
Ragaszkodik a vonzás törvényébe vetett hitéhez, miszerint azt kapja vissza, 

amit ad, mondja Szabóné Sutya Gabriella, az önkormányzat kommunikációs 

referense.                                                                                                         15. oldal

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN
• Szabad felhasználásra, egyszerűen
• Akár 9,83% induló akciós kamat*
• THM 11,07% - 11,98%*

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLAHITEL
• Kedvező számlavezetési kondíciókkal 
• Váratlan kiadások azonnali rendezésére 
• Rugalmasan felhasználható
• THM 11,51% - 28,36%*

*A referencia kamatlábhoz kötött kamat mértéke kamatperióduson (naptári negyedéven) belül nem változik, kamatperiódusonként a referencia kamatláb 
változásából eredően, azzal azonos mértékben módosulhat. Az akciós induló kamatfelárra vonatkozó ajánlat 2015. december 31-ig befogadott, 600 000 
forint hitelösszeg feletti igénylésekre érvényes, legalább 200 000 forint havi nettó igazolt jövedelem a Hitelintézetnél vezetett számlára történő egyösszegű 
érkezése esetén. A nem akciós Személyi Kölcsön esetén a THM: 14,59-18,01%
A kamatok meghatározása 2015. október 1-jétől alkalmazott 3 havi BUBOR érték � gyelembevételével, a THMek meghatározása az aktuális feltételek, vala-
mint az akciós Kölcsön esetében 600 000 forint, míg a nem akciós Kölcsön esetében 500 000 forint hitelösszeg � gyelembevételével történt. A tájékoztatás 
nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. A kölcsön részletes feltételei megtalálhatók az 
adott Szövetkezeti Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Szabályaiban illetve a Hirdetményében, amelyeket a Szövetkezeti 
Hitelintézeti ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben, és honlapján érhet el.

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Paksi � ók
7030 Paks, Villany utca 4. 

Tel.: 75/511-240
e-mail: paks@mecsektakarek.hu
honlap: www.mecsektakarek.hu

Adventi készülődés
13. oldal

Paksi Hírnök
XXIV. évf. 23. szám 2015. december 4.ALAPÍTVA 1989-BEN



Befejeződött az ivóvíz- és szenny-
vízhálózat kiépítése a Vácika 
területén, amelyre úgynevezett 
in-house szerződés keretében a 
Mezőföldvíz K� . kapott meg-
bízást. A kivitelezés során közel 
másfél kilométer hosszú víz- és 
szennyvízvezetéket építettek a 
Vácika utcában és a hozzá kap-
csolódó három építési tömbben. 
Az utcában ezt követően a terü-
leten áthaladó nagyfeszültségű 
távvezeték föld alá helyezésén 
dolgoztak a szakemberek. A Neu-
mann János utca és az ürgemezei 
strandfürdő közötti szakaszon a 
távvezetékkel együtt az optikai 
kábel is föld alá került. A beruhá-
zás az önkormányzat és az E-ON 
közötti együttműködés keretében 

valósult meg, a november végéig 
tartó fejlesztés nem okozott szol-
gáltatásszüneteltetést. A munká-
latok befejeződésével a terepren-
dezés is megtörténik, zúzottköves 
burkolatú út készül. Már készül-
nek a tervek a nagyfeszültségű 
távvezeték-hálózat további sza-
kaszának átépítésére. A strand-
fürdő és a Györkönyi utca közötti 
távvezeték föld alá helyezése az 
atomerőmű-bővítéssel kapcsola-
tos elképzelések előkészítésének 
részeként valósul majd meg. Az 
önkormányzat minden olyan te-
rületen szeretné a magasfeszült-
ségű távvezetékrendszert földká-
belesre átépíttetni, ahol fejlesztés 
indulhat a bővítés kapcsán.                            

-dsz-

A téli időszakban a hajléktalanok 
segítésére várja a lakosság, illetve 
szervezetek, adományozók fel-
ajánlásait a családsegítő csoport. 
Nagy szükség van fér�  és női 
ruházatra: pólóra, nadrágra, pu-
lóverre, kabátra, sálra, kesztyűre, 
sapkára, cipőre. Adományaikat 
a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat I� úság úti irodájában 
várják 8-tól 16 óráig.

Folynak 
a fejlesztések 
Vácikában

Felhívás

 
 

 
 

 

Lacza Gábor Is tvánné  
képvise lő  

te le fon:75/675 -732  
mobil :20 /410 -7512  

Szekszárdi munkahelyre 
összeszerelési munkára 

munkavállalókat 
keresünk 

Paks és környékéről, 
2016. január 4-i kezdéssel. 

Megváltozott 
munkaképességűek 

jelentkezését is várjuk! 
A paksi telephelyről 
az átjutás biztosított. 

Jelentkezni: személyesen a 
7030 Paks, Tolnai út 2. címen 
vagy telefonon: 75/511-128.
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Százmillió forinttal megemeli a többségi 
tulajdonos paksi önkormányzat a Mező-
földi Regionális Víziközmű K�. törzstő-
kéjét a 2015-ös költségvetés terhére, erről 
rendkívüli ülésen döntött a képviselő-tes-
tület. Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző 
elmondta, hogy a forrásra többek között 
a közművezeték-adó és a rezsicsökken-
tés miatt volt szükség, előbbi éves szinten 
210 millió forint kiadást, utóbbi pedig 150 
millió forint árbevételkiesést jelent a 48 
településen szolgáltató cégnek, s a megnö-
vekedett költségeket a díjak befagyasztása 
miatt nem tudták az árakba beépíteni. A 
törzstőkeemelés átmenetileg stabilizálja a 
cég pénzügyi helyzetét.

A címzetes főjegyző arról is tájékoztatott, 
hogy módosították az építményadó mértékét 
a törvény által megengedett legmagasabb, 3,6 
százalékra. Az adóemeléstől, ami elsősor-
ban az atomerőművet érinti, a város jelentős 
többletbevételt remél.
Dr. Blazsek Balázs elmondta, hogy a ko-
rábbi adórendelet felülvizsgálatát szakértők 
bevonásával végezték el, és megállapították, 
hogy szükséges egy új megalkotása, és hogy 
a speciális adótárgyakra tekintettel indo-
kolt az egyes cégekkel megállapodást kötni. 
A paksi atomerőművel 2001-ben jött létre 
egyezmény az építményadó alapjának meg-
határozásáról, ami azóta nem módosult. Az 
eltelt 14 esztendőben azonban az erőmű 

épületállományának forgalmi értéke meg-
növekedett, így indokolt a módosítás. Az 
adó alapját képező épületállomány értékéről 
folynak a tárgyalások.
A címzetes főjegyző kiemelte: az adórendelet 
módosításával a magánszemélyeket érintően 
nincsen változás, és a vállalkozásoknál is sze-
retnék elérni, hogy helyzetük stabil legyen, 
kifejezetten az olyan adóalanyokat célozzák, 
amelyeknek van adó�zetési képességük. 
Azokat az adókat, amelyek kivetését a jogsza-
bály lehetővé teszi az önkormányzat számára, 
be fogják hajtani, hiszen ezekre a bevételekre 
szükség van a városüzemeltetéshez, a felújítá-
sokhoz, hangsúlyozta dr. Blazsek Balázs.                     

Kohl Gy.

Nagyobb bevételt remélnek 
az építményadóból

Elkészült a Kömlődi úti záportá-
rozó, a 100%-os önkormányzati 
�nanszírozású projekt 43,7 mil-
lió forintból valósult meg. Az 
augusztusban indult beruházás 
keretében 3500 köbméter csapa-
dékot befogadó tározó készült, 
melyből zsilippel szabályozva és 
öt bukógáton keresztül lassítva 
folyik már le az esővíz a Köm-
lődi úton keresztül a Dunába a 
környező szőlőkből és szántók-
ról. A kivitelező Dél-Dunántúli 
Vízépítő Zrt. és a Geotechnika 
’84 Víz- és Csatornaépítő K�. 
határidőre fejezte be a munkát.
A Haladás utcai záportározó, 
valamint a Jókai és a Rókus ut-

cában elkészített vízelvezetők 
után a Kömlődi úti létesítmény 
már a negyedik a sorban, ame-
lyik nagy mennyiségű esővíz 
lezúdulásakor védi az egyes kör-
zetet. A fejlesztés a tervek sze-
rint jövőre az Üstökös utcában 
folytatódik, tájékoztatott Girst 
Ádám. A körzet képviselője azt 
is elmondta, hogy a tervek sze-
rint a Kömlődi út felújítása is 
szerepel majd a város 2016. évi 
költségvetésében. A rossz álla-
potú utca burkolatrekonstruk-
ciójának megkezdését ugyanis 
meg kellett előznie a záportározó 
megépítésének, tette hozzá.

Dallos Sz.

Újabb záportározó védi a várost
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Tovább színesedtek idén a paksi játszóterek, és Cseresznyésben egy 
új is épült. Idén négy helyszínen dolgoztak a játszóterek korszerűsítésén 
a DC Dunakom Plusz K�. szakemberei. A cég az önkormányzattal 
kötött közszolgáltatási szerződés keretében végzi a munkálatokat, az 
e célra elkülönített forrás 30 millió forint. A Csengey Dénes Kulturális 
Központ melletti területen is fejlesztettek: kosárhintát helyeztek el a 
kisvonat mellett és körbekerítették a területet. Jövőre új mászóka kerül 
a térre. Cseresznyésben is birtokba vehették november elején az új 
játszóteret a gyerekek. A közösségi tér Spiesz József, a körzet képvise-
lőjének keretéből, illetve a részönkormányzati keret felhasználásával, 
2,5 millió forintból készült el. Az Erkel Ferenc és a Kurcsatov utcában 
felújítás zajlik, tájékoztatott Klézl Terézia, Paks főkertésze. A malom-
hegyi játszótérre köteles mászógúla és mókuskerék kerül Girst Ádám, 
az egyes körzet képviselőjének keretéből, emellett a gumi ütőfelületet 
korszerűsítik, csakúgy mint a Kurcsatov utcában. Az Erkel Ferenc ut-
cai térre december elején helyezik ki az új játékokat. Fotó: Sza�enauer 
Ferenc/Paksi Hírnök

Megváltozott a támogató, a tá-
mogatási összeg, a kuratórium 
összetétele, de maradt a cél: a 
paksi atomerőmű térségének 
fejlesztését igyekszik elősegíte-
ni a Jövőnk Energiája Térség-
fejlesztési Alapítvány (JETA), 
amelyet 2011-ben a paksi 
atomerőmű hozott létre.
Idén a támogatói szerepet a 
Miniszterelnökség vette át az 
alapítótól, s az eddigi évi 500 
helyett 600 millió forint forrást 
juttatott az alapítvány számára. 
A keret terhére 2015 augusztu-
sában meghirdetett pályázatra 
88 igény érkezett. Ezekről paksi 
ülésén döntött a megújult kura-
tórium. Az alapítót képviselő, 
elnöki tisztet betöltő dr. Kovács 
Antal mellett dr. Darányi Atti-
la, Varga Nelli, dr. Bozóky Alex, 

dr. Iván Katalin és Máté Péter 
alkotja immár a grémiumot. 
A beérkezett igényeket szak-
értők segítségével értékelték, a 
hiánypótlások, visszalépések 
után megközelítőleg 720 mil-
lió forint maradt a támogatási 
igény, a 600 milliós keretbe 67 
pályázat „fért bele”. Kováts Ba-
lázs, az alapítvány munkáját 
segítő szakértő kiemelte, hogy 
ezek egymáshoz igen közel álló 
színvonalú beadványok, a szi-
gorú pontrendszerben csupán 
20 pont eltérés volt a legjobbra 
értékelt és a lista végére került 
igény között.
Dr. Kovács Antal, a kuratórium 
elnöke az érintett települések 
vezetőinek részvételével zajló 
nyílt ülésen számolt be arról, 
hogy Lázár János szeptemberi 

ígéretéhez hűen a Miniszterel-
nökség további 150 millió fo-
rintnyi forrást bocsát az alapít-
vány rendelkezésére azért, hogy 
az érvényes, támogatható pályá-
zati igényeket kielégíthesse. En-
nek eredményeként újabb húsz 
igénylő kaphat pozitív választ, 
az odaítélt keret pedig megköze-
líti a 720 millió forintot.
Gerjenben az égetően szüksé-
ges problémák kezelésére, azaz 
a sportcsarnok tetejének felújí-
tására, a világítás korszerűsítés-
re kértek és kaptak támogatást. 
A harmadik, szintén nyertes 
pályázat a település fejlesztési 
tervének elkészítését szolgálja – 
mondta Romhányi Károly pol-
gármester, aki szerint nagy lö-
kést ad a térségnek a JETA által 
biztosított támogatás. Ezzel ter-

mészetesen a jövőben is élni sze-
retnének, hiszen szándékukban 
áll a lehető legjobban kiaknáz-
ni a közelgő erőműberuházást, 
a pályázat pedig segít az erre 
való felkészülésben. Települések 
sora készítheti el szintén alapít-
ványi támogatással fejlesztési 
stratégiáját az új blokkok épí-
tésével kapcsolatban. Emellett 
út- és járdafelújításra, intézmé-
nyek fejlesztésére, energetikai 
korszerűsítésre kapnak pénzt 
az önkormányzatok, a Tolna 
Megyei Balassa János Kórház 
szövettani laboratórium kiala-
kításához, Kalocsa az uszoda és 
gyógyfürdő energetikai fejlesz-
téséhez kért támogatást, több 
helyütt kamerarendszer épülhet, 
konyhafelújítás valósulhat meg 
alapítványi segítséggel. Paks 
egyebek között csatornavizsgá-
ló kamerarendszer vásárláshoz 
kért és kapott támogatást.
A Jövőnk Energiája Térségfej-
lesztési Alapítvány működési 
területén negyvenegy település 
fekszik Tolna és Bács-Kiskun 
megyében, az atomerőmű von-
záskörzetében. A paksi atom-
erőmű által 2011-ben létreho-
zott, és évi 500 millió forinttal 
támogatott szervezet az elmúlt 
években 2,6 milliárd forintot 
ítélt oda pályázatok útján, 12 
milliárd forint fejlesztést gene-
rálva az érintett térségben.

-vt-

Százmilliókkal segítik a térség fejlődését
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Több ingatlan eladását, esetleges 
cseréjét teszi lehetővé az a jóvá-
hagyó döntés, amit novemberi 
ülésén hozott meg a képviselő-
testület. Kalapács alá kerülhet a 
régi SZTK Rákóczi utcai épüle-
te, ami – mint dr. Blazsek Ba-
lázs minősítette – köztudottan 
nagyon rossz állapotban lévő, 
de igen jó helyen fekvő ingatlan. 
Több vevőjelölt is van, így az ön-
kormányzat arra számít, hogy 
jó alkupozícióban lesz. A város 
címzetes főjegyzője azt mondta, 
halasztott birtokba vételt kérnek 
majd, hiszen gondoskodni kell 
az épületben működő központi 
orvosi ügyelet elhelyezéséről. 
Az elképzelések szerint a gyó-
gyászati központhoz közel eső 
épületben bérelnének helyet az 
ügyeletnek. Ezalatt dönthet ar-
ról a testület, hogy megvalósít-
ja-e a rendelőintézetet és balne-
ológiát magába foglaló központ 
harmadik ütemét. Amennyiben 
igen, egy helyre kerülhetnek a 
szakrendelők, az orvosi ügyelet, 
sőt egyes elképzelések szerint a 
mentőállomás is, fejtette ki dr. 
Blazsek Balázs.
A tüdőgondozó műemlék épüle-
tének és a korábbi népfürdőnek 
az értékesítéséhez is hozzájárult 
a grémium. Itt egy adásvétellel 
vegyes csereszerződés megköté-
sére nyílhat lehetőség az előzetes 
tárgyalások alapján. A Sárgödör 
téren lévő, úgynevezett kistér 

egy része magántulajdonban 
van, ha a tulajdonosok beépí-
tenék, megszűnne a lehetőség 

arra, hogy itt rendezvényeket 
tartsanak, amire viszont komoly 
lakossági igény van, ezért az ön-
kormányzat szeretné saját tulaj-
donában tudni a területet.
A tüdőgondozó eladása mellett 
szól, hogy műemléki mivolta 
miatt drága lenne a felújítása. 
Ahogy a főjegyző megjegyezte, a 
műemlékvédelmi főfelügyelőség 
engedélye nélkül majdhogynem 
egy szöget sem lehet kihúzni a 
falból. – Szeretnénk megsza-
badulni azoktól az épületektől, 
amelyek felújítására egy vagyont 
kellene költeni – indokolta dr. 
Blazsek Balázs. Azt mondta, 
miután hasznosítási szándéka 
nincs a városnak, felelőtlenség 
lenne a felújításra áldozni.

A téma tárgyalásakor Horváth 
Zoltán (Jobbik) többször is han-
got adott annak a véleményé-
nek, hogy nem tartja időszerű-
nek az önkormányzati vagyon 
eladását, úgy véli, ha közeledik a 
Paks II. beruházás, felértékelőd-
nek az ingatlanok. Hozzátette, 
véleménye szerint az önkor-
mányzatnak kellene felújítani, 
s úgy eladásra kínálni, esetleg 
hasznosítani épületeit.
– Jó piaci helyzetben vagyunk – 
válaszolt Süli János polgármester, 
aki szerint nem szerencsés, ha 
az önkormányzat vállalkozik a 
felújításra, hiszen annak a város 
hatékony működtetése a feladata, 
nem az ingatlankezelés. Az épüle-

tek – akár a régi SZTK, akár a volt 
tüdőgondozó – rendívül rossz ál-
lapotban vannak. Látván, hogy a 
régi, lerobbant épületek rekonst-

rukciója, különösen, ha az ön-
kormányzat a bonyolító, milyen 
temérdek pénzt emészt fel, sokkal 
jobb megoldás most áruba bocsá-
tani, amikor van vételi szándék, s 
az eladásból származó pénzt egy, 
a tervezett funkcióhoz passzoló 
épület felújítására fordítani. Süli 
János érvként hozta fel, hogy sza-
porodnak a városi feladatok, for-
rásokra lesz szükség.
Kovács Sándor (Paksi Lokálpat-
rióták Egyesülete) is az eladás 
mellett tört lándzsát. – Ezek az 
épületek sok pénz emésztenek 
fel, a munkásszállóvá, irodaházzá 
alakításuk nem az önkormányzat 
feladata – fejtegette, hozzátéve, 
hogy az önkormányzat most sza-
bad pályát adhat a helyi vállal-
kozóknak, akik Pakson akarják 
elkölteni a pénzüket, s ezt most 
meg is tehetik.
Az előbbieknél kisebb érdeklő-
dés mellett zöld utat kapott a mű-
jégpálya melletti terület eladása, 
ami valójában telekkiegészítés. 
A szomszédos ingatlan tulaj-
donosa társasházakat kíván itt 
építeni. Szintén jelentkezhetnek 
a vevők a Táncsics Mihály utcai 
tömb mögött lévő telekért, ahol 
a rendezési terv szerint garázssor 
épülhet, a főjegyző kiegészítése 
szerint a lakossággal egyeztetve, 
városképbe illően, s arra tekin-
tettel, hogy maradjon elegendő 
zöldfelület és élettér a környéken 
lakóknak.                             Vida T.

A régi SZTK-t és a tüdőgondozót is 
értékesítheti az önkormányzat
Fotók: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Fogadóóra

Barnabás István
Mára a pro�zmus uralkodik a 
képviselői munkában a szó jó és 
rossz értelmében is. 25 éve, az első 
képviselő-testület megalakulása-
kor lelkes amatőrök voltunk, bár-
miről órák hosszat tudtunk vitáz-
ni. Ma már mód és szükség sincs 
erre – vallja Barnabás István, aki 
a rendszerváltás óta foglalkozik 
helyi politikával, ötödik ciklusát 
tölti a testület tagjaként. – Nagy 
a felelősség, sok a munka, hiszen 
elkezdődött a város felkészítése az 
erőműbővítésre. Bár nem uralja 
még a képviselői munkát ez a fe-
ladat, de az elmúlt egy évben sok 
megoldásra váró kérdés merült 
fel – fogalmaz az alpolgármesteri 
posztot is betöltő Barnabás István 
példaként említve, hogy földte-
rületeket vettek az ipari park bő-
vítésére, koncepciókat alkottak, 
merre terjeszkedhet a város. A 
Novovoronyezzsel kötött testvér-
városi szerződés is a felkészülést 
segíti. Az orosz település Pakshoz 
hasonló helyzetben van: működő 
atomerőművük kapacitását bőví-
tik. Az orosz város sok mindent 
kiharcolt. – Novovoronyezsben 
megtapasztalhatjuk, milyen elő-
nyökre tehet szert a közösség an-
nak fejében, hogy befogadja ezt 

a nagy művet. Hasonló utat kell 
nekünk is bejárni – fogalmazott, 
hozzátéve: Novovoronyezsben 
felújították a teljes út-, közmű- és 
intézményrendszert és új sport-
centrum is épült. 
Barnabás István nemrégiben az 
1956-os városi ünnepségen po-
hárköszöntőjében azoknak a ci-
vileknek is köszönetet mondott, 
akik jókor, jó helyen emelték fel 
szavukat a választások után a 
Paksot ért megszorítások miatt. 
– A városnak nem kell tartani a 
fejlesztések elmaradásától, ami-
vel a kampány alatt riogattak. Az 
erőműberuházást koordináló po-
litikusok felelősen gondolkodnak, 
jól tudják, nem tehetik az ellensé-
gükké a várost – hangsúlyozta. 
Persze az önkormányzati munka 
nemcsak a bővítésről szól. Több 
nagyszabású beruházás is meg-
valósult az elmúlt időszakban, 
ha ezek nem is voltak mindig 
látványosak. Korszerűsödött a 
szennyvíz- és a hulladékkezelő 
telep, támfalak és záportározók 
épültek. Azzal, hogy megépült 
a Kömlődi úti záportározó, már 
elképzelhetetlen, hogy a lezúduló 
esővíz autókat sodorjon el. Ahogy 
lassan elfogynak ezek a feladatok, 

következhetnek a látványosabb 
beruházások, mint az új egész-
ségügyi szárny megépítése a gyó-
gyászati központhoz vagy a főutca 
felújításának befejezése. Mivel a 
szakirodalom szerint az aszfalto-
zott utakat húszévente fel kell újí-
tani, az útprogramnak talán soha 
nem lesz vége a városban – jegyzi 
meg Barnabás István, hozzátéve: a 
Pakson előnyben részesített faltól 
falig korszerűsítés igen  hasznos, 
mivel a burkolatokkal együtt a 
közművek is megújulnak. Elő-
remutató megoldás a kisebb ut-
cáknál alkalmazott térkövezés is, 
mivel az a burkolat felbontásakor 
nyom nélkül helyreállítható. A 
nagyberuházások közül a hatos 
körzet képviselőjeként a tömbbel-
ső-felújítások folytatását, befeje-
zését is kiemelt feladatnak tekinti. 
A Kurcsatov utca északi oldalán 
lévő házak közötti terek rehabili-
tációjára már elkészült a tervezési 
program: a felújítást két ütemre 
bontva ki is írták  a tervezői köz-
beszerzési pályázatot, a napokban 
meglesz a bírálat, az építkezés 
jövőre elkezdődhet. Ezzel pár-
huzamosan elindul a déli oldal 
terveztetése is, 2017-ben várha-
tóan ott is megújulnak a tömb-

belsők. – Azon leszünk, hogy a 
lakótelep környezete mindenütt 
megújuljon a ciklus végéig. Tíz 
éve tervezzük a központi park fel-
újítását, eddig nem sikerült forrást 
találni rá. A feladat hatalmas, így 
valószínűleg ütemekre bontjuk, 
kisebb összegeket talán könnyebb 
elnyerni. 
A központi park rehabilitáció-
ját célzó pályázati programban a 
Paksi II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola felújítása is szerepelt, 
ez azóta önkormányzati forrás-
ból kezdődött el. A napokban az 
Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma azzal kereste meg Barna-
bás Istvánt, hogy a Budapesten 
működő orosz általános iskola 
és gimnázium szeretne Pakson 
�ókintézményt nyitni. A képvi-
selő szerint a II. Rákóczi alkalmas 
lenne a célra. Ez még ugyan a jövő 
zenéje, de az iskola felújítása ettől 
függetlenül is befejeződik remé-
nyei szerint 2018-ra. Hozzátette: 
akár alpolgármesterként, akár a 
hatos körzet képviselőjeként ke-
resik a választópolgárok, minden-
ben igyekszik segíteni, és várja az 
erőműberuházás előkészítésének 
felgyorsulásával megszaporodó 
önkormányzati feladatokat.   -dal-
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Fogadóóra

Tell Edit
Tell Editet, Paks alpolgármesterét, 
a hetes körzet képviselőjét nem-
csak kéthetenkénti fogadóóráján 
kereshetik, ajtaja bármikor nyitva 
áll. Elmondta: érkeznek pana-
szok a körzet rossz állapotú utcái, 
a Búzavirág és az Ady kapcsán. 
Utóbbira már készen vannak a 
tervek, jövőre megvalósul a re-
konstrukció. A város idei nagy-
beruházásai közül az egyik a hetes 
körzetben zajlott: a vácikai ivóvíz- 
és szennyvízhálózat kiépítése. Egy 
új városrész alakul ki a területen, 
az alapinfrastruktúra-fejlesztés 
mintegy kétszázmillió forint volt. 
Folynak a jó értelemben vett csa-
tározások a lakótömbök kiala-
kítására, van mivel foglalkozni, 
tájékoztatott a körzet képviselője. 
– Azt szeretnénk, hogy a város-
hoz méltó, egységes lakókörnye-
zet alakuljon ki a Vácikában. Ha 
a tulajdonosok megegyeznek és 
kialakíthatók a telkek, tömbök, 
akkor az utak megépítésével 
folytatódik a terület fejlesztése – 
mondta el Tell Edit, hozzátéve: a 
Tolnai úton jelentkező csapadék-
víz-elvezetési probléma reménye-
ik szerint megszűnt a Páli árok 
rekonstrukciójának köszönhető-
en. Várják a tapasztalatokat és ezt 

követően gondolkodnak tovább a 
Tolnai útra tervezett átalakítások-
ról, melyek részeként akár a busz-
megállót is áthelyezhetik, hogy ne 
álljon meg a víz a területen. Tell 
Edit képviselői keretét a Szent-
lélek-templom mögötti parkban 
lévő utcabútorok cseréjére fordít-
ja. Ahogy elmondta, a templom 
környezetének korszerűsítése az 
egyházzal együttműködve törté-
nik majd, a turisták fogadására 
tervezett buszmegálló pedig az 
Ady utca felújításakor készülhet el.
– Az előző ciklusban tanácsko-
zási joggal vettem részt a testület 
munkájában, 2014-től a hetes 
körzet megválasztott képviselője 
vagyok, ami már egy más szol-
gálatot jelent – fogalmaz  Tell 
Edit, aki szerint a városvezetők 
feladata, hogy ne csak a gazdasági 
programot és az ígéreteiket való-
sítsák meg az ötéves ciklusban, 
hanem a városi összetartozást is 
erősítsék.  – Fontos például, hogy 
advent idejére is szervezzünk 
programokat, hiszen e rendezvé-
nyek még erősebbé kovácsolják a 
közösséget – hangsúlyozta. A vá-
rosi nagyrendezvények program-
jain a jó tartalmak megtartása 
mellett, folyamatosan próbálnak 

újítani. A tervek szerint jövőre a 
kézdivásárhelyi tapasztalatokat 
hasznosítva változni fog a már-
cius 15-i városi ünnepség. Az el-
képzelések szerint a környék tele-
püléseit is bevonják a kifejezetten 
a hagyományőrzésre és a törté-
nelmi példaképek emlékezetére 
épülő program lebonyolításába. 
Meglepetésként lesz városi újévi 
koncert, és nyáron egy új városi 
ünnep is, a város napja, felvonu-
lással. Ahogy Tell Edit elmondta, 
a városmarketing-tevékenység-
nek köszönhetően már minden-
ütt megjelenik, hogy Paks élhető, 
komfortos település. Város�lmek 
is készültek, melyek hatása hosz-
szú távon lesz tapasztalható, de 
például az Örökségünk videoklip 
is jó példa rá, hogy egy kis�lm 
miként tudja vinni egy város jó 
hírét. A helyi értékek megőrzése 
kiemelt feladat, hangsúlyozta az 
alpolgármester, hiszen nagyon 
kevesen vannak ma már, akik a 
lejegyzéssel, a kutatással foglal-
koznak. A gyűjtemények fon-
tosak, mert ugyan fontos az utak  
minősége és az új beruházások 
megvalósítása, de a kulturális 
örökség lesz az, amire százötven 
év múlva emlékezni fognak.

A roma közösségi ház és a roma 
tanoda után újabb, a nemzetiséget 
segítő intézmény nyílott az ön-
kormányzat és az erőmű támoga-
tásával: a Paksi Roma Integrációs 
Iroda. – Sok vitám van a roma 
vezetőkkel, akik számos esetben 
azt várják, hogy kiszolgálja őket 
a rendszer és nem igazán szeret-
nének tenni sem önmagukért, 
sem a csoportért, amiben élnek. 
Egy lehetőséget látok most, hogy 
egy kicsit összetartóbban tudjunk 
gondolkodni: a helyi esélyegyen-
lőségi fórum keretében életre 
hívott munkacsoport alakuló ülé-
sén sikerült összehoznunk a roma 
vezetőket. Elmozdulást hozhat, 
hogy megértették: mindannyian, 
akik a roma társadalmat tudnák 
vezényelni, egy kis körben gazdái 
is ennek a feladatnak. Talán így 
pici lépésekkel, de előrehaladunk 
– fogalmazott Tell Edit. Türelmes-
nek kell lenni a beruházásokat 
tekintve is, hangsúlyozta. – Elké-
szült a Deák-ház épülete, most idő 
kell ahhoz, hogy a szakemberek 
tartalommal töltsék meg az épü-
letegyüttest és egy szép ünnep-
napon, mondjuk, a Múzeumok 
Éjszakáján megnyissuk a nagykö-
zönség előtt.                               -dsz-
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Atomerőmű

Nyílt tenderen választja ki 
beszállítóit a Roszatom

MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

További információ:      
www.mvmpaks2.hu

www.facebook.com/MVMPaks2

Nyílt tenderen fogja kiválasztani 
leendő beszállítóit a Paks II. épí-
tése során a Roszatom – mondta 
Kirill Komarov vezérigazga-
tó-helyettes annak a kétnapos 
konferenciának a nyitónapján, 
amit az orosz atomenergetikai 
konszern rendezett atomenerge-
tikai ipari beszállítóknak Buda-
pesten. Az Atomex-Europe 2015 
elnevezésű találkozón előadások 
sora hangzott el az együttműkö-
dés lehetséges formáiról. Kirill 
Komarov dr. Aszódi Attilával kö-
zös sajtótájékoztatóján kiemelte, 
hogy a projekt 2018-ig tartó elő-
készítő szakaszába már vontak 
be magyar vállalkozásokat. – Az 
atomerőmű lelkét, a reaktort és 
a speciális alkatrészeket Orosz-
országban fogják előállítani, de 
alapelveinknek megfelelően az 
összes további berendezésre, 
építési munkára nyílt pályázatot 
fogunk kiírni, betartva annak 
szabályait. Ezeken, úgy vélem, a 
magyar vállalatoknak előnyük 

lesz, hiszen �zikailag közel van-
nak. Az építési munkálatokhoz 
sokkal egyszerűbb lesz itt mun-
kaerőt toborozni, mint más or-
szágokból – vázolta. Azt mondta, 
eddigi tapasztalataik szerint a 
kétblokkos atomerőművek épí-
tési csúcsidőszakában az építke-
zés 4-5000 embert foglalkoztat, 
ezek zöme az adott országban él. 
Ezenkívül a különböző berende-
zések előállításában, szerelésében 
is lesznek feladatok. – Tapasztala-
taink szerint minden munkahely 
négy-öt újabbat generál, ezért a 
beruházás komoly foglalkoztatási 
növekedéssel fog járni, 25-35 ezer 
állással számolunk a Paks II. pro-
jekt kapcsán – mondta.
A negyvenszázalékos részvétel az 
államközi szerződés értelmében 
a projekt értékének 40 százalé-
kát jelenti, húzta alá dr. Aszódi 
Attila. Ahhoz, hogy a magyar 
beszállítók részt tudjanak venni 
a projektben, komoly felkészü-
lésre van szükségük, tekintettel 

arra, hogy az atomerőmű nagyon 
speciális környezet, ahol komoly 
minőségügyi előírásoknak kell 
megfelelni, szigorú munkabiz-
tonsági, nukleáris biztonsági és 
környezetvédelmi előírásokat 
kell teljesíteni – részletezte. – 
Szerencsénk van abban, hogy 
több mint harminc éve mű-
ködnek atomerőművi blokkok 
Magyarországon, így megvan az 
országban az a tudás, ami alapján 
erre a nagy feladatra fel lehet ké-
szülni – emelte ki. Azt mondta, 
az építőipari tevékenységben, a 
gépészeti és a villamos szerelési 
munkákban számolnak magyar 
részvétellel, de több olyan cég 
van, amely képes arra, hogy be-
rendezéseket előállítson és be-
szállítson az erőműbe.
Kirill Komarov arra a kérdésre, 
hogy a Roszatom szempontjá-
ból mekkora kockázatot jelent az 
Európai Bizottság vizsgálata, azt 
mondta, cégük nem szereplője 
a vizsgálatnak, a tárgyalásokat 

magyar kollégáik folytatják, ők 
pedig pontosan végrehajtják az 
összes kötelezettségüket, mégpe-
dig nyíltan, transzparens módon. 
– Ez kölcsönösen előnyös projekt 
mind Oroszország, mind Európa 
számára. Európában újabb mun-
kahelyeket, értékeket teremtünk. 
Nézzék meg, hány ember foglal 
ma itt helyet, ők mind vállalati 
vezetők, akik számítanak arra, 
hogy szerephez jutnak a Paks II. 
projekt megvalósításában. Szilár-
dan hisszük, hogy sikerül nekik 
– húzta alá.
Újságírói felvetésre arra is kitért, 
hogy a cseh példától eltekintve 
a világon senki nem ír ki pályá-
zatot atomerőművekre, mert így 
lehetetlen kiválasztani a szállítót, 
hiszen a technológia, a �nanszí-
rozás, a szakemberek felkészí-
tése, a kiégett üzemanyag és a 
radioaktív hulladékok elhelyezé-
sének kérdése annyira bonyolult, 
hogy ezt nem lehet egy pályázati 
kiírásba belesűríteni.
Európában jelenleg öt reaktort 
építenek hármat orosz, kettőt 
francia technológiával, és egyiket 
sem előzte meg pályázat.   Vida T.

Az orosz atomenergetikai 
ipar 70 éves jubileumi emlék-
érmét vehette át Pónya József, 
a paksi atomerőmű korábbi 
vezérigazgatója az Atomex 
Europe 2015 megnyitóján 
Budapesten, ahol kitüntették 
még a Központi Fizikai Ku-
tatóintézet volt igazgatóját, 
Gadó Jánost és a Budapesti 
Műszaki Egyetem professzo-
rát, Szatmáry Zoltánt is.
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Hamvas István szereti nyugtával 
dicsérni a napot, így arra néz-
ve, hogy 2015 milyen éve lesz 
a paksi atomerőműnek, nem 
bocsátkozik jóslásokba. Mint az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
vezérigazgatója elmondta, az év 
első tíz hónapja alapján az üzleti 
tervet várhatóan teljesítik, és el-
érik a kitűzött célokat annak el-
lenére, hogy a sorban első egyes 
blokki főjavítást – „a sors olyan 
összejátszása révén, ami akkor 
terhelte a céget” – viszonylag 
nagy késlekedéssel végezték el. 
A terv 45 nap volt, amit 17 és fél 
nappal haladtak túl. 
– Az erőmű szakmai közössége a 
többi főjavítást az órabontásban 
tervezett ütemezés szerint hajtot-
ta végre – mondta a vezérigazga-
tó. A biztonsági mutatók – egyet 
kivéve – szintén jól alakultak 
eddig, és várhatóan az árbevétel 
és eredmény tekintetében is tel-
jesülnek az elvárások. Ha minden 
jól megy, a termelést tekintve is a 
legjobbak között lehet 2015. Azt, 
hogy ez az árbevételre nem lesz 
igaz, Hamvas István azzal indo-
kolta, hogy az anyacéggel egyez-
tetve csökkentették az eladási árat 
az elmúlt időszakban. Hozzátette, 
hangsúlyozni kell, hogy a paksi 
atomerőmű stratégiájában nem a 
minél nagyobb eredmény elérése 
a legfontosabb célkitűzés. A hosz-
szú távú stratégia több lábon áll. 

– Cél, hogy minél biztonságosab-
ban, a lehető legtöbbet, a lehető 
legtovább termeljünk, amíg az 
gazdasági szempontból megéri – 
húzta alá. 
Mint kifejtette, e célok szolgála-
tába állítva folyamatos fejlesztés 
zajlik az atomerőműben a szak-
embergárda tudására, kreativi-
tására építve. Az egyik terület 
a sokat emlegetett biztonság, a 
másik a termelés maximalizálá-
sa. Az egyik, ma aktuális, komoly 
fejlesztés a C15 projekt, amelynek 
lényege, hogy az eddigi 11 hónap 
helyett 15 hónapig üzemeltetik a 
reaktorokat. A cég vezérigazgató-
ja szerint ez olyan, akár a repülő, 
amely kevesebb le- és felszállással 
teszi meg ugyanazt a távolságot. 
Ezáltal nemcsak hatékonyabbak 
lesznek a blokkok, hanem a biz-
tonságuk is javul. Az átalakítás 
nyomán az atomerőmű éves ár-
bevétele 3,5 milliárd forinttal nő, 
holdingszinten ez az összeg 4,2 
milliárd forint. A rendelkezésre 
állási mutatónál, ami 90 százalék 
körüli értéket mutat, két százalé-
kos javulást jelent az évi plusz 25 
termelési nap. Hamvas István ar-
ról tájékoztatott, hogy már aláírta, 
és rövidesen benyújtják a nukle-
áris hatósághoz a hármas blokk 
üzemidő-hosszabbítására vonat-
kozó engedélykérelmet, mert a 
reaktor tervezett üzemideje 2016-
ban lejár. 

A nyugdíjazására vonatkozó hí-
rekkel kapcsolatban azt mondta, 
egy évvel ezelőtt kérte az igaz-
gatóság elnökétől, hogy tegyék 
meg az utódlásával kapcsolatos 
lépéseket. – Úgy gondolom, 
nem helyes, ha valaki szakmai 
pályafutása utolsó időszakában 
olyan döntést, hoz, amelynek 
hatásaival már nem kell szem-
besülnie. Ha az új blokkra és a 
paksi atomerőműre váró felada-
tokra tekintek, úgy gondolom, 
nem illik, nem korrekt, ha olyan 
beosztásban maradok, ahol 
nagy horderejű döntéseket kell 
hozni – vázolta. Mint mondta, 
természetesen nem készül há-
tat fordítani az atomerőműnek, 
ahol 38. évét tapossa, de tizen-
két évnyi felsővezetői időszak 
után olyan feladatot vállalna 
szívesen, ahol a döntés felelős-
sége már nem az övé. Azt, hogy 
lemondott a Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítvány ku-
ratóriumi elnöki posztjáról, ha-
sonló okokkal indokolta. 
– Nem volt semmilyen presszió, 
de a kuratórium tagjaival együtt 
úgy ítéltük meg, helyes, ha átad-
juk helyünket a �ataloknak. A 
JETA-t mi alapítottuk, négy évig 
nagyon sikeresen működött. Így 
értékeljük mi, így értékeli a tu-
lajdonos és a politika is, amely 
úgy döntött, hogy a �nanszíro-
zást a kormány veszi át – rész-

letezte. Hozzáfűzte, dr. Kovács 
Antal személyében igen jó kép-
viselete lesz az alapítónak.
A kérdésre, hogy az atomerő-
műben felnövő új nemzedékbe 
beléplántálódott-e az elhiva-
tottság, ami az építést megélő-
ket jellemezte, azt mondta: 
maga is sokáig azt hitte, csak az 
a jó, amit ők képviselnek, de be 
kellett látnia, hogy a �atalok is 
tudják teljesíteni az elvárásokat, 
felkészültek, meg lehet bízni 
bennük. 
– Ez a csapat nagyon jó, én nyu-
godtan merek aludni, mert an-
nak ellenére, hogy ők nem tettek 
szert az üzembehelyezéskori ta-
pasztalatokra, jó kezekben van 
náluk az atomerőmű.
Az atomenergiát érő kritikákkal 
kapcsolatban úgy fogalmazott, 
hogy számára azt a legnehezebb 
megélni, hogy a kommunikáció 
központosításával kevesebb le-
hetőségük adódik a témáról be-
szélni, pedig, ahogy fogalmaz, az 
atomenergia mellett nagyon ko-
pogós érvekkel tudnak szolgálni. 
– Az elmúlt húsz évben végzett 
kutatások szerint a lakosság több 
mint 70%-a támogatja az atom-
energia felhasználását. Rendre 
megkérdeztük, és azt a választ 
kaptuk, hogy emögött az áll, 
hogy az itt lévő szakembergárdát 
hitelesnek tartják – fejtette ki. 

Vida Tünde

Hamvas István: 
jó az atomerőmű szakembergárdája

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Négy település vezetője nemmel 
szavazott a Társadalmi Ellenőrző 
Információs és Településfejlesz-
tési Társulás (TEIT) Uszódon 
tartott ülésén, így Györköny, 
Madocsa és Dunapataj nem 
csatlakozhat a társuláshoz. A 

többség, kilenc település polgár-
mestere igennel szavazott ugyan, 
de ez kevés volt a pozitív dön-
téshez: a szervezet alapszabálya 
szerint ugyanis százszázalékos 
támogatás kell a tagfelvételhez. 
Dr. Bálint József elnök, Kalocsa 

polgármestere azt mondta, az el-
utasítással nem tud azonosulni. 
Úgy véli, hogy a döntéssel a rö-
vid távú érdekek miatt feladták 
a hosszú távúakat. Arra is kitért, 
hogy az alapszabályban az szere-
pel, hogy a 12 km-es körben lévő 
települések alkotják a társulást, a 
három jelentkező pedig ennek a 
kritériumnak megfelel. – Ez egy 
olyan, alapszabályba foglalt elv, 
amit be kellett volna tartanunk, 
hiszen vállalt feladatainkat is 
ebben a körben kell végrehajta-
nunk – mondta el véleményét. 
Korábban már Öregcsertő és 
Németkér is jelezte belépési 
szándékát, de ezt azzal, hogy 
nem érinti őket a 12 km-es zóna, 
nem akceptálta a TEIT tagsága. 
Az ebben a körben fekvő három 
település tagsága ellen szavazott 
Dunaszentbenedek, Foktő, Gé-
derlak és Uszód polgármestere, 
habár az előterjesztés azt is rög-
zítette, hogy a csatlakozásukat 
akkor fogadják el, ha az a jelen-
legi tagság számára nem jár hát-
ránnyal. 
– No comment – mondta Braun 
Zoltán, Györköny polgármeste-

re. Majd hozzátette, köszöni an-
nak a kilenc polgármesternek, 
aki mellettük szavazott, és várja 
azt, hogy a többiek is így tegye-
nek, ugyanis újra kezdeményez-
ni fogja a felvételt, hiszen a fe-
ladat, amire a TEIT szerződött, 
a 12 kilométeres körben élők hi-
teles, pontos, közvetlen tájékoz-
tatása, ez pedig a györkönyieket 
is magában foglalja. Azt mond-
ta, készek részt vállalni a feladat-
ból, de az ezért járó juttatásokra 
is számítanak, már csak azért is, 
mert azok a település fejlesztését 
szolgálhatnák. Egy atomerőmű 
környezetében minden tele-
pülésnek el kell érnie bizonyos 
fejlettségi szintet, színvonalat, 
hangsúlyozta. 
A TEIT ülésén Bedi Gyula, 
Uszód polgármesterének felve-
tése nyomán bizalmi szavazásra 
is sor került. A vezetőket a ciklus 
végéig megerősítették a poszt-
jukon. Gáncs István alelnök 
minden településvezető vok-
sát megkapta, dr. Bálint József 
elnök eggyel kevesebbet: Bedi 
Gyula ugyanis a szavazás idejére 
elhagyta a termet.                   -vt-

A térítésmentesen adható inf-
luenza elleni vakcina már az ol-
tóorvosoknál van – jelent meg 
a hír a közelmúltban a Tolna 
Megyei Kormányhivatal honlap-
ján. Minden szezonra az előző 
évi kórokozó alapján készül új 
oltóanyag, ezért szükséges újra 
beoltatni magunkat. Az ingye-
nes oltást azok kérhetik, akik 
egészségi állapotukra, korukra 
vagy munkakörükre tekintettel 
a meghatározott kockázati cso-
portok valamelyikébe tartoznak. 
Fél éves kor alatt a gyermekek 
nem olthatók in�uenza ellen, 
ilyen esetben a környzetükben 
élőknek ajánlott kérni az oltást, 
mert ezzel egyrészt védik ma-

gukat, másrészt csökkentik az 
in�uenzavírusok átadásának le-
hetőségét. A 6-36 hónapos gye-
rekeknek mindig külön vakcina 
készül. Ha valaki szeretné be-
oltatni magát, minden esetben 
keresse fel háziorvosát, aki tájé-
koztatja a tudnivalókról. Mivel 
az in�uenza szezonja általában 
decemberben indul, és a teljes 
védettség körülbelül két hét 
alatt alakul ki, a védőoltás már 
időszerű. Az oltást követő 1-2 
napon belül helyi fájdalom, pír, 
duzzanat, izomlázszerű panasz, 
enyhe láz, fejfájás előfordulhat. 
Az ennél súlyosabb tüneteket je-
lezni kell az oltóorvosnak.

-kgy-

A tervek szerint december 15-én nyitja meg kapuit a műjégpálya a 
Gesztenyés úton, elkezdődött a létesítmény felkészítése a szezonra. Az 
üzemeltetés idén is a DC Dunakom Plusz K�. feladata. A belépőjegy-
árak nem változnak a tavalyihoz képest, tájékoztatott Puskás János, 
az önkormányzati szolgáltatócég ügyvezetője. Fotó: Pixabay

TEIT: nem a csatlakozási kérelmekre

Közeleg  
az influenzaszezon

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Sávolt-Szabó Tünde államtitkár 
felkérésére, az EMMI sportért 
felelős helyettes államtitkára 
lett Kozmann György. Új tiszt-
sége összeférhetetlen a városi 
önkormányzatban betöltött 
képviselői mandátumával, ezért 
arról lemondott. A többszörös 
világ- és Európa-bajnok kenus 
lapunknak azt mondta, nem so-
kat töprengett a válaszon, mert 
úgy gondolta, fantasztikus le-
hetőség, testhez álló feladat vár 
rá. – Nagy öröm, hogy Magyar-
ország sportéletének szolgála-
tába állhatok – hangsúlyozta 
hozzáfűzve, hogy különösen 
nagy dolog ez most, amikor az 
országnak olyan kormánya van, 
amely stratégiai ágazatként ke-
zeli a sportot. Mint mondta, 
kétlaki életre kényszerülnek, de 
paksiak maradnak és amennyire 

lehetőségei, energiája engedi, tá-
mogatja a paksi célokat.
A Fidesz paksi csoportjának új 
delegáltja, Bordács József várha-
tóan december 16-án teszi le az 
esküt. – Tevékeny tagja akarok 
lenni a testületnek annak ellené-
re, hogy egyedül és kisebbségben 
vagyok – fogalmazott Bordács 
József, aki nyugodt, kiegyensú-
lyozott, ugyanakkor határozott 
fellépést ígér. Azt mondja, tes-
tületbe kerülésével bizonyára 
kicsit izgalmasabbak lesznek az 
önkormányzati ülések, de nem 
kell arra számítani, hogy a várost 
vezető néppárti frakció minden 
kezdeményezésével szembeszáll.  
– Minden olyan döntést támogat-
ni fogok, ami Paks fejlődését, az 
itt élők életkörülményeinek javu-
lását szolgálja. Természetesen ez 
az atomerőmű-fejlesztéssel kap-

csolatos ügyeket is érinti. Szorgal-
mazni fogom az ehhez szükséges 
városi feladatok elvégzését – fo-
galmazott. Kérdésünkre, hogy 
mi az, ami mellé nem teszi le a 
voksát, azt mondta, „elsősorban 
az elmúlt tizenöt év negatív vá-
rosvezetési döntéseinek esetleges 
folytatását és az azokhoz köthető 
gondolkodásmódot  és személye-
ket” nem kívánja támogatni. Az, 
hogy  vannak és lesznek olyan té-
mák, amikben más nézetet vall és 
esetleg vitába száll majd, szerinte 
természetes, sőt a demokráciának 
éppen az a lényege, hogy vitában, 
a vélemények megismerése, üt-
köztetése után dőljenek el a dol-
gok. Nem titok, hogy vannak és 
lesznek is egyeztetések Süli János 
polgármesterrel. A kormányt 
megjelenítő helyi politikai szer-
vezetnek együtt kell működnie a 

jelenleg regnáló polgármesterrel, 
húzta alá Bordács József kiemel-
ve, hogy elindult és folytatódni 
fog, folyamatos lesz a párbeszéd 
Paks polgármesterével. Mint 
mondta, annak, hogy tudnak és 
akarnak közös célokért dolgozni, 
ékes példa a megyei közgyűlés-
ben végzett munkájuk.
A testület régi-új képviselőjének 
(Bordács József az előző ciklus-
ban is a képviselő-testület tagja 
volt), mostanában igen sűrű a 
programja, az atomerőműben 
végzett munkája, saját építőipari 
cége és családja, valamint a me-
gyei önkormányzatban és im-
már a városi testületben végzett 
munkája mellett tanulmányai is 
lefoglalják. Ez azonban várható-
an már csak néhány hétig ter-
heli, ugyanis a dunaújvárosi fő-
iskola minőségirányítás szakán 
végez, jelenleg szakdolgozatát 
írja, januárban államvizsgázik.
Bordács József arra is kitért hogy 
a képviselő-testületi munka ezút-
tal más lesz, mint az elmúlt cik-
lusban, mert most listáról jutott 
mandátumhoz. – Ennek ellenére 
a hármas körzet ügyeit szívemen 
fogom viselni, hiszen ott élek a 
családommal, érzékenyebben 
érintenek az itt felmerülő prob-
lémák. A körzetben élők számít-
hatnak rá, hogy megpróbálom az 
érdekeiket képviselni, de az egész 
város problémáit magaménak ér-
zem – összegezte.                   Vida T.

Azt mondjuk: nem minden be-
vándorló terrorista, ugyanakkor 
minden terrorista bevándorló 
– szögezte le Horváth Zoltán, a 
Jobbik paksi elnöke a migráns-
helyzet kapcsán tartott sajtótá-
jékoztatóján, reagálva a pénteki 
13-i párizsi terrortámadásokra. 
– Tekintettel a Franciaország-
ban történtekre, a menedékké-
rők kötelező betelepítési kvótá-

ja elleni aláírásgyűjtési akción 
túllépett az idő. A liberális gyö-
kerű engedékenység veszélybe 
sodorta Európát – szögezte le 
Horváth Zoltán hozzátéve: a 
Jobbik Magyarországért Moz-
galom alaptörvény-módosítást 
kezdeményez, hogy ügydöntő 
népszavazást lehessen kiírni a 
bevándorlás és a kvótarend-
szer kérdésében. Az ügydöntő 

népszavazást ilyen esetben az 
alaptörvény jelenleg nem te-
szi lehetővé, mivel nemzetközi 
szerződésekkel kapcsolatban 
nem lehet népszavazást tartani, 
ezen változtatna a kezdeménye-
zés.  Az alaptörvény módosítá-
sához szükséges kétharmados 
többséget a Jobbik biztosítaná a 
kormány számára – mondta el a 
párt helyi elnöke.                      -kg-

Tevékeny tagja lesz a testületnek

Jobbik: a kvótarendszer elleni 
aláírásgyűjtésen túllépett az idő

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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A Benedek Elek Óvoda Hét-
szín virág tagóvodájának tör-
ténetéről folyt a szó azon az 
ünnepi teadélutánon, amelyet 
a gyermekintézmény hatvan-
öt éves fennállása alkalmából 
rendeztek. Volt miről beszél-
getniük az egykori és jelenlegi 
kollégáknak, hiszen az eltelt 
évtizedek alatt nagy változáso-

kon ment át az intézmény. A 
dokumentumok szerint 1950-
ben kezdte meg működését az 
akkor Újvárosi, ma Hétszínvirág 
néven működő tagóvoda. A 
Tolnai úti intézmény kezdetben 
csak az utcafronti épületből állt, 
majd amikor megkezdődött az 
atomerőmű építése, s megnöve-
kedett a lakosságszám, szüksé-

gessé vált az udvar felőli szárny 
hozzáépítése. Ez idő tájt kilenc 
csoportban dolgoztak az óvó és 
dajka nénik. Ma egy szép, ki-
válóan felszerelt, tágas udvarral 
rendelkező gyermekintézmény 
a Hétszínvirág, amely 2001 óta 
viseli ezt a nevet, s ahol jelenleg 
hat csoportban folyik a munka. 
A környezeti nevelést fókuszba 
állító óvoda szakmai munkája 
ma már nemcsak a városban, 
hanem országosan is ismert. A 
teadélutánra nagy örömmel jöt-
tek a jelenlegi és egykori kollé-
gák, és senki sem érkezett üres 
kézzel, a sütemények mellett 
sokan hoztak fotókat, sőt volt, 
aki még videofelvételeket is. A 
kötetlen beszélgetés előtt Bos-
nyák Zoltánné, a Benedek Elek 
Óvoda vezetője, Jantnerné Oláh 
Ilona a tagóvoda vezetője és 
Barnabás István alpolgármester 
köszöntötte a megjelenteket.

-gyöngy-

Cselekvési tervet készít a Ká-
bítószerügyi Egyeztető Fórum 
(KEF), amely a 2014-ben elfo-
gadott hétéves stratégiára épül. 
A fórum novemberi ülésén el-
hangzott: szükség lenne Pak-
son egy szenvedélybeteg-ellá-
tóra, ehhez terveznek felmérést 
készíteni. Erdélyi Gabriella, a 
KEF vezetője elmondta: az ösz-
szejövetelen a Dél–Dunántú-
li Regionális Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum pécsi üléséről 
tartottak beszámolót, bemutat-
ták a paksi helyi esélyegyen-
lőségi programot, és megis-
merkedtek az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. munkahelyi 
drogprevenciójával is, Lászlóné 
Németh Ilona előadásában. Be-
mutatkozott a KEF tagjai előtt 
az Atomcenterben megnyíló 
Atomland játszóház is, amely 
a tervek szerint a jövő év elején 
nyitja meg kapuit.

Faller Gábor

Együttműködési megállapodást 
írt alá Fehérvári Tamás, a Tol-
na Megyei Közgyűlés elnöke és 
Alexej Gorgyejev, Voronyezs 
megye kormányzója Moszkvá-
ban, a X. Jubileumi Nemzetközi 
Társadalmi Párbeszéd-fórum 
keretében. Az oroszországi Vo-
ronyezs megye és Tolna megye 

együttműködése a dokumen-
tum szerint érinti többek kö-
zött az ipart, a mezőgazdaságot, 
a kereskedelmet, a kultúrát, a 
turizmust és a sportot. A part-
nerség megvalósulhat kiállítá-
sok, konferenciák, kerekasztal-
fórumok rendezésével. Hasonló 
orosz–magyar együttműködési 

megállapodások már koráb-
ban is létrejöttek. A Társadal-
mi Ellenőrző, Információs és 
Területfejlesztési Társulásban 
(TEIT) részt vevő települések 
közül Paks Novovoronyezzsel, 
Gerjen pedig Desznogorszkkal 
kötött testvérvárosi megállapo-
dást.

November 27. a véradók napja. 
A Magyar Vöröskereszt alaptevé-
kenységének részeként szervezi 
az önkéntes véradók részvéte-
lét a véradásban. A biztonságos 
hazai vérellátáshoz évente 500 
ezer egység vérre van szükség, 
aminek biztosításához nélkü-
lözhetetlenek a véradók. A Vö-
röskereszt megbecsüli véradóit, 
elismeri tevékenységüket. Idén 
56, kerek véradásszámot elért 
donort köszöntöttek Pakson, kö-
zöttük a kilencvenszeres véradó 
Péter Lajost, Lacza Ferencet és 
Babik Gyulát. Támogatói okle-
velet adományoztak az Erzsébet 
Nagy Szállodának, mert évek óta 
közreműködik a városi véradó-
ünnepség színvonalas lebonyolí-
tásában.

Teadélutánnal ünnepeltekTámogatói 
oklevél az  
Erzsébet Nagy 
Szállodának

Testvérmegye lett 
Voronyezs és Tolna

Ülésezett 
a KEF

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Fotó: Tolna Megyei Közgyűlés
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Az adventi koszorú gyertyái 
egy-egy fogalmat – a hitet, a re-
ményt, az örömöt és a szeretetet 
– is szimbolizálnak. Ezek szelle-
mében éljük meg az ünnepvárás 
időszakát, visszatekintve és érté-
kelve az eltelt esztendőt és előre-
tekintve jövőbeni feladatainkra. 
Erről beszélt köszöntőjében Süli 
János polgármester a Városháza 
előtt tartott adventi gyertyagyúj-
táson, amelyet az önkormányzat 
és a Paksi Kertbarátok Egyesülete 
közösen szervezett. Az ökumeni-
kus eseményen a Szeretet lángjai 
címmel zenélt az Áttörés keresz-
tény i�úsági csoport, illetve Gyu-
lai István és Ulbert Andrea, majd 
teával, mézeskaláccsal kínálták a 
vendégeket az ünnepi fényekbe 
öltöztetett téren. 

Pénteken este is gyertyagyújtásra 
várták a lakosságot, akkor nyitot-
ták meg Dunakömlődön az Ad-
venti udvar elnevezésű program-
sorozatot. Mint azt Fitt Szabolcs 
akolitus elmondta, sok helyen 
rendeznek adventi programot, de 
talán kevés alkalommal mutat-
nak rá igazi lényegére, arra, hogy 
a karácsonyt megelőző négy hét 
a Krisztus-várás és a bűnbánat 
ideje. A rendezvénysorozat meg-
valósításán a helybeliek minden 
esztendőben együttmunkálkod-
nak, közösen állítják a sátrat, dí-
szítik a helyszínt és szervezik a 
vásárt. Az első esten Lovász Zsolt 
paksi káplán gyújtott gyertyát az 
adventi koszorún, majd a közös-
ségi házba invitálták a lakossá-
got, ahol Nagy Katarin és Müller 

Beáta énekművészek, valamint 
Lozsányi Soma orgonaművész lé-
pett fel. Kiállítás is helyet kapott a 
közösségi házban, ahol Szilvássy 
Ildikó festményeit mutatják be. 
A dunakömlődi adventi udvarba 
péntekenként 18 órára várják az 
érdeklődőket. 
Közben Pakson is számos prog-
ram lesz a közelgő ünnepig. A 
polgármesteri hivatal előtti téren 
december 6-tól 11-ig lesz adven-
ti vásár, ahol kézművesek árusít-
ják majd portékáikat, lesz for-
ralt bor, tea, kürtőskalács, s még 
megannyi �nomság, illetve mű-
sorok helyi és vendégelőadókkal. 
Amint itt bezár a vásár, a kultu-
rális központnál újra nyit, bő 
egy hétig várják a kézművesek 
a Csengey előtt az érdeklődőket, 

és különböző programokkal is 
készültek a szervezők. Lesz töb-
bek között kézműves foglalko-
zás, mesejáték, gyermekkoncert 
és játszóház. A Csengey adventi 
kézműves vásárát december 20-
án zárják. 
A karácsony jegyében ad kon-
certet a Szaggató zenekar, Rá-
kász Gergely koncertorgonista 
és a Paksi Városi Vegyeskar, 
a Paksi Pákolitz István Városi 
Könyvtárba kézműves hétvé-
gére, a dunakömlődi faluházba 
pedig karácsonyváró délutánra 
invitálják a családokat. A rész-
letekért keressék a Paksi Advent 
programfüzetet, amelyet min-
den háztartásba eljuttatott az ön-
kormányzat és a város honlapján  
is elérhető.                  Kohl Gyöngyi

Adventi készülődés a városban
Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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Negyven év krónikája Paksi Atom  -
erőmű Vállalat–MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. 1975-2015 cím-
mel jelent meg új kötet az erőmű 
történetéről. A dr. Bencze Géza 
és Beregnyei Miklós szerkesz-
tésében napvilágot látott album 
olvasóit Hamvas István vezér-
igazgató köszönti. Mint írja: az 
elmúlt négy évtizedben, a meg-

változott társadalmi viszonyok 
közepette, ez a békés termelési 
eszköz, a Paksi Atomerőmű, mé-
lyen beágyazódott környezetébe, 
pótolhatatlanná tette magát. Az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. ki-
adásában megjelent könyvben a 
cég eddigi történetének minden 
fontos mérföldköve megjelenik 
egy-egy gondolattal, korabeli 

fotók, újságcikkek segítségével 
felidézve.
Beregnyei Miklós munkája az a 
rendhagyó kivitelű kötet is, ami 
a Kettős könyv címet viseli. Az 
És az élet újraindult című tanul-
mánya a 1944-45-ös közállapo-
tokkal foglalkozik, a Hej halá-
szok, halászok című írás pedig a 
paksi halászati szövetkezet meg-
alakulásának történetét idézi fel. 
Szarka József és Takács Miklós 
emlékének ajánlja Beregnyei 
Miklós a Paks sajtótörténete 
negyedik kötetét. Bevezetője 
szerint az 1980-as évek elejétől 
napjainkig megjelent helyi sajtó-
termékeket mutatja be, amelye-
ket négy csoportba sorolhatunk: 
közéleti, párt-, iskolai és reklám-
kiadványok. Az összegző jellegű 
kötetet, amely a Paksi Hírnök 
történetét is feldolgozza, a Jám-
bor Pál Társaság adta ki. 
A város kiadásában megjelent 
Szelek ladikján című költésze-
ti antológia bemutatóját a kö-
zelmúltban tartották. A temati-
kus megkötés nélkül elkészített 
gyűjtemény 23 paksi kötődésű 
költő verseit és 23 képzőművé-

szeti alkotás fotóját tartalmazza. 
A kötet szerzői: Acsádi Rozália, 
Ágh István, Ágoston Piroska, 
Alpek Csenge, Bajtai András, 
Bese Dóra, Fitt Ildikó, Gyöngyö-
si Ferenc, Horányi György, Jám-
bor Pál (Hiador), Kuti Horváth 
György, László-Kovács Gyula, 
L. Németh Erzsébet, Majoros 
Irén Erzsébet, Makovecz Gyula 
Péter, Miszlai Gyula, Mukli Pet-
ra, Oláh Zoltán, Pákolitz István, 
Pécsi Gabriella, Schell Gergely 
Titusz, Suhai Pál, Szarka József.  
Képeiket adták a kötethez: Ha-
lász Károly, Győr�y József, Vass 
Napsugár, Halász Róbert, Zirczi 
Judit, Wolfné Kiss Mária, Sza-
bó Sára, Makó András, Bencze 
Barnabás, Határ János, Tumpek 
Györgyi, Sey László, Vajnai Iri-
na, Kanczler István, Korpácsi 
Ferenc, Péger József, Markó 
Tímea, dr. Szinger Zsuzsanna, 
Pokorni-Lovas Katalin, Kasselik 
László, Takács Éva. Az antológia 
szerkesztésére Acsádi Rozália 
és László Kovács Gyula kapott 
megbízást még 2012-ben, a kép-
zőművészeti szerkesztő Győr�y 
József volt.                                  -kgy-

Őszi-téli könyvtermés

Kilencvenötödik születésnapja 
alkalmából köszöntötték Antal 
Józsefnét, ahogy sokan ismerik 
Pakson, Lencsi nénit. Az ünne-
pelt 1920. november 20-án szü-
letett az Akác utcában, később 
szüleivel és öt testvérével a Rókus 
utcában lakott, majd a Fehérvá-
ri úton. 1942 januárjában ment 
férjhez, de három hónappal há-
zasságkötésük után a férjét el-
vitték a frontra, ahonnan nem 
tért vissza. Lencsi néni ötvenéves 
volt, amikor ismét rátalált a bol-
dogság, második férjével 13 évet 
éltek együtt. Nem adatott meg 
neki, hogy édesanya lehessen, de 
testvérei gyermekeitől sok szere-
tetet kapott. Most közülük ketten, 
Tarr Ferencné Terike és Knábel 
Zoltánné Marika gondoskodnak 
róla. Napjában többször elmen-

nek hozzá vagy elviszik maguk-
hoz, sétálnak vele, főznek neki, 
s mint elmondták, nagynénjük 
egészsége összességében jól szol-
gál. Lencsi néni szerint a hosszú 
élet titka a munka, neki pedig 
bőven kijutott belőle. Bedolgozó 
varrónőként kereste a kenyerét, 
de a családtagjainak is rengete-
get varrt, bármit elkészített, amit 
elképzeltek. Első házasságkötése 
után a Temető utcában lakott, 
majd amikor másodszor is meg-
özvegyült, akkor vásárolta meg 
mai otthonát, egy kedves, egykor 
nádtetős házat ugyanabban az 
utcában, ahol 95 esztendővel ez-
előtt elkezdődött az élete. Szüle-
tésnapján Süli János polgármes-
ter és Tell Edit alpolgármester 
köszöntötte a város nevében.

Kohl Gy.

Lencsi nénit köszöntötték

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Jó napot, mi újság?

S. Szabó Gabriella

Fotó:Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Ragaszkodik a vonzás törvényé-
be vetett hitéhez, miszerint azt 
kapja vissza, amit ad, mondja 
Szabóné Sutya Gabriella. Min-
dig jót igyekszik adni magából, 
s az esetek többségében ezt is 
kapja vissza, ha pedig mégis 
valami rossz éri,  igyekszik mie-
lőbb feldolgozni, mert úgy tartja, 
hogy nincs más lehetőség, nem 
őrlődhet az ember ezeken élete 
végéig. Végzettsége szerint föld-
rajz–rajz szakos tanár. Iskolái 
után ezen a pályán helyezkedett 
el, mégpedig a Bezerédj általá-
nos iskolában, ahol egykor diák 
volt, édesanyja pedig pedagógus. 
Amikor indult a Fortuna Rá-
dió, felkérték műsorvezetőnek, 
ekkor vette fel az S. Szabó Gabi 
nevet. A spontaneitás nem volt 
kenyere, inkább előre megírt 
anyagokkal, elkészített riportok-
kal a tarsolyában ült a mikrofon 
elé. Ahogy a rádió fejlődött, vál-
tozott, új feladatokat, műsorokat 
kapott, s amikor néhány eszten-
dő múltán három frekvencián 

kezdett el sugározni a Fortuna, 
teljesen elkötelezte magát mel-
lettük. Tíz éven át dolgozott ott 
főállásban, és sok szép emléket 
őriz. Soha nem felejti el például, 
hogy milyen izgalmas volt, ami-
kor megtanulta számítógépen 
megvágni a hanganyagokat, és 
attól fogva maga végezte az utó-
munkát riportjain. A rádiós évek 
alatt megismerte mások mellett 
a helyi kulturális élet szereplőit, 
amit jól tud kamatoztatni jelen-
legi státuszában, a Polgármesteri 
Hivatal kommunikációs refe-
renseként is. Bő fél évvel ezelőtt 
mondott igent a felkérésre, új 
munkahelyén gyorsan beillesz-
kedett. Mint mondja, mélyvíz 
volt, ugyanakor nagyon jó érzés, 
hogy már az első hetekben olyan 
nagyszabású feladatokkal bízták 
meg mint a holokauszt-vándor-
kiállítás paksi tartózkodásának 
megszervezése vagy az izraeli 
nagykövet látogatása. Az elmúlt 
hetekben rengeteget dolgozott a 
Szelek ladikján című költészeti 

antológia bemutatóján, amihez 
kávéházi hangulatot álmodott 
meg, a visszajelzések szerint ez az 
ötlet abszolút bevált. Ezzel pár-
huzamosan az adventhez kap-
csolódó programok megszerve-
zésében is  volt bőven feladata, 
a sajtókapcsolatok, sajtó�gyelés 
pedig a mindennapi tennivalói 
közé tartozik. Soha nem unat-
kozik, mondja. Szabadidejében 
barátnőivel rendszeres látoga-
tója többek között a Közkincs 
Szabadegyetem előadásainak, 
kiállításmegnyitókra is járnak, 
így tartalmasan, hasznosan töl-
ti a magára szánható órákat és 
nem a négy fal között, esetleg a 
televízió vagy a számítógép előtt 
gubbasztva. A Paksi Képtár al-
kalmain is állandó vendég, ami 
lassan egy éve már „munkaköri 
kötelessége” is, hiszen ő a sajtó 
és az intézmény közötti kapcso-
lattartó. Sokan idegenkednek a 
kortárs képzőművészettől, nem 
igazán értik, ezzel valahogy ő 
is így volt, ám mára megértette, 

hogy az alkotások megörökítő, 
gyönyörködtető, díszítő funk-
ciója felett eljárt az idő, a cél 
most már inkább a gondolatéb-
resztés, az emberek kommuni-
kációra ösztönzése, ami meg-
pezsegtetheti a szellemi életet, 
ez pedig komoly érték, mondja. 
A művészetek mellett a sport 
sem hagyja hidegen Gabriellát, a 
kosárlabda-mérkőzéseken gyak-
ran felbukkan, ami egyébként 
többgenerációs családi program, 
együtt ül fel a lelátóra édesany-
jával és gyermekeivel. Lánya, 
Hajnalka már kisgyermekként 
orvos akart lenni, jelenleg párjá-
val a szekszárdi kórházban dol-
goznak mint leendő radiológus 
és sebész. Fia, Attila már szintén 
kirepült, HR-es szakemberként 
dolgozik Budapesten. Bár a hét-
köznapokon a családban min-
denki a maga útját járja, nyáron 
a Duna-part a világ közepe, 
ahol  délutánonként és hétvégén 
együtt strandolhatnak. 

Kohl Gyöngyi
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Sport

Már csak az arany hiányzik 
az éremgyűjteményéből

Kovács Ákos, az ASE NB I-es 
fér� kosárlabdacsapatának kapi-
tánya hetedik bajnoki szezonját 
kezdte el októberben a Geszte-
nyés úton. Piros-kék színekben 
magyar bajnoki ezüstérmet nyert 
2010-ben és 2014-ben, bronzér-
met 2013-ban és 2015-ben, míg 
a Magyar Kupában 2012-ben 
ezüst-, 2013-ban bronzérmet 
szerzett. Az irányító poszton 
szereplő „Kacsa” augusztusban 
ünnepelte 27. születésnapját, 
mondhatni most tart pro� kar-
rierjének derekán. A kezdetekről 
és az eddig eltelt közel hat és fél 
paksi évről kérdeztük. 
– Hogy ragadt rád a Kacsa név?
– Apukámtól örököltem meg, őt 
nevezték el így még gyerekkorá-
ban, és én először a „Kis Kacsa” 
lettem, majd pedig később csak 
„Kacsa”.
– Te választottad a kosárlabdát 
vagy az választott téged?
– Már egészen kiskoromban el-
kezdtem sportolni, először csak 
a foci volt terítéken, majd később 
a kosárlabda is megtetszett, így 
egy jó ideig mindkettőt művel-
tem. Később választani kellett, és 

a kosárlabda lett a befutó, tehát 
mondhatjuk, hogy én választot-
tam. Ez mind Kecskeméten tör-
tént, az akkori Univer KSE-ben 
kezdtem kosarazni, idestova 16 
évvel ezelőtt, 1999-ben.
– Milyen utánpótlás-eredménye-
id voltak? Akkori csapattársaid 
közül szerepel valaki az NB I-ben?
– Az utánpótlás-időszak sike-
rekben gazdag volt számomra a 
sok tehetséges srácnak köszön-
hetően, akikkel együtt játszot-
tam, és nem utolsósorban a ne-
velőedzőimnek, akik nagyon jó 
munkát végeztek. A régi csapat-
társak közül jó páran szerepelnek 
az NB I-ben, Csorvási Milánnal 
már a kezdetektől együtt játszot-
tunk, Horti Bálinttal is sok sze-
zont lehúztunk együtt, később 
pedig Tóth Péter is Kecskemétre 
került, vele is pár bajnokságot 
végigcsináltunk. A mi korosz-
tályunk kimagaslott, ennek kö-
szönhetően nem  is találtunk 
legyőzőre az U14-től egészen az 
U20-as mezőnyig. Később a Pécs 
színeiben  is megnyertem az 
U20-as bajnokságot, ahol többek 
között Eilingsfeld Jani is ott volt 

a csapatban. Volt, hogy beválasz-
tottak az All-Star csapatba, de 
sikerült az MVP-címet is kiérde-
melnem egy-egy szezon végén.  
– Mikor kerültél Paksra, ki hívott, 
és milyen reményekkel érkeztél?
– Paksra 2009 nyarán érkeztem, 
az akkori vezetőedző Branislav 
Dzunics invitálására, és mivel 
az akkori bajnokcsapatról volt 
szó, így nem volt nehéz a döntés. 
Tudtam, hogy egy topcsapatba 
kerültem, az volt a célom, hogy 
én is meghatározó tagja legyek.
– Az eltelt évek alatt több edzővel 
és számos játékossal játszottál. 
Kikkel szerettél dolgozni és ját-
szani?
– A legtöbb pro� edző, akivel 
dolgoztam, pozitív hatással volt 
rám, de azt hiszem, hogy a leg-
többet az utánpótlásedzőimtől 
tanultam, nekik is köszönhető, 
hogy most az NB I-ben kosa-
razhatok. Paksi éveim alatt több 
játékossal szerettem együttját-
szani, a magyarok közül Kör-
tével, Ferdivel, Vojvoda Dávid-
dal, Horváth Ákossal, velük jól 
megértettük egymást a pályán 
és azon kívül is. A jelenlegi csa-
patra is igaz ez, remélem, hogy 
ez az eredményekben is meg fog 
mutatkozni. A külföldiek közül 
Lorenzo Williams volt az, akitől 
sokat lehetett tanulni, emellett 
jó is volt vele játszani, és Jarrod 
Jonesszal is, aki szintén nagysze-
rű játékos.  
– Melyik volt a sok közül a legem-
lékezetesebb meccsed?
– A 2010-es Körmend elleni 
elődöntő párharca mindig em-
lékezetes marad, 0-2-ről fordítva 
jutottunk a döntőbe. Azon belül 
is a körmendi negyedik mérkő-
zés és a mindent eldöntő ötödik 
olyan izgalmakat hozott és olyan 
élményeket nyújtott, amelyeket 
sose fogok elfelejteni. A nagyobb 
tét mindig felspannol, jobb telje-

sítményre ösztönöz, szeretném, 
ha minél többször elő tudnám 
hozni magamból.
– A keretben te vagy a legrégebb 
óta az ASE játékosa, és ősztől a 
csapatkapitány is.
– A csapatkapitányi szerepkör-
nek megvannak a maga sajátos-
ságai, amelyeket próbálok szem 
előtt tartani és a gyakorlatba 
átvinni. Fontos egy csapat éle-
tében, hogy meglegyen az össz-
hang, a jó hangulat és a kohézió. 
Ehhez az is kell, hogy ne csak a 
pályán  lássuk egymást, hanem 
azon kívül is. Ez többféle prog-
ram formájában valósulhat meg, 
amire volt is már példa és még 
biztosan lesz is. Emellett az edző 
és a csapat közötti kommuniká-
ció is kulcsfontosságú, ezért eb-
ben nagyobb szerepet vállalok, 
hiszen a csapat sikeres működé-
séhez nagyon fontos lehet. 
– Mit vársz a 2015/16-os bajnok-
ságtól, mivel lennél elégedett?
– Remélem, hogy az elmúlt évek-
hez hasonlóan most is legalább 
a legjobb négy között végzünk, 
illetve éremmel gyarapodunk, de 
az idei bajnokság egyelőre nagyon 
kiegyensúlyozottnak tűnik, szóval 
nehéz dolgunk lesz. Már csak az 
arany hiányzik az éremgyűjtemé-
nyemből, így azért titkon bízom 
benne, hogy sikerül megszerezni.
– Mit csinálsz, ha épp nem spor-
tolsz?
– Elvégeztem a pécsi közgáz 
kereskedelem és marketing 
szakát, amit szeretnék is kama-
toztatni az élsport befejezésé-
vel. Szívesen maradnék a sport 
mellett is gazdasági vonalon, 
ez az, ami még érdekel. Szere-
tek utazni, amire főleg nyáron 
van lehetőségem, illetve szezon 
közben jó néhány könyvet ki-
olvasok és  pár sorozatot is ki 
szoktam pipálni.

Kovács József

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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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

Két paksi nevelésű labdarúgó, 
Böde Dániel és Fiola Attila is 
tevékeny részese volt a fran-
ciaországi Európa-bajnokság-
ra kijutó magyar válogatott 
sikerének. A selejtezőkön 
Böde (Ferencvárosi TC) há-
rom mérkőzésen játszott és 
három gólt szerzett, míg Fiola 
(Puskás Akadémia FC) tíz-
szer ölthette magára a címeres 
mezt.  A két labdarúgó a Nor-
végia elleni pótselejtezőkön 
is játszott, a gárda idegenben 
1:0-ra, itthon pedig 2:1-re di-
adalmaskodott. 

Böde Dániel: – Bernd Storck 
szövetségi kapitány az első mér-
kőzés előtt a repülőgépen közöl-
te velem, hogy elsősorban a ha-
zai összecsapáson számít rám, 
és akkor is csereként. Ha nagy 
gond lesz az idegenbeli mecs-
csen, akkor pályára küld, sze-
rencsére az eredmény jól alakult 
számunkra. A válogatott edző-

táborában az edzéseken már 
lehetett látni, hogy mit tervez 
a kapitány, így a szurkolókkal 
ellentétben nekünk nem volt 
meglepetés Kleinheisler László 
szerepeltetése. (A játékos klub-
jában, a Videoton FC-ben a 
mérkőzésig még nem lépett pá-
lyára a 2015/16-os szezonban 
– a szerk.) A döntés őt igazolta, 
mivel győztes gólt szerzett. A 
norvégok �egmák, nagyképű-
ek voltak a mérkőzések előtt és 
után, úgy gondolom, a veresé-
geiket követően is több tiszte-
letet érdemeltünk volna, de a 
pályán sem mindig viselked-
tek sportemberhez méltóan. 
A hazai meccs előtt nem tud-
tuk, hogy Priskin Tamás kezd 
csatárpozícióban, de a döntés 
ezúttal is a kapitányt igazolta, 
mivel csodálatos gólt rúgott. 
A második találat valamelyest 
hozzám köthető, szerencsés gól 
volt. Megcsúsztattam a szöglet 
után beívelt labdát, amely az 

ellenfél védőjére, onnan a ka-
pufára, majd a kapusra pattant, 
végül a hálóban kötött ki. A lé-
nyeg, hogy bement. 
Volt még egy érdekes szituáció a 
mérkőzésen, amikor a védőmet 
már átjátszottam, majd mégis 
sikerült belépnie elém. Próbál-
tam visszaszerezni a labdát, de 
nem tudtam, a kontrát pedig 
mindenképpen szerettem volna 
megakadályozni. Kicsit meg-
fogtam, a védő pedig elesett. A 
végső sípszó után a drukkerek 
varázslatosan fogadtak minket, 
az öltözőben nagy volt az öröm. 
Még most is hihetetlen, hogy 
kint vagyunk az Eb-n, bízom 
benne, hogy a válogatottal én is 
utazhatok majd a nyáron Fran-
ciaországba. De ehhez még na-
gyon sokat kell dolgozni, hogy 
jó formában legyek és a sérü-
léseknek is el kell kerülniük. A 
csoportunkat illetően Angliá-
nak, Ausztriának és Albániának 
örülnék. 

Fiola Attila: – A kinti mérkőzésen 
is kezdőként léptem pályára, a 30. 
percben azonban a combizmom 
részlegesen beszakadt. Így játszot-
tam le a következő hatvan percet 
és a magyarországi találkozót is. A 
jelenlegi diagnózis szerint öt hét 
múlva gyógyul meg a sérülésem. 
De megérte! A félidőben próbál-
ták kezelni a lábamat, injekciót 
kaptam, ami átmenetileg segített, 
de az utolsó negyedórában ismét 
erősödtek a fájdalmaim. Itthon 
MR-vizsgálaton vettem részt, ek-
kor állapították meg a sérülésem 
súlyosságát. Így kérdésessé vált a 
pályára lépés lehetősége a hazai 
mérkőzésen, de mindenképpen 
játszani akartam. Az orvosoknak 
sokat köszönhetek. A kinti össze-
csapás előtt arra gondoltam, hogy 
olyan lesz a hangulat, mint Észak-
Írországban, ahol nagyon sok a 
fanatikus, de nem így történt. A 
magyar szurkolók sokszor han-
gosabbak voltak, ezért könnyebb 
volt játszani. A második mérkő-
zésre úgy mentünk ki, hogy min-
denképpen gólt kell szereznünk, 
ami szerencsére már az elején 
sikerült, de csak a második gól 
után hittem el, hogy kijutottunk. 
Az egész stáb nagyon akarta ezt a 
sikert, a csapat mindkét mérkő-
zésen jól játszott, ezért úgy gon-
dolom, hogy megérdemeltük a 
győzelmet. A lefújást követő ün-
neplést soha nem fogom elfelej-
teni. A sorsolás december 12-én 
lesz, akkor alakulnak ki a csopor-
tok, Franciaországban már nem 
lesz könnyű ellenfél. A válogatott 
további programjáról még nem 
tudok semmi konkrétumot, de 
amikor kell, biztosan értesítenek. 
A következő összetartás, ha jól 
tudom, márciusban lesz.

Faller Gábor

Böde és Fiola a norvégok elleni meccsről 

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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T EM E T K E Z É S
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., a Szentháromság téren – a Földhivatalnál

Telefon/fax: 75/311-065, 20/852-1520
Irodavezető: Wágner Aranka

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

w w w. p a n t a r t e m e t k e z e s . h u

A Jászberény elleni hazai győzelem után 
Sopronba látogatott az Atomerőmű csapa-
ta, rossz idegenbeli sorozatát szerette volna 
megtörni Schmidt Béla legénysége a hű-
ség városában. Az első negyed úgy alakult, 
ahogy a paksi játékosok eltervezték: Dunn 
és Barnies vezérletével sikerült előnyre szert 
tenni. A második felvonás eleje is jól indult, 
tovább tartott a lendület, őrizte előnyét az 
ASE. A játékot egy részleges áramszünet 
akasztotta meg, amely kizökkentette a rit-
musból Tóthékat. A kényszerpihenő alatt 
rendezte a sorokat a Sopron és pár percen 
belül egyenlített, majd a vezetést is átvette. A 
huszadik perc végére Dunn triplájával sike-
rült egykosárnyira csökkenteni a hátrányt.
A nagyszünet után sem változott a játék 
képe, lendületben maradt a vendéglátó, a 
paksi dobások pedig rendre célt tévesztet-
tek. A negyed vége felé Kovács Ákos triplája, 

majd Robinson pontjai tartották meccsben 
az ASE csapatát, a hazaiak hatpontos előny-
nyel várták az utolsó játékrészt. 
Az első percekben még tartotta a távolsá-
got a Sopron, de előbb Kovács Ákos, majd 
Barnies talált be távolról, és a negyed kö-
zepére egy pontra olvadt a hazaiak előnye. 
Egy ideig fej fej mellett haladtak a csapatok, 
majd Tóth Ádám és Barnies büntetőivel 
előnybe került az Atomerőmű, a hazaiaknak 
pedig már nem maradt ereje a fordításra. 
Sopron KC–ASE: 71-76.
A Kelet–Nyugat kosárgála miatt kéthetes 
szünet következett a bajnokságban, s hogy 
ne essenek ki a ritmusból, edzőmeccset ját-
szott egymással Pakson az Atomerőmű a 
Kecskeméttel. Az igazoltan hiányzó Chris 
Dunn nélkül felálló paksi csapat magabiz-
tos győzelmet aratott a hírös városiak ellen. 
ASE–KTE-Duna Aszfalt: 84-68.           (joko)

A magyar fér� csapat – köztük 
Berkes Ferenc, az ASE sakko-
zója – bronzérmet szerzett a 
Reykjavikban rendezett sakk 
csapat Európa-bajnokságon. A 
rajtlistán az Élő-pontszámok 
lapján hetedikként rangsorolt 
válogatott – Lékó Péter, Rapport 
Richárd, Almási Zoltán, Berkes 
Ferenc, Balogh Csaba – 5 győze-
lemmel, 3 döntetlennel és 1 vere-
séggel érte el a hatalmas sikert.

Az elmúlt fordulókban megerő-
sítette helyét a tabella második 
fokán a Paksi FC labdarúgócsa-
pata az OTP Bank Ligában. A 
zöld-fehérek legutóbb még 
augusztusban a Ferencváros 
otthonában szenvedtek ve-
reséget, azóta kilenc mérkő-

zésen hat győzelem és három 
döntetlen a mérleg. A remek 
teljesítménynek köszönhetően 
Csertői Aurél alakulata 16 já-
téknap alatt 29 pontot szerzett, 
a gólkülönbség 24:13. A PFC 
lapzártánk után a Honvéddal 
játszott, majd december 5-én 

a Ferencvárost fogadja, a rang-
adó 15.30-kor kezdődik a Fe-
hérvári úti stadionban. A Paksi 
FC őszi fordulóinak összegzé-
sét és értékelését következő lap-
számunkban olvashatják. 
Lapzártánk után érkezett: Hon-
véd–Paks: 0:0.           Faller Gábor

Fontos győzelem Sopronban

Augusztus óta veretlenekEb-bronzot 
nyert Berkessel 
a sakkválogatott

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Komoly hagyománya van, hogy 
amatőr kispályás teremlabda-
rúgó-bajnokságot szervez a téli 
időszakban a Paksi Sportegye-
sület szabadidősport szakosztá-
lya. Idén több változás is lesz. A 
legfontosabb a kezdési időpont, 
a sorozat a tervek szerint már 
decemberben elkezdődik,  a 
helyszín változatlanul az ESZI-
sportcsarnok. A játékszabály, 
illetve a játékjogosultság kissé 
módosult, a nevezési díj azonban 
változatlan, 75 ezer forint csapa-
tonként, tudtuk meg Rostané Ka-
tona Katalintól. A kezdést meg-
előzően a Paksi SE Fehérvári úti 
klubházában utolsó egyeztetésre 
várják a csapatokat december 
8-án 16.30-kor. A díjazást illető-

en nem lesz változás, a nevezettek 
mindegyikét oklevéllel, a dobo-
gósokat serleggel is jutalmazzák 
a szervezők, de a gólkirály, a leg-
jobb kapus és játékos is elisme-
résben részesül. – Szeretnénk egy 
gálamérkőzést is lebonyolítani, 
amelyre korábbi neves futballis-
tákat hívnánk meg, vagy akár egy 
országosan is ismert kispályás 
labdarúgócsapatot. Ezt a dön-
tő napján rendeznénk, február 
végén. További újdonság, hogy 
idén női együttesek jelentkezését 
is várjuk, mert a városban és a ré-
gióban egyre több hölgy futbal-
lozik – tette hozzá a főszervező. 
A versenykiírást napokon belül 
közzéteszik a paksise.hu honla-
pon.                              Faller Gábor

A Sport Legyen a Tied! – címmel 
indított rendezvénysorozatot ta-
vasszal az EMMI Sportért Fele-
lős Államtitkársága és a Magyar 
Diáksport Szövetség a szakszö-
vetségekkel együttműködve. A 
programban országszerte húsz 
nagyrendezvényt és közel két-
száz iskolai bemutatót szervez-
nek az idei évben a sportágak 
népszerűsítésére. A sorozat helyi 
állomásán, a Paksi Deák Ferenc 
Általános Iskola tornatermében 
három sportággal ismerkedhet-
tek az alsósok: Klopcsik Diana, 
a Paksi SE teniszedzője, Dobai 
László és Péri Balázs, az Atom-
erőmű SE cselgáncstrénerei mel-
lett Pavlik Jan, az ASE kosárlabda 
szakosztály technikai vezetője és 
Ryan Watson, a klub amerikai já-
tékosa várta a csoportokat.  -efgé-

Balog Zoltán, az emberi erőforrá-
sok minisztere döntött a Magyar 
Sportcsillagok Ösztöndíjának 
nyerteseiről, akik között ott van 
a dzsúdós Pupp Réka, Csoknyai 
László, Cirjenics Miklós és a kaja-
kozó Boros Gergely, értesültünk 
a kormány honlapjáról. A Ma-
gyar Sportcsillagok Ösztöndíját 
azoknak a magyarországi felső-
oktatási intézményekben tanuló 
aktív hallgatóknak a támogatá-
sára alapították, akik olimpiai, 
paralimpiai versenyrendszerben 
tanulmányaik ideje alatt esélye-
sek olimpiai, paralimpiai ver-
senyszámban Európa-bajno-
ki, világbajnoki vagy olimpiai, 
paralimpiai érem megszerzésére. 
A havi 102 és 204 ezer forint kö-
zötti ösztöndíjat 35 év alatti � ata-
lok nyerhetik el.

Női csapatokat is 
várnak a városi 
bajnokságban

Meghozzák 
a kedvet 
a sporthoz

Sportcsillagok-
ösztöndíjat
kaptak

RITALIA  TRAVEL

Hirdetésünk nem teljes körű, részletekért kérjük hívja irodáinkat! Akcióink visszavonásig érvényesek!
 Érdeklődni: RITALIA TRAVEL Kft. utazási iroda 7030, Paks  Dózsa György út 102. Tel.: 75/311-130

Mobil 30/603-7240  •   info@ritaliatravel.hu  •  www.ritaliatravel.hu   •  Engsz.: U-001312

Non stop autóbuszos kirándulásaink 
Paksról, idegenvezetővel!

ADVENT BÉCSBEN! UTOLSÓ HELYEK!
INGYENES  CSOKIGYÁR-LÁTOGATÁS 

ÉS CSOKIKÓSTOLÁS 
MINDEN ADVENTI SZOMBATON!

Madame Toussauds-panoptikum-látogatással
 dec. 12., 19.        6.990 Ft/fő +belépőjegy

2016. KARNEVÁL! MÁR LEHET JELENTKEZNI!
Karnevál  Velencében ajándék karneváli sminkkel már 
12.990 Ft/főtől+hajójegy, belépőjegy, biztosítás

Időpontok: 2016. jan.29-31.,  febr.5-7.

Törökország repülővel 2016. nyár 
ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNNYEL! 

Kérje ajánlatunkat!
Görögország autóbusszal  2016. Nyár! 

December 16-tól már foglalható!
2016. tavasz: Körutazások autóbusszal 

május 4-7.
Prága 52.500 Ft/főtől

Szlovénia és a Plitvicei tavak 77.500 Ft/főtől
Kalandozás Dél-Lengyelországban 48.500 Ft/főtől

Kastélyok és Barokk városok 77.500 Ft/főtől
Vásároljon szere� einek karácsonyra Rita(lia) 

utazási utalványt!

Dr. Gálné Föglein Krisztina
REFLEXOLÓGUS, ACCESS BARS-TERAPEUTA 

-állapotfelmérés,
-Talpre� exológia (talpmasszázs),

-Lenyo biorezonancia-terápia,
- access bars-kezelés,

-életviteli és � toterápiás tanácsadás

Bejelentkezés: 06-20/498-1921 
Rendelési idő: hétfő 13–18, szerda 11–16, péntek: 13-18

Mediplus orvosi rendelő
Szekszárd, Dr. Szentgáli Gy. u. 2 (ÁNTSZ épülete).

Kösse le 2016-os hirdetését 
még 2015-ös áron!

1/1 extra oldal (205×282 mm) – 99.000 Ft + áfa (125.730 Ft)
1/1 oldal (188×260 mm) – 88.000 Ft + áfa (111.760 Ft)

1/2 extra oldal (205×141 mm) – 55.000 Ft + áfa (69.850 Ft)
1/2 oldal (188×128 mm) – 42.000 Ft + áfa (53.340 Ft)

1/4 oldal (92×128 mm) – 20.000 Ft + áfa (25.400 Ft)
1/8 oldal (92×62 mm) – 11.000 Ft + áfa (13.970 Ft)
1/16 oldal (44×62 mm) – 5.500 Ft + áfa (6.985 Ft)
1/32 oldal (44×29 mm) – 2.500 Ft + áfa (3.175 Ft)

A hátsó borító felára 20%. Színes felár: nincs. 

További információért keresse
a Fonyó Ingatlan és Média Irodát: 30/557-3645,

e-mail: fonyo.lajos@t-online.hu;
vagy szerkesztőségünket: 20/918-6669,
e-mail: szerkesztoseg@paksihirnok.hu

Hirdessen a Paksi Hírnökben!
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Karácsonyi szemüvegkeret-vásár
a Lens Optikában

CSAK 5 NAPIG
márkás szemüvegkeretek áfa nélkül

27% engedménnyel 

Az akció 2015. december 7-től december 12-ig tart.

Lens Optika 
Paks, Dózsa György út 35.
Telefon: 75/511-246, 30/842-3330
www.lensoptika.hu

Karácsonyi szemüvegkeret-vásár

Ha magára vagy  
szeretteire ismer,  
látogasson el  
hallásvizsgálónkba!  

AJÁNDÉKOZZA  
A HALLÁS ÉLMÉNYÉT!

AZ ÉN TÖRTÉNETEM… TALÁN AZ ÖNÉ IS?
„ A férjemmel és az unokákkal  
gyakran jártunk sétálni. Idővel 
egyre nehezebben értettem meg 
őket a zajos utcán, és sokszor 
a fejükhöz is vágtam, hogy 
motyognak. Eltávolodtunk egy-
mástól, mert már nem tudtam 
részt venni a beszélgetésekben. 
Örülök, hogy ez mára megvál-
tozott.”

V. Marika, 67 évesV. Marika, 67 évesV. Marika, 67 éves

7030 Paks,  
Táncsics M. u. 13. 
I. emelet

Bejelentkezés:  
06-30/234-2572

AJÁNDÉK KÉZMELEGÍTŐ*

* Az akció a készlet erejéig, maximum január 8-ig tart.  
Az ajándék feltétele a díjmentes hallásszűrésen  

való részvétel és a hirdetés felmutatása. 

KÉZMELEGÍTŐ*

TALÁN AZ ÖNÉ IS?

Bejelentkezés: 
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Bejelentkezés: 

A férjemmel és az unokákkal 
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V. Marika, 67 éves
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hallásvizsgálónkba! 

AJÁNDÉKOZZA 

gyakran jártunk sétálni. Idővel 
egyre nehezebben értettem meg 
őket a zajos utcán, és sokszor 
a fejükhöz is vágtam, hogy 

A férjemmel és az unokákkal 
gyakran jártunk sétálni. Idővel gyakran jártunk sétálni. Idővel 
egyre nehezebben értettem meg egyre nehezebben értettem meg egyre nehezebben értettem meg egyre nehezebben értettem meg egyre nehezebben értettem meg egyre nehezebben értettem meg egyre nehezebben értettem meg 

A férjemmel és az unokákkal 

V. Marika, 67 évesV. Marika, 67 éves

részt venni a beszélgetésekben. 


