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LAKOSSÁGI ÜGYFELEK ÉS VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE.

Helyi és kistérségi alkotók munkáiból készült kiállítással nyitották meg a ’56-os ünnepi emlékhetet Pakson. A Csengey Dénes Kulturá-
lis Központ által meghirdetett, lapunk megjelenésével egy időben is zajló programsorozat szervezésekor külön � gyelmet fordítottak az egykori 
események helyi vonatkozásaira. Kiállítást nyitottak meg Inotai Imre korabeli fotóiból, volt tudományos konferencia, folytatódott a Történelem 
feketedobozai című előadás-sorozat, rendkívüli vetítést is tartott a � lmklub és a Jézus Szíve katolikus templomban felcsendül ezen a hétvégén 
Károly János Requiem ’56 című zeneműve.  A Tuba János nemzetőr parancsnok tiszteletére rendszeresen megtartott megemlékezést a róla elne-
vezett vers- és prózamondó verseny váltotta fel. A városi ünnepség keretében október 23-án a Városháza előtti térre 15 órára várják a lakosságot, 
majd 17.30-kor a kulturális központban ünnepi est lesz, ahol megtartják a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány díjkiosztóját és átadják a Pro 
Urbe Díjat, valamint a díszpolgári címet. Képünkön Leber Veronika díjnyertes munkája. Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök.
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A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében
ingyenes audiológiai szűrővizsgálatot 
szervezünk az Amplifon Hallásközpontokban
paksi és környékbeli lakosok számára 
2016. október 21-től november 11-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Amplifon Hallásközpont

Paks, Dózsa György út 37.
Bejelentkezés: 06 75 310 014

amplifon.hu

Vegye
komolyan!

HALLÓKÉSZÜLÉK ELEM

5Ft* Az akciós elem csak a paksi 
hallásközpontunkban vehető át**

*A kampányban való részvétel feltételei: Kizárólag hallókészul̈ék viselők
vehetnek részt a kampányban. Egy személy 5 Ft/darab áron maximum
3 levél (összesen 18 darab) elemet vásárolhat. Egy levél, azaz hat darab
elem ára 30 forint. Vásárláskor hozza magával hallókészul̈ékeit, valamint
a Halló készul̈ék Nyilvántartási Kiskönyvét. Az itt felsorolt feltételek
bármelyikének nem teljesülése esetén az 5 forintos darabár nem
érvényes. **Az ajánlat 2016. október 21-től november 7-ig, de legfeljebb
a készlet erejéig érvényes. A képen látható termék illusztráció.

Amplifon Hallásközpont
Paks, Dózsa György út 37.
Tel.: 06 75 310 014

amplifon.hu
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Szokatlan lehet a cikkben hasz-
nált kurzív betű, amivel a véle-
ményműfajt szokás elkülöníte-
ni a hírműfajtól, a Paksi Hírnök 
ugyanis jó ideje a hírekre kon-
centrál, nem kíván véleményt 
formálni. Az apropó, hogy most 
ezt a műfajt választottam, az, 
hogy a város képviselő-testüle-
te Pro Urbe Emlékérmet ado-
mányozott a Paksi Hírnök szer-
kesztőségének. Köszönet érte 
fenntartónknak, amely nemcsak 
a működésünket biztosítja, ha-
nem függetlenségünket is, ami 
igen ritka a mai világban.

A szeptemberi testületi ülés után 
a gratulációkat fogadva azon 
gondolkodtam, miként kezel-
jem, hogy azokat jobbára nekem 
címzik, aki az elmúlt hat évben a 
lap élén áll. Rázzanak kezet min-
denkivel, aki a Paksi Hírnöknek 
dolgozik, biztattam őket, és ha 
esetleg nem tették meg, hát meg-
teszem most én magam. Meg-
érdemlik, hogy név szerint em-
lítsem azokat, akik több mint tíz 
éve, lapszámról lapszámra erő-
sítik az újságot: Dallos Szilvia, 
Faller Gábor, Fonyó Lajos, Kohl 
Gyöngyi, Kovács József, Molnár 

Gyula, Schell-Horváth Katalin, 
Sza�enauer Ferenc, Vida Tünde. 
A díj a Paksi Hírnök munkatár-
sainak szól, és nemcsak a lap-
nál jelenleg dolgozóknak, hanem 
mindenkinek, aki a maga eszkö-
zeivel hozzájárult a szerkesztő-
ség munkájához a 25 év során. 
Kezdve az újság alapítóival, egy-
kori főszerkesztőivel és minden 
munkatársával. Vannak kollégá-
ink – Szarka József, Oláh Zoltán, 
Zerza József – akiktől örök búcsút 
vettünk. A díj őket is illeti.
Huszonöt év alatt a Paksi Hír-
nök megélt fényes és kevésbé fé-
nyes időket, mi sem bizonyítja 
ezt jobban, minthogy a 25. év-
folyamában járó városi újság 
egyszer már ünnepelt 25. évfor-
dulót. Hogy mégis csak most lé-
pett a 25. évfolyamba, annak az 
az oka, hogy az új évezred haj-
nalán két évig szünetelt a ki-
adása. Szűk körben két éve is 
megünnepeltük a negyedszáza-
dos évfordulót, és nagy megtisz-
teltetés, hogy most az egész vá-
ros előtt megemlékezhetek er-
ről. Akkor is felidéztem, és most 
is engedjék meg, hogy elmesél-
jem: én magam ’92-93-ban ke-
rültem először kapcsolatba a vá-

ros lapjával. Persze akkoriban el 
sem tudtam képzelni, hogy egy-
szer kilencedik főszerkesztője-
ként ténykedem majd. Tizenhat 
éves lehettem, akkoriban Gutai 
István állt a lap élén, ő jelentet-
te meg első cikkeimet. Máig hálás 
vagyok neki ezért, és néha elgon-
dolkodom, hogy vajon ha ma be-
kopogna az ajtómon akkori cik-
keimmel �atalkori önmagam, 
vajon mit mondanék neki. 
Persze akkoriban más volt a 
módi, más volt a szempontrend-
szer, más a hírérték. És más a 
tempó is. Ma az internet révén 
gyakorlatilag napilapot gyár-
tunk, hír hírt kerget az online fe-
lületen. 
Hadd osszam meg Önökkel egy 
tervünket. A Paksi Hírnök egy-
kor, 2002-es megszűnéséig heti-
lap volt, 2005-ös újraindulása óta 
pedig kéthetente jut el az olvasók-
hoz. Szeretnénk, ha hamarosan 
ismét hetente vehetnék kézbe a la-
pot. Ez a díj számunkra biztatás 
arra, hogy ezen munkálkodjunk. 
Reményeink szerint az erőműbő-
vítés révén olyan idők következ-
nek Paks életében, hogy lesz mi-
vel megtölteni hetente húsz oldalt.                                  

Kövi Gergő

Elismerték a 25. évfolyamába lépő Hírnököt

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Ismét érkeznek a szemétszál-
lítási számlák. A féléves elma-
radást Pakson két összegben, a 
társult településeken pedig az év 
végéig havonta két számla be�-
zetésével lehet majd kiegyenlíte-
ni, a korábbinál kedvezőbb díj-
jal. 2016. április 1-jétől a köz-
szolgáltatási díjak beszedésének 
joga a Nemzeti Hulladékgazdál-
kodási Koordináló és Vagyon-
kezelő Zrt.-hez került át, az át-
állás miatt azóta nem kaptak 
számlát a fogyasztók. A díjakat 
ezentúl a számlán feltüntettet új 
bankszámlaszámra kell utalnia a 
lakosságnak és a cégeknek egy-
aránt. 
– Minden eddigi szolgáltatás a 
jelenlegi minőségben lesz biz-
tosított továbbra is, és megma-
radnak a kisebb hulladékgyűj-
tő edények használatát biztosító 
kedvezmények is – tájékoztatott 
dr. Sárosi József, a Paksi Hulla-
dékgazdálkodási Nonpro�t K�. 
ügyvezetője.                           -dsz-

A paksi önkormányzat idén is 
meghirdeti a Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázatot, a szociáli-
san rászoruló �atalok támoga-
tására. Az „A” típusú a már fel-
sőoktatásban tanulóknak szól, a 
„B” típusú pedig azoknak, akik 
most kezdik meg tanulmányai-
kat a felsőoktatásban. A több-
szintű támogatási rendszer 
pénzügyi fedezeteként három 
forrás szolgál: a települési ön-
kormányzatok és a megyei ön-
kormányzatok által nyújtott tá-
mogatás, valamint a felsőokta-
tási intézményi támogatás. A 
részletes pályázati kiírás és az 
igényléshez szükséges pályáza-
ti adatlap megtalálható a város 
honlapján. A pályázatokat no-
vember 8-ig lehet benyújtani.

Tovább fejlődik a hetes körzet: 
október végére befejeződik az 
Ady Endre utca teljes körű re-
konstrukciója, és a beruházás 
részeként megújul az utca előtti 
tér is, hogy parkolót biztosítson 
a Szentlélek-templomhoz érke-
ző buszos csoportok számára. 
A terület korszerűsítése a temp-
lom előtti tér újjáépítésével foly-
tatódik. A régi burkolat helyére 

vörös térkő kerül, két új padot 
is kihelyeznek, és a növényze-
tet is cserélik a téren, tájékozta-
tott a körzet képviselője. Ahogy 
Szabó Pétertől megtudtuk, arra 
is ügyeltek a tervezéskor, hogy 
megmaradjon a Makovecz Imre 
építész által megálmodott, a jár-
dákat és a zöldterületet elválasz-
tó palástszerű motívum. A be-
ruházás önkormányzati forrás-

ból, 8,6 millió forintból valósul 
meg a Partner K�. kivitelezésé-
ben. A templomot keretező má-
sik tér felújítására is elkészültek 
már a tervek. A kavicsos borítás 
sem kertészeti, sem közlekedé-
si szempontból nem felel meg a 
mai kor követelményeinek, és a 
növényzet is elöregedett. A terü-
let a korszerűsítésnek köszönhe-
tően akadálymentesen is meg-
közelíthető lesz, az épület előt-
ti térrel megegyező burkolatot 
kap, új utcabútorokat helyez-
nek ki, és Makovecz Imre ter-
veihez igazítottan új fák kerül-
nek a régiek helyére: a női oldalt 
szimbolizálva gömb ezüsthárs-, 
a fér� oldalt jelképezve oszlopos 
gyertyán fasort ültetnek a park-
ba a város kertészei. Az átalakí-
tásra a város 2017-es költségve-
tése biztosít majd forrást, mond-
ta el Szabó Péter. A templom 
megközelíthetőségén is szeretne 
javítani az önkormányzat, ezért 
a tér két oldalán lévő járdák idei 
megújítása mellett 2017-ben az 
Újtemplom utca még nem kor-
szerűsített, bal oldali járdáját is 
térkövesre építteti át.                 

-dal- 

Menetrend szerint kezdődött a 
Paksi FC stadionjának felújítá-
sa a nyáron, az első szakaszban 
a gyepszőnyeget cserélték ki a 
szakemberek, így az OTP Bank 
Ligában szereplő együttes a 
2016/17-es szezon hazai mérkő-
zéseit már kifogástalan talajon 
játssza. A lelátók átalakítását az 
őszi időszakra tervezte a klub, a 
kiviteli tervek el is készültek, ám 
a munkagépek a mai napig nem 
vonultak fel.
– Az építőiparban tapasztalható 
áremelések következtében koc-
kázatos a jelenlegi költségve-
téssel belevágni a munkálatok-
ba. Biztosra akartunk menni, 

ezért az a döntés született, hogy 
a két kapu mögötti lelátó tao-
forrásból (a társasági adó sport-
célú felajánlása – a szerk.) készül 
majd el – tudtuk meg Elbert Gá-
bortól. A stadionépítés koor-
dinátora hozzátette: kellett egy 
kis idő, amíg a Magyar Labda-
rúgó Szövetséggel és a Beruhá-
zási, Műszaki Fejlesztési, Sport-
üzemeltetési és Közbeszerzé-
si (BMSK) Zrt.-vel egyeztettek, 
emellett a tervezőnek is adott 
pluszfeladatot a változás. A köz-
beszerzési eljárás véleményezési 
joga már a paksi önkormányzat-
hoz került, a dokumentumokat 
a napokban elemzik és értékelik 

a szakemberek. A BMSK Zrt.-
vel történő egyeztetéseket köve-
tően a közeljövőben kiírhatják a 
közbeszerzési pályázatot.
– 2017 legelején kezdődhet az 
építkezés a korábban meghatáro-
zott ütemezés szerint. Jövő nyá-
rig elkészül a fő tribünnel szem-
közti oldal, valamint az ered-
ményjelzőnél található szektor, a 
nyáron megvalósulhat a vendég-
oldal, majd a mostani öltözőknek 
is helyet adó lelátó újjáépítése. A 
végdátum időpontján, ami eddig 
2017. szeptember 30. volt, való-
színűleg módosítani kell – tette 
hozzá a projekt vezetője.       

Faller Gábor

Megújul a Makovecz-
templom környezete

Csúszik a stadionprojektJönnek 
a számlák

Idén is lesz 
Bursa 
Hungarica

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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A munkaterület-átadással október 10-én el-
kezdődött a Váci Mihály utcai tömbbelső-
felújítási program újabb üteme. A terület 
korszerűsítése évekkel korábban indult: első 
szakaszként a Váci utcai társasházsor előtti 
parkoló újult meg, majd a mögötte fekvő te-
rület. Idén a Rákóczi, a Hajnal és a Váci Mi-
hály utca által határolt tömbbelsőt öltözte-
tik új köntösbe. A kivitelezéssel ún. in house 
szerződés keretében a DC Dunakom Plusz 
K�.-t bízta meg az önkormányzat. A beruhá-
zás keretében felújítják az útburkolatot, csa-
padékcsatornákat alakítanak ki, a légkábelek 
föld alá kerülnek, korszerűbb elosztószekré-
nyekkel látják el a gázvezeték-csatlakozáso-

kat, előtető kerül a bejárati ajtók fölé, a tér 
közepére pedig tér�gyelő kamerát helyeznek 
ki. Megújul a zöldfelület is, aminek karban-
tartását locsolórendszer segíti majd. A kor-
szerűsítés 127 millió forintból, az önkor-
mányzat költségvetéséből valósul meg, há-
rom ütemre bontva. Puskás János ügyvezető 
tájékoztatása szerint idén a Rákóczi utca fe-
lőli oldal készül el, majd jövő év elején, amint 
az időjárás engedi, a tömbbelső, végül a tér 
Hajnal és Váci utca közötti oldala. 
– A kerékpárút-hálózat bővítése mellett 
a parkolók száma és a zöldfelület mérete is 
fontos szempont volt, ezért többször újra kel-
lett gondolni a terveket. Most amellett, hogy 

megmarad a jelenlegi park mérete, 38 par-
kolóhelyet alakít ki a kivitelező, és a Pollack 
Mihály utcát a Dózsa György úttal összekö-
tő kerékpárút alapjai is megépülnek a Rá-
kóczi utca felőli oldalon – tudtuk meg Süli 
János polgármestertől. A kivitelezés ide-
jén, a közművek átépítésekor átmeneti víz-
hiányra, áramszünetre kell majd számítania 
a tömbbelsőben élőknek, ennek időpont-
járól tájékoztatják a lakosságot. A március 
végéig tartó munkálatok idején forgalom-
korlátozások is lesznek, parkolni a környe-
ző utcákban lehet majd, a gyalogosközleke-
dést mindvégig biztosítják.

Dallos Szilvia

– A tizenhárom aradi vértanú kifejezte az 
akkori Magyarország társadalmi és etnikai 
sokféleségét, s ezen túl azt is, hogyan tudott 
egy eszme, a Magyarország boldogulásába, 
fejlődésébe vetett hit szolgálatába állni né-
met, rác, szerb, magyar és örmény, paraszt-
ivadék, egyszerű polgár és gazdag arisztok-
rata. Ahogyan Jókai írta: egy zászló alatt egy 
haza �ainak vallották magukat – mond-
ta beszédében Szabó Péter, az aradi vérta-
núk tiszteletére tartott városi megemléke-
zésen, a Jézus Szíve-templomban. Az alpol-
gármester beszélt arról, hogy a kegyetlen 
megtorlás nem csak a katonai vezetőréteget 
érintette, hanem kiterjedt minden társadal-
mi csoportra és politikai szinten is sújtot-
ta Magyarországot. – Minden önállóságá-

tól megfosztotta az országot, elrendelték a 
német nyelv és az osztrák törvények kötele-
ző használatát. Megszüntették a magyar is-
kolákat, a cég- és utcatáblákról eltüntették a 
magyar feliratokat – mondta. Feltette a kér-
dést, hogy miért van szükségünk a gyászna-
pokra, szükségünk van-e rájuk egyáltalán. 
– Kölcsey Ferenc így fogalmaz: a balsors 
csapásaiból is eredhetnek magas érzelmek. 
A nemzeti gyásznapok azért fontosak tehát, 
mert ,,magába szállást, önismerést, erőki-
fejtést” eredményeznek. Erre a felismerés-
re nagy szüksége volt a magyarságnak tör-
ténelmi megpróbáltatásai során, ez tartotta 
bennünk a lelket a szabadságharc tragédiája 
utáni években, és a 20. század sorscsapásai 
során is, mondta a városvezető kiemelve, 

hogy megtanultuk, számunkra mindennél 
fontosabb a szabadság, tudunk és akarunk 
érte küzdeni, össze tudunk és akarunk érte 
fogni. Ezt tanultuk meg gyásznapjaink által 
– emelte ki Szabó Péter.
Beszédének végén felidézte Kiss Ernő tábor-
nok kivégzése előtti utolsó gondolatát: Iste-
nem, az újkor i�úsága egész ember lesz-e? 
Árpádok dicső szentjei virrasszatok a ma-
gyar i�úság felett, hogy Krisztusé legyen a 
szívük és a hazáé az életük. Kiss Ernő tábor-
nok, az aradi tizenhármak és az első magyar 
miniszterelnök vértanúsága azt üzeni ne-
künk, hogy az áldozatként hullajtott vérből 
mindig új élet sarjad – zárta beszédét az al-
polgármester.

Kohl Gyöngyi

Indul a felújítás 
a Váci utcai tömbbelsőben

Vértanúkra emlékeztünk

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Fogadóóra

Bana János

Újra elindult a Fogadóóra című sorozat 
a TelePaks Kistérségi Televízióban, mely-
ben a képviselő-testület tagjai számol-
nak be az elmúlt egy esztendő történései-
ről, a várost érintő aktuális kérdésekről 
és a körzetek jövőjéről. Az első két adás-
ban Bana Jánost és Bagdy Lászlót kérdez-
te a riporter, Dallos Szilvia. A Paksi Hír-
nök hasábjain a beszélgetés kivonatát kö-
zöljük.

Nagy népszerűségnek örvend az ürgeme-
zei szabadidőpark, ahol a tó felújításával 
újra igényes környezet várja a kiránduló-
kat. A �atalok körében is kedvelt hely, emi-
att nagy az autó- és motorforgalom az ide 
vezető úton. Ez nemcsak bosszúságot okoz 
a gyalogosoknak, hanem balesetveszélyes 
is. A probléma megoldására új elkerülőút 
építését tervezi az önkormányzat a jármű-
veknek, a jelenlegi pedig – szintén felújítva 
– megmaradna a gyalogosok, kerékpáro-
sok számára, mondta el Bana János tanács-
nok, az ötös körzet képviselője a TelePaks 
Fogadóóra című műsorában. 
Nyaranta a strand miatt is megnő a forga-
lom, bár a létesítményre – például a nem 
működő csúszda és a nagymedence leváló 
csempéi miatt – hall panaszokat a lakótele-
pi körzet képviselője. Bana János elmondta: 
az önkormányzat a fürdő felújítását a tan-
uszodával egyetemben tervezi. Az uszoda 
átvételéről már tárgyal a város az atomerő-
művel, annak rekonstrukciója szintén elke-
rülhetetlen, ám a beruházás nagyságrendje 
függ attól, hogyan alakul Paks II. sorsa. Ha 

elindul az új blokkok építése, a városban 
lakók számával együtt megnövekednek az 
igények. Ezek kielégítésére pályázati, kor-
mányzati forrásokra van szükség. Ellenke-
ző esetben csak a használhatóságot bizto-
sító karbantartásban és felújításban lehet 
gondolkodni.
A képviselő szerint az extrémsportpark 
megvalósításának léptéke egyelőre még 
kérdés a testületben is. Ez a beruházás is 
az erőműberuházás jövőjének függvényé-
ben készülhet el. A tervek készen vannak, 
ám a beruházás indítása előtt át kell gon-
dolni egy-egy új létesítmény fenntartható-
ságát, hiszen az állandó költséget fog jelen-
teni a költségvetésben. Így van ez az erdei 
futó- és tornapálya esetében is. Két éve ké-
szült el, kedveltté vált a paksiak körében, 
közvilágítás épült a biztonságos használat 
érdekében, de minden évben javíttatni kell 
a burkolatot az azt nem rendeltetésszerű-
en használók miatt. Bana János arra hívja 
fel a �gyelmet, hogy senki ne motorozzon 
vagy kerékpározzon a pályán, hiszen a fu-
tóknak bosszúság és balesetveszélyes a fel-
gyűrődött burkolat, a városnak pedig költ-
ség a javítása.
Az illegális szemétlerakást nagyon nehéz 
megakadályozni, időről időre az ötös kör-
zetben lévő Ürgemezőn is felbukkannak 
a szeméthalmok annak ellenére, hogy né-
hány ezer forintért a szeméttelepen is el-
helyezhető a hulladék. A problémát az el-
lenőrzés szigorításával kell megoldani a 
képviselő szerint. A bevezető földutakra te-
lepített kamerarendszer csak nagy költség-
gel valósítható meg, és a visszatartó ereje 
sem garantált. 
Magánbefektető jelentett be vételi szán-
dékot az ASE-csarnok melletti területre. 
Az önkormányzat döntött az értékesítés-
ről, jelenleg a terület felértékelése folyik. 
Ha a befektető megvásárolja, a tervek sze-
rint százlakásos lakópark épül ide. – Fon-
tos, hogy folyamatosan beépüljenek a fog-
híjtelkek, hiszen amellett, hogy a városké-
pet meghatározó épületek készülhetnek, 
mint akár a terrorelhárítási központ lak-
tanyája a Gesztenyés úton, a karbantartás 
és a kaszálás költségei alól így mentesül az 
önkormányzat. 
A Szedres és Fenyves utca környéke már 
megújult, ám az északra eső területek ki-
csit lemaradtak a tömbbelső-felújítási 
programban. – A Pollack utcai tízemele-

tes környékének rendbetétele szándékaim 
szerint megvalósul a ciklus végéig, ha még-
sem, a tervek biztosan elkészülnek. Meg-
érett a felújításra a nagy forgalmú Geszte-
nyés utca is, de ez a beruházás is csak az 
új – az atomerőmű-bővítéshez kapcsolódó 
– közlekedési koncepció kidolgozása után 
indulhat el. 
Rendezi a Fenyves utcai bérlakások hely-
zetét az önkormányzat, ígérte a képviselő. 
Igen sok ugyanis a lakossági panasz a szoci-
ális bérlakásokban élőkre. Bana János hang-
súlyozta: a cél, hogy olyanok lakjanak ezek-
ben a lakásokban, akik betartják a közössé-
gi együttélés szabályait, és rendben is tartják 
lakásukat. Az elképzelés szintjén foglalkozik 
a város az idősek otthona bővítésével is. Az 
egyik terv szerint újabb szárny épülne, ahol 
az aktív idősektől elkülönítve lehetne gon-
dozni a 24 órás ellátásra szoruló, demens 
betegeket. – Ez csak az egyik lehetőség, amit 
az önkormányzat fontolgat, e beruházás lép-
tékét is befolyásolja a rendelkezésre álló for-
rások mértéke – fogalmazott Bana János. 
A városba érkezők várhatóan a lakótelep 
környékén élnek majd az erőmű-építkezés 
idején, így itt kell az intézményi férőhelyek 
bővítésén gondolkodnunk. Az óváros vi-
szonylag kiegyenlítetten ellátott gyermek-
intézményekkel, várhatóan a lakótelepieket 
kell újragondolnunk. Az iskoláink fenntar-
tása januártól állami feladat lesz, de az ön-
kormányzat továbbra is mindent megtesz a 
jelenlegi jó színvonal biztosításáért. 
A városok adóerő-képességével arányos 
adóelvonást jelentett be a kormány a jövő 
évtől. A szolidaritási adó mintegy 1,6 milli-
árd forint mínuszt jelent Paks költségveté-
sében, miközben az iskolák üzemeltetésé-
nek átadásával csupán 800 millió forinttal 
csökken a fenntartásra fordított költség. Az 
önkormányzat keresi a lehetőségeket a ki-
eső bevétel pótlására, ez azonban biztosan 
nem lehet adóemelés. – Az erőmű-beru-
házással kapcsolatos forrásokat kell talál-
nunk, amelyekkel felkészíthető Paks a bő-
vítésre. A város működése ettől függetlenül 
biztosítva lesz a következő időszakban, ám 
ha nem találunk megoldást, akkor a beru-
házások csökkenésével kell számolnunk, és 
fontossági sorrend felállításával kell dön-
teni arról, például hány utcát újítunk fel, 
és szükséges-e a faltól falig rekonstrukció, 
vagy elegendő az új burkolat. 

-dallos-
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Fogadóóra

Bagdy László

Száznál is több, a helyi közlekedéssel és épí-
tésekkel kapcsolatos lakossági észrevé-
telt tárgyalt szeptemberi ülésén a városépí-
tő bizottság. – Amiben nem vagyunk ille-
tékesek, azt továbbítottuk a szakhatóságok 
felé, a többi ügy további elemzéseket igé-
nyel, vannak köztük olyanok is, amelyek a 
város közlekedési koncepciójának felülvizs-
gálata után oldódnak majd meg – mondta 
el a bizottság elnöke a TelePaks Fogadóóra 
című műsorában. Bagdy László szerint Paks 
belvárosa megmaradt a közel száz évvel ez-
előtti nagyközség belvárosaként, ugyanak-
kor az egy lakosra jutó gépkocsik száma itt 
a legmagasabb. Ez a város nem erre a for-
galomra épült, észak-déli irányban egyetlen 
egy utcán járható végig, amiből szinte meg-
oldhatatlan problémák adódnak. Kevés a 
parkoló, ugyanakkor mindenki mindenho-
va gépkocsival jár. Mintegy tíz utcából je-
lezték, hogy szeretnék, ha visszaállítanák az 
egyirányú forgalmi rendet, így csökkentve 
az utcán áthaladó forgalmat. Többek között 
ilyen a Keskeny, a Kishegyi és a Jámbor Pál 
utca. Minden kérelemről az önkormányzat 
dönt majd a következő hónapokban, ígérte a 
képviselő. – Pakson sok helyütt parkolónak 
használják az utcát, a lakók nem állnak be az 
udvarokba. Lehetőségként merült fel a köz-
lekedési koncepció felülvizsgálata kapcsán, 
hogy egyes utcákban csak a bal, míg mások-
ban a jobb oldalon engedélyezik a parkolást, 
ha így biztosítható a zavartalan közlekedés – 
tudtuk meg.
Lakossági jelzéseket követően szigorodtak 
a helyi építési szabályzat társasházépítések-

re vonatkozó előírásai. Bagdy László véle-
ménye szerint a történelmi óváros belváro-
si jellegét lehetőség szerint meg kell őrizni, 
ugyanakkor alkalmazkodni kell a megvál-
tozott körülményekhez, ahhoz, hogy már 
közel húszezren élnek a városban és a bő-
vítés idején a lakosságszám több ezer fővel 
nőhet. 
A város régi, szép patinás épületeinek meg-
óvását hosszú évek óta pályázati támoga-
tással segíti az önkormányzat, értékeink 
megóvása fontos feladat. Az épületek tulaj-
donosai nem igazán élnek a lehetőséggel, 
pedig az elnyerhető egymillió forint vissza 
nem térítendő támogatás mellé újabb egy-
millió adható kamatmentes kölcsönként 60 
hónapos vissza�zetési határidővel. A kato-
likus iskola Kossuth Lajos utcai épületének 
korszerűsítését is pályázati úton támogat-
ta a város, tudtuk meg Bagdy Lászlótól, aki 
azt is elmondta, hogy azokban az utcákban, 
ahol a közműveket korábban felújították, 
ám az útburkolat rossz állapotú, ott a faltól 
falig felújítás helyett elegendő lehet az asz-
faltozás. Így egyrészt megmaradhatnak a 
lakossági kiskertek, másrészt a kisebb költ-
ség miatt sokkal több utca újulhatna meg.
A négyes körzetben lévő Hunyadi utca 
még teljes körűen újul meg, a tervek és 
engedélyek rendelkezésre állnak, a kivite-
lezők kiválasztása zajlik. – Tettem egy ígé-
retet, hogy ez a beruházás idén el fog in-
dulni, ám az engedélyezési eljárás elhúzó-
dása miatt csak jövő tavasszal kezdődhet a 
munka. Előtte lakossági fórumon tájékoz-
tatunk majd az ütemezésről – mondta el 
a képviselő, aki szerint egy-egy utcafelújí-
tás kényelmetlenségekkel jár ugyan, de az 
utca megszépülésével az ingatlanok értéke 
is emelkedik. 
A Völgy utca felújításának tervezése is elkez-
dődik a négyes körzetben, ez az utca is fal-
tól falig új köntösbe öltözik. Itt például töb-
ben is jelezték, hogy azt szeretnék, legyen 
kevesebb a felújítás után a zöldfelület és 
több a parkoló. – Kompromisszumos meg-
oldást kell találni – fogalmazott Bagdy Lász-
ló, majd kitért a szeptember közepén Paksra 
zúdult esőre. – Pakson viszonylag ritkák az 
ilyen zivatarok, nem erre kell méreteznünk 
a város csapadékvíz-elvezető rendszerét. El-
készült a Páli-árok rekonstrukciója, zápor-
tározók épültek a város szélén, új zsilip is 
védi a települést, de még mindig sok helyen 
a szennyvízcsatornába bekötve vezetik el az 

esővizet. Emiatt is hömpölygött szeptem-
berben a víz az utcákon. A készülő csapa-
dékvíz-elvezetési tanulmánytervben erre is 
megoldást keresünk, az egyik lehetőség bel-
városi záportározók kialakítása. Ha pedig 
több házi esővíz-pu�ertároló épülne, nem-
csak a csatornákba kerülne kevesebb esővíz, 
hanem a kertekben is több locsolóvíz állna 
rendelkezésre. 
Bagdy Lászlótól megtudtuk, hogy a nagy-
beruházások esetén a hétéves gazdasági 
terv az irányadó, a lakosságtól érkező ki-
sebb kérések megoldására a képviselői ke-
retek is forrást biztosíthatnak. A megvaló-
sítás azonban olykor lassú, többször ter-
veztetni kell és nem egyszerű kivitelezőt 
találni. A beruházások előbb-utóbb így is 
elkészülnek, így történt a Kishegyi úton 
egy hulladéktároló áthelyezésekor, a Ber-
csényi utcában, amikor az üzletek előtt 
épült térburkolat, és így lesz a Barátság úti 
rendelő mellett, ahol egy kitaposott ösvény 
helyére szilárd út épül a képviselő kereté-
nek terhére. 
– Ami a Bercsényi utcai beruházást illeti, 
ígéretet tettünk az utca déli oldali járdájá-
nak felújítására. Egy nagyfeszültségű veze-
ték áthelyezése miatt csúszik a megvalósí-
tás, ahogy ez elkészül, elkezdjük a járda át-
építését is – tette hozzá a képviselő, akitől 
azt is megtudtuk, hogy tervezik a Sárgödör 
tér megújítását. Felülvizsgálva a korábbi 
terveket, laboratórium és látványpalacko-
zó készülhet a téren, ami minden borászat-
tal foglalkozó gazdának előnyére válhat. 
Ugyanakkor a Sárgödör tér rendezvény-
tér is, erre a célra bárki igénybe veheti, ha 
egyeztet az önkormányzattal és a Sárgödör 
téri Présháztulajdonosok Egyesületével.
Paks II-ről is szót ejtett a képviselő. Leszö-
gezve, ha szabad utat kap az erőmű-beruhá-
zás, fel kell készíteni a várost több ezer em-
ber érkezésére. 
– Lakótelepet, iskolákat, infrastruktúrát 
kell építenünk, amihez a magyar kormány 
biztosítani fogja a szükséges forrásokat. 
Azért kötött együttműködési megállapodást 
a várost vezető frakció, valamint a Fidesz és 
a KDNP helyi szervezete, hogy a város la-
kói a lehetőségekhez képest a legelőnyöseb-
ben tudják az építkezésben rejlő előnyöket 
kihasználni, érdekeinket hosszú távon, haté-
konyan érvényesíthessük, hogy Paks élhető, 
komfortos város maradjon.

-dsz-
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Atomerőmű

Ők kapták a Céggyűrű kitüntetést

MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

További információ:      
www.mvmpaks2.hu

www.facebook.com/MVMPaks2

Negyedszázados hagyományt követve átad-
ták a paksi atomerőmű rangos elismerését, a 
Céggyűrű kitüntetést. Idén is húsz kiváló, pél-
daértékű munkát végző dolgozót jutalmaztak 
a kollégák javaslata alapján. Hamvas István 
vezérigazgató őket és a nyugdíjba vonulókat 
köszöntve arról beszélt, hogy a vállalat leg-
kiemelkedőbb ünnepe a Céggyűrű-est azzal 
együtt, hogy idén is több jelentős jubileumhoz 
érkeztek: 50 éve írták alá azt a szovjet–magyar 
kormányközi megállapodást, ami lehetővé 
tette az erőmű megépülését, 40 éve jelent meg 
a Neutron, az Atomerőmű újság elődje, 30 éve 
csengettek be először az atomerőmű által épí-
tett és fenntartott iskolába, az ESZI-be és 30 
éve kapcsolták párhuzamosan a hármas blok-
kot. 20 éve látogatott Teller Ede a paksi atom-
erőműbe, másodikként a híres Marslakók kö-
zül, és bár nagyon frissnek tűnik, de már 10 
éve, hogy 500 megawatt fölé emelték elsőként 
a négyes blokk teljesítményét. Hangsúlyozta, 
hogy kiemelkedő és rangos ünnep az is, hogy 
megköszönik a nyugdíjba vonulók munká-
ját, hiszen ők is részesei voltak a sikereknek, 
eredményeknek, amelyek biztosították, hogy 
az atomerőmű betölthesse szerepét, tevékeny-
ségükkel megalapozták a tartósan magas tár-
sadalmi elfogadottságot. Hangsúlyozta, hogy 
azoknak, akik maradnak, tovább kell vinni-
ük ezt a szellemiséget és megfelelni a rájuk 
váró feladatoknak. – El kell végeznünk az új 

blokkokkal kapcsolatos többletmunkákat, tá-
mogatnunk kell ezt a projektet. Meggyőződé-
sem, hogy ezt a szerepet is felvállalva képesek 
leszünk elérni, hogy az új blokkok üzemelte-
tői is mi legyünk – zárta szavait. Az ünnepség 
a Fool Moon a cappella együttes nagy sikerű 
műsorával folytatódott, majd Süli János pol-
gármester köszöntötte az atomerőmű kollek-
tíváját, külön kiemelve a nyugdíjba vonulókat 
és kitüntetetteket.
November 13-án lesz 36 éve, hogy Paks-
ra, az atomerőmű-építéshez szegődött Kiss-
né Hegyi Ilona. – Valami fantasztikus do-
log, ahogy mi itt összetartozunk – mondta 
a Céggyűrű átvétele után. – Az első kapavá-
gás óta itt vagyunk, amikor elkezdték építeni 
az erőművet, mi akkor fejeztük be az egyete-
met és gondoltuk azt, hogy ebben a csodában 
részt kell venni – mesélte. Vegyipari gépész-
mérnökként végzett, férjével az egyetem alatt 
házasodtak össze. Hamar a létrejövő Pak-
si Atomerőmű Vállalat munkatársai lettek. 
– A legnagyobb munkával a legjobb kezde-
ni, ha az megvan, utána bármi jöhet – mond-
ta évekkel később tanítványainak a főiskolán. 
Esetében ez valóban így volt, ő volt az első nő, 
akit szerelésvezetéssel bíztak meg. Nyolcvan 
kollégával kellett „megküzdenie”. Ezek után 
részese volt például az ESZI létrehozásának.  
– Azt látni, hogy a tanítványokból kollégák 
válnak, nagyon felemelő dolog – fogalmazott 

a díjazott, aki jelenleg a vezérigazgatói titkár-
ságot vezeti. 
Ritkaságnak számít, ha valaki nem az atom-
erőmű dolgozójaként kapja meg a Céggyűrűt. 
Így történt az Atomix K�. Tűzoltási és Kárel-
hárítási Szakágazatának biztonsági üzletág-
vezetője, az Atomerőmű Tűzoltóság parancs-
noka esetében. Bőhm Péter elárulta, számá-
ra meghatározó, hogy ott volt a négy blokk 
üzembe helyezésénél. – Nem volt előzmény, 
nekünk kellett kitalálni, végigcsinálni, aztán 
fejleszteni – mondta róla. Az Atomerőmű 
Tűzoltóság az eltelt évtizedekben számos do-
logban úttörővé vált. Parancsnoka azt mond-
ja, a védendő objektum tekintélye ösztönzi 
őket erre. – A technika pénzért megvehető, 
amit nem lehet megvásárolni, az az üzemel-
tető ember. Ezért fordítottunk mindig �gyel-
met a humánerőforrás-fejlesztésre, a tanításra 
– húzta alá. Az általa vezetett tűzoltóság alkal-
mazta Európában elsőként a minőségirányí-
tási rendszert, most fejeződik be az e-learning 
képzési rendszerük és szintén unikális a 
bevetésirányítási rendszerük, hogy csak né-
hányat említsünk a kuriózumok közül. – Ez 
az elismerés annak a nyolcvan embernek szól, 
akivel közösen végezzük mindezt hosszú ide-
je. Lelkes, lendületes, állandó a csapat, nálunk 
ritka a jövés-menés, vagyis jól érzik magukat 
a munkatársak – összegezte a parancsnok.                          

Vida T.

Díjazottak: Kissné Hegyi Ilona Terézia, Braun Tibor, Böröcz László, dr. Bujtás Tibor, Sós Lívia, Kamondi Ferenc, Bakos Gyula, Burján Tibor, Eigner 
Tibor, Gazdag József, Szinger Ádámné, Lőrincz József, Molnár László, Péter László, Ritter József, Kulacsik András, Szántó István, Körösztös József, 
Bőhm Péter, Lenkei István. Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök.
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Újabb modullal bővült a Kiégett 
Kazetták Átmeneti Tárolója. Az 
új kamrák készen vannak, üzem-
be vételük viszont még hátra van, 
tájékoztattak a Radioaktív Hul-
ladékkezelő K�. vezető munka-
társai. László Zoltán üzemelte-
tési igazgató elmondása szerint 
mostanáig 8707 darab elhasznált 
fűtőelemet tároltak be a létesít-
ményben. Idén a négy erőművi 
blokkból összesen 360 elhasznált 
fűtőelemet szállították át, 2017-
ben háromszáz elhelyezését ter-
vezik. Fontos szempont, hogy 
a létesítmény mindig elegen-
dő tárolókapacitással rendelkez-
zen, bővítését az atomerőmű igé-
nyeihez igazítva ütemezik. Lász-
ló Zoltán arról is beszélt, hogy 
a közel húsz éve átadott létesít-
ményben folyamatos a fejlesztés 
és a karbantartás, idén például 
irányítástechnikai fejlesztés zaj-
lott. – A tárolónak a környezet-
re terhelő hatása nincsen – hang-
súlyozta.

Gyöngyösi Csaba beruházási 
igazgató arról adott tájékoztatást, 
hogy egy – átlagosan négy kam-
rából álló – modul tervezése, en-
gedélyezése, kivitelezése hozzá-
vetőleg tíz évig tart. A mosta-
ni 21-24-es sorszámú kamrák a 
Közgép–Pintér Művek Konzor-
cium kivitelezésében készültek 
el bruttó 7,464 milliárd forintos 
költséggel. A munkálatok során 
több mint 4 ezer köbméter be-
tont, 1364 tonna szerkezetacélt 
építettek be és a földrengésálló-
ság növelése érdekében 857 ton-
na betonacélt használtak fel. A 
terveket az üzemeltetési tapasz-
talatok és a műszaki környezet 
változásait követve folyamato-
san frissítik, vázolta Gyöngyö-
si Csaba hozzátéve, hogy a 17. 
kamrától a korábbi háromszög 
kiosztás helyett négyszög kiosz-
tású a tárolócsövek elrendezé-
se, így egy kamrában 450 helyett 
527 egység fér el, ami hatéko-
nyabb térkihasználást jelent.

A 24 tárolókamra lehetővé te-
szi a paksi atomerőmű erede-
tileg tervezett üzemideje so-
rán keletkezett kiégett kazetták 
befogadását, de a műszaki ter-
vek lehetőséget biztosítanak 33 
tárolókamra megépítésére, így a 
létesítmény kiszolgálja az atom-

erőművet a meghosszabbított 
üzemidő végéig.
Az átmeneti tároló, ahogyan 
neve is jelzi, időszakos elhelye-
zést biztosít. Ez az időszak a mos-
tani tervek szerint ötven év. Ez-
alatt kell megtalálni a végleges 
elhelyezési megoldást.                  -vt-

Új tűzoltóautót kapott a Paksi Hi-
vatásos Tűzoltó-parancsnokság. A 130 mil-
liós gépjárműfecskendőt a katasztrófák 
csökkentésének világnapján adta át dr. Ba-
lázs Gábor tűzoltó ezredes, a Tolna Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igaz-
gatója. Ahogy elhangzott, az országszerte 
átadott tizenöt Rába 16-os gépjárműfecs-
kendőből egy került Tolna megyébe, Paks-
ra, mégpedig azért, mert a tűzoltóságnak is 
fel kell készülnie a erőműberuházásra. Az 
ünnepségen elismerést kapott Volent Gá-
bor, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. biz-
tonsági igazgatója, Szücs Gábor, az Atomix 
K�. ügyvezető igazgatója, díszoklevelet ve-
hetett át Szántóné dr. Novák Eszter, a Pak-
si Járási Hivatal vezetője, dr. Péger János, a 
Paksi Rendőrkapitányság bűnügyi osztá-
lyának vezetője, Bóta Gyula, az Országos 
Mentőszolgálat Bátaszéki Mentőállomásá-
nak mentőápolója, Jeszenka Ildikó, a Csapó 
Dániel Szakképző iskola igazgatóhelyette-
se, valamint Bornemissza Gézáné, Tengelic 
Polgármesteri Hivatalának közbiztonsá-
gi referense. Fotó: Sza�enauer Ferenc/Paksi 
Hírnök.                                                 Kohl Gy.

Az atomerőmű igényeihez igazodva 
bővül a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Mi újság a rendelőintézetben, kérdeztük dr. 
Bodnár Imrét, a Paksi Gyógyászati Központ 
főigazgatóját annak kapcsán, hogy az orszá-
gos sajtó gyakorta foglalkozik országos mére-
tű orvoshiány okozta gondokkal. 
– A szakellátásban egyre nehezebb biztosíta-
ni a szakorvosi, de az utóbbi időben a szak-
képzett szakdolgozói és az egészségügyi 
munkavégzés hátterét biztosító – például in-
formatikai, műszaki, gazdasági – munkaerőt 
is. A nálunk dolgozó szakorvosok szerződ-
tetésében és itt tartásában nagy jelentősége 
van a munkaidőn kívüli lehetőségek, példá-
ul a magánrendelés biztosításának – szögez-
te le dr. Bodnár Imre. – Ennek ellenére az el-
múlt években a szakorvosi munkabéreink 
relatív versenyképessége csökkent, ami elszí-
vó hatást gyakorolt. Nem ritka a hiányszak-
mákban – melynek köre egyre szélesebb – a 
6-8-10 ezer forintos órabér vagy a szolgála-
ti lakás és egyéb juttatások biztosítása a ma-
gasabb munkabér mellett. Ezeket a juttatáso-
kat gyakran a kisebb gazdasági potenciállal 
rendelkező városokban is meg�zetik egész-
ségügyi ellátásuk biztosítása érdekében. Az 
elszívó hatást tovább fokozta városunkban a 
Medicover magánszolgáltató megjelenése – 
tette hozzá a főigazgató. 
– Rész- vagy egész állásban orvosaink már 
máshol vállaltak munkát. Emiatt és az or-
szágos orvos-, szakorvoshiány következmé-
nyeként bőrgyógyászati szakrendelésünk kö-
rülbelül egy évig szünetelt. Korábban bel-
gyógyászati szakrendelésünk is évekig csak 
részben működött. Gyermekpszichiátriánk 
gyakorlatilag megszűnt – részletezte dr. Bod-

nár Imre, hozzátéve: – Az elvándorlás esélyé-
nek csökkentésére tavaly a polgármester tá-
mogatásával a képviselő-testület egy kb. 20%-
os szakorvosi béremelést engedélyezett.
A főigazgató megjegyezte: – Korábban volt 
olyan kormányzati tényező, sőt polgármes-
ter is, aki úgy vélekedett: akinek nem tetszik 
a rendszer, elmehet máshova dolgozni, a köz-
életi szereplők egy részéből ez a nézet még 
ma sem veszett ki teljesen. Pedig az ellátók 
társadalmi és anyagi megbecsülése a megtar-
tásuk fontos eszköze. Ne felejtsük el, hogy az 
általános orvostudományi képzés még min-
dig az ország egyik legnehezebb és az összes 
közül a leghosszabb egyetemi képzése, mely 
után hosszú – általában 5-7 éves – gyakorla-
ti munka és elméleti felkészülés után lehet az 
első szakvizsgát, majd újabb évek után a kö-
vetkező szakvizsgát vagy a liszenszvizsgát le-
tenni. Az orvosok munkájuk során, az át-
lagosnál jelentősen nagyobb felelősséget 
vállalnak, hiszen hiba esetén nem egy mun-
kadarabot rontanak el vagy egy sort gépelnek 
félre. Munkájukat nem ellenőrzik még töb-
ben a szakmából, mint más területeken. A 
gyógyászatban napi szinten sok, önálló és fe-
lelősségteljes döntést kell hozniuk.  
Az országos statisztikákat ismertetve dr. 
Bodnár Imre elmondta:  – Az orvosok és 
szakorvosok külföldre távozása éves szin-
ten eléri a közel ezer főt. Figyelembe véve a 
nyugdíjba vonulók, az egészségi állapotuk 
vagy haláluk miatt ellátásból kieső orvosok 
számát is, országosan is egyre nagyobb a hi-
ány. Ez nem csak a szakellátás, de az alapel-
látás biztosítását is veszélyezteti. A szolgálta-

tók és a munkáltatók versenyeznek a képzett 
szakemberekért mind itthon, mind külföl-
dön. Számos jelzést követően kormányzati 
szinten is felismerték a probléma jelentősé-
gét, és intézkedéseket tettek az egészségügy 
átalakításának megkezdésére és bérrendezé-
sére vonatkozóan.
A paksi helyzetre visszatérve minden helyi és 
magasabb, akár országos szintű probléma el-
lenére a főigazgató úgy gondolja, hogy Paks 
egészségügyi ellátása a hasonló méretű tele-
pülésekhez képest jó színvonalú és fejlődő. 
– Infrastruktúrájában döntően kiváló, ha a 
központi telephelyre vagy a felújított házior-
vosi rendelőre gondolok, bár még vannak e 
tekintetben is tennivalóink a Deák Ferenc és 
a Barátság utcai telephely kapcsán. Az egész-
ségügyi ellátás szakmai színvonalát tekint-
ve egy járási központ szintjét minden tekin-
tetben elérő, sőt sok területen azt jelentősen 
meghaladó ellátást nyújtunk. A gyermek-
pszichiátria kivételével minden eddigi (közel 
30) szakterületen nyújtunk ellátást. A közel-
jövőben a sebészet és az egynapos sebészet 
keretében traumatológiai (baleseti sebészeti) 
ellátást is végzünk, amire eddig még hivatalo-
san nem volt lehetőségünk. 
Az elmúlt 5-6 évben városunkban 15-20 fő kö-
zötti azon orvosok száma, akik távoztak az el-
látás különböző szintjeiről (szakellátás, alap-
ellátás, foglalkozás-egészségügy) döntően 
nyugdíjazás, de néha haláleset, vagy egészségi 
állapotuk miatt. A már említett gyermekpszi-
chiáter kivételével minden orvos állását feltöl-
töttük. Ebben a tekintetben mindig újabb ki-
hívások elé állít bennünket az orvoshiány mel-
lett a más egészségügyi szolgáltatókkal való 
verseny és néha a kollégáink vagy a város ön-
kormányzata is. Az utóbbinál arra gondolok, 
hogy a főképp alapellátásban dolgozó házior-
vosok, gyermekorvosok illetve fogorvosok te-
kintetében csak akkor van az intézménynek 
jogosultsága és kötelezettsége, ha „baj van”, 
vagyis az egyik vagy másik orvos megbeteg-
szik, meghal vagy egyéb oknál fogva adja visz-
sza körzetét az önkormányzatnak. Az önkor-
mányzat képviselő-testülete az eddigi gya-
korlat szerint azonnal határozattal delegálja 
az ellátás feladatainak megszervezését az in-
tézményünknek, illetve vezetőjének. Ez nem 
könnyű, hiszen „békeidőben” sem könnyű 
orvost szerezni, nemhogy „vészhelyzetben”. 
Ilyenkor a felmondást követő 6 hónapban a 
felmondó orvos gondoskodik a helyettesítés-
ről. Ezt követően a feladatot intézményünk-
nek kell ellátnia úgy, hogy a praxis eladása még 
újabb hat hónapig a felmondó orvos vagy hoz-
zátartozója jogosultsága.                                  Ü

Paksot is érinti az orvoshiány

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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Megválasztották az év olvasó-
it a Paksi Pákolitz István Városi 
Könyvtárban: az év gyermek ol-
vasója Kern Balázs, az év tini ol-
vasója Soós Brigitta, az év fel-
nőtt olvasója pedig Bauer Má-
tyásné lett. Az új kezdeményezés 
is része volt az Országos Könyv-
tári Napok paksi programjának, 
amelyben volt zöldkönyvtárnap 
is, ahol a hulladékok újrahasz-
nosításról volt szó Greksáné 
Romsics Szilvia előadásában, il-
letve Mozdulj ki! címmel túrára 
hívták az olvasókat Bodor Ádám 
vezetésével. A Könyves Vasárna-
pon kihirdették a Legszebb nyá-
ri olvasmányélményem rajz-
pályázat eredményét, illetve a 
közelmúltban meghirdetett játé-
kokét. A nyáron megjelent pályá-
zati felhívásra 40 alkotás érkezett, 
amelyek a könyvtár honlapján 

és Facebook-oldalán megtekint-
hetők. A legjobbnak ítélt 12-ből 
naptár készült, ami megvásá-
rolható az intézményben. A já-
tékok közül a népmesetotó ese-
tében 111 megfejtés volt, hibát-
lan 49, a múltidéző helytörténeti 
totóból 30, a legek napja elneve-
zésű online tippversenyben pe-
dig 14, s természetesen nem ma-
radt el a jutalmazás sem. Az ered-
ményhirdetések után a közel száz 
résztvevő élőláncot alkotva át-
ölelte a könyvtár épületét, majd 
Ökocsiga-játszóházba várták az 
érdeklődőket, illetve kézműves 
foglalkozást tartottak a Kincske-
reső Gyermekkönyvtárban. Volt 
könyvbemutató is: az olvasók 
Sándor Anikó El Camino című 
kötetét ismerhették meg. 
A Csengey Dénes Kulturális Köz-
pont Könyvtárában az idei prog-

ramsorozat keretében két kiállítást 
nyitottak meg. Az egyik október 
27-ig látogatható, itt a németkéri 
Adorján Gábor airbrush-tech ni-
kával készült képeit és a györ könyi 
származású Dr. med. Elisa beth A. 
Venter festményeit lehet meg-
tekinteni. A másik tárlat pedig, 
amely az év végéig lesz a könyv-
tárban, a Vajnai Irina-emlékki-
állítás, Kuchta Csilla magángyűj-
teménye, a gra�kákat bemuta-
tó fotók. Utóbbi megnyitója után 
egy órával már egy másik prog-
ram kezdődött, Petovári Zoltán 
A magyar őstörténet címmel tar-
tott előadást. A sorozatot a Csen-
geyben is a Könyves Vasárnappal 
zárták, s ahogy a legtöbb helyen, 
itt is a családoké volt a délelőtt. A 
Sünizenére megtelt a gyermek-
könyvtári rész gyerekekkel, szü-
lőkkel, nagyszülőkkel.                -kgy-

Több mint húszéves hagyomá-
nya van a Paksi Deák Ferenc Ál-
talános Iskolában a családi sport-
napnak, amely ma már Morgen 
Ferdinánd nevét viseli, így em-
lékeznek az iskola egykori diák-
jára, a 2012-ben elhunyt kiváló 
sportemberre. A napot az intéz-
mény aulájában álló Deák-szo-
bor megkoszorúzásával nyitot-
ták. Ezután tértek rá a sportos 
részre, amit közös, zenés beme-
legítéssel kezdtek. Régebben já-
tékos sorversenyen mérték ösz-
sze ügyességüket az osztályok, 
öt évvel ezelőtt azonban váltot-
tak, és azóta úgynevezett sport-

ágkóstolót tartanak, aminek ke-
retében forgószínpadsze-
rűen járják végig a különböző 
állomásokat a diákok és hozzá-
tartozóik, szorgosan gyűjtöget-
ve a teljesítést igazoló pecséte-
ket. Az idei palettán megjelent 
többek között a �oorball, a bo-
csa, a teke, a labdarúgás, a röplab-
da, valamint volt kidobó és elmé-
leti totó is. A programon a pak-
si katasztrófavédelem is ott volt, 
ugyanis az Országos Tűzmeg-
előzési Bizottság idei Tűzről pat-
tant elnevezésű pályázatában a 
Deák lett a legkreatívabb Tolna 
megyei iskola, mivel a tizenkét 

részt vevő oktatási intézmény kö-
zül ők küldték be a legtöbb pálya-
művet. A megtisztelő címmel el-
nyert ajándékbemutatón volt 
egyebek mellett füstsátor, lehetett 
célba lőni vízsugárral, kívül-be-
lül szemügyre vehettek a gyere-
kek egy tűzoltóautót, illetve ma-
gukra ölthették a tűzoltóruhát. A 
felső tagozatosok kosárra dobó 
versenyen is részt vehettek a nap 
zárásaként. Ez szintén beleszámí-
tott az osztályok közötti sportver-
senybe, amelyet végül az alsó ta-
gozatosoknál a második, a felső-
söknél pedig a hatodik osztály 
nyert meg.                             -gyöngy-

Ők lettek az Év olvasói

Sportnap a Deákban

Ü Az ellátásban aktívan részt 
vevő, főképp az alapellátásban 
dolgozó orvosok átlagéletko-
ra magas, kevés a �atal szakorvos. 
Ez a közeljövőben nagyobb gon-
dot jelenthet Pakson is, nemcsak 
a szakellátásban, de az alapellátás 
különböző területein, mint pél-
dául a fogászati, a gyermekorvosi 
ellátás, de a háziorvosi ellátás te-
rületén is.
– Van egy terület, amit köteles-
ségemnek tartok megemlíteni: a 
beruházás idején nagy sajtónyil-
vánosságot és �gyelmet kapott a 
gyógyfürdő és a mozgásterápiás 
részleg,  pedig ez a rész csak szük-
séges, de nem elégséges része a 
tervezett funkciónak megfele-
lő működésnek. Olyan ez, mint 
amikor egy jó adottságú számí-
tógépet megveszünk, de szo�ver 
nincs rajta. Pedig a szo�ver álta-
lában nagyobb értéket képvisel, 
mint maga a gép. Esetünkben a 
gyógyfürdő orvos-szakmai bein-
dítása a szo�ver. Ez nem kis fel-
adat volt, hiszen ilyen konstruk-
cióban, az országban sehol sem 
működött korábban gyógyfürdő. 
Információkat és tapasztalatokat 
gyűjtöttünk más gyógyfürdők 
szakmai üzemeltetőitől. Ezen in-
formációk és tapasztalatok, vala-
mint saját tudásunk alapján ne-
künk kellett kitalálni a működ-
tetés speciális részleteit, felvenni 
és betanítani a dolgozókat, meg-
határozni a betegutakat, az ellátá-
si szinteket, szabályokat és kidol-
gozni minden részletet, melyeket 
folyamatosan igazítunk a saját 
működtetési tapasztalataink-
hoz is. Gyakorlatilag egy teljesen 
új intézményrészt hoztunk létre a 
nagy intézményünkön belül úgy, 
hogy közben az anyaintézmény 
is egy teljes intézményt érintő át-
alakuláson ment keresztül azzal, 
hogy önálló gazdálkodásúvá vált. 
Ennek az új intézményrésznek a 
funkcionális kialakítása és az ed-
digi több mint kétéves működé-
se meglátásom szerint a mai na-
pig sem kapott megfelelő �gyel-
met és elismerést, pedig a város 
számos bel- és külföldi küldött-
séget hoz az intézmény és az in-
tézményrész bemutatására.

-vt-kg-

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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Jumbo Travel Utazási  iroda

szabadkai piac
2016.11.17.
Vásárlás a szabadkai piacon 
3.000 Ft / fő
Kirándulásunk helyszíne a híres 
szabadkai piac, mely a bazár és 
a bolhapiac egyfajta ötvözete.

advent  
pannonhalmán 
és Győrben
2016.12.17. 

5.500 Ft / fő
ÉLMÉNYHEZ VEZETJÜK!

PrÁGA
2016.11.03-06. 
4nap / 3éj 
39.900 Ft / fő

www.jumbotravel.hu, jumbo@jumbotravel.hu, +36209660406

7030 paks, dózsa György u.14. U-001672 · mamut bt

travel

Az akció a 2016. december 31-ig befogadott, minimum 600 000 Ft összegű, legalább 36, legfeljebb 84 hónapos futamidejű hitelkérelmekre érvényes. 
Az akció további feltétele a hitel teljes futamideje alatt havi min. 200 000 Ft összegű Szövetkezeti Hitelintézetnél vezetett számlára jövedelem jogcímen érkező, egyösszegű jóváírás. 
Amennyiben az Ügyfél a kamatkedvezményhez szükséges jövedelemjóváírási feltételeket nem teljesíti, a kamatkedvezményt a Hitelintézet megvonja, és a továbbiakban a nem akciós 
hirdetmény szerinti kondíciót alkalmazza. Az akciós kondíciók visszaállítására a feltételek ismételt teljesítése esetén nincs mód. Nem akciós THM: 14,19-17,68%

Reprezentatív példa:
Az igénylés időpontjának függvényében a mintapéldában megadott számok és értékek változhatnak. A hitel teljes összege: 3 millió Ft, futamideje: 60 hó, a hitelkamat mértéke és típusa 
(változó): 9,36%, THM: 10,68%. A törlesztőrészlet összege: 63 067 Ft havi 200 Ft-os számlavezetési díj mellett (Takarék Lakossági Bankszámla díja). Fizetendő teljes összeg: 3 837 360 Ft, 
a benne foglalt díj, jutalék, költség és adó összege: 837 360 Ft.

A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem 
tükrözi a változó kamatozású hitel kamatkockázatát. Az akciós Takarék Személyi Kölcsön induló kamatra vonatkozó ajánlat kizárólag az akcióban résztvevő Szövetkezeti 
Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját megtalálja a www.szemelyikolcson.takarek.hu címen. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti 
Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. Az akciós Takarék Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak 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.

Most egy lépéssel fedezheti extra kiadásait! 

THM: 10,68%-11,67%

Az akciós Takarék Személyi Kölcsön most nemcsak alacsony kamattal, de már havi 200 000 Ft
jövedelemjóváírással is igényelhető. Igényelje egyszerűen 600 000 és 5 millió Ft közötti összegre,
amit a forint alapú konstrukciónak köszönhetően árfolyamkockázat nélkül törleszthet 36 és 84 hónap
között választható futamidővel. Használja fel szabadon, így egy lépéssel fedezheti kiadásait vagy álmait!

www.szemelyikolcson.takarek.hu 

Takarék Személyi Kölcsön

Akár váratlanul jönnek, akár tervszerűen,
az extra kiadásokhoz mindig kell némi segítség. 

Takarek_Szemelyi_Kolcson_A5 dunafoldvar.pdf   1   18/10/16   17:49

Ingatlanvagyon-
értékelés, 

ingatlanközvetítés. 
Lakó-, mező-

gazdasági, ipari, 
kereskedelmi ingatla-
nok vagyonértékelése

Pakson, a Tolnai úton 1373 m2 te-
lekterületű társasház egyben el-
adó 736,95 m2 beépített alapte-
rülettel. 3 lakás 229 m2,136,20 
m2, 43,10 m2, jól működő üz-
let 228,80 m2, raktár 66,05 m2, 
garázsok 66,05 m2. Az ingatlan 
ára:172 millió forint.

Pakson, az Óváros központjá-
ban, a Bástya utcában, felújí-
tott, 83 m2-es 2 szoba, nappalis, 
konyha+étkezős, fürdőszobás, 
infra- és cserépkályha fűtéses 
családi ház, gondozott kerttel el-
adó. Irányár: 22,3 M Ft.

Dunaszentgyörgyön 100 m2-es, 
belül felújított, 2 szoba, nappa-
li, főzőfülke, étkezős, gázfűtéses 
családi ház, 714 m2 területtel el-
adó. Irányár: 8 M Ft.

Pakson, a Virág utca és a Lakta-
nya utca sarkán ötlakásos, föld-
szinti társasházban, garázzsal, 
kis kerttel, 114 m2 önálló bejára-
tú lakás eladó. Irányár: 21,3 M Ft.

Pakson, a Kurcsatov úton, hőszige-
telt, 2 szobás, minőségi bútorokkal 
berendezett lakás kiadó. 80 000 Ft/
hó. 3 havi kaució szükséges.

Németkéren, a Szabadság utcá-
ban a COOP üzlethelyiség és a 
virágbolt között 54 m2-es üzlet-
helyiség raktárral eladó. Irányár: 
6,1 M Ft.

Bölcskén a pincefaluban 100 m2-es 
présház + pince. Irányár: 1,9 M Ft.

Bölcskén az Esze Tamás utcában, 
a pincefalu előtt, 2 szobás családi 
ház eladó. Irányár 3,8 M Ft.

Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos 

ingatlanvagyon-értékelő 
és közvetítő.

 Tel: 06-70/310-8374
E-mail: fonyolajos@t-online.hu
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A modern hallókészülékek 
feltűnésmentes megoldást nyújtanak:

Vizsgáltassa meg hallását ingyenesen, 
és együtt elérjük, hogy ismét jól halljon!

* Az akció részletei: www.victofon.hu/akcióink. 
   A hirdetést és a hallókészülék kiskönyvét hozza magával.

www.victofon.hu

A fül formájához igazodva kényelmes viseletet jelentenek.

A televízió és a mobiltelefon használatát is megkönnyítik.

Kezelésük könnyen elsajátítható.

Ön szerint 
   visel hallókészüléket 
    a hölgy?

Tudta?

Ft
/d

b*

Hallókészülék 
elem kupon

Ajándék sütőkesztyű 
ingyenes hallás-
vizsgálat esetén*

Bejelentkezés: 06-30/234-2572

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

Az olcsó autózás fából vaskarikának tűn-
het. A korábbi cikkekben új és használtau-
tót, pótalkatrészt, javító szolgáltatást vásá-
roltunk, de nem szóltunk azokról a járulé-
kos kiadásokról, amivel az autó üzemben 
tartása jár. Mintegy 15 különféle jogcímen 
ró ránk terhet az állam az autóval kapcso-
latban. Ezek többsége nem befolyásolha-
tó költség, nem függ az autót birtokló aka-
ratától, az autó használatának mikéntjétől. 
Egyetlen tételre lehet enyhe befolyást gya-
korolni: az üzemanyag-felhasználásra. A tu-
lajdonosnak számolnia kell azzal, hogy egy 
autó összes üzemeltetési költsége annak élet-
tartama alatt – mintegy 22-25 év – körülbe-
lül a kocsi új árával megegyező összegű lesz. 
Ebbe nem értendő bele az üzemanyag és 
adók összege. 
Optimális üzemeltetéssel azonban lehetsé-
ges jelentősen csökkenteni a költségeket. 
Ennek első eleme a vezetési stílus, ezt követi 
a gyártó által meghatározott ellenőrzések, 
karbantartások szakszerű végrehajtása és 
nem utolsósorban a felhasznált pótalkatré-
szek, kenőanyagok minősége. Az üzemben 
tartás költségeit a napi szokások is megha-

tározzák:. ha valaki Pakson belül használ-
ja legtöbbet az autóját, akkor egy dízelmo-
toros jármű sokkal jobban károsodik az ál-
landó rövidtávú hideg üzemmódban, mint 
a benzines. Felesleges és pazarló a 1,5-2 ton-
nás, 170-200 lóerős, dízelmotoros városi te-
repjáróval vinni a gyerekeket iskolába, napi 
15-20 km megtételével. A nagyobb autók fo-
gyasztása városi üzemmódban eléri a 13-15 
litert és az állandó hidegüzem miatt káro-
sodik az üzemanyag-ellátó és kipufogógáz-
tisztító rendszer, valamint a motoralkatré-
szek is intenzívebben kopnak. 

A karbantartás elhanyagolása többletkölt-
séget okoz és nem várt meglepetések forrá-
sa is. A gondos és előrelátó tulajdonos do-
kumentálja a futott kilométerszámhoz köt-
ve az elvégzett karbantartásokat, javításokat. 
A visszakereshető számlák eladáskor jelen-
tős árfelhajtó erővel bírnak. 
A gazdaságos üzemeltetés szándék és pénz-
tárca kérdése. Az optimális üzemeltetési 
költség minden autóra, de tulajdonosokként 
is más-más összeget jelent. Emiatt kevésbé 
hiteles az autó tulajdonosától az az állítás, 
hogy a lehető legolcsóbban üzemelteti saját 
autóját. Az autósok többsége nagyon büszke 
a megvásárolt autójára, ám az üzemeltetés-
re vonatkozó elbeszéléseik mindig szebbek 
a valóságnál. Az üzemeltetés valós és opti-
mális költségeit leginkább a sokéves tapasz-
talattal bíró külső szakértő, autóüzemelteté-
si tanácsadó tudja pontosan belőni. 
A gazdaságos üzemeltetés nemcsak a pénz-
tárcát kíméli, hanem a környezetet is. Hogy 
mit jelent ez a gyakorlatban, az jól látszik 
Paks városának forgalmában is. Figyelje az 
autók összetételét hétköznap 16 óra körül és 
vonja le következtetéseit!           Kovács Ferenc

Lehet-e olcsón autózni?

Fotó: Kovács Ferenc
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Az Atomerőmű étterem három, az Erzsébet 
Nagy Szálloda két munkatársa is sikeres mes-
tervizsgát tett a Tolna Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara által szervezett képzés kereté-
ben.

Szeip Ádám, aki kimagasló eredményt ért el 
a vizsgán, mindig is szeretett volna mester-
ré válni, ez – mint mondta – rangot, presz-
tízst jelent, illetve elengedhetetlen ahhoz, 
hogy tanulók gyakorlati képzésében részt ve-
gyen. Pályaválasztáskor édesapja ösztönzésé-
re végiggondolta, mi is áll közel hozzá. Azt, 
hogy műszaki területre menjen, hamar elve-
tette. Tudatosult benne, hogy valójában 4-5 
éves kora óta szívesen sertepertélt édesany-
ja, nagymamája mellett a konyhában, így ke-
rült a szekszárdi vendéglátóipariba. Míg ál-
talános iskolában nem volt jó tanuló, addig 
a szakácsiskolában osztályelső volt. Az iskola 
elvégzése után a szakmára jellemző „vándor-
cirkusz” következett: Bikács, Bikal, az Alföld 
és a Fabro Pincészet után két éve került az 
Erzsébet Nagy Szállodába, ahol színvonalas 
környezetben, �atal, szakképzett kollégákkal 
dolgozhat együtt. Mivel a magyaros ételeket 
szereti, a vizsgán is ezt választotta. Otthon is 
a hagyományos konyha híve, szeret enni, de 
nem ő főz, sőt mi több, igazából nem szívesen 
áll a tűzhely mellé, mert minden más, mint 
a munkahelyén. Azt viszont nagyra értéke-
li, ha valaki rendszeresen főz, és azzal becsü-
li meg, hogy nem kritizál, nem válogat. Ked-
vence a rakott krumpli. Szabadidejét a család 
tölti ki, de szívesen forgatja a szakirodalmat, 
vesz részt gasztronómiai programokon, sza-
kácsversenyeken.
Futó László többé-kevésbé dacból lett felszol-
gáló. Volt a családban szakmabeli, aki óva in-
tette ettől, mondván, hogy akkor kell dolgoz-
ni, amikor más pihen, más ünnepel. Ez való-
ban így van, de ő ezt pozitívumként éli meg, 
mert így, ha jobbára észrevétlenül is, de részese 
lehet mások jeles eseményeinek, ünnepeinek. 
Gyakorlati helyén, Szekszárdon, a Szász sö-
rözőben nem fogadta el a felkínált állást, in-
kább leérettségizett a paksi gimnáziumban, 
majd Gyöngyösön, a Károly Róbert Főisko-

lán tanult vendéglátó szakmenedzsernek, de 
a diplomához hiányzott a nyelvvizsga. Nem 
titkolja, magától nem biztos, hogy rávette 
volna magát a mestervizsgára, nagy segítség 
volt, hogy a cég biztosított időt a felkészülés-
re. Az Erzsébet Nagy Szállodában egyébként 
régi bútordarabnak számít, nyitástól ott dol-
gozik. Mint mondta, idővel szeretne elkerül-
ni a placcról, de a vendéglátásban maradni. 
Az, hogy most három tanulóval foglalkozik, 
komoly kihívás, hiszen úgy kell őket megta-
nítani a szakmára, az életre, hogy gyakorlati 
oktatóként valójában sem szankcionálni, sem 
motiválni nem tud. 
Petrikné Kónya Magdolna szakácsként, Pis-
kol thy-Fehér Tünde és Papp-Müller Adrienn 
cukrászként dolgozik az erőmű konyhán.
– Mindent szeretek, csak a minyont nem – 
árulta el Tünde, aki számára nem volt kétsé-
ges a pályaválasztás, annyira tetszettek neki 
a sütemények, hogy mindenképpen cukrász 
akart lenni. – Láttam, hogy milyen szép, de 
nem gondoltam, hogy ilyen nehéz – árulta 

el. Ma is sikerélményként éli meg, ha az ál-
tala készített süteményt dicsérik. Korábban 
magánvállalkozásoknál dolgozott, tett egy ki-
térőt a kereskedelembe is, de rájött, hogy az 
nem neki való. A cukrászat viszont, úgy tű-
nik, igen. Egyebek között azért, mert min-
dig lehet újítani. Mivel januárban jött vissza 
gyesről, az újdonságok iránti vonzalmát ki-
élheti. Mint mondta, otthon a házi krémes a 

kedvenc, de idő hiányában ritkán süt. Magdi 
szintén cukrásznak készült, de akkoriban nagy 
volt a túljelentkezés és csak szakácsnak vet-
ték fel. Sokáig bánta, de ma már nem vágyik 
máshova, megszerette hivatását. Néhány évet 
egy maszek cégnél töltött, majd 2002 táján az 
erőmű konyháján kezdett dolgozni. Ma már 
konyhafőnök-helyettes, ami sok felelősséggel 
jár. – Pörgünk egész nap – jellemzi hétköznap-
jaikat, amikor 700-750 főre főznek. A rendez-
vényeket szereti, színt hoznak az életükbe, ki-
mozdulnak, kiélhetik jobban a kreativitásukat. 
Magdi a magyar konyhát szereti, kedvenc éte-
le a vadas marha, a családjában is ez a sláger. 
Míg egy cukrász megteheti, hogy nem süt ott-
hon, addig egy szakács nem igazán kerülheti 
el, hogy otthon is fakanalat ragadjon. Így van 
ezzel Magdi is, aki nevetve mesélte, hogy édes-
anyját meg szokta lepni, ha hazaviszi a munka-
helyen megszokott „módit”, ami után bizony a 
konyhában igen nagy a felfordulás. Hiába, ki-
sebb a hely, kisebbek az edények, mint az üze-
mi konyhán…

Adriennél a favorit a túrógombóc, egyéb-
ként pedig inkább a sós süteményeket, a há-
zias, „mamám csinálta” süteményeket szereti, 
nem a habos-babos „cukrászsütiket”. Pálya-
választása során se családi tradíció, se elhiva-
tottság nem diktálta, hogy a vendéglátásban 
keressen boldogulást. Sőt mi több, a szépség-
iparba készült. Szülei javasolták, hogy válasz-
sza a cukrászatot, mert szép szakma. Ezt ma 
már ő is így gondolja. Nemcsak szereti, érti is 
a szakmáját, úgy tűnik, van érzéke hozzá. Azt 
is elmondta, hogy fontos számára a vissza-
jelzés, örömmel veszi a dicséretet, már csak 
azért is, mert a sikerhez ebben a szakmában 
is sok kudarcon keresztül vezet az út. Érde-
kes, de főként otthon fordul elő, hogy félre-
sikerül valami, amihez úgy fog hozzá, hogy 
ezt most „pikk-pakk megcsinálom”. Máig 
egyetlen munkahelye az erőmű konyhája, itt 
volt tanuló is. Nem is vágyik máshová, mint 
mondta: ebben a szakmában gyerek mellett 
ideális.                                                           Vida T.

Szakmájuk mesterei lettek

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

Feilné Szombat Csilla

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Legyen szó a munkáról, a családról vagy a 
baráti körről, Feilné Szombat Csilla nem is-
mer fáradtságot. Azt vallja, hogy időnk arra 
van, amire akarjuk, hogy legyen, a többi 
már csak szervezés kérdése. Napra pontosan 
huszonöt év után intett búcsút a munkaügyi 
kirendeltségnek, és bő egy esztendeje a pol-
gármesteri hivatal titkársági osztályát vezeti.
Emlékszik, amikor egyszer gyerekként csa-
ládjával hazafelé tartva egy lerobbant au-
tót láttak a 6-os úton, s miután megérkez-
tek, édesapja már fordult is vissza az úton 
rostoklókért. Úgy alakult, hogy végül ná-
luk is éjszakáztak. A jó példa ragadós, Csilla 
és húga, Tünde is segítőkész, szociálisan ér-
zékeny felnőtté vált. Ahogy fogalmaz, ízig-
vérig paksi: itt született, nőtt fel, járta isko-
láit, alapított családot, és soha nem merült 
fel benne egy pillanatra sem, hogy elhagy-
ja a várost. 
– Gyermekként még ismerhettem a régi 
Paksot, járhattam a gesztenyefák szegélyez-
te, macskaköves főutcán, és tanúja lehettem 
annak is, ahogyan átformálódott a város 
képe az atomerőmű megépítésével – mond-
ja hozzátéve, érdekes, hogy bár a lakosság-
szám jelentősen megnövekedett, családias 
hangulatát mégsem veszítette el Paks.
Már alsó tagozatosként, majd a gimnázi-
umban is komolyan atletizált, így nem volt 

meglepő, hogy matematika–testnevelés sza-
kos tanárnak készült, ám a testnevelés felvé-
teli idején lázas beteg volt, így arról lema-
radt. Ma már nem bánja, hogy közbeszólt a 
sors, és végül Zalaegerszegen folytatta tanul-
mányait a pénzügyi és számviteli főiskolán. 
Friss diplomásként az akkori tanács pénz-
ügyi és munkaügyi osztályán helyezkedett el 
revizorként. Aztán a sors ismét közbeszólt: 
egyik munkaügyes kollégája megbetegedett, 
őt helyettesítve ismerte meg azt a területet, 
amely huszonöt esztendőre hivatásává vált. 
– 1990-ben alakult az önálló munkaügyi 
szervezet, ahova körzetközpont-vezetőnek 
hívtak, Paks mellett Dunaföldvár és Nagy-
dorog tartozott hozzánk. Az induláskor két-
fős szervezet az évek alatt közel húszfősre 
növekedett, neve, szervezeti felépítése, ho-
vatartozása többször változott, ami mindig 
új kihívásokat jelentett, folyamatos megúju-
lást követelt – mondja Csilla kiemelve, hogy 
bár hatósági feladatokat láttak el, egyre in-
kább a szolgáltató közigazgatás felé halad-
tak. Huszonöt esztendő múltán váltott, a 
Paksi Polgármesteri Hivatal titkársági osz-
tályának vezetőjeként folytatja pályafutását.
– Az államigazgatásban eltöltött munkaévek, 
az ottani munkakultúra, a szakmai tapaszta-
lat, és az igen kiterjedt kapcsolati rendszer 
jó alapot jelentenek, ám mivel a közigazga-

tás mégiscsak más, így kellett és még van is 
mit tanulnom az önkormányzatiságról – fej-
tegette. Amikor valami újításon törte a fe-
jét, az soha nem arról szólt, hogy rossz volt, 
ami volt, hanem, hogy megfeleljenek az új 
kihívásoknak és a lehető leghatékonyabb, 
legügyfélbarátabb hivatalt működtessék. Mi-
vel, ahogy fogalmaz, nem tud máshogyan, 
csakis hivatali szemüvegen keresztül látni, 
ezt a szemléletet új munkahelyére is magával 
hozta. Az eddigi eredmények közül kiemelte 
az intranet létrehozását, amivel sokkal gyor-
sabbá vált a hivatal belső kommunikációja. 
Ezt egyébként tervezik kiterjeszteni az ön-
kormányzati intézmények és gazdasági tár-
saságok szintjére is. Csillának bőven van ten-
nivalója, ahogy egyik kollégája fogalmazott, 
szippantja magába a feladatokat, amelyeket 
aztán kifogyhatatlannak tűnő energiával lát 
el, de azért „tartalékol” a családra és a bará-
ti társaságra is. Férje, József hozzá hasonlóan 
nyitott, kedveli a társaságot, és ma már fel-
nőtt gyermekeik, Dóra és Gábor nemkülön-
ben. Róluk korábban már írtunk lapunk ha-
sábjain. Csilla azt mondja, hogy gyermekeik 
is ragaszkodnak Pakshoz, itt élnek és dolgoz-
nak. Bízik abban, hogy �a és lánya is a vá-
ros legalább olyan léptékű fejlődésének lehet 
majd tanúja, mint ő egykor.

Kohl Gyöngyi
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Sport

Elindult a bajnokság
Elkezdődött a 2016/17-es bajnokság a fér-
� kosárlabda NB I-ben. Az Atomerőmű SE 
csapata gyökeresen megváltozott játékoske-
rettel, új vezetőedzővel és szakosztályveze-
tővel vágott neki az idénynek. Az első mér-
kőzést Sopronban játszotta a litván vezető-
edző, Gediminas Petrauskas legénysége, és a 
meccs előtt bizakodásra adhatott okot, hogy 
a felkészülés során Kovácsék győzni tudtak 
a hűség városában. Jól indult a mérkőzés, 
Samenas és Watkins vezérletével magához 
ragadta a vezetést a paksi csapat, és biztosan 
őrizte a nagyszünetig, annak ellenére, hogy 
hamar faultproblémákkal küzdöttek a piros-
kékek. A harmadik negyedben egy időre a 
Sopronnál volt az előny, de eredményes és 
jó játékkal sikerült ismét előnybe kerülni, és 
az utolsó tíz perc előtt négypontos előnyre 
szert tenni. A negyedik negyedben a hazai-
ak átvették a vezetést, de nem sikerült meg-
lépniük, ekkor Kovács Ákos vállalta magá-
ra a vezér szerepét. Tartotta a lépést a Paks, 
és két perccel a vége előtt Samenas 2+1-ével 
egyenlített az ASE, ám a végjáték a hazai pá-
lya előnyét élvező Sopronnak kedvezett. Az 
utolsó támadásnál megvolt a lehetőség az 
egyenlítésre, de a hárompontos kísérlet kife-
lé jött a gyűrűről. SKC–ASE: 80-77.
Első hazai meccsét a MAFC ellen játszotta 
az ASE, és annak ellenére, hogy a papírfor-
ma szerint a paksi csapat volt az esélyesebb, 
hajtós, nehéz mérkőzésre lehetett számítani. 
A meccs előtt a csapat gyúróját, Hermann 
Jánost, vagyis Dongót köszöntötték a ma-

gyar válogatottnál végzett munkájáért, majd 
egyperces néma felállással köszöntek el a 
nézők a bajnokság előtt elhunyt dr. Brázay 
Lászlótól, az ASE csapatának orvosától.
Már a második percben érzékeny veszte-
ség érte a hazaiakat: Watkins a saját palánk-
ja alatt rosszul ért földet, a jobb bokája meg-
sérült, úgy támogatták be az öltözőbe. Vér-
szemet kapott a vendégcsapat, és a vezetést 
is átvette, de Kovács Ákos vezetésével ren-
dezte a sorokat a hazai gárda, és Tiby duplá-
ja után már 15-10-re ellépett az ötödik perc-
ben. A második negyed elején Forte révén 
nyolc pontra nőtt a hazai előny, de a 12. perc 
végén egyenlített a MAFC. Hét-nullával vá-
laszolt a Paks, és a 17. percben, Will duplá-

jával 41-30-ra elhúzott. A harmadik felvo-
nás elején már faultproblémával küzdött az 
ASE, felzárkózott a MAFC, de a nagy kedv-
vel játszó Forte és Samenas pontjaival újból 
elhúzott a paksi csapat, és Sömenek bünte-
tője után 13 pontra nőtt a hazai előny. Ez-
után hullámzó volt a játék, feljött 61-56-ra 
a vendég, ám Forte ellenében nem tudtak 
mit kezdeni a palánk alatt, és a betörései-
ből szerzett pontokkal megint megnyugta-
tó előnyt szerzett a piros-kékeknek. Az utol-
só negyed elején Forte volt kétszer egymás 
után eredményes, majd Will szórt be egy 
triplát, Kovács Ákos ziccere után pedig már 
16-ra nőtt a hazai előny. Ezután felváltva es-
tek a találatok, keményen küzdött a MAFC 
és fokozatosan csökkentette hátrányát, de 
Medve középtávolija után az utolsó percek-
ben már biztosan őrizte előnyét az ASE, és 
megérdemelten nyerte meg a találkozót. 
ASE–MAFC: 94-86.                                         

(joko)

Ryan Watkins jobb külső bokaszalagja 
három helyen elszakadt, ráadásul a porc 
is megsérült, így hosszú kihagyás vár 
rá. Orvosi javaslatra egy artroszkópos 
műtét során rögzítik a szakadt szala-
gokat, majd következik a rehabilitációs 
időszak. Előreláthatóan négy hét múl-
va kezdheti meg a biciklizést, majd sor-
ban a többi feladatot. Ha minden rend-
ben megy, akkor 8-10 hét múlva ismét 
teljes értékű lehet, ám várhatóan csak 
2017-ben térhet vissza bajnoki mérkőzé-
sen. Lapzártánk után érkezett: Anthony 
Morse-t szerződtette a klub Watkins 
pótlására, az amerikai játékost december 
közepéig igazolta le a klub.

Lejárt P. J. Hill próbaideje a 
MAFC elleni bajnoki után, de az ASE 
szakvezetése még nem döntött végle-
ges szerződtetése mellett. A próbajátékot 
három héttel meghosszabbították, így 
három bajnoki mérkőzésen is pályára 
léphet. Az amerikai irányító Sopronban 
21 perc alatt 7 pontot – közte egy triplát 
– termelt, míg hazai pályán a MAFC el-
len 18 perc alatt 4 pontig jutott. 

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

lalja rendezvények szervezését akár 150 főig.  
Családi ünnepségek, keresztelő,  ballagás, lakodalom, vállalati 

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Szakács- és felszolgálótanulók 
jelentkezését várjuk 
gyakorlati képzésre.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu

A Paksi Sportegyesület kara-
te szakosztálya 16 fővel vett 
részt a bulgáriai Burgasban ok-
tóber 7–9. között megrende-
zett karate világbajnokságon, 
ahol 32 ország 1200 sportoló-
ja vett részt. Minden korosz-
tályban népes mezőnnyel néz-
tek szembe a paksi sportolók, 
kadettban több mint 70 indu-
ló volt. Karatékáink ennek el-
lenére remekül teljesítettek, és 
érmekkel tértek haza: Kovács 
Adriána kategóriájában első, 
Szabó Dorottya és Tóth Domi-
nik második, Varga Márton, 
Somogyi Ákos, valamint Sza-
bó Csaba ötödik helyen vég-
zett. Csapat katában második-
ként zárt a Tóth Dominik, Ko-
vács Adriána és Lakatos Lukács 
alkotta trió. Felkészítőjük Zá-
bor  szki Zoltán vezetőedző, hét-
danos karatemester volt. 
A következő megmérettetés a 
Paksi SE szervezésében Pakson 
november 12-én, az ESZI csar-
nokban megrendezendő Ippon 
Shobu karate magyar bajnok-
ság, ahol szervezőként és ver-
senyzőként is helyt kell állnia a 
PSE szakosztályának.          

-efgé-

A Paksi FC Szurkoljunk együtt! akciója évek óta biztosította a helyi és környékbeli diákok szerve-
zett bejutását a klub élvonalbeli hazai mérkőzéseire. Az intézményeket az együttes vezetése a szezon 
végén sportszervásárlási utalványokkal jutalmazta. A felhívást a 2016/17-es szezonban is közzétette 
a klub, immár némi könnyítéssel. – Átalakítva a rendszert kollégáimmal együtt elindítottuk a Min-
denki nyer! akciót, ahova minden általános és középiskola benevezhet, és ettől kezdve akár egyéni-
leg, akár szervezetten is érkezhetnek a mérkőzésre a diákok, akiknek ingyenes a belépés – fogalma-
zott Balog Judit, a Paksi FC ügyvezetője. Az új kampány, nevéhez híven, nem verseny. Egy meccsen 
egy diák az iskolája számára 100 pontot gyűjt, de fontos, hogy a tanulók csak azon intézményeknek 
tudnak pontokat gyűjteni, amelyek előzetesen regisztráltak. A nevezés díjtalan és folyamatos, bár-
mikor be lehet kapcsolódni az akcióba. – Továbbra is a diákigazolvány felmutatásával lehet bejutni 
a Fehérvári úti stadionba. Fontos azonban, hogy a bejáratnál található regisztrációs pult felkeresé-
se után a pénztárnál egy nulla forintos névre szóló belépőjegyet állítunk ki – tette hozzá Zomborka 
Zoltán, a klub PR-menedzsere. A szezon végén a korábbi felhíváshoz hasonlóan sportszervásárlási 
utalványokkal jutalmazza a Paksi FC az oktatási intézményeket. 

Győzelmi szériába kezdett 
a Paksi FC II labdarúgócsa-
pata az NB III. Középcso-
portjában. Osztermájer Gá-
bor alakulata a 10. játék-
napon hazai pályán Nagy 
Ádám góljaival 2:0-ra ver-
te a Mórahalom együttesét, 
majd a legutóbbi forduló-
ban gólzáporos 5:3-as sikert 
ért el a Dabas-Gyón FC ven-
dégeként. A PFC II. 12 for-
duló után 15 ponttal 10. a ta-
bellán.

A tabella 7. helyén álló Debrecen 
labdarúgócsapatát fogadta a Fe-
hérvári úti stadionban a 10. Paksi 
FC az OTP Bank Liga 12. fordu-
lójában. A felek a nyári meccsü-
kön 1:1-es döntetlent játsztottak, 
így újabb szoros összecsapásra 
volt kilátás. A kezdő sípszó után 
enyhe vendégmezőnyfölény jel-
lemezte a találkozót, ami in-
kább labdatartásban mutatkozott 
meg. A PFC a 13. percben azon-
ban első lehetőségét gólra vál-
totta: Bartha 17 méteres lövése 
után 1:0-ra vezetett a vendéglátó. 

Nem sokkal később a Kemenest 
helyettesítő Székely kapusnak 
akadt dolga, Tőzsér szabadrúgá-
sát hatástalanította a paksi háló-
őr. A nagyszünetig az eredmény 
nem változott. A szünetben cse-
rélt a Loki edzője, Pontes Vitte-
ket küldte pályára, aki a második 
félidő második percében meghá-
lálta a belé vetett bizalmat, közel-
ről lőtt és egyenlített a Debrecen. 
A felek győzelemre játszottak, így 
a folytatásban élvezetes meccset 
láthatott a publikum, több pak-
si helyzettel, de újabb gól nélkül. 

A végeredmény 1:1 lett. Csertői 
Aurél együttese 12 játéknap után 
12 ponttal a tabella 11. helyén áll.  
– Célra- és gólra törően futballoz-
tunk, de sajnos a másodikat nem 
tudtuk berúgni. A második fél-
időben rengeteget tettünk azért, 
hogy megnyerjük ezt a meccset. 
Számtalan lehetőséget kidolgoz-
tunk, ezeket azonban nem tudtuk 
kihasználni. Nem vagyok elége-
dett, mert hazai pályán meg kel-
lett volna vernünk a Debrecent – 
értékelt a lefújást követően Cser-
tői Aurél vezetőedző.        Faller G.

KaratesikerekDöntetlen a Debrecen ellen

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

Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

 
 

 
 

 

Lacza Gábor Is tvánné  
képvise lő  

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

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Szent István király út 50.)
nyitva tartása:

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

Az ASE felnőtt fér�  kosárlabdacsapatának 
keretében sok az új arc, a szakosztályvezetés 
– félig-meddig kényszerűségből – a � atalí-
tás mellett döntött. Gulyás Milán 2-es posz-
ton játszik, júniusban töltötte be a 18-at. A 
193 cm magas játékos már a felkészülés során 
is többször pályára lépett, a IV. Morgen Fer-
dinánd-emléktorna döntőjében az Alba ellen 
kilenc pontot termelt. 
– Hol kezdtél el sportolni?
– Az óvodában dzsúdóval kezdtem, az általá-
nos iskolában váltottam kosárlabdára. Soká-
ig csak hobbi volt, leginkább a közösség miatt 
jártam le az edzésre. Otthon sosem volt raj-
tam nyomás, nem szóltak bele, hogy járok-e. 
Abba is hagytam 13-14 éves koromban, mert 
nem nagyon volt akkor az én korosztályom-
ban utánpótlás.
– Eltelt négy év, és most már a felnőtt keretben 
is benne vagy. Mikor kezdted újra?
– Tizenöt évesen, most pedig már az U18-
as, az U20-as és a felnőtt csapatban is játék-
lehetőséghez jutok, és az utánpótlás-váloga-
tottba is bekerültem. Az alatt a pár perc alatt, 

amikor lehetőséget kapok a felnőttek között, 
megpróbálok mindent kiadni magamból, és 
igyekszem minél több rutint szerezni.
– Részt vettél a 3x3-as i� úsági Eb-n is. Meny-
nyivel másabb az a játék, mint az 5-5 elleni?
– Az Európa-bajnokságon az ötödik he-
lyen végeztünk. A 3x3 sokban különbözik a 
„nagypályástól”, egy palánkra játsszák, és 10 
percig vagy 21 pontig tart. Sokkal pörgősebb 
a játék, több a testi kontaktus, nagyobb szerep 
hárul mindenkire, ott nem lehet megbújni a 
pálya szélén. Aki 5-5 ellenivel kezdte ezt a já-
tékot, és elkezd 3x3-at játszani, egy idő után 
visszasírja a két palánkot.
– Mit vársz az idei bajnoki szezontól, mivel 
lennél elégedett?
– Teszem a dolgom, mindent megpróbálok, 
hogy pro�  karriert építsek. Akkor lennék elé-
gedett ezzel a bajnoki évaddal, ha sikerülne 
bekerülnöm a rotációba.

Kalmár Viktor 4-5-ös poszton játszik, január-
ban töltötte be a 16-ot, korosztályos válogatott.

– Hol kezdődött a kosárlabdás pályafutásod?
– Siófokon kezdtem, 11 évesen kerül-
tem Paksra. Választhattam, hogy Pécsre, a 
Rátgéber-akadémiába vagy az ASE-ba jöjjek. 
Nem bántam meg, hogy Paksot választottam, 
nagyon jól érzem magam itt, jó a közösség, 
szeretem a várost és a gimnáziumot.
– Nagyon korán felkerültél a felnőttek közé. Mi-
lyen feladatok várnak rád a következő évben?
– A cél először is az, hogy a felnőtt csapat 
edzésein fel tudjam venni a ritmust a többi-
ekkel, mivel ott � zikálisan, és sebességben is 
teljesen más minden, mint az U18-ban és az 
U20-ban, ahol szintén játszom. Ha ez sike-
rül, akkor jön majd a játéklehetőség is. Sze-
rintem fontos, hogy a felnőtt csapatban is 
minél több saját nevelésű játékos legyen.
– Külön munkát, egyéni képzést végzel?
– Morgen Frigyes nagyon nagy segítsé-
gemre van, nyáron is sokat dolgoztunk 
együtt. A centerképzésben és a � zikális 
képzésben is sokat segített. Most értem el 
azt a kort, amikor már elkezdhetek járni a 
konditerembe, de csak fokozatosan szabad 
növelni a terhelést. Sajnos a nyári Európa-
bajnokságot ki kellett hagynom sérülés, 
úgynevezett ugrótérd miatt, és még mindig 
nem a legjobb.
– Sose könnyű egy csapatban a leg� atalabb-
nak. Hogy fogadtak az „öregek”?
– Mindenki szimpatikus, befogadtak, segí-
tenek. Ryan Watkins a példaképem, de Bagó 
Martin példája is inspirál.          

Kovács József

Fiatal játékosok a felnőtt csapatban

Friss hírek és információk
a városról, az atomerőműről

és a sportéletről:
w w w.paksihirnok .hu

Oldalunkon 
a TelePaks Híradókat 

is visszanézheti.

Fotók: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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A rejtvényben egy paksi személy ne-
vét rejtettünk el. A megfejtéseket ok-
tóber 26-ig várjuk a 7030 Paks, Dó-
zsa György út 51-53. címre.  E-mail: 
szerkesztoseg@paksihirnok.hu.  
A név mellé telefonszámot is kérünk.

Nyerjen játékunkon két je-
gyet a Presser Gábor–Rú-
zsa Magdi koncertre, októ-
ber 27-re az ASE sportcsar-
nokba!


