
Új fejezet kezdődik Sche� er István életében. Húsz esztendő után megváltak a 

Cseresznyési Puszta Lovasudvar és Vendégháztól. Ez alkalommal őt kérdez-

tük: jó napot, mi újság? 
9. oldal

Választás 2018

Süli János a Fidesz-KDNP jelöltje a szavazatok 58,51 százalékát, Bencze János, a Jobbik Magyarországért Mozga-
lom jelöltje a 23,72 százalékát, Heringes Anita, az MSZP-Párbeszéd jelöltje a 11,86 százalékát, Dömötörné Solymár 
Orsika, az LMP jelöltje a 2,93 százalékát kapta Tolna megye 3. sz. választókerületében a 2018-as országgyűlési kép-
viselő-választáson. A részvételi arány 66 százalék volt. Süli Jánossal készített interjúnkat a 2. oldalon olvashatják.

Fotó: Babai István
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 Közélet

Süli János a Paks-Tamási körzet 
országgyűlési képviselője 

– A több mint húszezer szavazat 
nyomatékot ad a Paks II. projekt 
megvalósításához – mondta Süli 
János, Tolna megye 3. sz. válasz-
tókerületének megválasztott or-
szággyűlési képviselője a TelePaks 
stúdiójában Dallos Szilvia ügyve-
zető-főszerkesztőnek adott inter-
jújában a választás éjszakáján. 
– A munkája folytatásához kér-
te a választók bizalmát? Célba ért 
az üzenet?
– A köszönet kell legyen az első, 
tehát köszönöm mindazoknak, 
akik támogattak szavazatukkal. 
Köszönöm mindazok munkáját, 
akik a kampány idején nap mint 
nap mellettem voltak, és dolgoz-
tak a sikerért, és köszönöm a ba-
rátaimnak és nem utolsósorban a 
családomnak a türelmet és meg-
értést. Köszönöm a települések 
polgármestereinek, akik kiálltak 
mellettem, és próbálták mozgósí-
tani az embereket a fórumokra és 
a választásra is. Az április 8-i vá-
lasztás egy kisebb népszavazás is 
volt a régióban az atomerőmű-
építésről, hiszen mindenki tud-
ta, hogy miniszterként mi a fel-
adatom. A várhatóan több mint 
20 ezer szavazat nyomatékot ad a 
Paks II. projekt megvalósításához, 
ez komoly érv minden ellenzővel 
szemben. 

– Magas volt a részvételi arány. Ez 
mit mond Önnek?
– A magas részvétel megmutatta, 
hogy a választók nagy része meg-
értette, hogy ha nem mi dönthe-
tünk saját ügyeinkben, mások 
nem fognak jó döntéseket hozni. 
Magyarország a magyaroké. Sok 
kistelepülésen most először jár-
tam a kampányban, és minden-
hol sikerült meggyőzni az em-
bereket arról, hogy a régió szem-
pontjából óriási jelentőséggel bír 
a két atomerőművi blokk megépí-
tése, mert régiófejlesztést is végre 
fogunk hajtani. 
– Mikor kezdődik meg a jövő építé-
se a térségben? 
– Eddig is folyt a munka, sok min-
dent felmértünk, egyeztettünk, 
holnap folytatjuk. A Paksi Társa-
dalmi Tanács 47 településével már 
napi kapcsolatban voltunk, amibe 
beletartozik a paksi és a kalocsai 
kistérség, valamint a szekszárdi 
kistérség északi részén fekvő te-
lepülések. Ehhez most hozzá jött 
a tamási járás húsz települése. A 
kampányidőszakban ezeken a te-
lepüléseken is felmértük, feldol-
goztuk a térségfejlesztéssel kap-
csolatos igényeket, hogy ezekből 
mit tudunk támogatni, most az a 
feladat, hogy ezek megvalósításán 
dolgozzunk a munkatársaimmal 

a települések vezetőivel együtt. 
Természetesen meg kell alakul-
nia az új kormánynak, ki kell ala-
kulnia az új minisztériumi struk-
túrának. Várom az új kihívásokat, 
de az tény, hogy megkerülhetet-
len a két új atomerőművi blokk 
megépítése. E nélkül hosszú tá-
von nem tudunk a régióban élő 
�ataloknak olyan munkát adni, 
amivel itthon tudjuk tartani őket, 
pedig az a legfontosabb, hogy le-
gyen jövőképük, sikeresek legye-
nek, gyarapodjanak, családjaik al-
kossák a térség gerincét. 
– Hogyan tudja majd összeegyez-
tetni a két feladatot?
– A paksi atomerőmű két új 
blokkja tervezéséért, megépíté-
séért és üzembe helyezéséért fe-
lelős tárca nélküli miniszterként 
eddig sem csak a kerítésen belüli 
munkálatokkal, a mű megépítésé-
vel kellett foglalkoznom, hanem a 
kerítésen kívüli feladatokkal is, hi-
szen itt szó van az úthálózat,  ipar-
telepítés, egészségügyi ellátás, élel-
mezés, művelődési lehetőségek, 
turizmus kérdéséről is. Amikor a 
kampány során felmerült a kér-
dés, hogyan tudok majd két lo-
vat megülni egy fenékkel egyszer-
re, azt mondtam, hogy nincs két 

ló, csak egy, ami ugyan nagyobb 
lett, de egyfelé megy, és meg fog-
juk tudni lovagolni a munkatár-
saimmal. 
– A paksi városfejlesztési tervek, el-
képzelések közül mi az, ami először 
formát ölthet? 
– El kell végezni a városvezetéssel 
a részletes egyeztetést arról, hogy 
az összeállított fejlesztési cso-
magból ki mit fog gondnokolni, 
kinek mire van olyan erőképes-
sége, hogy el tudja végezni.  Min-
den a helyes mederbe lesz terel-
ve. A kormányzati forrás eddig is 
megvolt, csak nem akarta a kor-
mány, hogy a választások okán 
újabb „játszóteret” jelentsenek 
az ellenzők számára ezek a dön-
tések. Ezer dolgot kell megolda-
ni: lakó- és szálláshelyek, uszoda, 
sportcsarnok stb. Gondolatban 
minden le van tárolva, ezeket a 
várossal, a régióval együtt el le-
het kezdeni megvalósítani. Alap-
elvem az együttműködés, Paks 
polgármestereként is igyekeztem 
helyet adni mindenkinek a város 
működtetésében, hiszen együtt 
jobb eredményeket tudunk elér-
ni. Országgyűlési képviselőként 
ugyanezt vallom.                               

-kgy/vt-

A választás másnapján sajtótájékoztatót tartott a helyi Fidesz-szer-
vezet Süli Jánossal közösen. Szabó Péter, Paks polgármestere úgy fo-
galmazott, hogy a vasárnapi döntés száz évre megalapozta a város 
jövőjét. – Mindannyian tudjuk, hogy a Paks II-es beruházás is a vá-
lasztás tétje volt, hiszen az ellenzéki pártok egyike sem támogatta. 
Az országnak is nagyon fontos ez a győzelem, de Paks számára, spe-
ciális helyzetéből adódóan, még meghatározóbb – fejtette ki, hoz-
záfűzve: itt van a munka ideje. – Süli János mindenben számíthat 
ránk – ezt már Kovács Sándor, a Fidesz paksi szervezetének elnöke 
mondta, aki köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik aktivistaként, 
választóként járultak hozzá ahhoz, hogy a Fidesz–KDNP jelöltje 
nyerte a választást Tolna megye 3. sz. választókerületében. Hozzá-
tette, hogy ugrásszerű fejlődés várható a város, a térség életében. Az, 
hogy Süli János paksi, ráadásul miniszter, véleménye szerint továb-
bi előnyökkel jár. – A magas részvételi aránnyal és azzal, hogy Süli 
János meggyőző fölénnyel nyert, a térség bizonyította, hogy a kor-
mányzat számíthat rá, bízom benne, hogy mi is számíthatunk a kor-
mányra – fogalmazott.

Fotó: Babai István
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Paks város adóerő-képessége kiemelkedő a 
városok rangsorában, Budapestet �gyelmen 
kívül hagyva, a negyedik-ötödik helyen áll. 
A helyi adókból származó bevétel tavaly 7,7 
milliárd forint volt – mondta Szabó Péter 
polgármester a hagyományos nagyadózói 
fórumon. 
– Köszönettel tartozunk azoknak, akik je-
lentős összeggel járulnak hozzá a város be-
vételeihez – húzta alá. Mint mondta, jó az 
adó�zetési morál, komoly vállalkozói réteg 
van Pakson, amelyből kiemelkedik a paksi 
atomerőmű. Az elmúlt év sikere, hogy meg-
született a megállapodás az építményadó 
kapcsán a céggel, így az adómértéket 3,6%-
ról 2,2%-ra mérsékelte az önkormányzat – 
emlékeztetett rá a polgármester. Azt is ki-
emelte, hogy hasonlóan jó kapcsolatra tö-
rekszenek a Paks II. Atomerőmű Zrt.-vel, 
amely – bár még nem tartozik a nagyadó-
zók közé – meghívást kapott a találkozóra.

Az önkormányzat arra törekszik, hogy az 
adómértéket lehetőleg alacsonyan tartsa, il-
letve arra, hogy a befolyt bevételekből ma-
gas színvonalon működtesse a város intézmé-
nyeit, szolgáltatásait, és végrehajtsa a szüksé-
ges fejlesztéseket. Ezekről adott tájékoztatást a 
meghívott vállalkozóknak Szabó Péter.
A hagyományos nagyadózói fórumot meg-
előzően a polgármester újságíróknak beszélt 
arról, hogy a helyi adók az összbevétel 54%-át 
tették ki tavaly. A legjelentősebb tétel az ipar-
űzési adó, ezt követi az építményadó, ami va-
lamivel több mint 40%-a volt a helyi adóknak, 
illetve néhány százalék a lakossági adónemek-
ből folyt be.
Az intézmények fenntartása tavaly 2,2 milliárd 
forintba került, nagyon sokat, 1,2 milliárd fo-
rintot áldoz az önkormányzat az egészségügy-
re, a szociális ágazat kiadása félmilliárd forint 
és ugyanennyi az óvodák fenntartása – mon-
dott példákat Szabó Péter a város kiadásaira.

Kiszl Károly, aki ötven éve dolgozik vállalko-
zóként Pakson, azt mondta, megtiszteltetés 
számára, hogy részt vehet a nagyadózók szá-
mára rendezett fogadáson. A városban zajló 
fejlesztéseket lehetőség szerint �gyelemmel 
kíséri, de a találkozó jó alkalom arra, hogy a 
részletekről értesüljön, illetve találkozzon a 
többi vállalkozóval, esetleg új üzletek megkö-
tésére is – mondta.
Vincze Károly húsz éve érdekelt cégveze-
tőként Pakson, tapasztalatai – mint elárul-
ta – pozitívak. Az Elektro-Metall Paks K�., 
amelynek ügyvezetője, jelenleg 150 embert 
foglalkoztat, kábeleket gyárt a repülőgépipar-
nak. 2001-ben beköltöztek az ipari parkba, 
ahol rendezett körülmények vannak. – A vá-
ros gondoskodott az infrastrukturális fejlesz-
tésekről, lényegében minden adott ahhoz, 
hogy jól tudjuk végezni a munkánkat – ösz-
szegzett.

Vida Tünde

Fotó: Molnár Gyula
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Év végéig elkészülnek a buszgarázs tervei

Bejegyezték a DC Dunakom Város- 
fejlesztő és Szolgáltató Zrt.-t

A Helyi Építési Szabályzat újbóli módosítá-
sát kezdeményezte a Protheus projekt kereté-
ben épülő buszgarázs miatt az önkormányzat. 
Egy, a város tulajdonában lévő körülbelül 11 
ezer négyzetméteres területen, a nagydorogi 
út mellett tervezik kialakítani a telephelyet, 
ahol az elektromos buszok karbantartását és 
töltését végzik majd. Ahhoz, hogy ez megva-
lósulhasson, gazdasági övezetté kellett nyilvá-
nítani a kiválasztott területet, mert ilyen öve-
zetben magasabb a beépíthetőség aránya. 

Minderről lakossági fórumot tartottak, ahol 
ezzel kapcsolatban nem, de a tervezett kutya-
menhelyről újabb kifogások hangzottak el. 
Megkeresésünkre Bana János a buszgarázzsal 
kapcsolatban elmondta, hogy első lépésben 
egy háromszáz négyzetméteres épület készül, 
amely mosó, javító bázisként, diszpécserköz-
pontként funkcionál majd. A tervezés, enge-
délyezés elkezdődött, az alpolgármester sze-
rint év végéig be is fejeződik, és elkezdődhet 
az építés. Ami pedig a kutyamenhelyet illeti, 

azt mondta, hogy a kiszemelt terület zártker-
ti övezetben van, lakóterülettől távol esik, de a 
telektulajdonosok és az autópálya üzemeltető-
je is szót emelt az ellen, hogy itt szeretne men-
helyet építeni az önkormányzat. Bana János is-
mét hangsúlyozta, hogy egy korszerű, minden 
uniós elvárásnak megfelelő telepet építenek, 
azaz nem kell attól tartani, hogy a kutyák meg-
szöknek. Hozzáfűzte, a képviselő-testület �-
gyelembe vesz minden szempontot és ezek 
alapján dönt a menhely sorsáról.                   -vt-

A városfenntartási feladatok eddiginél profesz-
szionálisabb elvégzésére, a kormányzattal kö-
tendő külön megállapodásból származó, illet-
ve a Paks II. beruházás kapcsán adódó felada-
tok végrehajtására jött létre a DC Dunakom 
Városfejlesztő és Szolgáltató Zrt. A frissen be-
jegyzett céget a DC Dunakom Plusz K�. át-
alakításával hozta létre az önkormányzat. En-
nek koordinálásával dr. Sárosi Józsefet bízta 
meg, aki vezérigazgatóként áll az új cég élén. 
Dr. Sárosi József emlékeztetett arra, hogy a 
város kiemelt státuszt kap az önkormány-
zat és az állam küszöbönálló megállapodá-
sa eredményeként. Az erőműberuházás is 
komoly kihívás elé állítja az önkormány-
zatot, a kihívásokra felkészülésként szeret-
né megerősíteni meglévő cégeit. Az alapte-
vékenység, azaz a közfeladatok ellátásáért, 
így a parkfenntartásért, az úttisztításért, a 
síkosságmentesítésért, a temető kezelésért, 
a bérlakás-fenntartásért és még egy sor más 
feladat elvégzéséért elődjéhez hasonlóan a 

DC Dunakom Zrt. felel. Ezeken a területe-
ken is elvárt az előrelépés mind az önkor-
mányzat, mind a vezérigazgató részéről. – A 
jogelőd K�. szakemberei sok területen na-
gyon jó munkát végeztek, de szervezeti át-
alakításra, a személyi és tárgyi feltételek ja-
vítására lesz szükség – húzta alá a vezér-
igazgató, aki szerint nincs kihasználva a jó 
szakemberállomány. Fel kell tárni azokat a 
tartalékokat, amelyekkel hatékonyabbá vá-
lik a munka, fel kell térképezni és alkalmaz-
ni a legjobb gyakorlatokat az eredményes 
munka érdekében. Példaként a síkosság-
mentesítést hozta fel, amelyet elég sok kri-
tika ér, miközben nem megfelelő a gépjár-
műállomány, és az alkalmazott technológia 
is fejleszthető. Dr. Sárosi József megjegyezte, 
természetesen az első az eszközök és a hu-
mánerőforrás felmérése, a szükséges fejlesz-
tések meghatározása, ami már a bejegyzés 
előtt megkezdődött. Strukturális átalakítást 
terveznek, feladatokhoz igazított szervezeti 
rendszerrel, a betöltött pozícióhoz megfele-
lő végzettségű vezetőkkel. A jövőben is épí-
tenek a 170 fős cég szakemberállományára, 
az új rendszerben mindenki a képességei, 
végzettsége és munkatapasztalata alapján 
foglalhat el pozíciót. Létszámbővítést az új 
feladatok, új piacok megszerzése hozhat. A 
városvezetők egyhangú kérése az volt, hogy 
a paksi vállalkozásokat preferálják mint al-
vállalkozókat. Ennek érdekében a vezér-
igazgató részben már tájékoztatta és a kö- 
zeljövőben folyamatosan tájékoztatni fog-
ja a vállalkozókat, hogy mindenkivel szem-
ben ugyanolyan magas szintű elvárásokat 
támasztanak, és kérte, gondolják át az árpo-
litikájukat a közös munka érdekében. A kor-
mányzati egyezség és a Paks II. projekthez 

kapcsolódó beruházások új terepet jelent-
hetnek a DC Dunakom Városfejlesztő és 
Szolgáltató Zrt. számára. Szeretnének a pro-
�lba vágó szakterületeken, például parkgon-
dozásban, úttisztításban, karbantartásban 
piacot szerezni. – Az építési tevékenység-
ből is jobban ki kell vennünk a részünket. 
E téren integrátori szerepet kívánunk vál-
lalni, ehhez megfelelő műszaki vezetői gár-
dát kell kiépítenünk – vázolta a vezérigazga-
tó. – Az én elképzelésem egybevág a város-
vezetőkével abban, hogy fel kell mérnünk a 
paksi vállalkozások személyi és műszaki ál-
lományát, ezt az adatbázist folyamatosan 
aktualizálni kell. Az eszközbeszerzésnél �-
gyelembe fogjuk venni a paksi vállalkozá-
sok eszközállományát, akiknek nem kon-
kurensei, hanem partnerei kívánunk lenni 
– részletezte. Komoly feladatnak ígérkezik 
a bérlakásállomány városvezetés által ter-
vezett bővítése. Határozott szándék, hogy 
megakadályozzák a milliós közüzemi tar-
tozások felhalmozását, azt hogy elértékte-
lenedjenek ingatlanok amiatt, mert a szom-
szédban nem tartják be az együttélés szabá-
lyait. A terv az, hogy új lakásokat létesítenek, 
a meglévő lakásállományt felújítják, mert az 
önkormányzatnak szüksége van a szakkép-
zett munkaerő megtartásában, Paksra csábí-
tásában komfortos, igényes bérlakásokra. Új 
cég: új kihívások, új feladatkörök, új követel-
mények – összegzett dr. Sárosi József, hang-
súlyozva, hogy szeretnének jó kollektívát 
építeni, piaci béreket biztosítani. – Aki meg-
bízhatóan, jó szakmai színvonalon dolgo-
zik, arra hosszú távon számítunk – mondta, 
hozzáfűzve, a vezérelvei nagyon egyszerűek: 
megbízhatóság, kiszámíthatóság és teljes át-
láthatóság.                                                -tünde-

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Megoldódott a sóstói táboroztatás

Javaslatokat várnak 
a Deák Ferenc-díjra

Védett épületek 
felújítását támogatják

A Paksi Polgármesteri Hivatal-
ban legalább öt éve alkalma-
zásban álló, kimagasló teljesít-
ményt nyújtó köztisztviselők 
munkájának elismerésére ala-
pították a Deák Ferenc kitünte-
tést, amelyet először 2004-ben 
adtak át. A díjat kétévente egy 
személynek ítélik oda. Az in-

doklással alátámasztott javasla-
tokat 2018. április 30-ig írásban 
lehet eljuttatni dr. Blazsek Ba-
lázs címzetes főjegyzőhöz. Az 
elismerést a közszolgálati tiszt-
viselők napja alkalmából szer-
vezett városi ünnepségen adják 
majd át. 

-kgy-

A városépítő bizottság közzé-
tette első félévi pályázatát vé-
dett épületek felújításának, kor-
szerűsítésének támogatására. A 
pályázatokat május 31-ig lehet 
benyújtani, az értékelés határ-
ideje június 15. A részletes pá-
lyázati felhívás megtekinthető 
a www.paks.hu honlapon a la-

kossági pályázatok címszó alatt. 
A pályázattal kapcsolatban a 
karaszek.petra@paks.hu e-mail 
címen és a 75/500-524-es tele-
fonszámon lehet érdeklődni, il-
letve személyesen a Paksi Pol-
gármesteri Hivatal II. emele-
tén, a 223-as irodában. 

-kgy-

Megtalálták a megoldást a pak-
si gyerekek sóstói táboroztatásá-
ra – jelentette be Kovács Sándor 
sajtótájékoztatón. Az alpolgár-
mester elmondta, az volt a prob-
léma, hogy míg tavaly �nanszí-
rozta a gyermekekre felügye-
lő pedagógusok túlmunkáját a 
szekszárdi tankerületi központ, 
idén ezt a költséget már nem 
biztosítja, az önkormányzatnak 
pedig a vonatkozó jogszabályok 
alapján erre nem lett volna le-
hetősége. Emiatt bizonytalanná 
vált az iskolások táboroztatása. 
Végül a tábort üzemeltető Paksi 
Közművelődési Nonpro�t K�.-
vel közös gondolkodás eredmé-
nyeként megtalálták a jogszabá-
lyoknak is megfelelő megoldást: 
a Paksi Közművelődési Nonpro-
�t K�. megbízási szerződések 
keretében ki�zeti a diákokat kí-
sérő pedagógusok bérkiegészíté-

sét, amire közel hárommillió fo-
rintot biztosít az önkormányzat.  
Arról is beszélt, hogy a tábor 
felújításának kérdése napiren-
den van, amire 150 millió forin-
tot különítettek el. Hogy ez ele-
gendő-e, több-e, mint amennyi-
re szükség lenne, vagy kevesebb, 
még nem tudják, mert teljes 
körű femérést eddig nem vé-
geztek. Ezt pótolandó hamaro-
san bejárást tartanak a táborban. 
– A lényeg, hogy a sóstói tábor 
olyan legyen, ami megfelel a jog-
szabályi előírásoknak, a kor kö-
vetelményeinek, és biztonságo-
san, gazdaságosan üzemeltethe-
tő – emelte ki, hozzátéve, hogy 
idén új udvari játékeszközök, fő-
zőzsámolyok beszerzésével te-
szik komfortosabbá a tábort, va-
lamint szeretnék megoldani a te-
rasz árnyékolását, a stéget tavaly 
felújították. 

Tell Edit, a Paksi Közművelődé-
si Nonpro�t K�. ügyvezetője úgy 
tájékoztatott, hogy a város koráb-
ban is támogatta a gyerekek sós-
tói táborozását, 2017-ben gyer-
mekenként hétezer forinttal, így 
a családoknak csak az étkezé-
sért kellett �zetniük. A tábort 
idén május 15-én nyitják meg, és 
szeptember első napjai-ban zár-
ják a szezont – tette még hozzá.
Másnap Mezősi Árpád, a Peda-
gógusok Szakszervezete Pak-
si Városi Szervezetének titkára 
sajtótájékoztatót tartott, amire a 
meghívót még az önkormányzat 
bejelentését megelőzően küld-
te ki.
Emlékeztetett a Szabó Péter pol-
gármester által másfél héttel ko-
rábban tartott sajtótájékoztatón 
elhangzottakra, és azt mondta, 
tudják, hogy sokan megkeresték 
az önkormányzatot, és üdvöz-
lik, hogy ennek hatására megta-
lálták a megoldást a pedagógu-
sok túlmunkájának ki�zetésé-
re. Kiemelte, örül annak, hogy a 
nagy múltú tábor felújítására is-
mét ígéret van, ami már többször 
elhangzott korábbi városvezetés-
től is, pénz is volt rá, de nem tör-
tént meg. Köszönetét fejezte ki 
mindazoknak, akik bármit tettek 
azért, hogy a sóstói táboroztatás 
kérdése megoldódjon.
Kovács Sándor alpolgármes-
ter reagálva az elhangzottak-
ra azt mondta, a Mezősi Ár-
pád által elmondottakból ki-
maradt, hogy az önkormányzat 

már hetek óta kereste a megol-
dást, hogy idén is mehessenek a 
diákok a sóstói táborba. – Nem 
a forrás volt kérdéses, mert az 
megvolt, hanem jogszerű meg-
oldást kellett találni a táboroz-
tató pedagógusok túlmunkájá-
nak ki�zetésére.
Kovács Sándor arra is kitért, hogy 
a sóstói tábor már tizenöt éve is 
rossz állapotban volt, azóta az ön-
kormányzat csak toldozgatta-fol-
dozgatta, ám a jelenlegi városve-
zetés elkötelezett abban, hogy a 
tábort korszerűsítsék. – Elvégez-
zük a rekonstrukciót, megtaláljuk 
a lehető legjobb, legracionálisabb 
megoldást, hogy ez a tábor mo-
dern legyen, gazdaságosan mű-
ködjön és újabb 56 év múlva is a 
paksi gyerekeket szolgálja – nyo-
matékosította a korábban elmon-
dottakat. Megjegyezte, hogy sze-
mély szerint hozzá egyetlen meg-
keresés érkezett a tábor ügyében, 
az illetőnek elmondta, hogy dol-
gozik az önkormányzat a megol-
dáson.
Felhívta a �gyelmet arra, hogy 
nem az önkormányzat hibája, 
hogy a szekszárdi tankerületnek 
jogszabály alapján nem felada-
ta ki�zetni a pedagógusok túl-
munkáját, így nem kapnak rá 
forrást, és idén nem tudják vál-
lalni. – Köszönöm, hogy Me-
zősi Árpád egyébként az ügyben 
végzett önkormányzati munká-
ról elismerően szólt – zárta gon-
dolatait az alpolgármester.

Kohl Gyöngyi

Fotó: TelePaks
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Jubileumi elismerések a víz világnapján
 Közélet

Várják a jelentkezéseket a főzőversenyre
Halászléfőző versenyt hirdet 
Paks Város Önkormányzata 
és a Csengey Dénes Kulturális 
Központ a Város napja prog-
ram keretében civilszerveze-
teknek, intézményeknek, csa-
ládoknak, baráti társaságok-
nak. A rendezvény május 19-én 
lesz a Táncsics parkban. A pik-
kelyeseket 6 és 8 óra között le-
het megvásárolni Vass Antal 
bárkáján (OMV benzinkúttal 
szemben), az ételminta leadá-
sakor a ki�zetett összeg felét 
az önkormányzat vissza�zeti. 
Az előzetesen jelentkező csapa-
toknak főzőhelyet, 2-2 db sör-
asztalt, 4-4 db padot, valamint 
vízvételi lehetőséget biztosíta-
nak a szervezők. A főzőhelye-
ket 6 és 8.30 között lehet el-
foglalni. Az étel elkészítéshez 
szükséges alapanyagokról, fő-
zőedényekről, egyéb eszközök-
ről minden csapatnak magának 

kell gondoskodnia. A helyszí-
nen 6 és 7 óra között lehet je-
lentkezni a bárkán, akik így ne-
veznek, azoknak főzőhelyet és 
vízvételi lehetőséget minden-

képpen tudnak biztosítani, ám 
asztalokat és padokat az előze-
tesen jelentkezők számától füg-
gően, a készlet erejéig. Főzni ki-
zárólag gázzal lehet, a gázpalac-

kokat a verseny előtt ellenőrzik. 
A kijelölt főzőhelyek elfoglalá-
sát követően a gépjárművek-
kel a rendezvény helyszínét el 
kell hagyni. A zsűrizéshez egy 
adag ételt kell leadniuk a ne-
vezőknek 12 és 13 óra között 
a nagysátorban. Az eredmény-
hirdetés 13.30-kor lesz. A fő-
zőverseny minden résztvevője 
ajándékot kap, és az első három 
helyezettet díjazzák. A győztes 
vándorserleget vehet át, vala-
mint megkapja a Paks halász-
léfőző mestere címet. Előzete-
sen jelentkezni május 15-én 16 
óráig lehet. A nevezéshez meg 
kell adni a csapat nevét, létszá-
mát, képviselőjük nevét és elér-
hetőségeit. Bővebb felvilágosítást 
a 75/830-353-as telefonszámon 
vagy a cselenkoerika@csengey.hu 
e-mail címen lehet kérni, ide kell 
küldeni az előzetes nevezéseket is. 

-kgy-

Elismeréseket adtak át a Me-
zőföldvíz K�.-nél a víz világ-
napja alkalmából tartott ün-
nepségen. Idén a társaság több 
mint 200 dolgozójából 28 mun-
kavállalónak köszönték meg a 
víziközmű szolgálatban végzett 
munkát. A legfőbb tulajdonos, 
Paks képviseletében Szabó Pé-
ter polgármester és Csapó Sán-
dor ügyvezető igazgató adták át 
az elismeréseket.

Csapó Sándor ügyvezető igaz-
gató köszöntőjében összefog-
lalta a cég regionális vízmű-
vé válásának útját. A 2017-es 
év fontosabb történései között 
említette, hogy tavasszal Paks 
volt a helyszíne a MaVíz igazga-
tói fórumának, és egy éve ilyen-
kor adták át a paksi szenny-
víztisztító telep mikrobiológiai 
laboratóriumát. Emellett elké-
szítették a Paks II. beruházás 
kapcsán szükségessé váló vá-
rosi víziközmű-fejlesztés stra-
tégiáját a pénzügyi ütemezéssel 

és a prioritások meghatározásá-
val, és átadták a minisztérium 
és a város vezetőinek. A mun-
katársak megbecsülése kapcsán 
szólt a 9%-os bérfejlesztésről, és 
minden ágazati dolgozónak el-
ismerését fejezte ki a nagyobb 
haváriahelyzetek elhárítása so-
rán végzett munkáért, és azért, 
hogy az év 365 napjának 24 
órájában helytállnak. 

Szabó Péter polgármester felidéz-
te a víz világnapjának történetét, 
és felhívta a �gyelmet a 2018-as 
világnap nemzetközi szlogenjé-
re: „Védd természetesen!”. Meg-
köszönte az ágazatban dolgozók 
munkáját, és megerősítette, hogy 
a paksi ivóvíz minősége kiváló, 
bátran fogyasztható.
A jubiláló munkatársak között 
kilenc paksi, kilenc bonyhádi, 

nyolc dunaföldvári és két pécs-
váradi kolléga volt, köztük a leg-
idősebb Szőts Antal, bonyhádi 
üzemvezető 40, míg Török József 
paksi és Somogyi Ernő bonyhádi 
munkatársak 35 éve dolgoznak 
az ágazatban. A jubileumi díja-
zottak mellett külön köszöntöt-
ték Tumpek Ádám paksi üzem-
vezetőt, aki kiemelkedő szakmai 
munkájáért megkapta a MaVíz 
Víz Világnapi Emlékérmet. A dí-
jazott 37 éve dolgozik a víziköz-
mű-ágazatban, sok �atal szakem-
ber pályáját indította el. A Tolna 
Megyei Víz-és Csatornaszolgál-
tató Vállalatnál kezdte pálya-
futását, majd a rendszerválto-
zás után a Paksi Vízmű K�.-nél 
folytatta, amely 2012-es átalaku-
lása óta Mezőföldvíz K�. néven 
folytatja tevékenységét. Tumpek 
Ádám az elmúlt évtizedekben a 
karbantartás mellett a paksi ivó-
vízhálózat kiépítésében és a há-
lózatfejlesztésben is kiemelkedő 
szerepet vállalt.

Kohl Gyöngyi

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Molnár Gyula/archív
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Pakson építi meg az ország 
egyik legnagyobb naperőmű-
vét az MVM Csoport meg-
újuló energiatermeléssel fog-
lalkozó tagvállalata, az MVM 
Hungarowind K�. A 20,6 MW 
kapacitású fotovoltaikus rend-
szer alapkövét március 29-én 
rakták le.

Az MVM Csoport összesen 110 
naperőművet épít idén, amelyek 
névleges összteljesítménye 87,6 
MW, a beépített összkapacitása 
104,2 MW, ami éves szinten egy 
Székesfehérvár nagyságú tele-
pülés villamosenergia-ellátását 
tudja garantálni. Összesen 108 
kisebb és 2 nagy naperőmű lé-
tesítését tervezik, utóbbiak kö-
zül az egyik Felsőzsolcán, a má-
sik pedig Pakson lesz. Utóbbi a 
várostól délre, az atomerőműtől 
néhány kilométerre épül meg 
ötven hektáros területen, fél 
éven belül, 9 milliárd forintból, 
amiből 65 százalékot az MVM 
Csoport saját forrásból biztosít, 
35 százalékot pedig európai uni-
ós támogatásból fedez.
Zsuga János, az MVM Magyar 

Villamos Művek Zrt. vezérigazga-
tója azt mondta a paksi alapkőle-
tételen, hogy szimbolikus a hely-
szín, hiszen az atomerőmű jóvol-
tából Paks a magyar energetika 
fellegvára. Az, hogy itt épül meg 
az ország egyik legnagyobb nap-
erőműve, jelzi, hogy a nukleáris 
és a megújuló energia jól megfér 
egymással. – A paksi naperőmű 
8500 háztartás ellátására lesz ké-
pes, ezért ha megépül, Paks már 
nemcsak az atomenergia, hanem 
a napenergia hazai központja is 
lesz – fogalmazott.

Még Paks polgármestereként vett 
részt a naperőmű projekt meg-
valósításában Süli János, aki im-
már mint a paksi atomerőmű két 
új blokkja létesítéséért felelős tár-
ca nélküli miniszter mondott kö-
szöntőt az ünnepségen. Kiemelte, 
hogy a 2011-ben elfogadott nem-
zeti energiastratégiában foglaltak-
kal összhangban fejlődik hazánk-
ban a megújuló energiatermelés. 
Fontos állomása ennek a pak-
si naperőmű építése, amely bizo-
nyíték arra is, hogy az atomerő-
mű nem ellensége, nem riválisa 

a megújuló energiaforrásoknak, 
hanem jól kiegészítik egymást.  
 – Számunkra a következő évti-
zedek biztonságát, fejlődését, vá-
rosunk jövőjét az új atomerőművi 
blokkok építése garantálja, de 
emellett fontosnak tartjuk az 
atomenergiához hasonlóan tisz-
ta, de megújuló, környezetba-
rát energiát biztosító megoldáso-
kat is – hangsúlyozta Szabó Péter, 
Paks polgármestere. Hozzátette, a 
város elkötelezettségét a környe-
zetbarát megoldások iránt a ter-
vezett elektromobilitási projekt is 
igazolja.
Az MVM Hungarowind K�. 
legmodernebb technológiát fel-
vonultató paksi naperőműve 
76500 darab polikristályos nap-
elemtáblájával, egyedülálló, 20,6 
MW beépített kapacitásával át-
lagosan évi 22,2 GWh villamos 
energia termelésére lesz képes –
mondta el Gaál József, az MVM 
Hungarowind K�. ügyvezetője. 
A beruházásnak az építés idején 
komoly munkaerőigénye lesz, a 
működtetésnek azonban nem, 
mert a naperőmű teljesen auto-
matizált.                          Vida Tünde

Atomerőmű

Napelempark épül Paks határában
Fotó: Babai István

Minden korábbinál több pályá-
zat érkezett a Paksi Atomerő-
mű Zrt. által alapított Jövőnk 
Energiája Térségfejlesztési Ala-
pítvány (JETA) tavaly novembe-
ri felhívására. Habár az elmúlt 
években megháromszorozódott 
a keret, az igények még ezt is jó-
val meghaladták. Az alapítvány 
kuratóriuma 106 pályázatot tá-
mogat. 

Éppen egy tucatnyi témát tár-
gyalt a szekszárdi városházán 
tartott nyilvános ülésén a JETA 
kuratóriuma. A legnagyobb ér-
deklődés az aktuális pályázati 
fordulót érintő döntést kísérte. A 
tét nagy volt, a kedvezményezetti 
körbe tartozó 47 településről 2,5 
milliárd forintot meghaladó ér-
tékben érkeztek be támogatási 

igények. A keret a szervezet lét-
rehozása óta megháromszoro-
zódott. Az első években az alapí-
tó Paksi Atomerőmű Zrt. bizto-
sított forrást az alapítványnak a 
kedvezményezetti körbe tartozó 
települések fejlesztési terveinek 
támogatásához, az utóbbi három 
évben a Miniszterelnökség bizto-
sítja az összeget.  A kuratórium 
ülésén, amire az érintett települé-
sek polgármesterei is meghívást 
kaptak, 106 támogatási igény tá-
mogatásáról született döntés. A 
rangsorolást szakértők bevoná-
sával, szigorú pontrendszer alap-
ján végezte a kuratórium. Egyes 
pályázatok esetében az igényelt-
nél alacsonyabb összegű támo-
gatást ítélt meg a grémium, a for-
ráshiány miatt elutasított, de az 
elvárásoknak megfelelő pályá-

zatokat pedig tartaléklistára tet-
te. A legmagasabb pontszámot 
Paks Város Önkormányzata óvo-
dák játszóudvarának felújításá-
ra vonatkozó pályázata kapta. 
Szekszárd rendezvényre, ravata-
lozó-felújításra és járdaépítésre, 
Kalocsa i�úságiház-kialakításra, 
parókia-felújításra és közvilágí-

tás-fejlesztésre nyert támogatást. 
Dunaszentgyörgyön az óvoda 
bölcsődei szárnnyal bővül, Fad-
don egészségház épül, Bikácson 
közösségi házat alakítanak ki ala-
pítványi támogatással. A nyerte-
sek teljes listája a JETA honlapján 
olvasható.                                        

Vida T.

Újabb másfél milliárd térségfejlesztésre

A JETA 2011-ben jött létre az atomerőmű körüli kedvezménye-
zett területek felzárkóztatásának, az életminőség emelésének se-
gítése érdekében. Az érintettségi kört a paksi, a kalocsai és a tol-
nai járás egészét, valamint a szekszárdi járás egy részét magában 
foglaló 47 település alkotja. A települések önkormányzatai az 
életminőség és az életbiztonság emelését szolgáló programokra,  
közösségi épületek energiaracionalizálására és helyi építészeti 
értékek megóvására pályázhatnak, de benyújthatnak támogatá-
si igényt különböző beruházások építészeti terveinek elkészíté-
séhez, valamint a települési közösségi rendezvények színvonalas 
megvalósításához is.
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A város vezetése rendszeresen egyeztet az 
atomerőmű és Paks II. vezetésével, Süli Já-
nossal, az atomerőmű beruházásért felelős 
miniszterrel, de az a jelentős mértékű vál-
tozás, ami előtt Paks és a térség áll, megkö-
veteli a szorosabb együttműködést. E gon-
dolat jegyében ült tárgyalóasztalhoz a vá-
ros képviselő-testülete az atomerőművi 
társaságok vezetőivel, valamint a minisz-
terrel és államtitkáraival.

A megbeszélés előtt tartott sajtótájékozta-
tón Süli János miniszter, Hamvas István, az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazga-
tója, Lenkei István, a Paks II. Zrt. vezérigaz-
gatója és Szabó Péter, Paks polgármestere 
adott tájékoztatást a város és a régió fejlődése 
szempontjából elengedhetetlen együttműkö-
dés jelentőségéről.
Szabó Péter polgármester azt mondta, hogy 
nagy reményt fűz a hasonló körben tartott 
rendszeres találkozásokhoz, mivel Paks Ma-
gyarországon egyedülálló változás előtt áll. 
Hasonlóan az első négy blokk létesítéséhez, 
most is népességnövekedésre, településszer-
kezeti, valamint az intézményeket, infra-
struktúrát érintő változásokra lehet számíta-
ni.
Paks polgármestere aláhúzta, hogy közös 
gondolkodást igényel az új látogatóközpont 

helyének meghatározása, az Atomenergeti-
kai Múzeum és az oktatási központ költözte-
tése, de a kultúra, az oktatás, a szolgáltatások 
területén is egyeztetésre van szükség csak-
úgy, mint az infrastrukturális fejlesztések és 
a majdani munkavállalók elhelyezése terén.
Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. vezérigazgatója, a találkozó ötletgazdája 
kiemelte, hogy az atomerőmű az elmúlt több 
mint 30 év alatt igazolta, hogy ez a techno-
lógia kiforrott, biztonsággal és hatékonyan 
üzemeltethető. Az atomerőmű-építésről nem 
érzelmi alapon kell dönteni, hanem tények 
alapján, objektíven – hangsúlyozta. Szavai 
szerint ma Magyarországon elképzelhetet-
len a biztonságos villamosenergia-ellátás az 
új blokkok megépítése nélkül.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. mindenben 
támogatja a beruházást. A közhiedelemmel 
ellentétben nem gondot jelent Paks II. szak-
emberigénye, hanem perspektívát, hiszen 
nélküle nehéz volna pótolni a nyugdíjba vo-
nulókat.
Lenkei István beszámolt arról, hogy jól halad-
nak az építéshez kapcsolódó előkészítő mun-
kák. Folyamatban van a létesítési engedély-
kérelem dokumentációjának összeállítása, a 
felvonulási területet átadták az orosz félnek. – 
Az orosz fél megkezdheti a szükséges épüle-
tek létesítését, mi pedig a villamosbetáplálási 

hálózat kapcsolódási pontjait építjük ki – 
mondta.
– A munkánk során nagyon fontos a teljes 
körű transzparencia. Ennek érdekében na-
gyon sok helyen tartunk előadásokat. Leg-
utóbb Süli János miniszter úrral a paksi atom-
erőműben dolgozóknak adtunk tájékozta-
tást, hogy tisztában legyenek azzal, hol tart a 
projekt, illetve azzal, hogy távolabbi jövőjüket 
nyugodtan tervezhetik a Paks II. társaságnál 
– folytatta. Lenkei István hangsúlyozta, hogy 
az EU által előírt korlátokat betartva a lehe-
tő legszorosabbra fonják az együttműködést.
Süli János, a beruházásért felelős miniszter 
elöljáróban azt mondta: az erőműbővítésnek 
nincs alternatívája, az új blokkok nélkül az 
ország villamosenergia-ellátása nem garan-
tálható. – Mi ezt az erőművet meg fogjuk épí-
teni ugyanolyan jó minőségben, de korsze-
rűbb technológiával, mint az első négy blok-
kot – hangsúlyozta.
Beszélt arról, hogy Hamvas Istvánnal és Len-
kei Istvánnal ez közös ügyük, még 2000-
ben kezdtek el foglalkozni az atomerőmű, az 
atomenergia jövőjével, együtt dolgoztak a tel-
jesítménynövelésért, az üzemidő-hosszabbí-
tásért, majd a bővítésért, amihez a parlament 
2009-ben 95,4%-os támogatással adott felha-
talmazást.
A miniszter azt mondta, Paks olyan léptékű 
fejlődés előtt áll, amilyenen átesett a meglé-
vő blokkok építésekor, de a mostani fejlesztés 
végeztével igazi modern atomvárossá válhat. 
Az erőműépítéshez kapcsolódó térségfejlesz-
tés előnyeit nemcsak Paks fogja élvezni, ha-
nem a környezete is, az új Duna-hídnak kö-
szönhetően pedig a Duna túlpartján lévő 
települések előtt is „kinyílik a világ” – fogal-
mazott.                                               

Vida Tünde

MozaikAtomerőmű

Szoros együttműködés a város és 
a régió érdekében

Fotó: Babai István
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Portré

Jó napot, mi újság?

Scheffer István
Új fejezet kezdődik Sche�er István életében. 
Húsz esztendő után megváltak a Cseresz-
nyési Puszta Lovasudvar és Vendégháztól. 
Az érzés olyan, mint útjára bocsátani a fel-
nőtté váló gyermeket: örömteli, de némi hi-
ányérzettel terhelt.
Akik régről ismerik, azok tudják Sche�er 
Istvánról, hogy sok mindennel foglalko-
zott, még gépészként is dolgozott az atom-
erőműben tíz éven át. Györkönyben nőtt fel, 
ahol üzletei is voltak, csakúgy mint Pakson, 
sőt péksége is Madocsán. Mindezeket azon-
ban nem emlegeti, mert nem szokása visz-
szatekintgetni. – Semmit nem szégyellek, 
sőt büszke vagyok a múltamra – mondja 
magyarázatként. Húsz éve, hogy egy kétéves 
németországi kitérő után visszatértek Paks-
ra. Németországba azért mentek párjával, 
hogy megtanulják a falusi vendéglátás csín-
ját-bínját. Szállodában, étteremben és egy 
tanyán gyarapították tudásukat és az álmuk 
megvalósításához a tőkét. Az első terv még 
az volt, hogy kistápéi birtokukon fognak 
hozzá, végül Cseresznyésben bukkantak rá 
egy tanyára, amiben – bár roppant elhanya-

golt volt – láttak fantáziát. István az ilyen fel-
adatoktól nem riad vissza, sőt, azt mondja, 
mániája építeni. Györkönyben is újjávará-
zsolt egy parasztházat, ami előtte rozoga ál-
lapota miatt nem kellett senkinek… 
Nem tagadja, hogy alkotni szeret, a fenn-
tartás, üzemeltetés már nem az ő műfa-
ja. Az elmúlt húsz évben mindig építették, 
fejlesztették a Puszta Lovasudvart, amitől 
nem azért váltak meg, mert ráuntak, hanem 
azért, mert most kaptak egy visszautasítha-
tatlan ajánlatot. Persze a dolog ennél össze-
tettebb, egyrészt folyamatosan újabb fejlesz-
tésekre lett volna szükség a versenyképesség 
megtartása érdekében, amire meg is voltak 
a tervek, másrészt kicsit elege lett a hajnali 
öttől este tízig tartó készenlétből az év min-
den napján. 
A lovagoltatást, aminek most szintén bú-
csút intenek, egy évvel azután kezdték, hogy 
visszajöttek Paksra. Máig tartó barátságokat 
köszönhetnek ennek, azokkal, akik az ele-
jétől mostanáig náluk lovagoltak, rendsze-
resek a közös vacsorák, színházlátogatások. 
A lovasélet, mint István szavaiból kiderül, 

még a györkönyi szüreti felvonulásokon 
kezdődött. A vakmerő lovaglásokon szer-
zett rutint azonban kevésnek találta ahhoz, 
hogy professzionálisan foglalkozzon a do-
loggal. A legjobbaktól, Lóska Jánostól, Kövi 
Andrástól tanult, lovasoktató lett, majd a 
debreceni egyetem szervezésében túrave-
zető, elvégezte a Testnevelési Főiskolán a 
lovasedzői szakot, majd parasport edzőkép-
zésre járt. 
Azon, hogy egyszer csak átnyergelt a fu-
tásra, csak azok lepődhettek meg, akik ko-
rábban nem ismerték, hiszen a futás előbb, 
mégpedig 12 éves korában kezdődött. Fa-
lujában mezei futóversenyeket szervezett 
a paksi járás iskoláinak, futóinak, gyere-
keket edzett, atlétikai edző volt, és a ’80-as 
években már triatlonversenyeket szervezett 
Pakson Kókai Péter biztatására. Alapító-
ja volt a Paksi Triatlon Klubnak, az akko-
riban alakult Paksi Amatőr Futó Fiatalok-
hoz, azaz PAFF-hoz azonban később csat-
lakozott. Az AtomCsigák pedig egy egészen 
új történet, nagyjából négy éve működik. A 
szintén nevéhez fűződő ATOMfutást he-
tedszer szervezi. Ezt sem erős felindulás-
ból kezdte, régebb óta dédelgetett álom volt 
valami különleges paksi futóverseny. Ami-
kor az autópálya épült, azon mesterkedett, 
hogy még az átadás előtt megrendezze-
nek egy versenyt Dunaújváros és Pécs kö-
zött. Ha ez nem is, az ATOMfutás megve-
tette lábát az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
és Paks önkormányzata segítségével olyany-
nyira, hogy szinte már presztízzsé vált ott 
lenni futóként, nézőként. A szeptember 15-
re meghirdetett idei verseny iránt a koráb-
biaknál is nagyobb érdeklődés mutatkozik, 
szép számban érkeznek az előnevezések. Ist-
ván azt mondja, hogy bár nem Pakson vásá-
roltak házat, maradnak a városban és a futás 
körül is, továbbra is segíti edzésekkel, taná-
csokkal az AtomCsigákat. 
A lovasudvar eladásával csak életük, hiva-
tásuk egy szeletétől váltak meg. A rendez-
vényszervezéssel, díszítéssel, ami felesége, 
Nóra „üzlete”, ezen túl is foglalkoznak, és 
van egy sor egyéb ötlete is. Az viszont biztos, 
hogy bármibe kezd ezután, azt ugyanolyan 
elánnal teszi majd, ahogy eddig, és ugyan-
olyan alapossággal fog majd hozzá a szüksé-
ges ismeretek megszerzéséhez is. – Nem hi-
szek abban, hogy ösztönből működnek ezek 
a dolgok, azt gondolom, kell az alapos szak-
tudás is, különösen ha valaki emberekkel 
foglalkozik – magyarázza.
Nem fél majd’ 58 évesen változtatni, mert 
meggyőződése, hogy ez a változás pozitív 
lesz. A felszabadultság érzése már egy kissé 
hatalmába is kerítette…

Vida T.

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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„Dr. Pongrácz Sándor 1901. november 17-én született Aradon, Pongrácz István és Való Anna 
gyermekeként. 1920-ban érettségizett az aradi gimnáziumban. Utána Budapestre költözött és be-
iratkozott a Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karára, ahol 1929-ben szerzett 
orvosi diplomát. 1929-ben a budapesti Szent Rókus Kórház belgyógyászati osztályán volt gyakor-
nok, majd a törökbálinti Tüdőbeteg Szanatórium orvosa lett. Ezután a szekszárdi közkórház tü-
dőgyógyászati és sebészeti osztályán dolgozott 1939-ig, és sebész szakvizsgát tett. 1939. március 
1-jén került Paksra, előbb megbízott községi alorvos, majd 1940-től kinevezett községi orvosként 
dolgozott. Gyakorlott sebészként gyakran operált a paksi Resch-féle szanatóriumban, ahol szülé-
seket is vezetett. Nyugdíjasként előbb a szekszárdi rendelőintézetben, majd az újonnan megnyílt 
Paksi Városi Rendelőintézetben vezette a sebészeti szakrendelést 1979-ig. Ekkor felesége egyre sú-
lyosabb betegsége miatt �ához költöztek Mosonmagyaróvárra. Sebész főorvosi érdemeit a magyar 
hadvezetés a Vaskereszt II. kitüntetéssel ismerte el, 1959-ben a »Kiváló orvos«, 1963-ban a Munka 
Érdemrend ezüst fokozatával tüntették ki, 1979-ben Paks Önkormányzata a Paksért érdemérem-
mel búcsúztatta. Pongrácz Sándor 1984. június 26-án halt meg Mosonmagyaróváron, síremléke a 
mosoni temetőben található.”
(Kernné Magda Irén: Híres paksi elődeink életrajzi gyűjtemény 2014., részlet)

A képen balról-jobbra: dr. Herein Edit, i�. dr. Pongrácz Sándor, id. dr. Pongrácz Sándor

Közélet Mozaik

Dr. Pongrácz Sándor
Városi olvasmányok

Dr. Pongrácz Sándor orvosi 
tevékenységének megbecsült-
ségét, tekintélyét mutatja, 
hogy Paks Város Önkormány-
zata 1999. óta a lakosság ja-
vaslatára a róla elnevezett díj-
jal tünteti ki a város egészség-
ügyében kiválóan dolgozókat, 
és egykori lakóházán a Deák 
Ferenc utcában emléktábla 
örökíti meg munkálkodását.

Talán másodszor találkoztam 
2010-ben az i�abb dr. Pongrácz 
Sándorral. Sokat beszélgettem 
vele és feleségével, Judit asz-
szonnyal, ahogy azután minden 
évben a doktor úr hirtelen be-
következett haláláig. 2010-ben 
így mesélt szüleiről az akkor 
Mosonmagyaróváron élő orvos: 
„A szüleim éjjel-nappal dol-
goztak. Édesanyám édesapám-
nak segített ingyen, bérmentve. 
A Pongrácz Sándor-díj lehetett 

volna közös díj, hiszen mind-
ketten rendkívül sokat dolgoz-
tak. A belgyógyászati feladato-
kat inkább édesanyám végezte, 
édesapám sebészeti beavatkozá-
sokban volt gyakorlott szakem-
ber. Hogy mi mindent csinált! 

Mondjam? A mai ember szá-
mára szinte lehetetlen, talán hi-
hetetlen is. Volt, hogy nyaki ve-
rőeret varrt össze, nyílt lábszár-
törést tett a helyére, fület szúrt, 
női emlődaganatokat, tályogo-
kat tárt fel, miután édesanyám 

elaltatta a beteget. Természete-
sen a fogorvosi feladatokat is el-
látta, és gyomorröntgent is ké-
szített. Soha nem felejtem el – 
hiszen én is segédkeztem néha 
a rendelőben – amikor egy ci-
gányember fejszével vágta át 
az összes inát a kezén, és édes-
apám szépen, sorban mindet 
összevarrta… A munkájuk mi-
att nagyon keveset foglalkoz-
tak velem a szüleim, testvérem 
nem volt, a nagymamám és a 
nagynéném vigyázott rám. Az-
tán volt nálunk egy csodálatos 
házvezetőnő, és négy évig ná-
lunk lakott Szentesi Lajos bá-
csi felesége, Sisa néni, aki akko-
riban nem tanulhatott tovább, 
mert osztályidegennek számí-
tott. Sisa néni tulajdonképpen a 
második édesanyám volt…
Édesapámnak édesanyám asz-
szisztenciája, segítsége mellett 
könnyebb volt ez a szakmát ma-
gas szinten művelni. Apám még 
abból a korból való volt, amikor 
a kezdő orvosoknak a kórházban 
kellett lakniuk a betegekkel, éj-
jel-nappal a rendelkezésükre áll-
va. Kötelességtudó, fáradhatatlan 
orvos-ember volt.” Kötelesség-
tudó, fáradhatatlan – kitüntető, 
megkülönböztető, örökérvényű 
jelzők.                                  

Tell Edit

„…A szülőföldjével éppen olyan bensőséges viszonyban van az ember, mint az anyjával és a szerelmé-
vel. Akár tud róla, akár nem. S mivel a lélek legrejtettebb tájait érinti, s ráadásul mélységesen magán-
jellegű is, nagyon nehéz róla beszélni. …a szülőföld nemcsak az a táj, ahol születtél, hanem a közösség 
is, amely fölnevelt. S ha ezt pontosan érted, akkor meg tudsz érteni mindenki mást, akit egy más táj és 
más közösség nevelt.” Lázár Ervin: Séta (részlet)

Fotó: családi archívum
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Mozaik

Mesterek: Tancsa József szerkezetlakatos

Paks az én városomHarmincöt 
arany a bor-
versenyen

Falun nőtt fel, gyermekként so-
kat szerelt, barkácsolt a ház kö-
rül. Az általános iskola után szer-
kezetlakatosnak tanult, mert 
fémekkel akart foglalkozni – 
mondja Tancsa József. – A he-

gesztésben megtaláltam azt a ki-
hívást, ami nap mint nap arra 
inspirált, hogy egyre jobb legyek 
– emelte ki. – Egy hegesztőnek 
mindig van hova fejlődnie. Egy 
kezdő hegesztő a pályája elején 

többet hibázik, lassabban dolgo-
zik és körülményesebb. Azon-
ban a sok gyakorlás meghozza 
az eredményét: egyre precízeb-
ben, pontosabban és egyre ke-
vesebb hibával végzi a munká-
ját. Ebben a szakmában az egyik 
legfontosabb, hogy hibamente-
sen készüljenek el a varratok. A 
hegesztőnek minden egyes al-
kalommal a legjobbat kell ki-
hoznia magából, hogy hibát-
lan munkát adjon ki a kezéből 
– hangsúlyozta a szakember, aki 
arról is beszélt, hogy a hegesztő 
legalapvetőbb szerszámai a he-
gesztőgép, a vágóberendezések, 
a sarokcsiszoló, valamint a kö-
szörű, amivel az alapanyagot, a 
fémeket készíti elő a hegesztés-
hez. – A jó varrathoz nélkülöz-

hetetlen a megfelelő előkészí-
tés – húzta alá Tancsa József, aki 
azt is elárulta, hogy az nyűgözi 
le a hegesztésben a leginkább, 
ahogy a folyamat során két kü-
lönálló anyag között olyan kö-
tés alakul ki, amely során szin-
te eggyé válnak. A kerítéstől, 
az autó alvázon át, az atomerő-
műben lévő gőzfejlesztőig min-
denhol ott van a hegesztő keze 
munkája. – Nagyon szeretem a 
munkámat. Másképpen nem is 
lehet dolgozni – itt sem, de más 
területen sem –, csak úgy, ha az 
ember szívvel-lélekkel végzi azt, 
amit csinál. A munkáján, a pro-
duktumán látszik, hogy mennyi 
energiát fektetett bele – összeg-
zett Tancsa József.

Weller P. Hanna

Fotó: TelePaks

Seregély Erzsébet 19 éves volt, amikor Paks-
ra került. – Itt születtek a gyermekeim, itt ta-
nultak meg járni, itt mondták először, hogy 
anya, itt voltak iskolások. Az Ürgemezőre jár-
tunk sétálni, szánkózni. Amikor a tó is elké-
szült, még gyakrabban látogattunk ide, mert 
az egyik kislányom nagyon imádta a béká-
kat. Üvegekbe gyűjtöttük és hazavittük az ál-
latokat, aztán másnap visszamentettem őket a 
tóhoz. Azóta is sokszor jövök az Ürgemezőre 
futni, sétálni, és már az unokáimmal a játszó-
térre – mondta. Kiemelte, hogy szerinte 20-30 
év alatt nagyon sokat fejlődött ez a környék, és 
azt látja, hogy kedvelik a �atalok. – Észreve-
szem a város hibáit is, például, hogy a közleke-
dés nem olyan, mint amilyennek lennie kelle-
ne. A közlekedéskultúránkon is kellene változ-
tatni, ugyanakkor nagyon leterheltek az utcák, 
nincs parkolóhely, ahol nyugodtan ki tudnánk 
szállni az autóból – fogalmazott, hozzátéve, 
hogy ez a fejlődés hatása is lehet. – Mindazt, 
amire egy nő vágyik: család, szeretet, otthon, 
Pakson kaptam meg – zárta gondolatait.

Faller Dezső 1974-ben jött Paksra. – Több te-
lepülést is megnéztünk a párommal, és Paksot 
egy nagyon barátságos halászfalunak találtuk. 
Bár már akkor nagyközség volt, a makadám 
útjaival, a Duna-parttal, a gesztenyefasorral, 
a dimbes-dombos városrészeivel emlékezte-
tett Vámosmikolára, ahonnan származom – 
mesélte. Azt is elmondta, hogy 1994-ben lett 
önkormányzati képviselő, aztán a paksiak jó-
voltából húsz éven át volt lehetősége sok olyan 
elképzelést megvalósítani, ami előre vitte a vá-
rost. – Jó szívvel gondolok arra az időszakra, 
amikor azon munkálkodtunk, hogy városi ar-
culatot adjunk Paksnak. Részese voltam a ren-
delőintézet megépítésének, útfelújításoknak, a 
gáz- és szennyvízprogramnak. Büszke vagyok 
rá, hogy ez a kisváros átlagon felüli lehetősé-
gekkel bír, ami az atomerőműnek is köszön-
hető – húzta alá. Kiemelte, hogy itt születtek 
a gyerekei, unokái, akik szintén Pakson élnek, 
tudják egymást segíteni. – Ez olyan plusz ér-
zést ad, hogy még ha nem is itt születtem, me-
rem mondani, hogy paksi vagyok.                -se-

Több mint száz bort neveztek a Sárgödör téri 
Présháztulajdonosok Egyesületének idei rend-
hagyó borversenyére. Hat bizottságban érté-
kelték a nedűket, mindegyik asztalára került 
minden fajta borból. Az értékelés a hagyo-
mányos 20 pontos rendszerben zajlott, gór-
cső alá vették a borok színét, tisztaságát, illa-
tát, zamatát és az összhatást. A szakavatott bí-
rák mellett laikus borkedvelők is részt vehettek 
a bírálatban, ami ettől rendhagyó. A bizottsá-
gokban vizsgázott borbírók irányításával érté-
kelték a hegy levét, Szintai Mária, Kovács Mi-
hály, Polgár Zoltán, Somkert Zoltán, Fehér Jó-
zsef és Hevesi Antal látták el ezt a feladatot. A 
megméretésre fehérbor, vörösbor, rosé, siller-
bor és óbor kategóriában összesen 110 mintát 
adtak le, 44 fehéret, 37 vöröset, 21 rosé-sillert 
és 8 óbort. A versenyen 35 arany, 35 ezüst, 25 
bronz és 13 oklevél minősítés született. Az 
eredményhirdetés előtt hidegtálas vacsorát fo-
gyasztottak a résztvevők, valamint a Siller Nó-
takör dalcsokorral színesítette az estét – tájé-
koztatott dr. Hanol János, az egyesület titká-
ra. A tizenhetedik alkalommal megrendezett 
rendhagyó borversenynek a Fabro Pincészet 
adott otthont.                                                -gyöngy-

Fotók: TelePaks
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Az 1970-es években a világ legnagyobb számí-
tógépgyártó vállalatai – elsősorban az Ameri-
kai Egyesült Államokban a Hewlett-Packard 
(HP) és a Texas Instruments (TI) – egyre töb-
bet tudó, kis méretű, programozható kalku-
látorokat (programozható zsebszámológépe-
ket) kezdtek kifejleszteni és tömegesen gyár-
tani. Ezeknek a viszonylag könnyen kezelhető 
és számos különböző feladatra alkalmazható 
számológépeknek a hazai gyártásában és el-
terjesztésében a ’70-es, ’80-as évek közepén 
meghatározó szerepe volt a Híradástechnika 
Szövetkezetnek (HTSz).
A Texas Instruments 1977-ben jelentette meg 
a világ egyik, akkori legjobb programozha-
tó tudományos zsebszámológépét, a TL-59-
et, amely voltaképpen már egy kis számító-
gép volt. A nagytudású masina 8+2 digites 
LED-kijelzővel, 100 szám megjegyzésére al-
kalmas memóriával, a programok tárolására 
beépített kis mágneskártyaíróval és -olvasóval 
is rendelkezett, és 960 lépésig programozha-
tó volt. Az egyedi célfeladatokra szánt model-
lek (pl. pénzügyi vagy repülőnavigációs szá-
mológépek egyedileg kialakított billentyűzet-
tel) cserélhető, kb. 5 ezer lépést tárolni képes, 
gyárilag beépített programkönyvtármodullal 
kerültek forgalomba. A készülékhez csatol-
ható volt a PC-100 hőnyomtató töltőegység, 

amivel a készülék alfa-numerikus karakte-
rek nyomtatását, valamint nagy komplexitá-
sú számítások elvégzését és dokumentálását is 
lehetővé tette. A zsebszámológép képessége-
it mutatja az is, hogy megjelenésekor kb. 300 
dollárba került.

Ez a számológéptípus volt az, amelyet a Hír-
adástechnika Szövetkezet leghosszabb ide-
ig, 1979-től 1985-ig „gyártott”, és PTK-1096 
típusjelzéssel, KA-100 nyomtatóegységgel 
együtt forgalmazott (valójában csak a felira-
tok voltak magyarok, amelyeket alkohollal le 
is lehetett törölni). A számológéphez – az ere-
deti típussal azonos módon – tartozékként 

ROM modulban (csak olvasható memória-
ként) járt az 1. sz. programkönyvtár, amely 
a leggyakoribb matematikai problémákra írt 
rövid programokat tartalmazott. A számoló-
géphez hálózati adapter és akkumulátortöltő, 
150 oldalas magyar nyelvű használati utasítás, 
továbbá 40 db mágneskártya (tokkal együtt) 
tartozott. Az árakra jellemző, hogy az alap-
gép + nyomtató együtt 1983-ban – amikor az 
átlagkereset havi 4 ezer Ft körül mozgott – kb. 
50 ezer Ft-ba került.
A Paksi Atomerőmű Környezet-ellenőrző La-
boratóriuma kezdettől fogva rendelkezett egy 
eredeti TI-59 számológéppel PC-100A nyom-
tató- és töltőegységgel együtt. A készüléket el-
sősorban sorozatmérésekből kapott adatok – 
valamely minta aktivitásmérő berendezés által 
kapott beütésszámának – további kiértékelé-
sére és dokumentálására használták. A mág-
neslemezre írt egyszerű programok lehetővé 
tették a beütésszámból a mérési körülmények 
paramétereinek (mintaadatok, mérési idő, de-
tektorhatásfok, háttérbeütésszám, egyéb mag-
�zikai jellemzők) �gyelembevételével a vizs-
gált környezeti közeg aktivitáskoncentrációjá-
nak gyors és pontos meghatározását.
Ez a ritka darab is megtekinthető az Atom-
energetikai Múzeum állandó kiállításában.

 Germán Endre

Közélet Mozaik

Tárgy/
történet

Fotó: Beregnyei Miklós
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Mozaik

Hétköznapi hit: Bor Imre személyes útja

Felújítják a templombelsőt és 
az egykori iskolaépületet

Hatvankilencmillió forinttal tá-
mogatja az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma a Paksi Reformá-
tus Egyházközség épületeinek 

felújítását. Legutóbb 2008-ban 
végeztek külső tatarozást a temp-
lomon, idén az épület belse-
je is megszépülhet – mondta el 

Lenkey István. A gyülekezet lel-
késze úgy tájékoztatott, hogy az 
épületben omlik a falakról a va-
kolat, elöregedtek a nyílászárók, 
a padok elrendezése és mérete 
nem komfortos, illetve anyaguk 
helyenként szúette. – Figyelembe 
véve a műemlékvédelmi szem-
pontokat is, a használhatóságot 
és a kényelmet szeretnénk emel-
ni a templombelső felújításával. 
A régi református iskola épüle-
te ma többek között a Paksi Be-
zerédj Általános Iskola ebédlője-
ként funkcionál. Lenkey István 
elmondta, hogy ennek az épület-
nek a külseje lehangoló látványt 
nyújt.  Nagy gondot jelent a van-
dalizmus: gyakran kitörik az ab-
lakokat, egy helyről még a tokot 
is ellopták – tájékoztatott, hoz-
zátéve, hogy a felújítás után zsa-

lugáterek védik majd az ablako-
kat. Az épületben korszerűsítik 
a konyharészt és beépítik a te-
tőteret. – Szeretnénk egy több-
funkciós, sokféle igényt kiszolgá-
ló gyülekezeti házat létrehozni a 
mostani gyülekezeti teremből – 
összegzett Lenkey István. A re-
formátus templomot vasárna-
ponként átlagosan száz fő láto-
gatja, de ökumenikus és ünnepi 
alkalmakon gyakran háromszor 
ennyien mennek a templomba. 
A gyülekezeti terem kétszáz fő 
befogadására alkalmas. Az épü-
letek felújítása két ütemben zaj-
lik majd, elsőként a templombel-
ső rekonstrukciója készül el, jövő 
nyáron pedig a régi református 
iskola épületében zajlanak majd 
munkálatok.

Weller P. Hanna

– Az emberek jellemzően akkor foglalkoz-
nak intenzíven az Isten-kérdéssel, amikor 
komoly krízisbe kerülnek, vagy nagy siker-
ben van részük. Én utóbbi esetben találkoz-
tam a Megváltómmal – mondja Bor Imre, 
aki a vele készült beszélgetéssorozat befeje-
ző részében a saját hit-történetét osztja meg 
az olvasókkal.
Negyvenévesen már túl voltam két polgár-
mesteri cikluson, egy sikeres vállalkozá-
son, és éppen Brüsszelben voltam a kisváro- 
sok önkormányzati képviselője 2003 és 2006 
között. Határozottan emlékszem arra a pil-
lanatra, amikor 2001-ben tanulmányúton 
voltam Amerikában, a Golden Gate híd tö-
vében álltam, néztem a Csendes-óceánt, San 
Franciscot és azon gondolkodtam, hogy mit 
keresek Sajószögedről a világ másik végén. 
Ez a kérdés egyre inkább foglalkoztatott. 
Rémisztő volt a helyzet, mert azt éreztem, 
mintha egy sziklacsúcson állnék. Nem tud-
tam, hogy kerültem oda, és hogyan lehet le-
jutni onnan. A vállalkozás miatt mindenna-
pos volt a veszteség, ezért kapaszkodót ke-
restem.
Az első gyermekünk születése után, 1989-ben 
költöztem Paksra. A családom csak pár hó-
nappal később tudott jönni, addig az édes-

anyámnál laktak Tiszaújvárosban, ahol a 
nagymamám hatására görög katolikusnak ke-
resztelték meg a �unkat, Alexandert. Ez azért 
furcsa, mert ahol a feleségem felnőtt, nem lát-
hatott templomot, én pedig római katolikus 
nevelést kaptam. Megkereszteltek, voltam el-
sőáldozó, ministráltam is, de csupán anya-
gi okokból, ugyanis a részvételért pénzt kap-
tunk a paptól. Hamar elkoptam a misékről.  
Julcsi lányunkat – csupán azért, hogy a gyer-
mekeink később ne vitázzanak rajta – refor-
mátusnak kereszteltettük meg. Aztán 2001-
ben, a Lenkey házaspár érkezésekor, dr. Mol-
nár Klára, aki képviselőtársam volt, jelezte, 
hogy szívesen elvinné Julcsit a templomba, 
mert látták az anyakönyvben, hogy reformá-
tusnak van megkeresztelve. Biztos voltam ab-
ban, hogy az akkor hétéves lányunk nemet 
fog mondani, de tévedtem. Amikor Klára 
néni megkérdezte tőle, hogy „Julcsi, jössz va-
sárnap velem templomba?”, a lányunk azt fe-
lelte, hogy  „Megyek”. Ezután minden vasár-
nap elvitte a lányunkat a templomba, később 
pedig a feleségem is csatlakozott hozzájuk, aki 
2003-ra aktív tagja lett a gyülekezetnek, kon-
�rmált és egy évvel később presbiternek vá-
lasztották. Engem is hívott, hogy menjek, én 
pedig tudtam, hogy egy bölcs férj nem mond-

hat mindig nemet a feleségének. A nem-nem-
igen sormintában éppen az igen következett, 
ezzel pedig egy háromnapos alkalom, ahol az 
alapvető fogalmakat – egyház, hit, közösség – 
dolgozták fel. Ott jöttem rá, hogy a keresztény-
ség nem egy megfoghatatlan, ködös dolog, ha-
nem logikusan felépített, egymásra épülő gon-
dolatok összessége. Ráadásul kifejezetten szép.  
Az alkalom után tartott istentiszteleten volt az 
első istenélményem.  Ugyanabban a templom-
ban, ugyanaz a lelkész, ugyanabból a Bibliából 
hirdette az igét. Korábban ebből nekem nem 
jött át semmi, akkor viszont megéltem, hogy 
megnyílik a fülem: már nem kongtak üresen 
a szavak, hanem az életemről, nekem szóltak. 
Elkezdtem keresztény irodalmat olvasni, majd 
keddenként jártam alfa-kurzusra, béta-kur-
zusra és kon�rmációs felkészítésre. 
Egyszer egy kurzusnapot követően folyama-
tosan egy dallam járt a fejemben, de nem 
tudtam rájönni, honnan van. Aztán amikor 
vasárnap a templomban az aznapra kiírt éne-
kek szövegét olvasgattam és elkezdődött a 
dal, rádöbbentem, hogy ez az. A szövege ez 
volt: „Szólj, szólj hozzám, Uram, mert hall-
ja szolgád szódat.” Megértettem az üzenetet, 
kon�rmáltam, és végül a szolgálatba is beáll-
tam.                                                   Weller P. Hanna

Fotó: Molnár Gyula
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Közélet Mozaik

Minőségi tartós élet

Életmentő tetoválás cukorbetegeknek

A várandósság utolsó három hónapja is igen 
izgalmas időszak. Ekkor is előfordulhatnak 
kisebb kellemetlenségek, amelyeket igyek-
szik a kismama orvosával együtt megolda-
ni. Lássunk néhány hasznos tanácsot erre az 
időszakra is. 
Nagyon sok kismama tapasztal hát- vagy 
derékfájást, és vannak, akiknek a vállai ne-
hezülnek el. Ez azért van, mert ahogy nö-
vekszik a baba, egyre inkább eltolódik a test 
súlypontja, amitől megváltozhat a testtartás, 
de a stressz is ok lehet, valamint az, hogy a 
hasizmok megnyúlnak, kifáradnak és a nö-
vekvő súly plusz terhet ró a gerincoszlopra. 
Ezek a fájdalmak azonban nem „kötelező” 
mellékhatásai a várandósságnak, a rendsze-
res mozgás, masszázs segíthet. 
Ma már sok helyütt van lehetőség kismama-
tornára szakember felügyelete mellett. Ezt 
érdemes kihasználni még akkor is, ha nem 
az első babavárásról van szó. Emellett aján-
lani szoktam a napközbeni átmozgató gya-
korlatokat is: négykézlábra ereszkedve egye-

nesítse ki a hátát, majd kilégzésre dombo-
rítsa �noman, ahogyan a macskák teszik 
felkelés után, majd belégzésre egyenesítse 
vissza a gerincét. Ezt végezze el négyszer, öt-
ször. Majd üljön le és tegye össze a két tal-
pát pillangótartásba, egyenesítse ki a hátát, 
majd kilégzésre hátrafelé domborítsa ma-
gát. Ezt a gyakorlatot is végezze el néhány-
szor. Napközben a szék támlájára támasz-
kodva hátrafelé haladva egyenesítse a hátát, 
közben enyhén hajlítsa a térdeit. Ezek a gya-
korlatok a gerinc tehermentesítésében segí-
tenek. Minden esetben kérje kismamator-
nával foglakozó szakember véleményét, ta-
nácsát, hogy milyen gyakorlatokat végezhet!
A vizesedés is a harmadik trimeszter jel-
lemzője. Ebben az esetben is segít a torna, 
de például az uborka fogyasztása is ajánlott, 
aminek vízhajtó hatása van, illetve a zöld le-
velek is sokat segíthetnek, mint a petrezse-
lyem, spenót. Ezeket fogyassza nyersen, sa-
látában vagy az ételekre szórva. A petre-
zselyem A-, B-, C-, E- és K-vitaminokat, 

foszfort, kalciumot, vasat, illóolajakat, vala-
mint antioxidáns �avonoidokat tartalmaz. 
Mivel a petrezselyem hatékony vízhajtó, fo-
gyasztásával elősegítheti a húgyhólyag és a 
vesék tisztulását, valamint megelőzheti a ve-
sekő és a húgyúti fertőzések kialakulását. A 
spenót élettani jelentősége a magas vitamin, 
ásványi só és nyomelem tartalmában ke-
resendő, K-, A-, E-, C-, B2- és B6-vitamin, 
mangán, folsav, magnézium, vas, kalcium, 
kálium, élelmi rostok, réz, növényi fehér-
jék, foszfor és cink forrás. Ezen kívül tar-
talmaz omega-3 zsírsavakat, niacint és sze-
lént. A spenót leveleiben továbbá triterpén-
szaponinok, oxálsav és nitrátok találhatók. 
A levél szárazanyag-tartalmának 30%-a fe-
hérje. Az ásványi sók közül kiemelkedik a 
magnézium-, a kálium- és a kalciumtartal-
ma, viszont foszforból az átlagosnál keve-
sebbet tartalmaz. Ezek a tulajdonságai nagy 
jelentőséggel bírnak a csontképzésben. Leg-
közelebb folytatjuk. 

Nagyné Szalai Melinda

Festékpaletta a polcon, berregő 
tű zaja és hangulatos zene fogad 
mindenkit, aki belép Czókoly 
Dávid, paksi tetováló szalonjá-
ba. Ide látogatott el Gábor, aki 

negyvenéves és 2007 óta cukor-
beteg. A bal csuklójára készült 
egy minta – kék körben fel-
irat – ami 1-es típusú cukorbe-
tegségére hívja fel a �gyelmet. 

Azért varratta fel a logót, hogy 
ha rosszul lenne, a segítségére 
érkezők tudják, hogy nem al-
koholtól „szédeleg”. 
Egy magyar tetováló pár nap 
alatt országossá cseperedett 
kezdeményezéséhez csatlako-
zott Czókoly Dávid tetóváló. 
Ennek lényege, hogy a cukor-
betegek ingyen kaphatnak egy-
séges tetoválást. Amikor elő-
ször hallott erről, cseppet sem 
habozott, Tolna megyében első 
testfestőként csatlakozott az ak-
cióhoz. – Azért tartottam ezt 
fontosnak, mert a családomban 
is van diabéteszes, úgyhogy tu-
dom, mennyire rossz, ha vala-
kit egy ilyen betegség korlátoz 
– mondta. Két hét alatt már há-
romszor varrta fel a mintát, de 
úgy számol, hogy a jövőben 
még több beteg érkezik majd. 
Aki felmutatja a diebéteszét 
igazoló lapot, annak ingyenes 
a „tetkó”. 
Szilágyi Szabolcs paksi házior-
vos szerint a kezdeményezés ré-
szeként kreált motívum akár 
életeket is menthet. – A diabé-

teszes betegek, főleg az inzulin-
dependens cukorbetegek eseté-
ben gyakran előfordul az ala-
csony vércukor érték miatt 
rosszullét, és ilyenkor zavart 
lehet a beteg. Ezt az állapotot 
gyakran össze szokták kever-
ni a laikusok a részegséggel. Ha  
ezt a tetoválást meglátják, tud-
ni fogják, hogy nem erről van 
szó, hanem cukorbetegségről, 
és ennek megfelelően tudnak 
segítséget nyújtani – magyaráz-
ta. A legfontosabb, hogy min-
dig segítsenek a bajba jutott be-
tegen, azonnal hívjanak men-
tőt.                    Lovász Krisztián

Fotók: Lovász Krisztián
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Május 4-én felejthetetlen este várja Pakson a lé-
lek dolgai iránt érdeklődő közönséget, hiszen a 
népszerű Nyitott Akadémia sorozat keretében 

Dr. Vekerdy Tamás új előadását hallgathatjuk 
meg a Csengey Dénes Kulturális Központban. 
A gyerek sok esetben nem tudja szavakba önte-

ni, hogy mi okoz számára félelmet, nehézséget 
vagy szenvedést. Esetleg mond valamit, amit 
meg tud ragadni, de valójában egészen más je-
lenti a problémát. 
Legyen szó csecsemőről, kisgyerekről, iskolásról 
vagy kamaszról, adódnak olyan helyzetek, ami-
kor nem egyértelmű, hogy mivel állunk szem-
ben, vagy mi állhat a jelenség hátterében. Már-
pedig, ha nem értjük jól, nem is tudunk hatéko-
nyan segíteni. Mit tehetünk?  
Dr. Vekerdy Tamás ebben kíván segítséget nyúj-
tani, a tőle megszokott lebilincselő stílusban, 
fergeteges humorral. Az előadás interaktív, le-
hetőség lesz véleményt, tanácsot is kérni a szak-
embertől. 
A Nyitott Akadémia standján pszichológiai, ne-
velési témájú művek széles választéka várja az 
érdeklődőket kedvezményes áron, köztük Dr. 
Vekerdy Tamás könyveivel, melyeket a szerző 
szívesen dedikál is. 
Az előadásra jegyek kaphatók online, a www.
nyitottakademia.hu oldalon és személyesen, a 
Csengey Dénes Kulturális Központban. 

 (X)

Dr. Vekerdy Tamás előadása Pakson!
Jól értem a gyerekemet? Mi állhat az adott jelenség hátterében?

Mai rohanó világunkban az emberek arra töreked-
nek, hogy megőrizzék mozgásképességüket, egész-
ségüket, munkaképességüket. A paksi gyógyfür-
dőben személyre szabott, változatos testi és lelki 
feltöltődést segítő kezelések állnak rendelkezésre.

Központi elem a stressz-oldás, valamint egy har-
monikus, egészségtudatos életvitel kialakítása. 

Az egészség érzet tartós javulását, illetve annak 
megőrzését segítik a különféle szabadon is megvá-
sárolható kezelési lehetőségek.

Próbáljon ki egy frissítő masszázst, vagy egy ké-
nyeztető kádfürdőt! Élvezze a tápláló pakolások és 
fiatalító kúrák áldásos hatását!

A prevenciót nem lehet elég korán kezdeni! A ko-
rán felismert elváltozások megfelelő gyógytornával 
jól kezelhetők. 

Tartásjavító torna:

A foglalkozások céljai és hatásai:

•  a tartási rendellenességek kialakulásának meg-
előzése,

• a hanyag tartás korrigálása,
• a törzsizomzat erősítése,
• testkép-izomtudat fejlesztése,
•  koordináció és egyensúly fejlesztése,
• koncentráció segítése.
A tartásjavító torna serdülő korban is fontos!

A vízitorna kíméli az ízületeket, segít a testsúly-
csökkentésben és ellazít. A vízben végzett mozgás 
számos olyan tulajdonsággal bír, ami a száraz tor-
na során nem érvényesül. Az izmok, ínak, szalagok, 

ízületek terhelése csökken, így azok a mozdulatok, 
amelyek más esetben nehézséget jelentenek, itt 
könnyebben kivitelezhetők.

A gyógymasszőrök által alkalmazott masz-
százstechnika javítja az általános közérzetet, re-
generál, frissít.

Hatására: javul a vérkeringés, a kezelt területen 
csökken a fájdalom, továbbá a kezelés helyreállítja a 
bőr és az izomzat rugalmasságát. Izomlazító hatása 
miatt az egyik legkedveltebb terápiás mód.

Kiváló szakemberekkel (gyógymasszőrök, fizikote-
rápiás asszisztensek, gyógytornászok, uszodameste-
rek) várunk minden kedves gyógyulni, pihenni vágyót!

MINDIG HATÁSOSABB EGY ADOTT BETEGSÉG
KIALAKULÁSÁNAK MEGELŐZÉSE, MINT KEZELÉSE.

PAKSI GYÓGYÁSZATI KÖZPONT
Nyitvatartás:

Hétfő – péntek: 08:00 – 20:00
Szombat – vasárnap:  09:00 – 20:00

7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
Telefon: +36–75/830–830 
www.paksigyogyfurdo.hu

(031xx)
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156 mérkőzésen 860 gól szüle-
tett az idei városi teremlabdarú-
gó-tornán. Az Ovit SE – nyol-
cadik nekirugaszkodásra, ki-
egyensúlyozott teljesítményének 
köszönhetően – már korábban 
megnyerte a januárban indult 
sorozatot, de a dobogóért három 
csapat is harcban állt a véghaj-
rában. – A kezdetektől érezhe-
tő volt, hogy idén is jól teljesít-
hetünk. A csapat minden tagján 
látszott, hogy meg akarja nyerni 
a bajnokságot. Nálunk nagyon 
kevés az igazolt játékos, ezért ha 
nem tudtak jönni, akkor is meg-
felelő felállásban tudtunk fut-
ballozni, ami szerencsére ered-
ménnyel is párosult. A csapat-
egység mellett ez a másik ok, 
amiért diadalmaskodni tudtunk 
– összegzett Pletenyik Zoltán 
csapatvezető. Az ezüstérmet az 
utolsó mérkőzésen az N+T ellen 

elbukta a Diófa, a bajnokság leg-
rutinosabb együttese így negye-
dikként zárt. A második helyen 
a Kristály Palack végzett, harma-
dik pedig a címvédő Lambs Bau 
lett. – Immár hagyomány, hogy 
megpróbáljuk a sportolni sze-
rető paksiakat a téli időszakban 
megmozgatni, ezért szervezzük 
évről évre a városi teremfoci baj-
nokságot. Emellett a közönség is 
kiváló mérkőzéseket láthat, így 
minden adott egy jó program-
hoz – mondta Rostané Katona 
Katalin szervező, a Paksi Sport-
egyesület Szabadidősport Szak-
osztályának vezetője. Az ünne-
pélyes díjkiosztón a részvevő 13 
csapat mindegyike oklevelet ka-
pott, az első három érmeket és 
kupát is. A szervező különdí-
jakat is osztott, a legjobb kapus 
Ellermann Tamás, a legjobb já-
tékos Farsang Patrik lett, a gól-

király pedig 61 találattal Fritz 
Ádám. – Nagyon jó tornán va-
gyunk túl. Az Ovit SE kiemelke-
dett a mezőnyből, de a dobogóért 
az utolsó pillanatig nagy küzde-
lem zajlott. Saját szemszögünk-
ből is pozitívan értékelem a soro-
zatot, bár címvédőként jó lett vol-

na nyerni, de sérülések miatt erre 
idén nem volt lehetőség – fogal-
mazott Fritz Ádám, a Lambs Bau 
játékosa. A szervezők a városi te-
remlabdarúgó-bajnokság megújí-
tását tervezik, de az, hogy milyen 
változtatások lesznek, még nem 
dőlt el.                                  Faller G.

A szokottnál lassabban indult a szezon

Sport

Betegség és sérülés miatt a szo-
kottnál kicsit lassabban indult a 
szezon az ASE felnőtt dzsúdósa-
inak. A jekatyerinburgi Grand 
Slam-ről Csoknyai László (81kg) 
és Cirjenics Miklós (100kg) révén 
két hetedik hellyel tértek haza, míg 
a Kecskeméten rendezett ob-n 
Pupp Réka (52kg) és Bor Barna 
(+100kg) arany, Windischmann 

Bence (73kg) és Csoknyai Lász-
ló pedig bronzéremmel gazda-
godott. Az antalyai Grand Prix 
még jobban sikerült, Pupp Réka 
nyakába bronzérem került, míg 
Csoknyai László és Cirjenics 
Miklós is az ötödik helyet szerez-
te meg. Hangyási László vezető-
edzőt az előttük álló feladatokról 
kérdeztük.

– A megszokott év eleji verse-
nyek közül párat kihagytak. Mi-
ért?
– Volt ebben egy kis kényszer. 
Cirjenics Miklósnak januárban 
egy keretedzésen megsérült a 
csuklója, emiatt ki kellett hagy-
nia edzéseket, majd fokozatos 
terhelés következett. Még most 
is kötözni kell, de már nem te-
reli el a �gyelmét, nem fájlal-
ja. Pupp Réka esetében a japán 
edzőtábor miatt csúszott a ver-
senyen való indulás. Aztán pe-
dig mind a ketten in�uenzá-
sak lettek. Csoknyai Lászlón 
érződik a vb utáni hosszú ki-
hagyás, de már keményen dol-
gozik. Nekifut az Eb-nek, főleg 
úgy, hogy a rivális Ungvári At-
tila nem tud indulni. Ha már 
ennyit dolgozik, akkor bolond-
ság lenne kihagyni a világbaj-
nokságot, ha pedig ott sikeres 
lesz, akkor már olimpiai ponto-
kat szerezhet.
– Egyre közeleg a 2020-as tokiói 
olimpiai kvali�káció. Milyen ver-
senyeken indulnak?

– Három kvali�kációs verseny 
lesz a világbajnokságig, má-
jus végén Kínában a Hohhot 
Grand Prix, július végén a zág-
rábi, majd a budapesti augusz-
tus 10-12-én. A világbajnoksá-
got Bakuban rendezik szeptem-
ber 20. és 27. között. Júniusban 
öthetes edzőtáborban vesz részt 
Réka, Laci és Miki Kínában, az-
tán Zágrábban már Bor Barna 
is beszáll.
– A �atalok közül lehet már 
menedzselni, bedobni valakit a 
mély vízbe?
– Még nem igazán tudnak do-
minálni a �atalok a felnőtt me-
zőnyben, inkább az U23-asok 
között. Pedig az alacsonyabb 
súlycsoportokban előrébb le-
hetne lépni, a felnőtt bajnok-
ságot is egy i� nyerte Ungvári 
Miklós távollétében 73 kg-ban. 
Ha Windischmann Bence egy 
kicsit összekapná magát, ak-
kor előrébb tudna lépni, de ez 
elmondható a 66 kg-os Bognár 
Péterről is. 

Kovács József

Fotó: Szaffenauer Ferenc/archív

Véget ért a városi labdarúgó-bajnokság

Fotó: Molnár Gyula/korábbi felvétel
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Indul az idény a horgásztavaknál

Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

TEIT
kalocsai látogató központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

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

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 Vackor Autista és Fo-
gyatékkal Élők Szülei-
nek Paksi Egyesülete kéri 
önöket, hogy adójuk 1%-
ával támogassák műkö-
désünket, mellyel a beteg 
gyermekek programjait 
tehetik változatossá.

Adószámunk: 
18866111–1–17

Köszönjük segítségüket!

Beköszöntött a tavasz, így egy-
re többen veszik elő a tárolóból, 
garázsból horgászfelszerelésü-
ket. Az aktív pihenést kedvelők 
szívesen választják az atomerő-
mű szomszédságában lévő Pak-
si Atomerőmű Horgászegyesü-
let tórendszerét. Az impozáns 
környezet ideális a kikapcsoló-
dásra, és a halfajtákban gazdag 
tavakból mindenki megfelelő 
mennyiségű pikkelyest emel-
het a szákjába. – Haltelepítés 
szempontjából a tavalyi év re-
mekül alakult, mivel saját gaz-
daságunk jól teljesített, így ke-
vés halat kellett vásárolnunk. 
A korábbi évekhez hasonlóan 
700 és 750 fő között mozog a 
taglétszámunk. A tévhittel el-
lentétben nem zárt az egyesü-
let, nemcsak paksi, illetve az 
atomerőműben dolgozó tagja-
ink vannak, hanem távolabbi 
településeken élők is – mond-
ta el Aradi János, az egyesület 
elnöke. Az utóbbi időben egy-
re több versenyt szerveznek, 
idén szám szerint 29-et, amit 
két okból tartanak fontosnak. 
Egyrészt ezáltal megismertet-
hetik a tórendszert és a környé-
ket a horgászokkal, másrészt 

olyan tevékenységet szeretné-
nek folytatni, amire igény van, 
márpedig a versenyeztetés na-
gyon kedvelt a tagság és a láto-
gatók körében. A régió legna-
gyobb egyesülete kiváló kap-
csolatot ápol a Tolna Megyei 
Horgász Szövetséggel, ennek 
megőrzésére a jövőben is töre-
kednek. A terület rendben tar-
tásáért Sörös József felel, az ál-
landó gondnok részben a halőri 
funkciót is ellátja. A nagyobb 
munkákra, például a fűnyírás-
ra alvállalkozóval szerződnek, 
de a tórendszer karbantartásá-
ból a tagság is kiveszi a részét. 

– Kapacitás- és időhiány miatt a 
fejlesztés és karbantartás terüle-
tén több munkát is halogattunk 
az elmúlt időszakban, pár dol-
got azonban idén mindenképp 
szeretnénk megvalósítani. A már 
meglévő mosdók felújítását ter-
vezzük, emellett újabbakat is sze-
retnénk létesíteni, valamint eső-
beállók kihelyezését is tervezzük. 
Komplett vizesblokkbővítésben 
is gondolkozunk, így mosako-
dásra, fürdésre is lenne lehetőség 
a jövőben. Az elmúlt években jól 
gazdálkodtunk, ezért az említett 
fejlesztések saját forrásból meg-
valósíthatók. A költségvetésünk 

55 millió forint, ami a tagdíjak-
ból és a napijegyeladásból fo-
lyik be. Ebből az összegből mű-
ködtetjük a halgazdaságot, illetve 
ha tehetjük, fejlesztünk is – ösz-
szegzett Aradi János. Arról is tá-
jékoztatott, hogy március 25-én 
egy � nomszerelékes versennyel 
kezdődött a szezon. Az időjá-
rás még nem volt a legideálisabb, 
ami meglátszott a halak étvágyán 
is, így a megmérettetés kevés hal-
fogással, de számos horgászél-
ménnyel zárult. – Április végén 
rendezzük a 10. Pontyfogó Kupát 
30 csapat részvételével, majd má-
jusban az immár hagyományos 
Pünkösdi Horgászmaratont. Jú-
liusban ötnapos etetőhajós ver-
senyt szervezünk, augusztusban 
pedig az Iparági Horgásztalál-
kozónak adunk otthont. Szep-
temberben Családi Napra vár-
juk a tagságot, aztán a 11. Ponty-
fogó Kupára. Ezek lesznek a leg-
nagyobb érdeklődést kiváltó ese-
ményeink, de számos kisebb 
versenyt, programot is tervezünk 
– mondta el Tancsa Tamás szer-
vező, a Horgásztanya gondno-
ka. A különböző eseményekről a 
www.pahe.hu honlapon is lehet 
tájékozódni.             Faller Gábor

Fotó: Babai István/archív
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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

Szerződést bontot-
tak Teo Cizmic-csel

A Jászberény ellen 66-74-re el-
vesztett hazai mérkőzés után 
az ASE szerződést bontott Teo 
Cizmic vezetőedzővel. Az aláb-
biakban olvashatják a klub köz-
leményét:
„A Jászberény elleni vereséget 
követően összeült az egyesület 
vezetése, és arra a döntésre ju-
tott, hogy az elmúlt időszak hek-
tikus teljesítménye miatt meg-
újulásra van szükség. Úgy érez-
zük, hogy több lehetőség rejlik 
a csapatban a jelenleg mutatott 
teljesítménynél, így Teo Cizmic 

számára véget ért a paksi szerep-
vállalás. Mindemellett szeret-
nénk kiemelni, hogy a Magyar 
Kupa bronzérem megszerzé-
se Teo Cizmic munkáját dicsé-
ri, az elmúlt évek kiemelkedő 
eredményéről van szó. Ezúton 
is köszönjük Teo Pakson vég-
zett munkáját. Kívánunk neki 
további szakmai sikereket karri-
erje során!
Ami az utódlását illeti, a klub 
lehetőségeit � gyelembe véve a 
vezetőség arra a döntésre ju-
tott, hogy az edzőkérdést he-
lyi szinten kell megoldani. Ezért 
Schmidt Bélát kérték fel a fel-
adat ellátására a szezon hátrale-
vő részére.
A szakmai stábot illetően az el-
nökség megerősítette Jan Pavli-
kot szakosztályvezetői pozíció-
jában. Illetve örömmel tudatjuk, 
hogy Tóth János is visszatér klu-
bunkhoz. János korábbi leter-
heltsége enyhült, ezért a továb-
biakban szakosztályelnökként 
fogja erősíteni klubunk munká-
ját.”

-joko-

Győzelem és vereség is került 
a Paksi FC OTP Bank Ligában 
szereplő labdarúgócsapatának 
neve mögé a legutóbbi két for-
dulóban. Csertői Aurél együt-
tese a 24. játéknapon Hahn Já-
nos, Bertus Lajos és Bartha 
László találataival 3:2-re ide-
genben győzte le a Mezőkö-
vesd együttesét, a siker után a 
PFC a harmadik helyre lépett 
a tabellán. – Az eddig szenzá-
ciós formában futballozó Me-
zőkövesdet sikerült felülmúl-
nunk úgy, hogy "megöltük" a 
játékukat. Ezt a meccset már 
az első félidőben el kellett vol-
na döntenünk. Teljesen megér-
demelt a győzelmünk, ugyan-
akkor nem lehet így kienged-
ni a végére. De hangsúlyozom, 
hogy jó és eredményes futbal-

lal sikerült nyernünk – fogal-
mazott a vezetőedző a lefú-
jás után. A legutóbbi forduló-
ban a zöld-fehérek a Debrecent 
fogadták, és 5-2-re kikaptak, a 
hazai gólokat Hahn János lőt-
te. A vereség után a PFC vissza-
csúszott az ötödik helyre. – Ka-
tasztrofális volt számunkra ez 
a meccs, a Loki mindenben 
felülmúlt minket, koncentrá-
cióban, gyorsaságban. Most 
semmi nem sikerült, az első öt 
kapura lövésükből öt gól szüle-
tett, ennyire nem lenne szabad 
szétesnünk – értékelt Csertői 
Aurél a mérkőzést követő saj-
tótájékoztatón. A Paksi FC a 
következő fordulóban április 
14-én a Szombathelyi Haladás 
együttesét fogadja.

Faller Gábor

Gólgazdag mérkő-
zések, három pont

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Molnár Gyula
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A több mint 175 éves múltra visszatekintő 
és 21 országban jelen lévő Sberbank az egyik 
legdinamikusabban fejlődő bank a világon.
A Sberbank Magyarország Zrt. jelenleg 
új munkatársat keres PAKSI fiókjába 
az alábbi pozícióra:

MIKROVÁLLALATI TANÁCSADÓ

Ha megfelel a fenti elvárásoknak, kérjük, a pozíció 
megjelölésével, küldje el fényképes önéletrajzát a 
karrier@sberbank.hu e-mail címre.

Főbb feladatok:

•  új mikrovállalti ügyfelek felkutatása, ügyfélkör bővítése,
•   teljes körű banki szolgáltatás nyújtása (számla nyitás,  

hitelbefogadás, előterjesztés, folyósítás, mo nitoring  
tevékenység stb.), napi feladatok ellátása,

•   meglévő ügyfelek tevékenységének, gazdálkodásának  
folyamatos nyomon követése,

•  régi ügyfelek részére a meglévő hitelek hosszabbí tása.

Elvárások:

•  felsőfokú szakirányú végzettség,
•   hasonló munkakörben szerzett, minimum 3 éves releváns 

értékesítési tapasztalat,
•  kiváló tárgyalási és kommunikációs készség,
•  erős értékesítési attitűd, ügyfélorientált szemlélet,
•  megbízhatóság, önállóság,
•  magabiztos MS Office ismeret.

A több mint 175 éves múltra visszatekintő 
és 21 országban jelen lévő Sberbank az egyik 
legdinamikusabban fejlődő bank a világon.
A Sberbank Magyarország Zrt. jelenleg új munkatársat 
keres SZEKSZÁRDI és PAKSI fiókjába 
az alábbi pozícióra:

TRANZAKCIÓS TANÁCSADÓ

Ha megfelel a fenti elvárásoknak, kérjük, a pozíció 
megjelölésével, küldje el fényképes önéletrajzát a 
karrier@sberbank.hu e-mail címre.

Főbb feladatok:
•   a Bank célcsoportjába illő új és meglévő ügyfelek kiszolgálása, 

kiemelten az orosz ügyfelek kezelése,
•   lakossági számlavezetéssel kapcsolatos fióki feladatok ellátása,
•   gyors és precíz kiszolgálás biztosítása az ügyfél részére  

(pl. széfek kezelése, adatmódosítás, számlakezelés, átutalások 
átvétele) a banki rendszerek teljes körű kezelésével,

•   a retail termékkör értékesítésének elősegítése,
•   különböző adminisztrációs és ellenőrzési feladatok, back office 

tevékenységek lebonyolítása.

Elvárások:
•   minimum középfokú szakirányú végzettség,
•   bankszektoron belül, hasonló pozícióban szerzett tapasztalat,
•   kommunikációs szintű orosznyelv-tudás szóban és írásban  

egyaránt,
•   csapatmunka, precíz munkavégzés, ügyfélorientált attitűd,
•   magabiztos MS Office ismeret,
•   valutapénztárosi vizsga és tapasztalat.

Ingatlanvagyon érté-
kelés, ingatlanközve-
títés. Lakások, családi 
házak, mezőgazdasá-
gi, ipari, kereskedelmi 
ingatlanok értékelé-

se, naprakész ingatlan 
árakkal.

Pakson, a Virág és a Laktanya 
utca sarkán 5 lakásos, földszinti 
társasházban garázzsal, kis kert-
tel, 114 m2 alapterületű, önálló 
bejáratú lakás eladó. Fűtés: ve-
gyes tüzelésű kazánnal, közpon-
ti fűtés.
Irányár: 21, 3 M Ft

Pakson, a Kurcsatov úton, hőszi-
getelt, 2 szobás, minőségi búto-
rokkal berendezett lakás hosz-
szabb időre kiadó.
Ár:  90 000 Ft/hó. 

Pakson, az óváros központjá-
ban, az Erzsébet Nagy Szállodá-
val szemben, a Duna és a 6 sz. 

főut mellett 395 m2 telekterület-
tel, tetőtér-beépítéses,128 m2-es 
3 és félszobás, teraszos Dunára 
néző összkomfortos családi ház 
gáz központi fűtéssel eladó. 
Ár: 38 M Ft

Pakson, a Kossuth Lajos utcában 
földszinti, másfél szobás, galé-
riás, gázfűtéses  lakás eladó ga-
rázzsal, kerttel. 
Ár: 17,8 M Ft

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

Pakson, az Újtemplom utcában 
3 szobás konyha + étkezős, gáz-
fűtéses családi ház eladó garázs-
zsal.
 Ár: 34 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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ARAT
... ANGYAL
RÚZSA M.
ALBUM

VÉTÓ

HÁRMAS
KORONA

ELŐD
... MILAN

KÖSZÖNÉS

FOGA-
DALOM

ZÖTYKÖL

MAGYAR
NETJEL
KICSI

NÉMETÜL

KETTŐS
BETŰ RINGLI

... COLLING
SZÍNÉSZNŐ

HÁRMASSÁG

... KRISZTINA
TÉVÉS

FÉRFINÉV LÁRMA

TÖRÖK
AUTÓJEL

BŰVÖLET

AUTÓ-
TÍPUS

VÉS

ELŐTAG:
OLAJ

KARIKA

PETER VAN
... (FESTŐ)
SZEPESI
VÁR

HIVATALI
HELYISÉG
HANDEL
OPERÁJA

GUAM SZIG.
FŐVÁROSA V.

... LANKA

NEMESGÁZ

SZIROM
RÉSZ!

IPARI
NÖVÉNY
ÓGÖRÖG
MÚZSA

SZÍVÓS

VESZPRÉMI
HELYSÉG

FŐZELÉK-
NÖVÉNY
IPARI
SZÖV.

JOSKAR ...
OROSZ
VÁROS

JÓD
VEGYJELE

ARRA
JEGYEZ

ÁTNYÚJT

KENDER-
TÖRŐ

FÉLBE

SKÓCIAI
HELYSÉG
BURUNDI
GK. JEL

... SZIDI
SZÍN. NŐ V.

KIES
RÉSZLET!

RANG-
JELZŐ

RÖNTGEN

BECÉZETT
DORINA

MAGIST-
RATUS
KÖZÉPEN
ELTOL!

NORMÁL
ZENEI
HANG

ÉVEINK
SZÁMA

HARCMEZŐ

... DEREK
MÁV

ÜGYFÉL

PORTÉKA
CÍMKÉZŐ

AMPER

A KIMONÓ
ÖVE

RAVASZDI

FRANCIA
MAGAZIN
KOCSMA-
BELSŐ

SZLÁV
NYELV-
CSALÁD
RÓMAI 1

SIEMENS

KA

1

2

3

A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

☺ A

Ez alkalommal két megfejtő 
nyerhet ajándékot, egy-egy pá-
ros belépőt a szóban forgó elő-
adásra.

A hamarosan városunkba érkező cirkusztár-
sulat neve és előadásuk címe a megfejtés, amit 
április 20-ig küldhetnek el a 7030 Paks, Dó-
zsa György út 51-53. címre, vagy e-mail-ben a 
paksihirnok@gmail.com-ra. 
A név mellé telefonszámot is kérünk. 
Előző játékunk nyertese: Toller Katalin.
Gratulálunk!

Fotó: pixabay.com/illusztráció

TERMELŐI 
BIO HOMOK-
TÖVIS
TERMÉKEK
Paks, Szent István tér 7.
(A régi Bazársoron)


