata az is, hogy pályázat útján 
támogatást nyújtson kulturális, 
hagyományőrző programok-
hoz.

Vida Tünde

OrtOpédiai 
magánrendelés 

Pakson!

dr. domán istván phd
osztályvezető főorvos

Rendelés: 
hétfőnként 16 órától
Paks, Váci Mihály utca 1. 
(háziorvosi rendelő)

Bejelentkezés: 
+36-20-922-7030
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Első születésnap a paksi hármas ikreknél
Még érkezésünk előtt, a harma-
dik emeletre baktatva konstatál-
juk, hogy nincs könnyű dolga a 
Betlehemi házaspárnak. Edzet-
lenül még üres kézzel sem köny-
nyű felmenni, nemhogy egy-két 
gyerkőcöt cipelve, babaholmival 
megpakolva. Anikó és Szabolcs 
megerősíti a megállapítást, és 
azt is elárulja, hogy kétemberes 
feladat a hármas ikrekkel lejut-
ni az utcára. Egy évvel korábbi 
látogatásunk óta felcseperedett 
Gábor, Ábel és Anna. November 
3-án egyévesek lesznek. Apuká-
juk azt mondta, szűk családi 
körben ünnepelnek, minden-
ki egy kicsi, névre szóló tortát 
kap majd egy-egy gyertyával. A 
három apróság – ahogy illik – 
némi bizalmatlansággal fogadja 
az idegeneket, meg a fotózást, 
de a lefelé görbülő szájacskák 
sarkában rövidesen ott bujkál a 
mosoly. Még Ábelében is, akiről 

szülei néhány perccel korábban 
még azt gondolták, rögvest el-
alszik. Anikó azt mondja, hogy 
mindhárom gyermek elérte az 
olyan kortársakat, akik időre, 
egyes terhesség után jöttek a 
világra. A három pici a 33. hét-
ben született, Gábor 1780, Ábel 
1680, Anna 1470 grammal.  Ma 
már mindegyikük ügyesen áll, 
kúszik-mászik, sőt Gábor már 
az első lépésekkel is próbálko-
zik, ami anyukájuk tapasztalatai 
szerint azt jelenti, hogy rövide-
sen követi a két testvére. Mindig 
így van: egyikük kipróbál vala-
mit, a többi pedig utánozza. Az 
természetes, hogy néha össze-
kapnak valamilyen játékon, még 
az is megesik, hogy olyanon, 
amiből három egyforma van, de 
vannak nagyon kedves, testvéri-
es megnyilvánulásaik, amik per-
sze meglágyítják a szülők szívét. 
Ilyen volt a minap, amikor Anna 

megtanította Gábort szépen, 
lassan, türelmesen azt mondani, 
hogy baba. Addig mondta, javí-
totta ki testvérét, amíg az helye-
sen nem mondta. 
A három gyerek változatlanul 
24 órás elfoglaltságot jelent. 
Napközben ugyan alszanak egy 
kicsit délelőtt is, délután is, de 
csak félórányi-órányit. Édes-
anyjuk arra törekszik, hogy ez 
legalább egyszerre legyen, így 
marad egy szusszanásnyi ide-
je. Éjszaka is fel-felébrednek. 
Gábor például nagyon anyás. 
Sokszor nem elég, hogy Anikó 
megnyugtatja, ki kell venni az 
ágyából. Az is gyakran meg-
esik, hogy csak akkor nyugszik 
meg, ha édesanyja ölelésében 
alszik el. Hogy ez a géneknek 
köszönhető, vagy annak, hogy 
ő az elsőszülött, Anikó nem 
tudja. Ahogy mesélik, Anna 
is minden éjszaka felébred és 

enni kér. Az ő éjszakai eteté-
se apa reszortja. – Anna apás? 
– kérdezem, mire Szabi moso-
lyogva azt mondja, – Nem, én 
vagyok annás. – Az édesapa azt 
is hozzáteszi, hogy Anikó máig 
nagyon sok mindent megold 
egyedül, igyekszik őt mente-
síteni, amennyire lehet. Ám 
például az utcára jutást még 
mindig nem tudja megoldani 
nélküle. Viszont közösen már 
nagyon rutinosak, szavak nél-
kül is tudja, teszi mindenki a 
dolgát. 
Annak ellenére, hogy immár egy 
éve éjjel-nappal „szolgálatban” 
van Anikó, most is azt mondja, 
hogy nehéz, de gyönyörű dolog 
hármas ikreket nevelni. – Hogy 
melyik volt a legnehezebb idő-
szak? – Még mielőtt végiggon-
dolná, férje adja meg nevetve a 
választ: az első egy év. 

(Folytatás a 11. oldalon)
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Százesztendős 
a város legidősebb polgára
Kerek százesztendős volt mi-
nap a város legidősebb polgára, 
Koch József. Szepi bácsi nagyon 
jól emlékszik még arra az időre, 
amikor Paks utcáin nem autók 
száguldottak, hanem lovak, ök-
rök poroszkáltak. Maga is sokat 
foglalkozott állatokkal a téeszben 
is, a katonaságnál is, otthon, a 
háztájiban is. 1914-ben született 
a család első gyermekeként, két 
ifjabb lánytestvére már nem él. 
Tizenévesen kezdett dolgozni a 
család földjein. ’39-ben megnő-
sült, első gyermekük még abban 
az évben, a második ’42 augusz-
tusában született, csakhogy ő 
közben katona lett. 22 éves volt, 
amikor besorozták. A tolnai tü-
zéreknél szolgált tizedesként. 
’42 májusától egy évig az orosz 
fronton volt, megjárta a Don-ka-
nyart. Máig erről az időszakról 
mesél legtöbbet. Mint mondta, az 
1600 kilométeres utat odafelé vé-
gig gyalog tették meg, hazafelé is 
majdnem végig gyalogoltak. Ha-
zaérkezésük után három héten 
át karanténban voltak a tífuszve-
szély miatt, amit elsősorban a tet-
vek terjesztettek. A legrosszabb 
a hideg volt, mínusz 30-40 fokos 
farkasordító hidegeket kellett át-
vészelniük. Meg az éhséget. Egy-
szer, már hazafelé tartva, egy asz-
szony szekéren krumplit vitt, de 
nem akart adni nekik egy vödör-
rel, sőt az ostorral rájuk is támadt. 
Szepi bácsinak sikerült egy vö-

dörnyi krumplit zsákmányolnia, 
de el kellett bújnia a felelősségre 
vonás elől, máig emlékszik, hogy 
az őt bújtató oroszok csak mond-
ták, hogy „nyicsevo, nyicsevo”. 
Pontosan emlékszik a részletekre, 
még a város nevére is, ahol jártak 
hetven évvel ezelőtt.
Szepi bácsi ma már a Kurcz 
György utcában él, ahol György 
fia és menye gondoskodnak róla 
szeretettel. Sokszor megesik, 
hogy úgy ébred, eszébe jut vala-
mi régi történet, amit aztán el is 
mesél nekik. Egyébként a napjai 
egyformán telnek. Sokat bóbis-
kol, szívesen tévézik. Elsősor-
ban a Muzsika Tv-t szereti, meg 
a labdarúgást. – A paksiaknak 
drukkolok, elég jól futballoznak 
– jegyzi meg. Azt mondja, régen 
is szívesen nézte a focit. A Zsíros 
közben volt a futballpálya, ha 
ment hazafelé a kocsival, megállt, 
hogy megnézze a meccset.
Nem panaszkodik egy szóval 
sem, még az egészségére sem, 
csupán azt említi, hogy emésztési 
zavarai vannak. Pedig többről van 
szó, lassan öt éve uralja egy daga-
nat a torkát, családtagjai szondán 
keresztül etetik. Látása és hallása 
sem a régi. 
A kisszekrény fölötti képek egyi-
kén szép lovon, hetyke katona.  
– Hogy hívták a lovat? – kérde-
zem, amire mosoly jelenik meg 
az arcán. – Megnézte a képeket, 
ugye? – kérdez vissza. Menyus 

volt a ló neve. Szepi bácsi értett 
hozzá, meg a többi lóhoz is, a 
seregben lóidomárként is számí-
tottak rá. – Eszembe jutott – veti 
közbe –, hogy volt egy ló, Tapo-
gató volt a neve, nagyon szeretett 
sietni. Egyszer vonultunk valaho-
va, én elaludtam a hátán, hát az 
úgy előrement, hogy arra ébred-
tem, amikor a főhadnagy a sor 
elején, azt kérdezte, hova-hova.
A katonaság után a saját földe-
ken folytatta a munkát a téeszek 
megalakulásáig. Azt mondja, 
eleinte keveset fizettek, de meg 
lehetett élni belőle. Az Ezüstka-
lász Szövetkezet sertéstelepén 
volt brigádvezető, meg egy ide-
ig téeszelnök-helyettes. Szerette 
a munkáját és őt is szerették a 
munkatársak, van olyan, aki máig 
látogatja. 
Otthon is hizlalt disznót, művel-
te a szőlőt a Páskumban. 67 éves 
volt, amikor új ültetvényt tele-
pítettek. Szepi bácsi a kismotor-
ján járt ki, a kézimunkát szinte 
egyedül végezte. Bő tíz éve adták 
el a szőlőt. Annak is öt éve már, 
hogy özvegyen maradt. Nem sok-
kal a 70. házassági évfordulójuk 
előtt halt meg a felesége, a Dózsa 
György utcában laktak, ami régen 
Horthy Miklós utca volt. – Em-
lékszem, hogy akkoriban is jártak 
nálunk újságírók, készült rólunk 
cikk – veti közbe Szepi bácsi. 
Megígérem, hogy most is így lesz, 
csak azután búcsúzom el.         -vt-

(Folytatás a 10. oldalról)
Anikó azt mondja, minden 
időszaknak megvolt a nehézség 
mellett a szépsége is. Ha másfél 
órán át sírnak, esetleg egyszerre 
a kicsik, az persze az ő angyali 
türelmét is próbára teszi, de a 
többi „megpróbáltatást” jól bír-
ja. Mivel most már önállóan is 
közlekednek a gyerekek, több 
odafigyelést igényelnek, de job-
ban le is kötik magukat. Szeren-
csére egészségesek, jókedvűek. 
Beszélgetés közben Gábor a ka-
napéra mászik, anyukája nem 
gátolja. Azt mondja, három 
gyereket nem lehet úgy nevel-
ni, hogy mindegyiküket min-
dentől óvja, de, ha egy lenne, 
őt is hagyná, hogy tapasztal-
jon, mert így tartja helyesnek. 
Ugyan arról még fogalmuk 
sincs, hogy hova teszik majd a 
kicsi lakásban a karácsonyfát, 
úgy, hogy a három kis felfedező 
ne tegyen kárt benne vagy saját 
magában. Újfent megállapítjuk, 
hogy a kétszobás, harmadik 
emeleti lakás messze van az 
ideálistól. A Betlehemi házas-
pár örömmel újságolja, hogy a 
megoldás, ha nem is karnyúj-
tásnyira, de közel van. Sikerült 
vásárolniuk egy házat, amit 
még sok munkával lakhatóvá 
kell tenni. De ha kész lesz, nagy 
könnyebbség lesz, hogy nem 
kell komoly szervezés ahhoz, 
hogy Gábor, Ábel és Anna a 
szabad levegőn lehessen.
Miközben a kicsik egyre job-
ban belefeledkeznek a játékba, 
a szülők elmesélik, hogy az ön-
kormányzat és az atomerőmű 
is segítségükre volt, amiért na-
gyon hálásak. Élmény számuk-
ra, hogy akárhol megjelennek, 
mindenki szeretettel fordul felé-
jük, rendkívül sok jókívánságot 
kapnak. A minap egy babasé-
táltatás során megismert anyu-
ka kopogott be hozzájuk, kis 
bodykat vitt, mondván, abból 
nem lehet elég. A további szép 
pillanatok felidézését sürgető 
kérdésre a szülők azt mondják, 
hogy általában a nap legszebb 
perce, amikor a hazaérkező 
édesapjuk elé mennek, másznak 
a picik a lakás különböző pont-
jairól.                           Vida Tünde
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Fiatal és fiatalos nyugdíjasklub
az egykori konzervgyári dolgozóké
Fiatal – alakulási idejét tekintve, 
és fiatalos – a tagjai mentalitá-
sa és kora miatt is a Konzerv-
gyári Nyugdíjasklub. Alapjait 
az a jó néhány hölgy rakta le, 
akik nem azért jártak a piacra, 
hogy krumplit, répát vegyenek, 
hanem azért, mert ott lehetett 
találkozni, nosztalgiázni a régi 
munkatársakkal. Közben vetet-
ték fel, hogy kellene egy hely, 
nehogy megfagyjanak a piacon. 
Herczeg Józseftől kértek segít-
séget, akivel már csak annak 
okán is jó kapcsolatot ápoltak, 
mert egykor üzemvezetőjük 
volt. Így talált otthonra a Jám-
bor Pál utcában, a Paksi Városi 
Nyugdíjasklub társbérlőjeként 
a kis csapat. Az elnök Hanol Jó-
zsefné Ili, helyettese Galambos 
Jánosné Erzsi lett. Ők ketten, 
illetve Kollár Antalné Eszti és 
Schönhardt Józsefné Erzsi vál-
lalkozott arra, hogy bemutassa 
a klubéletet. Azt mesélték, hogy 
kéthetente keddenként talál-

koznak, beszélgetnek, játsza-
nak, kártyáznak, megünneplik 
a születésnaposokat, ilyenkor 
a csapat állja a zsíros kenyeret 
hagymával, az ünnepelt a süte-
ményt és pezsgőt. A klubnapo-
kon túl gyakorta találkoznak, 
persze nem mindig teljes lét-
számban. Rendszeresen járnak 
biciklizni, tornázni vagy éppen 
szalonnát sütni az Ürgemezőre. 
Jártak Tamásiban, Gunarason 
többnapos túrán, Aggteleken, 
az erőmű nyugdíjasaival együtt 
Sóstón. Jó a kapcsolat a „par-
tos” nyugdíjasklubbal, hangsú-
lyozzák. A Sóstón fogott halat is 
közösen főzték meg, immár itt-
hon. – Igyekszünk kifelé nyitni 
– mondja Ili, aki szerint ez azért 
is jó, mert tanulhatnak a régi, jól 
bejáratott kluboktól. Még nem 
hoztak létre formális szerveze-
tet, kicsit tartanak tőle, mert az 
még nagyobb kötődés, viszont 
lehetőséget teremtene arra, 
hogy támogatásokat, például az 

adó egy százalékát fogadhassák. 
Amíg erre nincs mód, mindent 
saját pénzből fedeznek. 
Nevetve ismerik el: valóban igaz, 
szinte berobbantak a köztudat-
ba. Fiatal, aktív, agilis a tagság, 
igyekeznek aktívan részt venni a 
város életében. Felsorolni is alig 
tudják, hogy hol, mit csináltak 
az elmúlt hónapokban. Lecsót 
főztek Cseresznyésben, pala-
csintát sütöttek a Sárgödör té-
ren, részt vettek a dunakömlődi 
halászléfőző-versenyen, állan-
dó vendégei a művelődési ház 
programjainak, különböző ve-
télkedőknek. Természetesen ott 
voltak a Szépkorúak hetén is. 
Nemcsak szórakozni, hanem 
dolgozni is szoktak közösen, 
egyik madocsai őstermelő klub-
társunknál krumplit segítettek 
begyűjteni, a másik tagtársuk-
nak 80 mázsa fát hordtak be 
együtt.
Kollárné Eszti azt mondja, na-
gyon jó a klub, mert nincsenek 

úgy elzárva mindentől, ha el lehet 
beszélgetni. – Jó együtt. Beszélge-
tünk, beszélgetünk és a vége min-
dig az, hogy a konzervgyárhoz 
jutunk – mondja Schönhardtné 
Erzsi. Galambosné Erzsit kivéve 
mindannyian nagyjából negyed 
századot dolgoztak a konzerv-
gyárban. Kivétel nélkül mind-
annyian szívesen emlékeznek 
vissza erre az időre, pedig ke-
mény munka volt. – Hiába volt 
nehéz, jól éreztük magunkat, jó 
volt a csapat, fiatalok voltunk – 
magyarázták. Ili megjegyezte, 
talán azért is, mert ott szövődtek 
a szerelmek, mindannyian ott ta-
lálták meg a párjukat. 
A jelenhez visszatérve elmond-
ták, hogy nyüzsgőbb, tartalma-
sabb lett az életük a klubnak 
köszönhetően. November elején 
erőmű-látogatásra mennek, de 
már a szilvesztert és a jövő tava-
szi, gyulai kirándulást is tervez-
getik.

Vida T.

Kicsiket és nagyokat is vártak a Dunakömlődi Faluházba a Szaggató táncházába. Az estet a zenekar koncertje színesítette, a táncokat 
Kosnás Árpád tanította.
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Fokozott óvatosságot kérnek 
a közlekedőktől

Megáldják 
az újborokat

Házhoz 
megyünk

Túra és futás

Személyautó sodródott le a hatos 
útról a napokban a Vasúti Mú-
zeumnál, kidöntve egy villany-
oszlopot és több méter hosszan 
beton kerítéselemeket. A sofőr 
szerencsére könnyebb sérülések-
kel megúszta a vélhetően a sebes-
ség nem megfelelő megválasztá-

sa miatt bekövetkező balesetet. 
Az ősz beköszöntével, a tél köze-
ledtével minden járművel közle-
kedőnek tudomásul kell vennie 
az út- és látási viszonyok meg-
változását, ezért nagyobb oda-
figyelés szükséges. – Hűvösebb 
és ködös az idő, csúszik az út. 

Az útra hullott falevelek nyál-
kás felületet alkotnak, ahogy a 
poros út is. A látótávolság drasz-
tikusan csökkenhet a köd és az 
eső miatt, korábban sötétedik, 
hosszabbak az éjszakák. Ezek 
mind baleseti tényezők lehetnek 
– hívta fel a figyelmet Herman 

Gábor. A Paksi Rendőrkapi-
tányság közlekedési osztályának 
vezetője hozzátette, fontos, hogy 
az ősztől tavaszig tartó időszak-
ban a közlekedők figyeljenek a 
meteorológiai előrejelzésekre és 
időben induljanak útnak. A jár-
műveket a téli körülményekre is 
fel kell készíteni. Már érdemes 
feltenni a téli gumikat, a négy 
évszakos abroncsokat nem java-
solja Herman Gábor, mondván 
az legfeljebb marketingfogásnak 
jó. Ez idő tájt érdemes megnézni 
a szélvédőmosó folyadékot, és 
ezt is a téli fajtából utántölteni. 
Az ablaktörlő lapátok hatékony-
ságát is ellenőrizni kell, ahogy a 
világítóberendezések működé-
sét és tisztaságát, tette hozzá a 
közlekedési osztályvezető. 
Ami a gyalogosat illeti, a ruhá-
jukon hordott fényvisszaverő 
felület életet menthet, hívta fel 
a figyelmet Herman Gábor. Az 
egy nyomon haladó járművek 
esetében az aszfalt hőmérsék-
letének fontosságát emelte ki a 
rendőrségi vezető. A kerékpárok 
és motorkerékpárok gumitapa-
dása már nem a legoptimálisabb, 
mindenképpen csökkentett se-
besség mellett kell közlekedni és 
a látni és látszani elvet fokozottan 
követni kell.               Faller Gábor 

Régi szokás szerint minden hor-
dóba kerül pár csepp a Márton 
napkor megszentelt újborból, 
hogy a nemes nedű meg ne ro-
moljon, a többit pedig elteszik 
gyógyítószerül. A borszentelés-
nek Pakson is nagy múltja van, 
a helyi gazdák szokás szerint 
novemberben, a Sárgödör téren 
kérhetnek áldást boraikra, az ün-
nepségen pedig a borkedvelők 
is megkóstolhatják az újborokat 

színes rendezvények kíséretében. 
A program november 8-án 15.30-
kor kezdődik a Roger Schilling 
városi fúvószenekar csalogatójá-
val, majd 16 órakor Polgár Zoltán, 
a Paksi Sárgödör téri Présháztulaj-
donosok Egyesületének alelnöke 
és Süli János polgármester mond 
köszöntőt. A megáldott újborok 
csapra verését és a libapástétom-
kóstolót követően a Bartina zene-
kar szolgáltatja a jó hangulatot.

A szerkesztőség nagy örömére 
szolgál, hogy olvasóink nagy része 
nemcsak várja, de elvárja a két-
hetente megjelenő Paksi Hírnök 
érkezését. Mindössze a posta-
költségért cserébe a postaládájába 
kézbesítjük kedvenc helyi újságját. 
Csupán annyit kell tennie, hogy 
befárad a Dózsa György út 51-53. 
szám alatt található szerkesztőség-
be és gyártásvezető kollégánknál 
befizeti a díjat. Ez az év fennmara-
dó részére számítva 450 forint.

Achilles-futásra hívnak az Atom-
Csigák november 2-án, ahol 1-5 
km-es távok várják a jelentkező-
ket az ASE-pályán, illetve 10 és 
20 km-en is megmérethetik ma-
gukat a résztvevők. Találkozó 14 
órakor az ASE-csarnok előtt.
Az Ürgemezőre, gombatúrára 
invitálja a természetbarátokat az 
ASE szabadidősport szakosztály 
és az Ökocsiga Közhasznú Egye-
sület. A program során a gomba-
félékkel lehet majd megismer-
kedni november 8-án 13 órakor. 
A túra a Sörkert büfétől indul.

Fotó: Paksi Rendőrkapitányság
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Regélők a városi könyvtárban

Kompjárat

Dedikált kötet 
ajándékba

Viskről és Tolna megye több 
településéről érkeztek ifjú me-
semondók a 18. Regélő mese-
mondóversenyre, amelyet idén 
is a Paksi Pákolitz István Városi 
Könyvtárban rendeztek meg. 
Az alsós nevezők tábora volt a 
népesebb huszonkét verseny-
zővel, a felső tagozatos diákok 
tizenketten voltak. A zsűri az 
értékelésnél figyelembe vet-
te a gyerekek szövegtudását, 
a tiszta, szép beszédet és az 
előadásmódot. A kisebbeknél 
harmadik lett Bakonyi Lili a 
Hőgyészi Hegyhát Általános 
Iskola és Gimnázium Gyönki 
Tagiskolájának képviseleté-
ben, valamint Rákóczi Laura, 
a paksi Balogh Antal Katolikus 
Általános Iskola és Gimnázium 
tanulója. Második helyen zárta 
a versenyt Németh Nikolett a 
Paksi II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskolából és Szabó Márton 
a Dunaföldvári Beszédes József 

Általános Iskolából. Az alsó 
tagozatosok kategóriájában az 
első helyezett Tóth Kristóf lett, 
aki szintén a dunaföldvári isko-
la diákja. A felső tagozatosok 
mezőnyében is két harmadik 
és két második helyet osztott 
ki a zsűri. Előzőnek Stingli Jó-
zsef a Dunaföldvári Beszédes 
József Általános Iskola, illetve 
a Viskről érkezett Laki Beatrix 
örülhetett. Második díjas lett 
Krasznai Anna a Paksi Deák 
Ferenc Általános Iskola és Mé-
hes Richárd, a Dunaföldvári 
Magyar László Gimnázium di-
ákja. Az első helyen Tóth Flórát 
köszöntötték, aki a Faddi Gár-
donyi Géza Általános Iskola 
Gerjeni Tagiskolájában tanul. 
Két különdíj is gazdára talált, 
Mezősi Hanna a legjobb első 
osztályosnak járó elismerésben 
részesült, Pátyánik Mózes János 
Viskről pedig tehetségdíjat ka-
pott.                       Kohl Gyöngyi

Határtalan Összművészeti Találkozót rendeztek a Csengey Dénes Kulturális Központban 
viski, kézdivásárhelyi és paksi fiatalok részvételével. A fellépők eredetileg a Ki mit tud?-ra jelentkeztek, 
ám a szervezők tavaszra halasztották a nagy múltú seregszemlét. Az összművészeti találkozót azért hívták 
életre, hogy a gyerekek felkészülése ne legyen hiábavaló. Összesen 84-en álltak színpadra 25 produkció-
val, volt hangszeres zene, ének, tánc, vers, próza és mese. A tervek szerint a Ki mit tud? az áprilisi Paksi 
Tavaszi Művészeti Hetek nyitó vagy záró programja lesz a jövőben.                                                  -gyöngy-

Változik a komp menetrendje: 
Paks és Géderlak között október 
26-tól 7 és 12 óra között, majd 
14-től 16 óráig közlekedik órán-
ként. Igény esetén – meghatá-
rozott díjszabás ellenében – kü-
lönjáratot is biztosítanak. 

Harminc dedikált kötettel aján-
dékozta meg a Csengey Dénes 
Kulturális Központ Könyvtárát 
Darvas Ferenc Szekszárdon élő 
író-költő. A Berzsenyi Helikon-
díjas szerző versesköteteket, 
gyermekeknek szóló könyveket, 
recenziókat, interjúkat, önéletraj-
zi írásokat és újságcikkeket tar-
talmazó munkáit adta a könyv-
tárnak. A művészien illusztrált 
kötetekből minden korosztály és 
minden érdeklődési körű olvasó 
válogathat.
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Jó napot, mi újság?

Szabó Benjamin
Az erőműépítés olyan feladat volt, ami 
nem kímélte, nagyon sok munkát köve-
telt, de olyan maradandót hagyott maga 
után, aminek okán ma is a zsigereiben 
van Paks. Nincs olyan nap, hogy Szabó 
Benjamin egykori kormány-, illetve mi-
niszteri biztos, az atomerőmű első igaz-
gatója ne foglalkozna az atomenergiával. 

Szabó Benjamin tagja volt annak a dele-
gációnak, amely a kormány megbízásából 
1966 júniusában parafálta a Szovjetunióban 
a paksi atomerőmű építéséről szóló egyez-
ményt. Mérnöki pályafutását Ajkán kezdte. 
Sokan meglepődtek, amikor e munka meg-
szűnésekor a felajánlott négy lehetőség közül 
nem a már biztos, azonnali állást, hanem az 
atomerőmű építését koordináló miniszte-
ri biztosi munkakört választotta. – Nagyon 
megfogott a technika és az, hogy zöldmezős 
beruházás. Az, hogy ez egy atomerőmű, hab 
volt a tortán – jegyezte meg. Valójában még 
az sem tántorította el, amikor kiderült, hogy 
ugyanúgy, mint ma – csak most nyíltan – so-
kan ellenezték. – Azt kellett tapasztalnom, 
hogy az atomerőművet néhányunkon kívül 
senki nem akarja. Meg kellett küzdeni a 
belső pénzügyi ellenzéssel. Sokkal erősebb 
volt, mint a mai és gyakorlatilag különböző 
intenzitással, de az első blokk elindításáig 
tartott – jellemzi a helyzetet, aminek az lett 

az eredménye, hogy ’70 januárjában le is 
vették az építést a napirendről. Két év múl-
va újra megkeresték és ő újra igent mondott. 
’72-ben újból felállt a miniszteri biztosi hi-
vatal. Eközben a Szovjetunióban meghozták 
azt a döntést, hogy át kell tervezni a blokkot 
a nyugati biztonsági filozófiára, ami újabb 
késést jelentett, de előnye is volt, mert ma-
radt idő felkészülni itthon. ’74-ben, amikor 
leszállították a műszaki tervet, megijedtek 
a hazai szakemberek, majd amikor meg-
érkeztek a kiviteli tervek, még inkább, de a 
feladatnak nagyon sok megszállottja lett épí-
tészi, gépészeti, villamos oldalon. Béni bácsi 
– ahogy a szakma hívja Szabó Benjamint –, 
azt mondja, ismét fontos a magyar részvétel, 
amire most is van idő felkészülni, meg kell 
szervezni a képzést, haza kell hívni külföld-
ről a szakembereket. Vallja, hogy megvan a 
magyarokban a szükséges kreativitás. Véle-
ménye szerint már a tervezés időszakában 
mozgósítani kell a magyar műszaki társadal-
mat, és már a berendezések fogadásánál be 
kell vonni a majdani üzemeltetőket.
Bár reggeltől késő estig dolgozott és sok 
ideje nem maradt megismerni Paksot, 
valahogy az első pillanattól megszerette, 
mert szinte mindenki akarta ezt az atom-
erőművet és a paksiak rögtön látták, hogy 
az életük ettől jobb lesz. Azt is elárulta, 
hogy nincs olyan nap, hogy ne gondolna az 

atomerőműre, ne foglalkozna atomenergi-
ával. Mindent tud az új blokkról, amit ma 
tudni lehet. Azt mondja, azért is foglalkoz-
tatja ez a kérdés, mert tudja, ha nem épül 
új atomerőmű, komoly gondok lesznek a 
villamosenergia-ellátásban. Az atomerő-
műben – eltekintve attól, hogy régi, OVIT-
os kollégákkal a nyáron Bátaapáti után az 
Atomenergetikai Múzeumot is felkeres-
ték – régen járt. – Nem kell ahhoz Paksra 
mennem, hogy jó érzéssel gondoljak az 
erőműre, minden zsigeremben benne van 
Paks – szögezi le. A korábbi és a mostani 
vezetőségtől is megkapja azt a megbecsü-
lést, gondoskodást, amit megérdemel, de-
rült ki a szavaiból.
A mostani életéről már nem beszél olyan 
elánnal, mint az atomenergiáról.  Nehezen 
viseli az egyedüllétet. Felesége, akivel 52 
évig éltek együtt, öt éve meghalt, a gyere-
kek, unokák vidéken élnek, néha egy-két 
órára meglátogatják, de nincs már meg az 
a háttér, amit a felesége biztosított számá-
ra. Maradt a számítógép, aminek segítsé-
gével sokakkal Skype-on tart kapcsolatot, 
szervezi a Szenior Energetikusok Klubjá-
nak heti előadásait. Amikor ő is, a gép is 
megpihen, családi fotók váltják egymást a 
monitoron, a falak is tele vannak képekkel. 
– Ezek éltetnek – mondja szomorúsággal a 
hangjában.                                     Vida Tünde

 Paksi Hírnök, 2014. október 31. n 15



Sport

Haraszti Zsolt: a paksi csapat 
a legjobb tízbe való

Élvonalbeli tagsága legered-
ményesebb szezonkezdetét 
produkálta az MVM-Paks lab-
darúgócsapata. Az OTP Bank 
Liga harmadik helyezettjének 
mérlege tizenkét forduló után 
hat győzelem, négy döntet-
len és mindössze két vereség, 
a szerzett pont 22, a gólkü-
lönbség plusz tíz. A 2014-es 
esztendőben a klub játékosai 
közül Szabó János és Fiola At-
tila (mindketten saját nevelésű 
labdarúgók), valamint Heffler 
Tibor is pályára lépett a magyar 
labdarúgó-válogatottban, míg 
Bartha László a keret tagjaként 
készülhetett a felnőttekkel. Az 
utóbbi időszak sikereiről Ha-
raszti Zsolt ügyvezetővel be-
szélgettünk, aki óriási dolog-
nak tartja, hogy a közelmúltban 
négy játékosunk is szóba került 
a felnőtt válogatottnál, mint 
fogalmaz, ez a szakmai munka 
elismerése.
– Az utóbbi időszakban egyre 
több fiatal paksi tehetség kap 
lehetőséget a felnőtt csapatban, 
legyen az bajnoki vagy kupamér-
kőzés. Nem volt ez mindig így.

– Nyolc-tíz olyan fiatal van a 
klub első kereténél, aki bele-
kóstolhatott a felnőtt csapat 
légkörébe, munkájába, és tét-
mérkőzéseken is bemutatkoz-
hatott. Ez Osztermájer Gábor 
és a stábja utánpótlásmunkáját 
dicséri.  A klub arculatában ez a 
törekvés mindig is szerepelt, de 
tény, hogy volt olyan időszak, 
amikor fiataljaink háttérbe 
szorultak. Így volt a Kis Károly 
fémjelezte Ligakupa-győztes 
és bajnoki ezüstérmes csapat-
nál, amikor az Európa Liga 
selejtezőjében is szerepeltünk. 
Akkor 29 futballista alkotta az 
első keretet, másban, nagyban 
gondolkodtunk, minden soro-
zatban az elsők között akartunk 
lenni. Az utánpótlásból akkor 
nem volt olyan legény, akinek 
hosszú távon esélye lett volna 
beverekednie magát a legjob-
bak közé. Ebben akkor megtor-
pantunk – ez nem kérdés –, de 
már Kis Károly távozása után, 
Tomiszlav Szivics vezetőedző 
idején a tartalékcsapatból öten 
a nagy csapattal gyakoroltak. 
Mára utolértük magunkat, és 
ebben a tekintetben is jól ál-
lunk. Továbbra is célunk, hogy 
helyi kötődésű, lehetőleg saját 
nevelésű fiatalok szerepeljenek 
az MVM-Paksban.
– 22 ponttal jelenleg harmadik 
a gárda az OTP Bank Ligában. 
Április elején még arról beszél-
gettünk, hogy kiesik-e a társa-
ság. Azóta nagyot változott a 
világ.
– Csertői Aurél tavaly télen 
érkezett egy morálisan padlón 
lévő társasághoz. A szakmai 
munkájával elégedett voltam, 
de a legnehezebb az volt, hogy 
újra hitet tudjon adni a játéko-
soknak. Gyakorlatilag mindenki 
távozni akart a keretből, a veze-
tőedzőnek és stábjának újra po-

zitív jövőképet kellett felvázolnia 
az együttesnek. A bentmaradás 
végül zökkenőmentes volt, és 
már a nyáron azt vizsgáltuk, 
kik azok, akikkel elképzelhető 
a jövő, illetve kik szeretnének 
ennél a klubnál dolgozni. Elég 
nagy tisztogatás volt a szünet-
ben a játékoskeretben. Sikerült 
olyan helyi kötődésű fiatalokat 
igazolni, mint Szemerédi, Hahn, 
ifjabb Haraszti és Gévay, akik  
valóban tenni szeretnének ezért 
a csapatért. Ebből egyelőre ez az 
eredmény jött ki, a 22 pont nem 
szerencse kérdése, hanem a tu-
datos munka bizonyítéka. Szűk 
kerettel dolgozunk, de bízom 
abban, hogy folytatni tudjuk az 
eddigi remek sorozatot. Vallom, 
hogy az egylet a legjobb tízbe 
való, próbálunk a jövőben is 
szerényen, csendben dolgozni.
– A nyáron a szakmai stábban 
is történtek változások. Éger 
László, Vayer Gábor a klubve-
zetésben dolgozik, Tököli Attila 
másodedzőként segíti a társa-
ságot. Heizler Jánossal, a gár-
da kapusedzőjével viszont nem 
hosszabbítottak szerződést.
– Ami Jánost illeti (Heizler 
Jánossal előző lapszámunkban 
készült interjú – a szerk.), én 
egy kicsit másképp emlékszem 
a történtekre. Az előző szezon 
utolsó bajnoki mérkőzésén a 
Ferencváros ellen idegenben 
lépett pályára az MVM-Paks, 
Éger László búcsúmeccsét ját-
szotta. Kapusedzőnk jelezte, 
hogy külföldi üdülési jogát nem 
tudja más időpontra elcserélni, 
így a találkozón nem lenne je-
len. Ezen a megbeszélésen vető-
dött fel, hogy milyen jövőképet 
képzelünk el vele. Már akkor 
jeleztem, hogy az első csapat-
nál a kapusedzői feladatokat 
másképp oldanánk meg, és az 
utánpótlásban számítanánk rá. 

János ekkor annyit mondott, 
hogy gondoljam át a döntést, 
mert ha a felnőtt csapatnál nem 
tud tovább dolgozni, akkor más 
munkalehetőség valószínűleg 
nem érdekelné. A pihenés után 
találkoztunk, megkérdezte, 
hogyan döntöttem, amire azt 
válaszoltam, hogy ugyanazt 
tudom kínálni neki, mint leg-
utóbb. Elsőre igent mondott, de 
amikor megtudta, hogy a bé-
rezése az utánpótlásedzőkével 
lesz azonos, nemet mondott.
– Egy korábbi szakállamtitkár 
is a klub vezetésében dolgozik a 
nyártól.
– Elbert Gábor korábban a 
Magyar Labdarúgó Szövetség 
főtitkára, illetve a Pécs NB I-es 
labdarúgócsapatának ügyvezető-
je is volt.  Remélhetőleg neki kö-
szönhetően egy-két új szponzor 
is feltűnhet nálunk támogatóként, 
a klub marketingstratégiáján dol-
gozik. A mostanra kialakult stáb 
érti a dolgát, jó velük együtt mun-
kálkodni a csapatért.
– Időről időre felvetődik a sta-
dionépítés kérdése. Most egyre 
hangosabban, hiszen a Diósgyőr 
elleni hazai mérkőzést szeptem-
berben el kellett halasztani, és 
legutóbb a Videotont sem tudta 
fogadni a klub.
– Sajnos ez így igaz. A játéktér 
vízelvezető képessége korláto-
zott, és az említett időpontokban 
annyi eső esett, hogy a center-
pálya nem tudott megbirkózni a 
csapadékkal. A kormány 2013-
ban létesítmény-felújításra 800 
millió forintot meghatározott 
klubunknak, de azt be kell látni, 
hogy a jelenlegi stadiont nincs 
értelme foltozni. Ígéreteink van-
nak, hogy újabb anyagi források 
bevonásával teljesen új stadiont 
lehetne építeni. Ez lenne a meg-
felelő megoldás.

Faller Gábor
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Paksi halászcsárda
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vállalja  

rendezvények szervezését akár 150 főig. Családi ünnepségek, keresztelő,  
ballagás, lakodalom, vállalati ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Egész évben választékos étlappal, széles kínálattal, udvarias kiszolgálással  
és menüfőzéssel várjuk kedves vendégeinket,  

igény esetén ingyenes ételkiszállítást vállalunk.

Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu

Szépen gyűlnek a kvalifikációs pontok

Hetedik hely az Egyesült Államokból

Jól szerepeltek az elmúlt hetek-
ben az Atomerőmű SE dzsú-
dósai, a nemzetközi versenyek-
ről: European Open- és Grand 
Prix-helyezésekkel, bronz- és 
aranyéremmel tértek haza. A 
2016-os Rio de Janeiró-i olimpia 
kvalifikációja már megkezdő-
dött, a pontgyűjtő versenyeken 
elért legjobb öt eredmény szá-
mít 2015 júniusáig. Addig fele-
ződnek a pontok, majd jövő év 
közepétől 2016 tavaszáig már 
a megszerzett pontok 100%-a 
számít bele a helyezések eldön-
tésénél. A férfi versenyzők közül 
négyen is szőnyegre lépnek az 
Abu-Dzabiban megrendezésre 
kerülő Grand Slam tornán. Kiss 
Norbert  (73 kg, 231. a világrang-
listán 18 ponttal) Csoknyai Lász-
ló (81 kg, 29., 489 p.), Cirjenics 
Miklós (100 kg, 33., 411 p.) és 
Bor Barna (+100 kg, 13., 822 p.) 
szeretné növelni a pontjai szá-
mát. Aki jól szerepel, annak va-
lószínűleg az idén már nem kell 
utaznia, ellenkező esetben még 
egy ázsiai versenyen való indulás 
lehetséges.
Abu-Dzabi előtt az eddigi sze-
replésről és a soron következő 
feladatokról kérdeztük a ver-
senyzőket.
Csoknyai László: A tallinni Eu-
ropean Openen elég jó létszám 
volt. Ezeken a versenyeken 
nagyrészt a fiatal versenyzők in-

dulnak, de volt nagyjából nyolc 
dzsúdós, aki az élmezőnyhöz 
tartozik. Gondolok itt többek 
között az olaszra, akit a bronz-
meccsen sikerült legyőznöm, ő 
előtte a zágrábi Grand Prix-n 
bronzot nyert, vagy a későbbi 
győztes holland srácra. A világ-
ranglistán és a kvalifikációs listán 
is jobban állok, mint hazai rivá-
lisom, Krizsán Szabolcs, jelenleg 
a 29. vagyok. Nem tudom, hogy 
ő jön-e Abu-Dzabiba, mert Ka-
zahsztánban eltörött az orra, és 
még úgy is versenyzett Üzbegisz-
tánban, de szerintem a hét végére 
meggyógyul, és ketten indulunk 
81 kg-ban magyar színekben. Ez 
a Grand Slam magas szorzójú, 
erős mezőny lesz, és lehetséges, 
hogy utána még utazom ver-
senyre Ázsiába is. Örülnék, ha 
nem kellene, mert ez azt jelente-
né, hogy Abu-Dzabiban sikerült 
jó eredményt elérnem.
Cirjenics Miklós: Asztanában a 
bronzéremmel sikerült beelőz-

nöm az olimpiai kvalifikációs 
listán hazai riválisomat, Fogasy 
Gergőt, nem is kevés ponttal. Ez 
a 120 pont, amit ez a verseny ho-

zott, a világranglistán a 33. hely-
re hozott fel. Taskentben sajnos 
nem sikerült megvernem azt a 
svédet, akit Asztanában legyőz-
tem, ezért nem jött össze a nyolc 
közé jutás. Eddig van a zágrábi és 
az ulánbátori két ötödik, meg az 
asztanai harmadik helyem, így 
majd az Abu-Dzabi Grand Slam 
után látom meg, mi lesz a folyta-
tás. Jó lenne még két érmet vagy 
jó helyezést begyűjteni, ezért 
világkupán vagy Grand Prix-n 
fogok indulni mert az hármas 
szorzójú. Asztanában is nagyon 
erős volt a mezőny, és egyre sű-
rűsödik.
Bor Barna: A zágrábi és budapes-
ti ötödik, valamint a Havanná-
ban elért harmadik hely után si-
került előrelépnem és győznöm. 
Nagyon örülök, hogy első lettem 
Asztanában, jó formában ver-

senyeztem, tényleg meg tudtam 
csinálni, amit elképzeltem. Tas-
kentben a mongol ellen simán 
vezettem, de a végén sajnos egy 
leszorítással kikaptam. A vigasz-
ágon viszont a bronzmeccsen 
megvertem az egyiptomi Iszlam 
el-Sehabit, akitől már többször 
kikaptam. Az, hogy kétszer egy-

más után megvertem, nagyon 
jót tett a lelkivilágomnak, egy 
hét alatt két érmet és 420 pon-
tot szereztem. Feljöttem a vi-
lágranglistán a 13., az olimpiai 
kvalifikációs listán pedig az 5-6. 
helyre. Abu-Dzabiban a célom 
az éremszerzés, amivel a világ-
ranglistán az első tíz közé jutnék. 
Asztanában tele volt a mezőny a 
szovjet utódállamok versenyzői-
vel, és az üzbégeknél is nagyon 
erős ellenfelek léptek szőnyegre. 
Egy Grand Prix-n, vagy Grand 
Slamen le lehet mérni, hogy hol 
tart az ember, és azt gondolom, 
hogy nagyon jó irányba tartok.

(joko)

Az USA-ban, Fort Lauderdale-ben rendezték 
a junior dzsúdó világbajnokságot, ahol Pupp 
Réka, az ASE versenyzője a hetedik helyen 
végzett. Réka az első fordulóban erőnyerő 
volt, majd a másodikban ipponnal verte a 
spanyol Cinta del Rocio Garcia Mesa-t. A 

harmadik fordulóban a későbbi világbajnok 
japán Kondo Ami jobbnak bizonyult nála, így 
a vigaszágra került. Következő mérkőzésén a 
paksi lány nem bírt a szerb Milica Nikoliccsal, 
s a hetedik helyen végzett. A junior világbaj-
nokság egyéni küzdelmeiben hetvenkét or-

szág ötszáztizennyolc versenyzője lépett tata-
mira. A legtöbb érmet Japán (7 arany, 4 ezüst, 
2 bronz) szerezte, megelőzve Franciaországot 
(1, 2, 5) és Oroszországot (1, 2, 3). A magyar 
válogatott Tóth Krisztián aranyérmének kö-
szönhetően a kilencedik lett.
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Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Szakmai munkával telt az idei év

Vereség itthon, győzelem idegenben

Idén a paksi Celőke Mezőföldi 
Íjász Egyesület versenyzői közül 
az utánpótláskorúak hozták az 
eredményeket, de a felnőttek-
nek sem kell szégyenkezniük, 
GP-arany- és bronzéremmel 
gazdagították az egyesület ered-
ménylistáját. Makai Jánost, az 
egyesület elnökét kérdeztük. 
– Két komoly versenyt rendez-
tünk idén, a 3D-s íjászat Grand 
Prix versenyének harmadik és a 
diákolimpia egyik selejtező állo-
mását. A 3D-s verseny nagyon 
jól sikerült, a Pakson összeállított 
magyar válogatott nagyon szép 
eredménnyel, első helyekkel és 
érmekkel tért haza az észtor-
szági Európa-bajnokságról. A 
diákolimpián hat fiatalt tudtunk 
indítani, és elmondható, hogy 
nagyon jól szerepeltek verseny-

zőink. A budapesti döntőben 
Kiss Réka második, Mármarosi 
Kíra a negyedik helyen végzett. 
Kerekes Gábor harmadik, míg 
Till Klaudia és Kerekes Szilvesz-
ter második lett saját kategóriá-
jában. Ifj. Meszlényi Levente az 
egyik legnépesebb kategóriában, 
eddigi eredményeit megjavítva 
a középmezőnyben végzett. A 
felnőtt versenyzők közül Hipszki 
Edit a terepíjász GP-sorozatban 
lett első, én ugyanebben a terep-
íjász-sorozatban a harmadik he-
lyen végeztem. 
Makai Róbert idén íjat váltott, 
több hölgyversenyzőnk babát 
vár, így ők nem tudtak jelen-
tősebb eredményt felmutatni. 
Örömteli azonban, hogy tovább 
nőtt utánpótlásunk, Tengelicről 
öten csatlakoztak. Komoly fel-

adatot kaptunk a szövetségtől a 
jövő évre: a Gödöllőn megrende-
zésre kerülő 3D-s világbajnokság 
hat versenypályája közül egyet a 
Celőke Mezőföldi Íjász Egyesület 
fog építeni. A júliusi – a világ íjá-
szatában a legnagyobb létszámú 
– vb-ig komoly szakmai mun-
kát is kell végezni, többek között 
vizsgázni kell bíráskodásból is.
Az idei évben komolyabb ver-
seny már nem lesz, folyamatban 
van a lőtér téliesítése. Tetőcsere 
kellene, mert beázunk, és a fű-
tés sem megoldott. Tornatermi 
gondjaink vannak, legalább heti 
két alkalommal jó lenne meleg 
helyen készülni. Nehéz gyakorol-
ni mínuszokban, nagykabátban 
nem látom a versenyzők testtar-
tását. A lőtér a városé, reméljük, 
kapunk segítséget az önkor-

mányzattól a gondok orvoslására 
– mondta el az egyesületi elnök.
A Magyar Íjász Szövetség elnök-
ségi tagnak választotta Makai 
Jánost, a paksi Celőke Mezőföl-
di Íjász Egyesület elnökét, aki 
emellett a Terepíjász Szakmai 
Bizottság munkáját is vezeti. Az-
óta a szakmai bizottság révén a 
szövetség csatlakozott az Alpok-
Adria kupához, és 2011 után új-
raindította a terepíjász országos 
bajnokságot.                          (joko)

A kínkeserves egypontos pé-
csi győzelem után a Gesztenyés 

úton fogadta a Sopron csapatát 
az ASE NB I-es férfi kosárlab-

dacsapata. Az elmúlt években 
nem sok babér termett Pakson a 
vendégeknek, bajnoki meccsen 
emberemlékezet óta nem sikerült 
nyernie a hűség városa csapatá-
nak. Kevés pontot hozott az első 
negyed, sok volt a hiba mind a 
két oldalon. A folytatásban már 
jobban működött a hazai gépe-
zet, jó védekezéssel sikerült meg-
fordítani az állást és kontrollálni 
a mérkőzést. A nagyszünet után 
is a hazaiak irányították a mér-
kőzést, és megnyugtató, 11 pon-
tos előnyt szereztek a 30. perc 
végére. A 33. percig semmi sem 
utalt arra, hogy bármiféle meg-
lepetés készülne, de 13 pontos 
paksi előnynél jött egy rövidnek 
semmiképpen sem mondható 
zárlat. Egymás után jöttek a rossz 
megoldások, az eladott labdák, a 
Sopron pedig vérszemet kapott, 
és csak nekik köszönhető, hogy 
a rendes játékidőben nem dőlt el 
a mérkőzés sorsa. A ráadásban 
sem sikerült felpörögniük a pi-
ros-kékeknek, a vendégek ragad-
ták magukhoz a vezetést, és meg 
is tartották a dudaszóig. Az ASE 
egy már megnyert meccset en-

gedett ki a kezéből. Atomerőmű 
SE–Soproni Sördögök: 89-91.                                                                              
Nem sok idő maradt a kesergésre, 
a szerdai fordulóban Kaposvárra 
látogatott Braniszlav Dzunics csa-
pata. A rangadón nem lépett pá-
lyára a csapatkapitány Körtélyesi 
Gergely, akinek a Sopron elleni 
meccs utolsó negyedében belekö-
nyököltek a szájába, és Baki Ger-
gely, neki edzésen fordult ki a bo-
kája. Az első negyed még szoros 
volt, de a második felvonásban 
állva hagyta a hazaiakat az ASE, 
és a félidőre 18 pontos előnyre 
tett szert. A harmadik negyedben 
tovább növelte előnyét a paksi 
csapat, és a 30. perc végére tulaj-
donképpen eldöntötte a mérkő-
zést. Az utolsó játékrész elején 
még volt egy fellángolása a hazai 
csapatnak, de azt Dzunics mester 
elfojtotta egy időkéréssel, a hátra-
lévő percekben csapata már biz-
tosan őrizte tekintélyes előnyét. 
Kaposvári KK–ASE: 67-84.
A negyedik fordulóban szabad-
napos volt az ASE, a következő 
játéknapon a Jászberény látoga-
tott Paksra. ASE–JKSE: 82-67.

Kovács József
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T e m e T k e z é s
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2. 

Telefon/fax: 75/311-065
Irodavezető: Wágner Aranka

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok 
és koszorúk rendelése

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Szent István király út 35.)
nyitva tartása:

H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

A lányok is eredményesek
Október végén az Atomerőmű 
SE U15-ös női labdarúgócsapa-
ta az országos bajnokság újabb 
fordulóját rendezte volna, ám 
a nagy esők miatt a pálya alkal-
matlanná vált erre. Az elmaradt 
tornát november 9-én rendezik 
meg. A „gyengébbik nem” paksi 
lehetőségeiről Orosz József szak-
osztályelnök beszélt lapunknak. 
– A női labdarúgás 2006-ban in-
dult nálunk. Első évben egy me-
gyei, illetve egy U15-ös csapattal 
versenyeztettük a lányokat, ekkor 
mindkét csapat a harmadik he-
lyet szerezte meg. Jelenleg is két 
korosztály található az ASE-nál. 
Mindkét gárda az országos baj-
nokságban szerepel U17, illetve 
U15 korosztályban. Az időseb-
bekkel és egy-két fiatalabb lány-

nyal idén is szándékunkban áll 
egy megyei kispályás csapatot 
indítani a felnőtt megyei bajnok-
ságban. Heti 3-4 edzést tartunk, 
az U17 edzője Sánta István, az 

U15-öt Klopcsikné Somorjai 
Mária trenírozza. Fiatalabb lá-
nyokat is szeretettel várunk, mert 
a kisebb korosztályokban együtt 
szerepelhetnek a fiúkkal a Bo-

zsik-programban. A csapatok-
ban a  paksiak mellett a környező 
településekről bejárók is játsza-
nak, többen Tolnáról járnak hoz-
zánk.                           Faller Gábor

A Local Policy felméréséből kiderül: a paksiak 99%-a ismeri a 
Paksi Hírnököt, 32%-uk, vagyis mintegy 6400 személy minden 
lapszámot elolvas, 34% (6700 fő) rendszeres olvasó, 27% (5300 
fő) pedig alkalmanként veszi kézbe a Paksi Hírnököt. A majd’ 
húszezres Pakson csupán ezren nem olvasnak egyáltalán Paksi 
Hírnököt. 

Köszönjük a bizalmat!
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RITALIA  TRAVEL
Már Pakson is, az ESZI-vel szemben

Hirdetésünk nem teljes körű, részletekért kérjük hívja irodánkat! 
Érdeklődni: RITALIA TRAVEL Kft. - UTAZÁSI IRODA 7030 PAKS, Dózsa György út 102. 

Tel.: 75/311-130 Mobil 30/603-7420  info@ritaliatravel.hu      www.ritaliatravel.hu     Engsz.: U-001312

Advent 
Bécsben! 

Autóbusszal Paksról, idegenvezetővel!  
6.990 Ft/fő+belépőjegyek

INGYENES CSOKIGYÁR-LÁTOGATÁSSAL!
További programok: Schönbrunni kastély 
vagy Madame Tussauds Panoptikum
Nov. 29., dec. 6.,13., 20. szombatonként

 Hatnapos kirándulások 
SZILVESZTERKOR autóbusszal Paksról!

Erdély 99.800 Ft/főtől
Párizs  132.000 Ft/főtől
Prága  115.000 Ft/főtől
Róma  127.000 Ft/főtől

A szilveszteri gálavacsora külön fizetendő!
Egzotikus utak – Repülőjegyek – Belföldi 
Wellness ajánlatok – Utasbiztosítás – 
Western Union – Síajánlatok

MASSZŐRKÉPZÉS!
SVÉD- és NYIROKMASSZÁZS 
tanfolyam indul Szekszárdon, 

Pakson, Bonyhádon november végétől.

Svédmasszázs: 39.000 Ft, 
Nyirokmasszázs :42.000 Ft (részletfizetéssel)

MUNKAVÁLLALÁSRA 
alkalmas itthon és az uniós országokban is.

(az oklevél több nyelvű) 
Érdeklődni: 06-30/30-21-487   

(nyilv. szám: 00777-2012)

A Napsugár Óvoda –  Paks a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet Paksi Napsugár Óvoda 

óvodapedagógus  munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2014.12.04-től 2015.07.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő  
A munkavégzés helye: Tolna megye, 7030 Paks, Vörösmarty utca 9-11. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodapedagógusi feladatok ellátása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
– Főiskola, Óvodapedagógusi diploma, 
– 1 év alatti szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Fényképes önéletrajz, óvodapedagógusi diploma, erkölcsi bizonyítvány 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 28. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stienerné Benedeczky Anikó nyújt, a 06-75-510-922, 06-75-830-167 -os 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– Postai úton, a pályázatnak a Napsugár Óvoda - Paks címére történő megküldésével (7030 Paks, Vörösmarty utca 9-11. ). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 151/2014 , valamint a munkakör megnevezését: 
óvodapedagógus. 
– Elektronikus úton Stienerné Benedeczky Anikó részére a napsugar@paks.hu e-mail címen keresztül 
– Személyesen: Stienerné Benedeczky Anikó, Tolna megye, 7030 Paks, Vörösmarty utca 9-11. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 3. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Paks város honlapja

Pakson, a Hegyalja utcában 63 m2-
es egyedi és villanyfűtéses családi 
ház pincével, tárolóval, 130 m2-es 
területen eladó. Irányár: 5,9 M Ft.

Németkér központjában 1546 m2-es 
területen 125 m2-es 2 és félszobás, 
összkomfortos, gázfűtéses, családi 
ház, melléképülettel, garázzsal, szu-
terénnal eladó. Irányár: 10,5 M Ft 

Pakson, a városközpontban, a Rá-
kóczi utcában 4 szoba összkomfor-
tos, gáz és villanyfűtéses családi ház 
garázzsal, szőlővel, pincével eladó, 
2 szobás, garázsos lakást I. emeletig 
beszámítunk. Irányár: 18,3 M Ft.

Pakson, az Öreghegy utcában tető-
tér-beépítéses, felújított 86 m2-es, 3 
szoba, nappali, konyhás, 45 m2-es 
melléképület, 1000 m2-es telken el-
adó. Irányár: 20,5 M Ft.

Pakson, a Bástya utcában 5 és félszo-
bás összkomfortos családi ház szute-
rén, földszint, tetőtér, garázzsal+ ön-
álló kis házzal eladó. Irányár: 32 M Ft.

Pakson, a Kossuth Lajos utcában 
3 lakásos társasházban 58 m2-es 
összkomfortos udvartéri lakás, 765 
m2-es kerttel eladó. Irányár: lakás 
16,5 M Ft.

Pakson, a Jámbor Pál utcában 130 
m2-es, összkomfortos családi ház, 
kis udvarral, tárolóhelyiséggel el-
adó. Irányár: 14,5 M Ft

Pakson, a Kurcsatov út mellett 20 
m2-es, szerelőaknás garázs eladó. 
Irányár: 2,1 M Ft.

Paks csendes, hangulatos részén, 
a József Attila utcában 4 szoba 
összkomfortos, családi ház, 544 
m2 telekterületen, 122 m2 hasznos 
alapterülettel,nagy terasszal, 60 
m2-es melléképülettel, garázzsal, 
pincével, gázfűtéses megoldással 
eladó. Irányár 34 M Ft.

Pakson az Ősz utcában, jó állapotú, 
70 m2-es, 1907-ben épült, présház, 15 
m-es pincével eladó. Irányár: 3,1 M Ft.

Pakson a Dorogi u és a 6-os főút kö-
zötti részen 2754 m2-es zártkert sző-
lővel, gyümölcsössel, lakókocsival, víz- 
villany ellátással eladó. Ár: 3,5 M Ft.

Érdeklődni lehet:

Fonyó Lajos 
ingatlan-, vagyonértékelő 

és közvetítő
Tel: 06-70/310-8374

E-mail: fonyolajos@freemail.hu 

Ingatlan-, vagyonértékelés, ingatlanközvetítés


