
A hetes körzetben egy teljes tömbbelső rekonstrukcióját végzik el, a hatosban 

pedig egy kisebbnek a felújítása szerepel a következő két év tervei között, tudtuk 

meg dr. Nagy Tibor képviselőtől, akit a választási ciklus félidejében faggattunk.

6. oldal

7030 Paks, Villany u. 4.
Telefon: 75/511-240

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

Két paksi fiókban is 
várjuk ügyfeleinket:

Az utolsó csámpai tanító
14. oldal

Paksi Hírnök
XXII. évf. 6. szám 2013. március 22.AlApítvA 1989-ben



Már javában zajlik az európai 
uniós támogatással, az Országos 
Vízügyi Főigazgatóság beruhá-
zásában megvalósuló árvízvé-
delmi nagyprojekt kivitelezése. 
A Duna-projekthez kapcsolódó 
munkálatok már Paks térségé-
ben is megindultak és a Közép-
dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
területén kilenc település külte-
rületét érintik. A teljes, három 
kivitelezési szakaszból álló Du-
na-projekt több mint 28 mil-
liárd forintból valósul meg, az 
árvízvédelmi nagyprojekt kö-
zép-dunántúli régióra eső mun-
kálatai Bölcske és Báta között 
mintegy száz kilométeres sza-
kaszt ölelnek fel. Bölcske, Ma-
docsa, Paks, Gerjen, Dombori, 
Tolna, Bogyiszló, Decs és Báta 
térségében mintegy három és fél 
milliárd forintot fordítanak az 
árvízi biztonság növelésére. 
– A munkálatok előkészüle-
tei már 2012 szeptemberében 

megkezdődtek, majd a terület 
lőszermentesítését követően 
október 26-án láttunk neki a 
kivitelezési munkálatoknak – 
tájékoztatott Wendl Péter, a 
kivitelező Colas Alterra Kft. 
építésvezetője. A szakember 
hozzátette, jelenleg nyolc paksi 
műtárgy felújítása van folya-
matban: a kivitelezők már meg-
kezdték a város külterületén a 
6. számú főutat keresztező át-
ereszek, valamint a rájuk épült 
zsilipek felújítási munkálatait. 
– Ezek az átereszek segítik a 
településekről összegyűlő csa-
padékvíz Dunába jutását. Az 
átereszekre épült zsilipek ma-
gas vízállás esetén megóvják 
a várost attól, hogy az víz alá 
kerüljön – tájékoztatta a Pak-
si Hírnököt az építésvezető. A 
Dunakömlőd–Paks vasúti pá-
lya és árvízvédelmi töltés csat-
lakozásánál a vízkárelhárítási 
feladatok hatékony végrehaj-

tása érdekében szintbeli vas-
úti átjáró épül. A munkálatok 
iparvágányon zajlanak, a vasúti 
közlekedést nem érintik. To-
vábbá Paks térségében 3,4 kilo-
méter, Dunakömlőd és Bölcske 

között 18 kilométer szilárd bur-
kolat épül a töltéskoronán, se-
gítve ezzel az árvízi védekezést. 
A kivitelezés december 31-ig 
tart. A Duna-projekt munká-
latainak egyik különleges ele-
me az 1896-ban épült Báta I. 

szivattyútelep rekonstrukciója. 
Emellett a kivitelezés során ki-
emelt figyelmet fordítanak a 
Gemenci-erdő védelmére. A 
közérdekű árvízvédelmi beru-
házás során tartósan munka-

nélküli személyek is dolgoznak. 
Wendl Péter elmondta, a fej-
lesztés a területen élő lakosok 
életét és értékeit biztonsággal 
megóvja és a beruházásnak kö-
szönhetően csökken az árvízve-
szély is.                                   MD

Az Európai Bizottság idén februárban a Duna-stra-
tégia keretében hagyott jóvá egy 91 millió eurós támogatási 
programot Magyarországnak a Duna völgyében árvíz-megelő-
zési beruházások finanszírozására, az ott élő 510 ezer ember 
biztonságának fokozása érdekében. A kohéziós alap keretéből 
folyósítandó támogatásból részben új árvíz elleni védműveket 
hoznak létre, részben pedig a már meglévőket korszerűsítik. 
A Duna egyébként leghosszabban Magyarországon folyik 
keresztül. Az Eumet tavaszi időszakra vonatkozó hidrológiai 
előrejelzése szerint hazánk jelentősebb vízszintemelkedésre 
leginkább március végén, április elején számíthat.

Mérséklik az árvízveszélyt

2 n Paksi Hírnök, 2013. március 22.



Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4400 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Főszerkesztő: Kövi Gergő
Szerkesztőség: Paks, Dózsa György út 51–53.
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
ISSN 0865-560X
Következő megjelenés: 2013. április 5.

A próbaüzem lezárult, elkez-
dődött az új paksi hulladékke-
zelő központ műszaki átadás-
átvételi eljárása. A rendszer 
jól működik, komolyabb 
fennakadások nem voltak a 
próbaüzem során, a kivitelező 
cég a még szükséges kisebb ja-
vításokat néhány héten belül 
elvégzi.

A készenléti és a szociá-
lis épület kialakítása mellett 
kompaktortároló, acélszerkeze-
tű csarnok, hulladéklerakó, hul-
ladékudvar, a hozzájuk vezető 
út csapadékvízelvezető- és köz-
műrendszerrel, komposztálótér, 
csurgalékvíztárolók és úgyneve-
zett szivárgótestek készültek az 

új hulladékkezelő központban 
a kivitelezés során, a munkák 
nagy része a szerződés szerinti 
december 28-i határidőre elké-
szült. A rendszer jól vizsgázott a 
próbaüzem alatt – tájékoztatott 
dr. Sárosi József. A Paksi Hul-
ladékgazdálkodási Kft. ügyve-
zetője elmondta: a kivitelezők 
két hónapon át felügyelték a 
működést, hiba esetén azonnal 
közbeavatkoztak. Most már az 
új helyre került hulladékudvar 
is 100%-osan működik, sokan 
élnek is a lehetőséggel: az első 
elektronikai hulladékot tartal-
mazó konténert már el is kel-
lett szállítani – tudtuk meg. A 
hulladékudvarba szinte min-
denfajta hulladék ingyenesen 

beszállítható, az építési tör-
meléket is átveszik. A beruhá-
zás során betervezett gépek, 
szállítójárművek nagy része is 

munkába állt, a közbeszerzés 
lezárulta után érkezik még egy 
kompaktor és egy dózer. A ter-
vek szerint kialakított géppark 
elegendő lesz a feladatok ellátá-
sára, öt gépjárművel dolgoznak 
jelenleg, amelyek tömörített 
hulladékot szállítanak, mellette 
három konténerszállító gépjár-
művel látják el a hét település 
hulladékszállítását. Még beszer-
zés alatt van egy 18 köbméteres 
kukásautó, így meghibásodás 
vagy baleset esetén is biztosított 
lesz a szolgáltatás folyamatossá-
ga – tájékoztatott az ügyvezető. 
A lakosság számára ingyenesen 
biztosított szelektívhulladék-
gyűjtő edények kiosztása elkez-
dődött, a tavasz végéig megér-
keznek a komposztálóládák is. 
Az első zöldhulladékgyűjtés a 
tervek szerint április 8-án lesz, 
hangzott el a TelePaks Híradó-
ban, a lomtalanítási akció ezt 
követően zajlik majd. A hulla-
dékkezelő telep műszaki átadá-
sa, a jegyzőkönyvbe vett kisebb 
javítások elvégzése után várha-
tóan két hét alatt lezárul.      -dsz-

Hulladékkezelő központ: 
lezárult a próbaüzem

Az új, szelektívhulladék-gyűjtő edények a DC Duna kom Plusz Kft. Köles-
di úti telephelyén vehetők át. A kukákért 7 és 17 óra között lehet jelentkez-
ni személyi igazolvány,  lakcímkártya és adókártya bemutatásával.
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Szélesebb közönség számára 
lesz látogatható a gyógyfürdő
Az eredeti tervekhez képest 
háromszor annyian, mintegy 
hetvenen használhatják egy 
időben a gyógyfürdőmedencé-
ket az új gyógyászati centrum-
ban, így gazdaságosabban mű-
ködtethető majd a létesítmény. 
Ehhez jelentős átalakításokra 
volt szükség – tájékoztatta la-
punkat Hajdú János polgár-
mester a városépítő bizottság 
helyszíni bejárásán.  

Jelentős módosításokon esett át 
a technológia a gyógyászati köz-
pontban. Az eredeti terveken 
szereplő, a nagyobb fürdőkben 
alkalmazott úgynevezett töltő-
ürítéses eljárás – ez naponkénti 
vízcserét jelent – helyett vízfor-

gatásos módszert alkalmaznak 
majd a paksi fürdőben. Így gaz-
daságosabbá válik az üzemel-
tetés, hiszen kevesebb illetéket 
kell fizetni a kútból kiemelt víz 
után, emellett a sókibocsátás 
problémája is megoldódik – 
tudtuk meg Hajdú János pol-
gármestertől. A gondot az 
okozta, hogy olyan magas a 
sókoncentrációja a paksi gyógy-
víznek, ami igen ritka Magyar-
országon: 16 kg só van egy köb-
méter vízben. Ezt élővízbe nem 
lehet kiengedni, hígítani kell. 
A rendszer újratervezésével ez 
a probléma megoldódott. A 
medencéket kéthetente ürítik, 
az addig összegyűjtött techno-
lógiai, használt vizet keverik 

a gyógyvízhez, így jut majd a 
Dunába. Az újratervezéssel a 
belső terek, öltözők, kiszolgá-
lóhelyiségek átépítése is együtt 
járt, így az eredeti elképzelések 
szerintinél háromszor nagyobb 
létszámú fürdőző veheti majd 
igénybe egyszerre a medencé-
ket. És mivel egy gyógyvizes 
fürdés harminc percnél hosz-
szabb nem lehet, jelentős, több 
száz fős betegforgalmat jelent-
het naponta – tájékoztat Hajdú 
János. Városunk polgármestere 
elmondta azt is, hogy az átépí-
tés miatt csúszik a létesítmény 
átadása és a költségek mintegy 
150 millió forinttal megemel-
kednek. A gyógyászati centru-
mot orvosszakmailag a szakor-

vosi rendelőintézet irányítja, a 
gépészetért, technológiáért fe-
lelős üzemeltető a Mezőföldvíz 
Kft. lesz. A létesítmény, amely-
ben a gyógyfürdők klasszikus 
kínálata mellett gyógytorna- és 
gyógyfürdős medencéket, ká-
das kezeléseket, iszappakolást 
és fizikoterápiás ellátásokat ve-
hetnek igénybe a vendégek, je-
lenleg 80%-os készültségű. Az 
eredeti átadási határidő márci-
us 21. volt, az átalakítás miatt 
ez várhatóan két hónappal ki-
tolódik, utána jön a próbaüzem, 
ami újabb egy hónapot jelent, 
így várhatóan nyár közepén ve-
hetik majd birtokba a paksiak 
és a környékbeliek a gyógyásza-
ti centrumot.                          -dal- 
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Az időjárás alaposan átírta az 
1848/49-es forradalom és sza-
badságharc 165. évfordulója 
alkalmából szervezett városi 
programot. A délelőtti, Szent 
István térre, majd az egyre rosz-
szabbra forduló időjárás miatt 
a Csengey Dénes Kulturális 
Központ színháztermébe ter-
vezett megemlékezés elmaradt. 
Az ünnepi esten Hajdú János 
polgármester mondott beszé-
det, majd átadták a Tisztes pol-
gár elismerő címet.   

– Mindig mindent adjál oda 
hazádnak. A világnak nincsen 
semmiféle értelme számodra 
hazád nélkül. Ne várj jót a hazá-
tól, s ne sopánkodj, ha megbán-
tanak a haza nevében. Mindez 
érdektelen. Egyáltalán, semmit 
ne várj hazádtól. Csak adjál azt, 
ami legjobb életedben. Ez a leg-
főbb parancs – Ezzel a Márai 
Sándortól származó gondolattal 
nyitotta ünnepi beszédét Haj-
dú János polgármester. Mint 
mondta, minden magyarnak, 
minden nemzedéknek tudnia 
kell, hogy az átörökítendő ér-
tékek közül az egyik legfonto-
sabb a hazaszeretet, mert nincs 
másutt helyünk, csak ebben a 
hazában. A mi értékeinket és 
eredményeinket magunkon kí-
vül jobban nem ismeri, és nem 
is becsüli más. Kölcseyt, Zrínyit, 
Vörösmartyt idézve elmélkedett 
arról, mit jelent a haza. Rámuta-
tott, hogy a haza a legfontosabb, 
legmagasztosabb fogalom, még 
ha gyakran meg is feledkezünk 
erről. Azok közé a fogalmak 
közé tartozik, melyeknek meg-
létét nem, de hiányát annál 
inkább érzi az ember. A hazát 
nemcsak szeretni kell, ragasz-
kodni hozzá, hanem folyama-
tosan építeni, gazdagítani, díszí-
teni is kell. Nem elég passzívan 
szemlélni, milyen anyagi és lel-
kiállapotban van a haza, nem 
elég aggódni a sorsáért, hanem 
aktív, bátor szerepvállalásra van 
szükség minden időben azok ré-
széről is, akik, ha csekélységet is, 
de képesek tenni a hazáért. 

Napjainkról szólva egyebek mel-
lett Hajdú János elmondta: az 
országban mára kialakult hely-
zetet komolyan kell vennünk. A 
pénzügyi-gazdasági nehézségek 
mellett a belső feszültségek, az 
eszmei-politikai érték- és szem-
léletbeli különbözőségek kriti-
kus szintet mutatnak. Nemzeti 
egységről nem beszélhetünk. 
Ilyen körülmények között a kor-
mány és a parlamenti többség 
is gyakrabban hibázik. Ezt fel-
mutatni az ellenzék dolga, nyo-
matékosítani pedig a tüntetőké. 
Nem baj, ha tüntetnek, még ha 
néha felheccelten, nemtelen cé-
lokért is. El kell viselnünk, el 
kell viselnie ezt a hatalomnak. 
Annak a többségi, parlamen-
ti és kormányzati hatalomnak, 
amelytől nem azonnali jólétet 
várunk. Csak tiszta beszédet, 
átgondolt döntéseket, alázatot, 
időnként kompromisszumokat. 
És nyomatékosan elvárjuk, hogy 
bennünk bízzon, ránk támasz-
kodjon. A hatalom nehéz teher. 
Ezt a nehéz terhet velünk, az itt 
lévőkkel, azokkal, akik vállalják, 
tudják és teszik a dolgukat, azok-
kal kell megosztani a hatalom-
nak, nem azokkal, akik csak me-
legedni akarnak mások tüzénél. 
– Lehet, hogy akik ma tüntet-
nek, őszintén aggódnak, sőt még 
egyes kérdésekben igazuk is van. 
Csak a megajánlást nem látom. 
A lemondást, a hozzáadott ér-
téket, az ötletet, a jobbító szán-
dékot, az áldozatot nem látom 
– fogalmazott Hajdú János. Az 
ünnepi gondolatokat követően 
átadták a Tisztes polgár kitünte-
tést, majd Tell Edit alpolgármes-
ter megköszönte a Vak Bottyán 
Gimnázium és az Energetikai 
Szakközépiskola és Kollégium 
pedagógusainak, diákjainak fel-
készülését az ünnepi műsorokra, 
amelyeket a zord időjárás, illetve 
ebből fakadó közlekedési nehéz-
ségek miatt nem tudtak előad-
ni. Az ünnepi estet a szekszárdi 
Bartina együttes műsora és Leber 
Ferenc alpolgármester pohárkö-
szöntője zárta. 

Kohl  Gyöngyi

Nemzeti ünnepünk előestéjén Dunakömlődön tartottak 
megemlékezést a faluházban. Tell Edit, Paks alpolgármestere 
mondott beszédet, majd a helyi ifjúsági klub tagjai adtak ünnepi 
műsort. 

Az ünnepi hétvégén háromfős 
küldöttség utazott Kézdivásár-
helyre Herczeg József vezetésé-
vel. A nemzetközi kapcsolatokért 
felelős tanácsnokot Kern József 
képviselő és Gárdai György, a 
Gastroblues Fesztivál főszer-
vezője kísérte el a látogatásra. 
Megkoszorúzták az 1949-ben 
hősi halált halt kétszáz székely 
tiszteletére tavaly emelt kopjafát 
Nyergestetőn, Kökös közelében 

Gábor Áron és Segesvárnál Pető-
fi Sándor emlékhelyét, elhelyez-
ték az emlékezés virágait a Mol-
nár Józsiás Általános Iskolában, 
valamint a város főterén rende-
zett központi ünnepségen Gábor 
Áron szobránál. Részt vettek az 
esti megemlékezésen is, illetve lá-
togatásuk alkalmával egyeztették 
a két település idei testvérvárosi 
programjait, amelyekből tizen-
ötöt terveznek.

Ünnepi gondolatok

Kézdivásárhelyen 
emlékeztek
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Félidőben
A tömbbelső-felújítások és a panelprogram 
folytatását, utcarekonstrukciót, valamint a ját-
szóterek biztonságosabbá tételét ígérte egye-
bek mellett 2010-ben választási programjában 
dr. Nagy Tibor, aki a hatos számú választóke-
rület önkormányzati képviselőjeként dolgozik 
a várost vezető testületben. 
Dr. Nagy Tibor 1985-ban határozott úgy, hogy 
munkahelyéül, majd 1993-ban, hogy otthoná-
ul választja városunkat. Sokáig az atomerőmű 
jelentette a képviselő számára Paksot, elmon-
dása szerint akkor vált igazi helyi polgárrá, 
amikor úgy döntött: közéleti szerepet vállal. 
2007-ben csatlakozott a városi Fidesz-csoport-
hoz, 2009-ben elnökségi tagja, majd 2011-ben 
elnöke lett a szervezetnek. Az önkormány-
zati választások idején már a Toldi utcában 
lakott családjával, de mivel előtte hét évig a 
Kurcsatov utcában élt, szívesen vállalta a kör-
zet képviseletét. 
Az önkormányzat alapvető feladata, hogy a 
Pakson élő emberek igényeit minél jobban ki-
szolgálja, minél kedvezőbb életkörülményeket 
teremtsen. Ezért támogatja a város évek óta 
a panelépületek energiatakarékos felújítását. 
2010-re a lakótelepi épületek több mint 60%-
a korszerűsödött. 2011-ben állami kiírás híján 
helyi pályázat sem volt. Ebből adódóan 2012-
ben olyan nagy volt az érdeklődés a helyi ki-
írásra, hogy a képviselő-testület az eredetileg 
tervezett forrás dupláját különítette el a célra, 
így több mint 100 millió forintot biztosított 
a pályázóknak. A hatos körzetben a panelek 
mintegy 70%-a szigetelt, és új nyílászárók segí-
tik a rezsiköltségek csökkentését. Az energia-
takarékos felújítást támogató lehetőséget idén 
is biztosítja az önkormányzat, tudtuk meg dr. 
Nagy Tibortól. Az önkormányzat nagyban 
hozzájárult a lakótelepen élők komfortérzeté-
nek javításához a tömbbelső-felújítások elindí-
tásával, folytatja a képviselő, a program során 
a hatos körzetben újult meg három terület: a 
Barátság utcától a Kodály Zoltán utcáig. Ez 
a program is tovább folytatódik a ciklusban: 
2013-ban a hetes körzetben egy teljes tömbbel-
ső rekonstrukciójával, a hatosban egy kisebb 
tömbbelső felújításának tervezése kezdődik el, 
a megvalósítást 2014-re tervezzük – meséli. 
Régóta húzódó, nagy teher a lakótelepi köz-
ponti park és a művelődési ház felújítása az 
önkormányzat számára, folytatja a képviselő. 
A néhány éve elkészített terv megvalósítása 
közel másfél milliárd forintot emésztene fel, 
pályázati támogatást eddig nem sikerült nyerni 
rá. A testület most úgy döntött, hogy ütemekre 
bontva valósítja meg a tér teljes rekonstrukci-
óját, idén elkészülnek az új, ennek megfelelő 
tervek, jövőre az első ütem megvalósítása a 

cél.  Első lépcsőben 2013-ban a Csengey Dé-
nes Kulturális Központ parkolója biztosan új 
felületet kap – tudtuk meg dr. Nagy Tibortól. 
A ciklus önkormányzati beruházásaként nö-
vekedett is a parkolók száma a körzetben az 
Újtemplom utcaiak nagy örömére. Megújult 
és bővült a Barátság úti rendelő parkolója, így 
a parkolási nehézségek enyhültek a környé-
ken. A parkolási rend betartását (időkorlátos 
zóna is van a körzetben) a városgondnokok 
vizsgálják, munkájukat a hamarosan felállí-
tandó közterület-felügyelet is segíti majd, rá-
juk a diszkók ideje alatti rendfenntartásnál is 
számít majd a képviselő, bár az utóbbi időben 
– a paksi rendőrkapitánysággal történt meg-
egyezésnek köszönhetően – csökkenni látszik 
a rendzavarások száma, meséli. 
– Komplett útfelújításra ebben a körzetben 
nem került sor az elmúlt két évben, csak a 
szükséges burkolatjavításokat végeztük el. 
Most, hogy a város a szükségszerű, infrastruk-
turális nagyberuházásai a végéhez közelednek 
és források szabadulnak fel, erre is nagyobb 
energiát fordítunk. A ciklus végéig több út 
felújítását tervezzük. Idén korszerűsödik az 
Újtemplom utca és az Ifjúság út, 2014-ben pe-
dig a Gesztenyés út ASE-pálya előtti részének 
átépítését szeretnénk megvalósítani, ennek 
tervei várhatóan idén elkészülnek – tájékoztat 
a városatya. A választási programban szerepelt 
a Rajk László utcában élők számára a csapa-
dékvíz-elvezetési problémák megszüntetése. 
A megoldás megszületett: az érintett lépcső-
házak elé víznyelőket telepítettek, elvezetve 
a felgyülemlő vizet a központi csapadékvíz-
lefolyókba. Szintén ígéret volt a játszóterek 
biztonságosabbá tétele. Három nagy játszótér 
van a körzetben, körbekerítésükkel sikerült 
a nemkívánatos látogatókat, kutyákat, macs-
kákat és éjszakai randalírozókat is kizárni, az 
önkormányzat a továbbiakban is folyamato-
san biztosítja a terek karbantartását, a játékok 
használhatóságát, tudtuk meg. 
A galambok elszaporodása sok kellemetlen-
séget okoz a lakótelepen élőknek, így a kör-
zetben lakóknak is. – Ez nem igazán siker-
történet, meséli a képviselő – hiszen nehéz 
önkormányzati szinten megoldást találni. A 
probléma kezelésére történtek lépések, több 
tömbben egy vállalkozó elvégezte a galamb-
mentesítést, de ez nem minden lépcsőházban 
történt meg, így végleges megoldás nem szü-
lethetett. A szakemberrel felvesszük a kap-
csolatot, megvizsgáljuk, hogy megbízásával 
tehetünk-e önkormányzati szintű lépéseket 
az ügyben – mondja a képviselő. A Csengey 
Dénes Kulturális Központ mellett több gyer-
mekintézmény, bölcsőde, óvoda és a város 
legnagyobb általános iskolája is a hatos körzet-
ben működik. A változások ellenére az elmúlt 
időszakban biztosított, az átlagosnál magasabb 

színvonalat a jövőben is garantálja az önkor-
mányzat. Az idei költségvetésben is szerepel-
nek nagyobb volumenű intézményfelújítások, 
többek között a II. Rákóczi iskolát érintően, 
tájékoztatott dr. Nagy Tibor.
A körzetben élők rendszeresen felkeresik 
megoldásra váró problémákkal, kéréseikkel 
képviselőjüket. A havonkénti fogadóóráira is 
nagyszámú érdeklődő érkezik, sokszor hosszú 
órákon át beszélnek a feladatokról. Képviselői 
keretét minden esztendőben a lakosság kéré-
seihez igazodva használta fel a városatya, így 
kerültek korlátok a balesetveszélyes lépcső-
házak melletti lépcsősorokhoz, padok, hulla-
dékgyűjtő edények a közterekre. A körzetben 
megvalósított fejlesztéseken túl több, a város 
életét jelentősen meghatározó beruházás is 
jellemzi a ciklust. Ezek közül nem mindegyik 
hoz látványos változást a mindennapi életben, 
de megvalósításuk nagyban javítja az életmi-
nőséget Pakson – hangsúlyozza dr. Nagy Ti-
bor, aki két szakbizottságban, a gazdaságiban 
és a pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottságban is 
segíti a testületi munkát. 
– A szakbizottsági megbeszéléseken történik 
az előterjesztések vizsgálata, a módosító ja-
vaslatokat a frakcióüléseken is áttárgyaljuk. 
Itt dőlnek el a nagy dolgok, sokáig elhúzódó 
tárgyalásokon döntünk a város ügyeiről, vi-
táink vannak, de amit ott megszavazunk, azt 
a frakciófegyelem betartásával a teljes frakció 
támogatja a testületi üléseken – tudtuk meg. 
Ahogy azt dr. Nagy Tibor mondja, a lakótelep 
megépítése az atomerőmű-beruházás kereté-
ben történhetett meg, ez csak az egyik hoza-
déka annak, hogy a vállalat Pakson működik. 
És nem csak a várossá válást segítette a cég léte, 
otthonunk jövőjének, fejlődésének is záloga – 
teszi hozzá. A képviselő reményei szerint a 
következő években is elegendő munkahely-
lehetőséget biztosít a paksiaknak a bővülő 
atomerőmű, biztosítva lesz a gazdasági háttér 
az önkormányzati intézmények jó színvonalú 
működtetéséhez és tovább szépül a város: új 
köntösbe öltözik a Csengey központ, a Város-
háza és a Deák-ház.                                         -dal-
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Tisztes polgár címet adományoztak
A Magyarok Világszövetsége 
Tolna megyei szervezetének 
kezdeményezésére, a paksi ön-
kormányzat támogatásával ad-
ják át a Tisztes polgár kitüntető 
címet hagyományosan a már-
cius 15-i városi ünnepi esten. 
A példamutató életpályák elis-
merésére alapított kitüntetést 
idén Kern Istvánné pedagógus 
és Kern István faipari mérnök 
vehette át.  

Kern Istvánné a szegedi tanár-
képző főiskolán szerzett mate-
matika–ének szakos diplomát. 
Első munkahelye Dunaföldváron 
volt, majd pedagógus pályafutá-
sát hamarosan Pakson folytatta, 
ahol 1997-es nyugállományba 
vonulásáig a Bezerédj Általános 
Iskolában dolgozott, majd továb-
bi két évig nyugdíjasként is visz-
szajárt tanítani. Alapító tagja volt 
a városi énekkarnak, amellyel 
húsz esztendőn át számos paksi 
rendezvényen fellépett, illetve az 
általa dirigált iskolai énekkarral 
is rendszeresen vállalt közszerep-
lést. Pedagógusi pályakezdésének 

25. évfordulója alkalmából dísz-
oklevelet kapott, 1995-ben pedig 
átvehette a Pedagógus Szolgálati 
Emlékérmet. Kern Istvánnal gim-
náziumi éveik alatt találkoztak és 
1962-ben kötöttek házasságot. 
Kern István a dunaföldvári gim-
náziumban érettségizett, majd 
orvosnak szeretett volna tanulni, 
ám kitűnő érettségi bizonyítvány-
nyal sem vették fel az egyetemre 
az ötvenes évek végén, így szak-
mát tanult apja asztalosműhelyé-
ben. Később levelező tagozaton 
szerzett faipari mérnöki diplo-
mát Sopronban. Évtizedeken át 
a Paksi Körzeti Építőipari Szö-
vetkezetnél dolgozott: először 
részlegvezetőként, majd tíz évvel 
később főmérnök lett, újabb nyolc 
év múltán pedig elnök. A szövet-
kezet 1990-ben kft.-kre bomlott. 
Ekkor Kern István a faipari profilú 
Ropánt Kft. ügyvezető igazgatója-
ként folytatta pályafutását. 2002-
es nyugállományba vonulása után 
még tíz évig dolgozott, irányította 
a céget. A Paksi Iparos és Vállal-
kozói Kör alapító tagja. Munkás-
ságát több alkalommal ismerték 

el a Szövetkezet Kiváló Dolgozója 
címmel, 2003-ban pedig megkap-
ta a Tolna megyei VOSZ-tól az Év 
Vállalkozója Díjat, hangzott el a 
méltatásban. 
A stabilitást és állandóságot ked-
velő, a jóban-rosszban együtt 
maradni alapelvet valló házaspár 
meghatottan vette át a Tisztes 
polgár elismerést. Megköszönve 
a megtisztelő díjat Kern István 
elmondta, hogy nem tettek mást, 
mint amit a szüleiktől, nagyszüle-
iktől láttak és tanultak, az ő mun-
kájukban eltöltött életük volt szá-
mukra a példa. Édesapja szavait 
idézte, aki egyszer a következőket 

mondta: „Az ember élete során 
nem mindig azt teszi, amit a leg-
jobban szeretne, de amit csinál, 
azt legjobb tudása szerint, tisztes-
séggel, becsülettel tegye. Mindig 
úgy dolgozz, hogy merjed mon-
dani, ezt én csináltam. Minden 
általad végzett munkához becsü-
lettel add a nevedet.” Kern István 
hozzátette, ez a gondolat egész 
élete során végigkísérte, mindig 
arra törekedett, hogy ennek az 
elvárásnak a legjobban megfelel-
jen. Hálát ad a Teremtőnek, hogy 
Pakson született, ahol feleségével 
ötven esztendeje él ugyanabban a 
Könyök utcai házban.        -gyöngy-

A költségvetés mellett a márci-
usi testületi ülésen öt közalapít-
vány, alapítvány beszámolója, 
valamint a szociális és gyermek-
jóléti intézmények és a Paks Tér-
ségi Alapszolgáltatási Központ 
térítési díjainak megállapítása 
volt terítéken.

11,5 milliárd forintból gazdálkod-
hat idén Paks, az összeg minden 
kitűzött célra fedezetet nyújt. A 
rendelkezésre álló forrás bizton-
ságosan elegendő lesz az oktatá-
si, egészségügyi, közművelődési 
intézmények üzemeltetésére, a 
polgármesteri hivatal működ-
tetésére és megfelelő tartalékok 
mellett közel ötmilliárd forint fej-
lesztési forrást tartalmaz, amely-
ből körülbelül kétmilliárd uniós 
projektekhez tartozik – összeg-
zett Hajdú János polgármester. A 

legmarkánsabb vita egyébként a 
bizottsági pénzkeretek elosztása 
körül alakult ki annak kapcsán, 
mekkora pályázati kerettel rendel-
kezzen a humánpolitikai, illetve a 
közbiztonsági, ifjúsági, sport- és 
esélyegyenlőségi bizottság. Végül a 
testület úgy döntött, a humánpoli-
tikai bizottság 7,5, a közbiztonsági, 
ifjúsági, sport- és esélyegyenlőségi 
bizottság 5, a gazdasági bizottság 
pedig 1,5 millió forint felett ren-
delkezhet. 
Számos más gazdasági és közéleti 
témát is tárgyalt az ülésen a gré-
mium, többek között értékelték 
a közalapítványok, alapítványok 
tavalyi működését. Mivel a Paksi 
Duna-partért Közalapítvány ki-
adásai az utóbbi 1-2 évben nőttek, 
bevételei pedig csökkentek, a jogi, 
ügyrendi és pénzügyi bizottság 
azt javasolta, hogy a polgármes-

ter vizsgálja meg a közalapítvány 
megszüntetésének lehetőségét, 
megköszönve az alapítvány eddigi 
munkáját. A testület két igen, hét 
nem és két tartózkodás mellett 
nem fogadta el a módosító indít-
ványt. A szociális és gyermekjó-
léti intézmények térítési díjainak 
megállapítása is napirenden sze-
repelt. A támogató szolgáltatás 
esetében a szállításért és személyi 
segítésért lehet térítési díjat kérni. 
Itt csökkentésről beszélhetünk, 
hiszen a személyi segítés óradíját 
710-ről 700 forintra módosítot-
ták. A jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtás napidíját 50 forintban 
állapították meg. A gyermekek 
napközbeni ellátása esetében idén 
sem vezette be az önkormányzat 
a bölcsődékben megállapítható 
gondozási díjat, a gyermekétkez-
tetés díja a bölcsődében, az álta-

lános és középiskolákban nem 
változik. Az idősek bentlakásos 
otthonában 3000 forinttal emel-
ték a havi térítési díjat. A hajlék-
talanok átmeneti szállásának díja 
maradt havi hatvanezer forint. 
Szintén a térítési díjak megállapí-
tása várt a testületre a Paks Térségi 
Alapszolgáltatási Központ eseté-
ben. A 2011-ben 13 településsel 
megalakult intézmény a hozzá-
rendelt szociális és gyermekjóléti 
alapellátásokat koordinálja: a csa-
ládsegítő és gyermekjóléti szol-
gáltatást, a szociális étkeztetést, a 
házi segítségnyújtást és az idősek 
nappali ellátását (vagyis az idősek 
klubját). Az ülésen utóbbi három 
terület térítési díjainak megállapí-
tása volt napirenden, amelyekben 
Pakson nincsen változás. 
A képviselő-testület legközelebb 
április 17-én ülésezik.              -kgy-

Döntés után
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Atomerőmű

Zsiga Ferenc kapta az Urántollat

Több mint húsz éve tudósítja a 
Duna bal partján élőket a paksi 
atomerőművel kapcsolatos ese-
ményekről Zsiga Ferenc. Mun-
káját tárgyilagosan végzi, ezért 
az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. Urántoll kitüntetését idén 

ő érdemelte ki. Az elismerést az 
Erzsébet Nagy Szállodában tar-
tott sajtónapi ünnepségen vette 
át. A Paks város önkormány-
zata és az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt. által közösen szer-
vezett ünnepségen a köszöntőt 

Tell Edit alpolgármester mond-
ta, aki az újságírók felelősségére 
mutatott rá, mondván, hogy az 
igazság elhivatott keresőire, a 
minőségi munka iránt elköte-
lezett újságírókra van szükség. 
Ezek után adta át az idei Urán-
tollat dr. Kovács Antal kom-
munikációs igazgató Zsiga Fe-
rencnek. Kiemelte, hogy míg a 
Duna jobb partján élők sokkal 
közvetlenebbül kapnak infor-
mációt, hiszen családtagjaik, 
barátaik dolgoznak az erőmű-
ben, addig a bal parton élőknek 
nincs ilyen lehetősége, éppen 
ezért öröm számára, hogy az 
idei kitüntetett az ő tájékoztatá-
sukat segíti. 
– Nagyon fontos a hitelesség, 
szakmaiság, ezeket a szabályo-
kat betartva, mégis érdekesen 
kell közvetíteni az informáci-
ókat, hiszen nagyon sok mé-
dium harcol az olvasók, nézők 
figyelméért. Ha valaki érdeke-
sen, a normákat betartva tud 
segítségünkre lenni, érdemes az 
elismerésre – hangsúlyozta dr. 

Kovács Antal. Zsiga Ferenc azt 
mondta, a tárgyilagosság alap-
követelményén túl nem okozott 
gondot számára az, hogy érde-
kesen tálalja a híreket, hiszen 
kilenc éven át dolgozott egy jó 
értelemben vett bulvárlapnak, a 
Kurírnak. Újságírói pályafutása 
több mint húsz éve kezdődött, 
országos napilapok, a Magyar 
Hírlap, a Magyar Nemzet, a Ku-
rír mellett a Kalocsai Néplap-
nak, a Petőfi Népének tudósított 
amellett, hogy a Kalocsai Járási 
Gyámhivatalt vezeti. Jelenleg 
a TEIT (Társadalmi Ellenőr-
ző, Információs és Település-
fejlesztési Társulás) „bal parti” 
sajtóreferense. Mint elmondta, 
az elmúlt két évtized alatt ren-
geteget változott az atomerőmű 
kommunikációja. Kezdetben, a 
pártállami időben szinte semmi 
nem szivárgott ki, most pedig 
gyorsaság, korrektség és nyi-
tottság jellemzi a tájékoztatást, 
ami – mint kiemelte – a világon 
mindenhol példaértékű lehet.

Vida Tünde

Pakson tartotta plenáris ülését a  
Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács
A paksi atomerőműbe látogatott 
és ott plenáris ülést tartott a kor-
mány által 2011-ben létrehozott 
Nemzeti Gazdasági és Társadalmi 
Tanács (NGTT), amely azzal a 
céllal alakult, hogy átvegye a meg-
szüntetett három érdekegyeztető 
szervezet szerepét. A tanács tagjai 
Bognár Péter vezérigazgató-he-
lyettes és Cziczer János üzemel-
tetési igazgató kalauzolásával 
erőműlátogatáson vettek részt, 
majd az energiapolitikáról, azon 
belül az atomenergiáról, valamint 
a családi élet nehézségeiről és a 
családok számára nyújtott társa-
dalmi segítségről tárgyaltak. 
Az atomerőmű Karbantartó 
Gyakorló Központjában Bognár 

Péter az atomerőmű energiaellá-
tásban betöltött szerepéről, stra-
tégiai céljairól tájékoztatott, Ko-
vács Pál klíma- és energiaügyért 
felelős államtitkár a Nemzeti 
Energiastratégia eredményeit 
vázolta. Mint kiemelte, energia-
takarékossági és -hatékonysági 
intézkedésekre 150 milliárd fo-
rintot fordított a kormány 2010-
től, a megújuló energiaforrások 
felhasználási arányát 7,4 száza-
lékról 8,79 százalékra emelték, 
az új atomtörvény elfogadásával 
megteremtették a paksi atom-
erőmű üzemidő-hosszabbításá-
nak és bővítésének lehetőségét. 
Ugyancsak az eredmények közé 
tartozik, hogy sikeres a piaci 

integrációs folyamat a magyar-
országi gáz- és villamosenergia-
szektorban, fűzte hozzá. 
– Vigyék a hírét, hogy a paksi 
atomerőmű nyitva áll. Lehet az 
atomerőművel békében együtt 
élni – mondta végezetül, majd 
a tanács tagjainak kérdéseire 
válaszolt. Martényi Árpád, az 
NGTT civil oldal képviseletében 
üdvözölte a folyamatos konzul-
tációs lehetőséget az atomener-
gia hazai alkalmazásáról. Zs. 
Szőke Zoltán, aki a gazdasági ol-
dal képviseletében volt jelen, azt 
mondta, hihetetlen rendet, szin-
te katonai fegyelmet tapasztalt. 
Dr. Parragh László elnök hozzá-
tette, a gazdasági oldal egységes 

álláspontja, hogy a jövőben is 
szükség van a nukleáris energi-
ára, támogatják az atomerőmű 
bővítését.
Dr. Parragh László az ülés vé-
gén kiemelte, hogy a szakképzett 
munkaerő mellett az energiaárak 
befolyásolják legjelentősebben 
a hazai vállalkozások verseny-
képességét, ezért azt a törekvést, 
ami a szolgáltatók monopolhely-
zetének megszüntetését céloz-
za, támogatják. – Az államnak 
szolgáltatásként kell felfognia az 
energiaellátást, és mindent el kell 
követnie, hogy az ne profitorien-
tált legyen, a mostani monopol-
helyzet pedig szűnjön meg – tette 
hozzá.                                          -vt-
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Az emberi tényezőt 
nem lehet kiküszöbölni
Számos forgalomtechnikai fej-
lesztés történt a városban az 
elmúlt években, ennek köszön-
hetően sikerült megszüntetni 
a baleseti gócpontokat, így ma 
már nincsenek kiemelten veszé-
lyes helyek Pakson, világított rá 
Herman Gábor, a Paksi Rend-
őrkapitányság megbízott közle-
kedésrendészeti osztályvezetője 
az elmúlt hetekben történt bal-
esetek kapcsán. Vadriasztó priz-
mák kerültek azokra az útsza-
kaszokra, ahol vadátjárás miatt 
többször történt baleset, meg-
változott a táblázási rend, va-
lamint körforgalom került egy 
korábbi gócpontba megszün-
tetve a problémát, sorolja az in-
tézkedéseket a szakember. Mint 
korábban megírtuk, februárban 
halálos baleset történt a Kölesdi 
út és az elkerülőút kereszteződé-
sében, ahol egy fiatal nőt gázol-
tak halálra, a nyomozás immár a 
vége felé jár. A kereszteződések-
ben több útburkolati jel, priz-

mák és csíkok figyelmeztetik a 
gépkocsivezetőt lassításra, emel-
lett sebesség-előjelző készülék is 
ki van helyezve a városba érke-
zőknek. A kereszteződések jól 
beláthatóak, a szerencsétlenség 
oka emberi mulasztás, kérdé-
ses, hogy indokolt-e további 
forgalomtechnikai beavatkozás, 
nyomatékosította Herman Gá-
bor, ennek ellenére a helyszínen 
tovább erősítik a rendőri jelen-
létet és traffipaxszal folyamatos 
sebességellenőrzést tartanak. 
Közel egy hete adtunk hírt egy 
másik tragédiáról, ugyanis nem 
sokkal a gázolásos eset után egy 
nagydorogi fiatalember is életét 
vesztette egy Paks és Puszta-
hencse közötti balesetben. Itt 
szintén emberi mulasztás tör-
tént:  a sebesség helytelen meg-
választása, a jármű túlterhelése 
és a biztonsági övek használa-
tának hiánya. Tehát a leggyako-
ribb baleseti ok még mindig a 
gyorshajtás, illetve a biztonsági 

öv mellőzése, mondta el a köz-
lekedésrendészeti osztályvezető. 
Ezeken kívül az ittas vezetésre is 
külön figyelmet szentel a rend-
őrkapitányság. A közlekedők 
számára fontos változás, hogy 
bár a gépkocsivezetőknél to-
vábbra is zéró tolerancia érvé-
nyes az alkoholfogyasztás kap-
csán, tavaly szep tember óta egy 
sör vagy fröccs is engedélyezett 
lehet annak, aki kétkerekűre ül. 
Természetesen a mértéktelen 
ivásra ezentúl sem lesz lehető-
ség, hiszen az általános kitétel 
maradt: a kerékpárosoknak a 
jármű biztonságos vezetésére 
képes állapotban kell lennie. 
Számszerűsített határa is van 
az alkoholfogyasztásnak: ez 0,3 
mg/liter légalkoholszint. Vá-
rosunk térségében az elmúlt 
öt-hat évben jelentősen javult 
a baleseti statisztika, hívta fel 
a figyelmet Herman Gábor. A 
személyi sérüléses balesetek 
száma (2012-ben 64 volt) 15 

százalékkal, a halálos balesetek 
száma 40 százalékkal csökkent 
az előző évihez képest. Mind az 
ittasan okozott balesetek, mind 
az ittas vezetések száma csök-
kent, az elmúlt ötven év máso-
dik legjobb eredményét zárta 
2012-ben baleseti helyzet szem-
pontjából a Paksi Rendőrkapi-
tányság. Az ellenőrzések mellett 
a közlekedők megszólítására, 
szemléletformálására is új esz-
közöket vet be a Paksi Városi 
Baleset-megelőzési Bizottság: 
a közösségi média felületeit is 
használják, illetve a Paksi Hír-
nök online oldallal együttmű-
ködve heteken belül elindul egy 
új, interaktív Kresz-teszt. A kér-
dések általános és paksi szituá-
ciókon keresztül teszik próbára 
az olvasó ismereteit, hiszen a 
mindennapos, rutinszerű köz-
lekedés során sem szabad meg-
feledkeznünk a legalapvetőbb 
szabályokról biztonságunk ér-
dekében.                                MD

Biztonságosabbá vált a Kölesdi út és az elkerülőút kereszteződése az április elején elindult forgalombiztonsági beavatkozás következtében – 
írtuk meg 2012-ben. A burkolatjelfestés, a prizmasor, valamint a jelzőtábla-telepítés azt a célt szolgálta, hogy megelőzze a forgalmas csomó-
pontban a baleseteket. A beruházás 6,2 millió forintból valósult meg.
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Hét esztendeje indult el a kistér-
ségi központi ügyelet Pakson. A 
feladatra az érintett települések 
társulása az Emergency Service 
Kft.-vel kötött szerződést. Kez-
detben egyfajta bizalmatlansággal 
kezelték az idegen céget, ezért sok 
orvos körzeten kívülről – elsősor-
ban Fejér megyéből – érkezett, de 
2007-től kizárólag környékbeli 
orvosok látják el az ügyeletet. A 
személyzet – beleértve a doktorok 
mellett a gépkocsivezetőket és az 
asszisztenciát is – állandó, csak 
gyermekáldás és nyugdíjazás mi-
att volt változás – tájékoztatott a 
kft. ügyvezetője, dr. Rédei József. 
Azt is elmondta, hogy cégük 
másfél év alatt vidéki viszonylat-
ban piacvezetővé vált és a közel-
múltban már a fővárosba is „be-
törtek”. Jelenleg 32 telephelyen 
működtetnek orvosi ügyeletet, 
800 ezer ember ellátásáról gon-

doskodnak. Az ellátás színvonala 
egységes, ahogy a felszerelésük 
is, kezdve a ruházattól az orvosi 
műszerekig, mondta az ügyve-
zető. Mintául az Országos Men-
tőszolgálat szolgált e tekintetben, 
a szervezeti felépítést illetően is. 
A paksi központi ügyelet mégis 
kilóg a sorból, mégpedig pozitív 
értelemben, derült ki dr. Rédei 
József szavaiból. A paksi kistér-
ségben kulturált, légkondicionált, 
minden igényt kielégítő tágas 
rendelőben, országos átlag feletti 
bérekért dolgozhatnak az ügyele-
tet ellátók, akiknek szakmai mun-
káját a kezdetektől dr. Kasza Irén 
koordinálja. A társulás két autót 
biztosított induláskor az ügyelet 
számára, ezek egyikét tavaly cse-
rélték le önkormányzati segítség-
gel, a másik idén kerül sorra. – A 
32 ügyelet közül a paksi a legjobb, 
itt van a legkevesebb probléma 

üzemeltetői oldalról – össze-
gezte az ügyvezető. Magyaráza-
tul hozzáfűzte, hogy bármilyen 
probléma felmerül, gyakorlatilag 
azonnal orvosolják, és míg Ke-
let-Magyarországon lasszóval 
kell fogni az orvosokat, Pakson 
hónapokkal előre kész a beosztás. 
Az viszont általános probléma, 
hogy a betegforgalom zömét még 
most is az indokolatlan esetek 
teszik ki. A paksi központi ügye-
leten tavaly 8388 eset közül 5588 
volt indokolatlan, ami 66,6%-ot 
jelent. A hatályos jogszabály 31 
pontban nevesíti azokat a beteg-
ségeket, amelyek esetén indokolt 
az ügyeleti megjelenés, ez alapján 
kell a KSH és az OEP felé jelentést 
készíteni. Természetesen a sta-
tisztikailag indokolatlan eseteket 
ugyanúgy ellátják, tudtuk meg 
a kft. vezetőjétől, aki arról is be-
számolt, hogy két éve tájékoztató 

kampányt folytattak, ami hozott 
némi eredményt, de hazánkban 
az egészségügyi kultúra olyan, 
hogy az ügyeletet sokan a meg-
hosszabbított háziorvosi rende-
lésnek tekintik.
A központi ügyeletet érintő vál-
tozás, hogy 2013. január 1-jétől 
Pálfa kivált az ügyeleti ellátásból 
és Simontornyához csatlakozott 
a földrajzi közelség miatt. Tenge-
lic pedig ugyanezen időponttól 
csatlakozott a feladatellátáshoz, 
tájékoztatott Vargáné Lengyel 
Csilla társulási csoportvezető. 
Az ügyelet finanszírozásáról el-
mondta, hogy a tényleges költ-
ségek és az OEP-támogatás közti 
különbözetet fizetik be az önkor-
mányzatok lakosságarányosan. 
Jelenleg valamivel több mint há-
rommillió forint havonta a hoz-
zájárulás, ez egy lakosra vetítve 
65,54 forintot jelent.                 -vt-

Felfüggesztette működését április 
végéig a Vöröskereszt paksi elnök-
sége azzal az elhatározással, hogy 
ha nem tudják elérni céljukat, 
feláll a teljes vezetőség. A döntést 
küldöttgyűlésükön hozták, ahol 
Ferencziné Vesztergombi Klá-
ra beszámolóját hallgatták meg, 
majd a munkaviszonya megszű-
nésével foglalkoztak. Ez utóbbi 
miatt demonstrál a vezetőség a 
működés felfüggesztésével. 
– A megyei igazgató gazdasági 
okokra hivatkozva csökkenteni 
akarta a városi titkár (hivatalo-
san területi munkatárs) munka-
idejét 8-ról 6 órára – kezdte dr. 
Csuta Tamás, a paksi szervezet 
elnöke. Mint mondta, Ferenczi-
né Vesztergombi Klára ezt nem 
fogadta el, ezért megkapta a fel-
mondását. 25 év után, két évvel a 
nyugdíj előtt elküldték. Dr. Csuta 
Tamás kiemelte, elégedettek a 
titkár munkájával, eredményes 
a Paks térségi szervezet, ami a 
megyeszékhely után a második 
legnagyobb, egymást érik a prog-
ramok. Ezt egyébként a titkár be-

számolójában alá is támasztotta. 
Eredményes a véradásszervezés 
is: már a tervezésnél is a magasabb 
elvárt, 5%-os értéket irányoznak 
elő. A tényleges eredmények még 
ezt is meghaladják, a megyében 
kimagaslónak számít, hogy a la-
kosság 6,26%-a jelenik meg do-
norként, összegezte Ferencziné. 
Tavaly közel háromezren mentek 
el véradásra, 219 új véradót si-
került megnyerni az ügynek. A 
titkár beszámolóját követően egy-
más után emelkedtek szólásra a 
tagtelepüléseken működő szerve-
zetek küldöttei. Elmondták, hogy 
kimagaslónak tartják az elvégzett 
munkát, indokolatlannak a mun-
kaidő-csökkentést. Ezt gazda-
ságilag sem lehet alátámasztani, 
hiszen Ferencziné védett korban 
van, ezért 50%-os járulékot kell 
utána fizetni és, ha ezt, illetve a 
végkielégítés összegét figyelembe 
veszik, nem drágább az alkalma-
zása, mint egy hatórás, fiatalabb 
dolgozóé. 
Az ülésen megjelent Gulyás Ka-
talin megyei igazgató felolvasta 

Göndöcs Miklós, a Magyar Vö-
röskereszt elnöke levelét, amely-
ben arról írt, hogy a szervezet 
országos szinten takarékossági lé-
pésekre kényszerül. Kiemelte azt 
is, hogy a foglalkoztatás a megyei 
igazgató és a vezetőség kompe-
tenciájába tartozik, a városi szer-
vezeteket e tekintetben egyeztetési 
jog nem illeti meg. Gulyás Katalin 
emlékeztetett arra, hogy a megyei 
elnökség határozatát hajtotta vég-
re, amikor a paksi titkár munka-
idejét csökkenteni akarta. A gré-
mium januári ülésén döntött úgy, 
hogy hatórás részmunkaidőben 
foglalkoztatja az alkalmazotta-
kat, kivétel Tamási egy pályázati 
projekt miatt. Köllő Imre, a pak-
si elnökség tagja ennek kapcsán 
azt mondta, éppen ez bizonyítja, 
hogy az igazgatónak volt mérle-
gelési joga, és ezzel Paks esetében 
is élhetett volna arra is tekintettel, 
hogy Pakson működik az ország 
egyetlen nukleáris létesítménye, 
ezért a Vöröskereszt szervezeté-
nek működését hibás döntés ve-
szélyeztetni. 

– Éppen a Vöröskereszt jellemző-
je, az emberségesség hiányzik az 
eljárásból – húzta alá Köllő Imre. 
Sérelmezte, hogy a megyei vezető-
ség nem kezeli őket partnerként, a 
téma kapcsán írt levelekben pél-
dául következetesen önkéntesnek 
szólították őket. Ez Gelencsérné 
Tolnai Klára madocsai polgár-
mestert is szólásra késztette. Azt 
mondta, hogy a szervezet alap-
vetően éppen az önkéntességre 
épül. Dr. Csuta Tamás azt emelte 
ki, hogy jogilag minden bizonnyal 
megfelelő döntést hozott a me-
gyei igazgató, de az emberséget, 
segíteni akarást hiányolja. Köllő 
Imre hozzátette, hogy a tervszerű, 
céltudatos munka eredményeként 
ma már a Vöröskeresztet a kistér-
ségben Ferencziné Vesztergombi 
Klárával azonosítják. A titkár 
munkaviszonya április 28-ig tart, 
az elnökség addig szünetelteti 
tevékenységét és, ha nem nyert 
az ügy megnyugtató megoldást, 
befejezik a munkát. Ferencziné 
Vesztergombi Klára pedig mun-
kaügyi bírósághoz fordult.    -vida-

Az ügyelet nem háziorvosi rendelés

Vöröskereszt: feláll az elnökség?
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Nem jelent veszélyt a környe-
zetre és a környéken élőkre az, 
hogy tízezer literszámra hordják 
a mérgezett tejet Földespusztára, 
a biogázüzembe. A természetbe 
nem kerül káros anyag, válaszol-
ta megkeresésünkre dr. Rappay 
József, a Tolna Megyei Kormány-
hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Állategészségügyi Igazgatósága 
igazgató főállatorvosa hozzátéve, 
hogy a Növény- és Talajvédelmi 
hatóság laboratóriumi vizsgála-
taival folyamatosan ellenőrzi ezt. 
Mint elmondta, a megyében há-
rom biogázüzem van, ezekben 
gázt termelnek a fogyasztásra al-
kalmatlan tejből. A fermentáció 
során a toxin megsemmisül, ezért 
nem kell tartani káros hatástól.
Az igazgató kifejtette, hogy az 
aflatoxin a természetben előfor-
duló nagyon mérgező, kisebb ada-
gokban is génkárosító, rákkeltő 
gombatoxin, az Aspergillus flavus 
nevű gomba anyagcsereterméke. 
Heveny megbetegedést milli-
grammos mennyiségek tartós fo-
gyasztása okoz, ezért ez igen ritka, 

és csak a trópusokon, Indiában, 
Kenyában fordul elő. Tört dózi-
sokban idült megbetegedést, rá-
kot idézhet elő. A toxin az ember 
majd’ minden szervét károsítja, 
ezért szabott meg az Európai Unió 
1997-ben, illetve Magyarországon 
az Egészségügyi Minisztérium 
1999-ben egy rendkívül alacsony, 
0,05 mikrogramm határértéket a 
tej aflatoxinszennyezettségére. Azt 
a tejet, amiben e feletti arányban 
van a nevezett anyag, az emberek 
egészségének védelmében meg 
kell semmisíteni.  – Kistermelő-
ket és nagyüzemeket egyaránt 
érintett, kizárólag hazánk aszály 
sújtotta területein lévőket, főként 
Tolna és Baranya megyében, 
számuk naponta változik. Több 
tízezer liter tejet kellett napon-
ta megsemmisíteni – vázolta dr. 
Rappay József. (Cikkünk születé-
sekor a Vidékfejlesztési Minisz-
térium honlapján 1,2 millió liter 
tejet említ országosan.) 
A kár százmilliókra tehető, a gaz-
dák el vannak keseredve, hiszen 
nemcsak a bevételkiesést kell 

elszenvedniük, hanem a szeny-
nyezett tej elszállításának, a takar-
mány bevizsgálásának költségeit 
is. A Vidékfejlesztési Minisztéri-
um államtitkárának nyilatkozata 
alapján már dolgoznak a gazdá-
kon segítő kárenyhítési rendele-
ten. A Tolna Megyei Agrárkama-
ra kármérséklést kér azoknak a 
termelőknek, akiknek az aflatoxin 
miatt meg kellett semmisíteniük a 
tejet – mondta el Hadházy Árpád, 
a kamara elnöke az MTI-nek. A 
szervezet a parlament mezőgaz-
dasági bizottságához eljuttatott le-
vélben a megsemmisített tej literje 
után 75 forintos kármérséklést, 
továbbá a takarmány- és tejvizs-
gálatok költségeinek 50, a toxin-
kötő készítmények 60%-ának 
megfelelő támogatást javasolt. Az 
agrárkamara a levélben kitért arra 
is: a termelők és a feldolgozók je-
lentős többletköltséggel tudják 
biztosítani, hogy a fogyasztókhoz 
olyan tej kerüljön, amely nem tar-
talmaz az egészségügyi határérték 
fölötti mennyiségben aflatoxint. 
Dr. Rappay Józseftől tudjuk, hogy 

magyarországi termesztésű ta-
karmányon korábban nem volt 
aflatoxin. Tavaly nyáron azonban 
az ország egyes területein hosszú 
heteken át 30 fok feletti hőmérsék-
letet mértek, ezért tudott elszapo-
rodni ez a trópusokon élő gomba. 
– Elsősorban a kukorica fertőző-
dött, de a széleskörű vizsgálatok 
alapján már elmondhatjuk, hogy 
majd’ minden takarmányon, 
szénaféléken, repcetermékeken, 
szóján megjelent. E szennyezett 
takarmányok elfogyasztása után 
már 4 óra múlva megjelenik a to-
xin a tejben. A takarmány változ-
tatásával, extrém adag toxinkötő 
adalékanyagok takarmányba ke-
verésével 3-5 napon belül határ-
érték alattivá válhat a tej, vázolta a 
szakember. 
Arra nincs garancia, hogy ez ne 
történjen meg újra, az viszont 
biztos, hogy a fogyasztók elé 
aflatoxin tartalmú élelmiszer, tej, 
tejtermék nem kerül. Ezt az élel-
miszerbiztonsági hatóságok ga-
rantálják, szögezte le az igazgató. 

Vida Tünde

Nem csupán a rendkívüli idő-
járási körülmények miatt kel-
lett lefújni március 16-án az 
Ökocsiga Közhasznú Egyesü-
let és a Duna-Dráva Nemzeti 
Park által szervezett ürgemezei 
tanösvényavató túrát: a termé-
szetvédők egy közösségi oldalon 
adták közre a hírt, hogy az ürge-
mezei tanösvényen kihelyezett, 
frissen felújított tájékoztató táb-
lák egyikét megrongálták. A fel-
háborodott közleményben az áll, 
hogy a nyomok alapján egyér-
telműsíthető: egy traktor pró-
bált eljutni a felüljáró irányából 
Biritó felé, azonban a homokos 
úton az időjárási körülmények 
miatt elakadt. A járművezető a 
traktort úgy tudta kiszabadítani, 
hogy az első tanösvénytábláról 
lefeszítette, leverte a tetődesz-
kákat és ezt tette a kerekek alá, 
eközben az információs táblát 

tartó OSB-lemezt is megpróbál-
ta leütni. Mindezek mellett az 
útról is letért, védett növénye-
ket taposva el, az apró nőszirom 
természetvédelmi értéke példá-

ul ötezer forint tövenként. Az 
Ökocsiga Közhasznú Egyesület 
titkára, Sáfrány Szilvia elárulta, 
nem tudják mire vélni az ese-
tet, de ismeretlen tettes ellen 

rendőrségi feljelentést tettek és 
kérik, ha valaki információval 
tud szolgálni az ügyben, ke-
resse meg az egyesületet vagy 
a rendőrséget. Sáfrány Szilvia 
hozzátette, a megrongált tábla 
értéke hetvenezer forint, most 
el kell távolítani a helyéről, mert 
ott felújítani nem lehet, azonban 
az egyesület kasszája kiürült, így 
addig nem tudnak újabb átadást 
szervezni, amíg nem készül el a 
helyreállítás. Ebben is számíta-
nak a természetvédők segítsé-
gére, akik az újabb avatótúráig 
a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság legújabb e-tanösvé-
nyén olvashatnak az Ürgeme-
zőn élő ritka fajokról. A virtuális 
útikönyv bemutatja az Ürgeme-
ző természeti értékeit, a www.
ddnp.hu címről március 16-tól 
letölthető és segíti az önálló be-
járást.                           Matus Dóra

Nem jelenthet veszélyt az aflatoxin

Fel sem avatták, már megrongálták
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Több mint hetven művész mun-
káiból nyílt kiállítás a Paksi 
Képtárban. Az összeállítás a ma-
gyarországi konceptuális művé-
szetet mutatja be a ’90-es évektől 
napjainkig. A tárlat rendkívül 
sokszínű, hiszen – bár teljességre 
nem törekszik – minden téma, 
minden műfaj, illetve a lehető 
legtöbb alkotói módszer meg-
jelenik azok közül, amelyek a 
neokonceptualizmusra jellem-
zőek. Festmények, objektek, fo-
tográfiák, installációk, printek, 
videók és szöveges munkák sora-
koznak a képtár termeiben. Tatai 
Erzsébet művészettörténész, a 
kiállítás kurátora kifejtette, hogy 
a konceptuális művészet jellemző 
műveiből válogattak olyanokat, 

amelyek az adott kor felvetődő 
kérdéseire adnak kitűnő választ,  
illetve maguk is provokatívak, 
ugyanakkor árnyalt képet adnak 
témájukról, illetve problémakö-
rükről. Miként kiemelte, ehhez 
hasonló, átfogó válogatás még 
nem volt, újdonságnak számít 
Magyarországon. 
– Próbáltam a tér sajátosságaihoz 
alkalmazkodva tematikák men-
tén haladni, úgy elrendezni, hogy 
a művek egymással ne feleselje-
nek, hanem beszélgessenek – vá-
zolta Tatai Erzsébet. Hozzátette, 
hogy az elmúlt két évtized kon-
ceptuális munkái mellett néhány 
klasszikus és posztkonceptuális 
alkotás teszi egésszé a válogatást.  
A ’70-es évek hasonló szellemű 

munkái az emeleten kaptak he-
lyet. – A szellemisége hasonló, a 
formája viszont nagyon külön-
böző, sokkal visszafogottabbnak, 
egységesebbnek tűnik az anyag, 
de gondolatilag az is szerteágazó 
– részletezte Tatai Erzsébet.
A rendszerváltás után hazánk-
ban a konceptuális művészet 
– ahogy a világ sok országában 
is – újra megjelent, és azóta egy-
re jelentősebbé, szerteágazóbbá 
válik. Megjelenése a kilencve-
nes években összefüggésben áll 
a gazdasági-politikai változások 
mellett a nemzetközi művészeti 
mozgásokkal is. – E visszaté-
rés okai kevésbé a piackritiká-
ban, mint inkább a művészet 
reflektáltabbá válásában kere-

sendők, mely reflexió egyaránt 
vonatkozik a művészetre és 
arra a társadalomra, amelyben 
a művészetek és a művészek is 
élnek – fogalmazott Tatai Er-
zsébet a kiállítást ajánlva. Mint 
elmondta, különlegessége, hogy 
hazánkban még nem láthatta 
a közönség Kaszás Tamás és 
Loránt Anikó közös installá-
cióját. Kiemelte még Bak Imre 
három, a ’70-es évekből szár-
mazó grafikáját mondván, hogy 
így, együtt valószínűleg kevesen 
látták. Kérdésünkre elmondta, 
hogy a megyéből Halász Károly 
alkotásai gazdagítják a bőséges 
anyagot, amelyet június 2-ig lát-
hatnak az érdeklődők.

Vida Tünde

A Paksi Képtár múzeumpedagógusa, Göttinger Eszter 2012 
júliusától dolgozik megyei koordinátorként, tanácsadóként egy 
országos projekt keretében. A Múzeumi Koordinátori Hálózat, 
amelynek keretében elsősorban a múzeumpedagógia területén 
vállal feladatot, a MOKK, azaz a szentendrei Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum bázisán létrejött Múzeumi Oktatási és Képzési Központ 
nevéhez fűződik. Rajta kívül a megyében még ketten – Andrásné 
Marton Zsuzsa és Szőts Zoltán – vállalkoztak arra, hogy aktív 
szerepet vállalnak egy olyan együttműködési háló, kapcsolatrend-
szer kiépítésében, amely a megye múzeumait, egyéb gyűjteményeit 
és az iskolákat érinti. A koordinátor elmondta, hogy célzottan a 
diákoknak, de más muzeológusoknak, múzeumpedagógusoknak 
is szerveznek programokat, szakmai találkozókat. Az iskolákra 
azért fókuszálnak, hogy előmozdítsák a múzeumok bevonását az 
oktatásba. Információs napjaik, tanári továbbképzéseik sorát idén 
a Kép és leképezése elnevezésű találkozó nyitotta, amikor a paksi és 
kistérségi pedagógusok Nyisztor Ákos középiskolai tanár múze-
umpedagógiai bemutatóját tekinthették meg, valamint a múzeum 
és az oktatási-nevelési intézmények közötti kapcsolatról folytattak 
párbeszédet. – Szinte az összes intézmény vezetője, pedagógusai 
eljöttek, nagyon sok visszajelzést, ötletet kaptunk tőlük, amelyek 
igen hasznosak lesznek a további munkánk során – fogalmazott a 
múzeumpedagógus. 
A MOKK-kal közös kezdeményezések sorából kiemelte azt az 
akciót, amely talán az első köztéri, szabadtéri múzeumpedagógiai 
megmozdulás volt a megyében. A Térhódító, amely során a paksi 
városháza előtti teret „foglalták el” a gyerekekkel, pozitív fogad-
tatásra lelt mind az iskolák, mind a városvezetés részéről. Ennek 
folytatásaként májusban ismét kimennek a városháza elé egy zene 
és képzőművészet kapcsolatára épülő múzeumpedagógiai akcióval. 
Eszter őszre rendhagyó tanévnyitót tervez a felsőrácegresi iskola-
múzeumba, de – mint mondta – rendeznek egy kétnapos konfe-
renciát a Paksi Képtárban és még megannyi szakmai programot.

Sokszínű kiállítás mutatja be  
a hazai konceptuális művészetet
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Közeleg az általános iskolai be-
íratás ideje, idén a szülőknek or-
szágosan egységes időpontban 
kell felkeresniük a körzetük sze-
rinti vagy a választott oktatási 
intézményt a beíratáshoz szük-
séges okmányokkal.

Az általános iskolába készülő 
gyermekeket április 8-án és 9-én 
kell beíratni a körzet szerinti vagy 
a választott általános iskolába. 
A szülőket mindkét napon 8-tól 
18 óráig várják. A beíratáshoz 
szükség lesz a gyermek nevére 
kiállított lakcímkártyára, illetve az 
iskolai fejlettséget igazoló óvodai 
szakvéleményre vagy a szakértői 
bizottság szakvéleményére. Nem 
jogellenes, ha az iskola igazgatója 
a lakcímkártya mellett a gyermek 
születési anyakönyvi kivonatát 
is kéri bemutatni. A jogszabály 

szerint azt a gyermeket, aki 2013. 
augusztus 31-ig betölti 6. életévét, 
a szülő köteles beíratni általános 
iskolába. Abban az esetben, ha a 
gyermek még nem érte el az isko-
lakezdéshez szükséges fejlettséget 
és ezért óvodában marad, a szü-
lőnek fel kell keresnie a körzetes 
iskolát, és le kell adnia az óvodai 
szakvéleményt. Ezzel eleget tett a 
jogszabályban előírt kötelezettsé-
gének. 
Az általános iskolai körzeteket 
a Tolna Megyei Kormányhiva-
tal határozta meg és tette közzé 
március 8-ig. Az információk 
megtalálhatók a kormányhivatal 
honlapján, az óvodákban, általá-
nos iskolákban és a tankerületben 
kifüggesztve, illetve a paksi körze-
tekről a város honlapján is lehet 
tájékozódni. Változás a korábbi 
eljárásrendhez képest, hogy az ál-

lami intézményfenntartó központ 
nem előre határozta meg az egyes 
iskolákban indítható első osztá-
lyok számát, hanem a beíratott 
gyermekek létszámának függ-
vényében dönt április 19-ig. Az 
általános iskolák igazgatója hatá-
roz a tanulók felvételéről, illetve 
adott esetben az elutasításáról. A 
szülőket mindkét esetben írásban 
értesítik április 26-ig. Ha a válasz-
tott iskolának nincs lehetősége a 
nem körzetébe tartozó gyermek 
felvételére, akkor egyidejűleg 
rendelkeznek a körzetes iskolá-
ba való felvételről. Amennyiben 
az érintetteknek kérdésük van a 
beíratással kapcsolatban, az álta-
lános iskolákban, illetve a Paksi 
Tankerületben (paksi polgármes-
teri hivatal 3. emelete) érdeklőd-
hetnek – összegezte Péterné Iker 
Ivett, a tankerület igazgatója. A 

paksi általános iskolák bemutat-
kozója az önkormányzat kiadásá-
ban megjelent Óvodába, iskolába 
beíratás 2013 című kiadványban 
olvasható, a füzethez az óvodák-
ban, iskolákban és más kulturális 
intézményekben lehet hozzájutni 
térítésmentesen.                          -kgy-

Pataki Gábor mutatkozott be hímzéseivel a 
Városházi Galéria első kiállítójaként márci-
us közepén. Munkáit két hónapon át csodál-
hatják azok, akik ellátogatnak a polgármes-
teri hivatal földszintjén berendezett tárlatra. 
Paks új kiállítóterének avatóünnepségén 
Tell Edit alpolgármester köszöntötte a ven-
dégeket és az első alkotót, aki helyi képző-
művészként mutatkozott be. Pataki Gábor 
elárulta, tehetségét édesanyjától örökölte 
és természetjáró emberként alkotásainak 
központi témája a növények és az állatok. A 
kiállítók idei névsora már össze is állt, de-
rült ki a galéria kialakításának ötletgazdája, 
Wessely Gábor sajtóreferens szavaiból. 
– Sok középületben jártam Tolna megyében 
és sok üres folyosót  láttam, de olyanokat is, 
amelyek falait képek díszítették. Úgy gon-
doltam, ez a gyakorlat Pakson is gyökeret 
verhetne, amit a városvezetés maximálisan 
támogatott – fogalmazott. A városházi galé-
ria kéthavonta más-más alkotónak ad majd 
helyet, elsősorban paksiaknak, de lehetősé-
get kaphatnak a bemutatkozásra a megyéből 
vagy partnertelepülésről érkezők is. A kiál-
lítótér a polgármesteri hivatal nyitvatartási 
idejében látogatható.                          Matus D.

Nagyböjti zenés áhítatra in-
vitálták a dunakömlődieket a 
helyi katolikus plébánia közös-
ségi házába. A hagyományte-
remtő szándékkal életre hívott 
est a húsvétra való lelki felké-
szülés jegyében telt, az elmél-
kedést a budapesti Famulus 
együttes vezette. A szöveges 
részekben megfogalmazottak 
átgondolására, átérzésére ze-
nével hagytak időt a híveknek. 
Ahogy Fitt Szabolcs plébánia-
igazgató elmondta, Dunaköm-
lődön évek óta megrendezik 
karácsony közeledtével az ad-
venti udvar programsorozatot 
gyertyagyújtással és a közös-
ségi házban megtartott prog-
ramokkal, az egyházi esztendő 
azonban csak úgy teljes, ha a 
húsvétra való felkészülésre is 
van alkalma a közösségnek. 
Ezért hívták életre a nagyböjti 
zenés áhítatot. 

Az általános iskolai beíratás rendjéről

Paksi alkotóval debütál  
az új kiállítótér a városházán

Hagyományt
teremtenek  
a nagyböjti 
áhítattal
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Apró, de gyors léptekkel érkezik elénk az 
utolsó csámpai tanító, azaz Magdolna nő-
vér a vincés nővérek budai rendházában. 
Mosolyogva tessékel be egy tágas terembe, 
ahol közösségi alkalmakat szoktak tartani. 
Pajkos tekintete, fürgesége láttán nehéz 
elhinni, hogy januárban betöltötte a 90. 
életévét. Erről valójában csak gyengülő 
hallása, memóriája árulkodik, ami nem 
egyszer cserbenhagyja, legyen szó akár 
a régi időkről, amikor Csámpán, Pakson 
tanított, vagy az utóbbi évekről, amióta a 
rendházban él. Miközben készséggel vála-
szol kérdéseinkre, az is kiderül, hogy hu-
morérzékén, amivel megáldotta a Teremtő, 
nem fogott az idő.
 – Mi négyen voltunk lányok, jobbaknál 
jobbak, állítólag, édesanyám szerint én vol-
tam a legjobb. Azt mondta, a legjobb lányo-
mat adtam apácának – kezdi élettörténetét, 
ami Dunaföldváron indult. Elárulja, hogy a 
tanulmányaira tényleg igaz volt a jellemzés, 
de egyébként minden pajkosságban, hun-
cutságban benne volt. Testvérei sorra férj-
hez mentek, népes családjuk lett, ő pedig 
felkerült Budapestre, a Ranolder János Ta-

nítóképzőbe, közben pedig készült a szer-
zetesi életre. – Kedvesnővérek tanítottak 
Dunaföldváron, akkor még olyan nagy ka-
lapban jártak. Az egész osztály apáca akart 
lenni, otthon újságpapírból csináltunk ka-
lapot és eljátszottuk, hogyan beszélgetnek, 
tanítanak – meséli a kezdetekről. Nevetve 
hárítja el a felvetést, hogy a pajkosság és 
az apácaság nem fér meg. – Egy apácának 
nem kell búskomornak lenni, sőt, az a jó 
nővér, aki vidám és jókedvű. Ez, hála Is-
tennek, megvolt bennem – fogalmaz. Majd 
huncut mosollyal elárulja, hogy nagyon 
szeretett táncolni, mindig az elsők között 
volt, amikor mulatságot kellett szervezni. 
Csámpán például nagy lelkesedéssel szer-
vezte a különféle rendezvényeket, színda-
rabokat. Előbb Felső-, majd Alsó-Csámpán 
tanított. A Paks melletti tanyasi iskolába az 
irgalmas rend feloszlatása, a nővérek szét-
szélesztése után került az ’50-es évek táján. 
Mint mondja, a Szent Vincéről elnevezett 
rend Párizsban jött létre tanításra, nevelés-
re, betegápolásra, a szegények megsegítésé-
re. Akkoriban közel kétezren voltak, most 
kevesebb mint kétszázan. Köztük kevés a 
fiatal, a többség Magdolna nővérhez ha-
sonlóan idős, és a Ménesi úti központi ház-
ban él. Paksra kerüléséhez visszakanyarod-
va elismeri, nehéz időszak volt, de „föntről 
megkapták hozzá az erőt”. Ő egyik nővére 
otthonába, a paksi Csepreghy családhoz 
került. 
– Hogy is volt akkor, várjunk csak… – 
gondolkodik el. Nehezen állnak össze a 
képek, de testvére szavaira pontosan em-
lékszik. – Mindig azt mondta, én tudom, 
hogy nektek nagyon rossz, hogy szétszór-
tak benneteket, de velem nagyon jót tett a 
Jóisten – idézi. A segítő kéznek örült, amit 
ő jelentett, hiszen akkor már öt gyermek 
volt a családban. Magdolna nővér egy ide-
ig alkalmi munkát vállalt. Ahogy rokonai 
mondják, az állami gazdaságban dolgozott, 
még gyapotot is szedett. De ő csak legyint 
rá. Mint ahogyan arra is, hogy bizony 
gyakran előfordult, hogy gyalog kellett ki-
ballagnia Csámpára, később beszerzett egy 
kerékpárt és azon járt. Összevont alsó ta-
gozatban tanított, amíg az egyik osztálynak 
hangos órát tartott, gondoskodni kellett 
arról, hogy a többieknek is legyen feladat. 
Közel tíz év után, az iskola bezárása miatt 
került Alsó-Csámpára, ahol immár jobb 
körülmények fogadták. Egyedül volt, min-
den gond ráhárult, mindenért ő felelt, de ez 
volt élete legszebb időszaka. Itt is az iskola 
bezárásáig tanított. 

– Nagyon jól éreztem magam, nagyon 
szerettem, színdarabot tanítottam a gye-
rekeknek, játszottam velük, elég sokat 
szórakoztunk. Nagyon jó kis társaság volt, 
ők is szívesen gondolnak vissza, meg én 
is. Ha találkozunk, örülünk egymásnak. 
Mindig mondtam, hogy a Jóisten nekem 
szánta ezt a munkát – sorolja, de a rész-
letek elvesznek valahol az emlékezetében. 
– Milyen nehezeket kérdez, én már nem 
is emlékszem – jegyzi meg elgondolkod-
va. A Csámpán töltött évek utáni időszak 
valami oknál fogva szintén eltűnt az em-
lékezetében. Az biztos, hogy még Pakson, 
az 1. Számú Iskolában is tanított egy ide-
ig, majd amikor a rendszerváltás után a 
szerzetesrendek újjáalakultak, a civil éle-
tét feladva visszatért az irgalmas rendbe, 
ahol egy ideig a nővérek legfőbb elöljáró-
ja, vizitátornővér is volt. Most már ilyen 
feladata nincs, de azt mondja, nem tét-
lenkednek, mindig akad valami teendő, ő 
pedig hiába kilencvenesztendős, minden 
feladatra kapható. – Örülünk annak, hogy 
együtt vagyunk, éljük kicsiben a rendi 
életet – foglalja össze azt, hogy mitől érzi 
magát boldognak. Az ezt firtató kérdésre 
azt is elárulja, hogy soha nem bánta meg, 
hogy apáca lett. 
– Semmi nem hiányzott, én itt hazatalál-
tam – teszi hozzá derűs mosollyal.

Vida Tünde

Az utolsó csámpai tanító
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Jó napot, mi újság?

Békésiné Hermesz Éva
Természetesnek tartjuk, hogy a 
bűncselekmények elkövetőinek 
büntetés jár, de azt kevesen tud-
ják, hogy az áldozatokat is megfe-
lelő védelem illeti meg. Békésiné 
Hermesz Éva, aki 2012 decembe-
rétől áldozatsegítőként dolgozik 
a Paksi Rendőrkapitányságon, 
elsőként közvetlen környezetét, 
idős szomszédjait tájékoztatta a 
trükkös lopással kapcsolatos ve-
szélyekről. Mint mondja, nehéz 
letenni otthon a munkát, de az 
emberekkel való törődés, mások 
segítése a kezdetektől közel áll  a 
szívéhez. Családjával Gyöngyös-
ről kétéves korában költözött 
Paksra, itt végzett a Vak Bottyán 
Gimnáziumban. Budapestre már 
hivatásos sportolóként került 
fel: ’94-ben maraton világkupát 
nyert Amszterdamban, majd az 
Újpesti Torna Egyletben folytat-
ta az edzést, sportolói érdemeit 
korábban a Tehetséges Paksi Fia-
talokért Alapítvány is díjazta. Sé-
rülés miatt ’97-ben abbahagyta az 
élsportot és édesanyja biztatására 
a segítő szakmában életre szóló 
hivatásra lelt. A Bárczi Gusz-
táv Gyógypedagógiai Főiskolán 
(később ELTE gyógypedagógiai 
kara) végzett szociális munkás-
ként 2001-ben. Már tanulmányai 
mellett munkát vállalt a fővárosi 
önkormányzat egyik bentlakásos 
átmeneti otthonában gyermekfe-

lügyelőként, majd a III. kerületi 
Gyermekjóléti Szolgálatnál volt 
családgondozó. A családalapítást 
követően költözött vissza vidékre 
és 2007-ben kezdett el dolgozni a 
Tolna Megyei Gyermekvédelmi 
Igazgatóságnál mint gyámi ta-
nácsadó, itt átmeneti nevelt gye-
rekekkel foglalkozott öt évig. 
Áldozatsegítőként a járás tizen-
négy településéről várja kollé-
gájával, Balogh Máriával a bűn-
cselekmények áldozatait. Az 
áldozatvédelemmel foglalkozó 
szervezetekkel való kapcsolat-
tartáson túl a civil sértettek jogi 
segítségnyújtását, tájékoztatását, 
adminisztrációs ügyekben való 
eligazodását végzi. Érdemes tud-
ni, hogy a bűncselekmények ál-
dozatainak többfajta támogatás 
is jár. A bűncselekmény elköve-
tésétől számított öt napon belül 
van lehetőség azonnali pénzügyi 
segély igénylésére, tájékoztatott 
Éva. Állami kárenyhítésre pedig 
az a rászoruló áldozat jogosult, 
aki ellen erőszakos bűncselek-
ményt követtek el, és testi épsége, 
egészsége a bűncselekmény kö-
vetkeztében súlyosan károsodott, 
de segítségért jelentkezhet ilyen 
esetben a sértett közvetlen hoz-
zátartozója is. Ebben az esetben a 
kérelmet a bűncselekmény elkö-
vetésétől számított három hóna-
pon belül lehet benyújtani. Emel-

lett szakjogászi segítségnyújtás 
is igényelhető, tette hozzá. Mint 
mondta, az áldozatok segítése 
mellett legalább annyira fontos a 
megelőzés is, ezért a két legveszé-
lyeztetettebb korosztály, a gyer-
mekek és nyugdíjasok körében 
folyamatos tájékoztatót tartanak 
a rendőrséggel karöltve. Reméli, 
hogy a következő tanévtől már 
negyedik osztálytól lehetőségük 
lesz a gyermekek megszólítására, 
ugyanis a felvilágosítást már akár 
tízéves kor alatt érdemes elkez-
deni, vallja Éva. – A tájékoztatás 
és anyagi támogatás mellett az 
empátia az, amire igazán igény 
van. Néha elég egy érintés vagy 
az, hogy meghallgassuk az elke-
seredett embert – fogalmaz. Egy 
esetben például olyan kétségbe-
esett családnak sikerült segítséget 
nyújtani, amelynek disznóvágás 
után az egész éves élelmiszertarta-
lékát ellopták. 
A Tolna Megyei Kormányhiva-
tal Igazságügyi Szolgálatának 
irányítása alatt 2014. november 
30-ig uniós támogatással műkö-
dik az áldozatsegítő szolgálta-
tás, további folytatásáról annak 
eredményessége, hatékonysága 
dönthet. Annyi biztos, hogy 
80 százalékkal emelkedett meg 
azoknak a száma a tavalyihoz 
képest, akik igénybe vették az 
áldozatsegítők munkáját.      MD

Negyvennégy diák részvételével 
rendezte meg a már hagyomá-
nyos Szilárd Leó Tolna megyei 
fizikaversenyt az Energetikai 
Szakközépiskola és az intéz-
mény Szilárd Leó Alapítványa. 
A tizenkilencedik tudáspróbán 
11. és 12. évfolyamos fiatalok 
küzdöttek az elsőségért.

Az egyfordulós megyei Szilárd 
Leó fizikaverseny gondolata 
1994-ben fogalmazódott meg, 
majd a rákövetkező eszten-
dőben útjára bocsátották az 
Energetikai Szakközépiskola és 
Kollégiumban a tudáspróbát, 
amelyet a páratlan évek tavaszán 
a paksi középiskolában, a páros 
esztendőkben pedig a szekszár-
di Garay János Gimnáziumban 
rendeznek. Csajági Sándor szer-
vező, az iskola igazgatóhelyette-
se elmondta, hogy míg országos 
szinten csökken a fiatalok érdek-
lődése a természettudományok 
iránt, addig a megyei versenyen 
ez nem tapasztalható. A részt 
vevő középiskolák száma kez-
dettől 5-6, a jelentkező diákoké 
pedig 40 és 50 fő között mozog. 
Idén hat középiskola 44 diákja 
vállalkozott a megméretésre. A 
verseny tematikája sem válto-
zott: a feladatsorban megjelent a 
mechanika, az elektromágneses-
ség, az elektromosság és a hőtan, 
valamint egy, az atomerőművel 
kapcsolatos, a klasszikus fizikai 
ismeretek birtokában megold-
ható példa. A fiatalok 180 percet 
kaptak a feladatok megoldására, 
majd a megoldások ismertetését 
és az eredményhirdetést meg-
előzően ellátogattak az atomerő-
műbe. A 12. évfolyamosok közül 
az első Takács Gábor lett a bony-
hádi Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnáziumból, a 11. évfolya-
mosok versenyében pedig Kacz 
Dániel ugyancsak a Petőfiből. A 
csapatversenyben az élen a Petőfi 
Sándor Evangélikus Gimnázium 
végzett, második az Illyés Gyula 
Gimnázium, harmadik pedig a 
paksi Vak Bottyán Gimnázium 
lett.                                      -gyöngy-

Fizikaverseny
az ESZI-ben
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Sport

Két vereség után menesztették 
Gutierrezt, Schmidt Béla 
az új vezetőedző
Az ASE NB I-es férfi kosárlabdacsapata az 
alapszakasz utolsó mérkőzésén – kilenc győz-
tes meccs után – kapott ki idegenben a Kör-
mendtől 94-85-re. Ez az eredmény a végel-
számolásnál nem okozott problémát, az Alba 
Fehérvár mögött a második helyen végzett a 
paksi csapat, és a középszakaszban a harma-
dik helyről vágott neki az újabb, tíz mérkő-
zésből álló sorozatnak. Az első középszakasz-
meccset Kaposváron játszották Williamsék, 
ahol 48-43-as félidőt követően 102-84-re 
kikaptak. A találkozó után nem sokkal szer-
ződést bontott az egyesület a spanyol vezető-
edzővel. Gutierrez Garcia Enrique a BB1.hu 
internetes portálnak így nyilatkozott: – A klub 
úgy ítélte meg, hogy változtatni kell a csapat-
nál, ennek pedig én estem áldozatául. Tiszte-
letben kell tartanom és el kell fogadnom ezt a 
döntést, egyáltalán nincs bennem semmiféle 
tüske emiatt. A karácsonyi szünet környékén 

gödörben voltunk, de aztán – a kupát és a baj-
nokságot is beleértve – zsinórban nyertünk 9 
meccset. Úgy tűnt, ismét sínen vagyunk. Az-
tán most a körmendi és a kaposvári zakónk 
után a vezetők úgy ítélték meg, hogy kezdünk 
ismét hasonló szituációba kerülni, mint de-
cember végén, ezért váltottak. Hogy mi volt a 
probléma? Nem tudom pontosan, ez nyilván 
egy összetett dolog, de úgy érzem, hogy talán a 
magyar játékosainktól kellett volna egy picivel 
több. Természetesen a jövőben is figyelemmel 
fogom kísérni a paksi csapat eredményeit, és 
távolról is szurkolni fogok a srácoknak, hogy 
minél sikeresebbek legyenek.
A vezetőedző menesztését hétfői napon je-
lentette be a szakosztály, szerdán pedig már 
a Szolnoki Olaj érkezett a Gesztenyés útra. 
A csapat irányításával ideiglenesen az eddi-
gi másodedzőt, Schmidt Bélát bízták meg. 
A hazai viszonylatban kiemelkedő erőssé-

gű játékosállománnyal rendelkező, az Ad-
ria Ligában és az EuroChallenge Kupában 
edződő szolnoki csapat ellen egy nagyon 
motivált, harcos ASE lépett pályára. Az első 
negyedben még egyenlő volt az állás, de a 
félidőre már tízpontos előnyre tett szert a 
paksi csapat. A nagyszünet után feljött a 
Szolnok, de a vezetést nem sikerült átven-
nie, sőt a negyed végére ismét ellépett az 
Atom. A záró felvonásban már nem hagyta 
ellenfelét felzárkózni a piros-kék gárda, és 
magabiztos győzelmet aratott. A paksi játé-
kosok közül kiemelkedett a szenzációs na-
pot kifogó Lorenzo Williams, aki egymaga 
34 pontot termelt. Atomerőmű SE–Szolno-
ki Olaj KK 90-74. Schmidt Béla a mérkőzés 
után a következőket mondta: 
– Nagyon boldog vagyok, hogy így, beugrós-
ként sikerült legyőznünk a Szolnokot. Azt 
kértem a srácoktól, hogy tegyék magukat 
oda, különösebb taktikai változtatásokat nem 
csináltunk, egymásért küzdöttünk, győzni 
akartunk.
Az ASE következő középszakasz-mérkőzésé-
re március 23-án 18 órakor a Gesztenyés úti 
csarnokban kerül sor, az ellenfél a TOP-COP 
Security Jászberény csapata lesz.            (joko)

Megszületett a döntés, a bajnokság hátralé-
vő mérkőzésein Schmidt Béla irányítja az 
ASE csapatát. Az 52 éves, paksi születésű 
szakember 2005 óta tagja a szakmai stáb-
nak, Zsoldos András, Sabáli Balázs, Dzunics 
Braniszlav, Horváth Imre, Völgyi Péter és 
Gutierrez Garcia Enrique jobbkezeként 
dolgozott, Magyar Kupa-győztes és kétsze-
res magyar bajnok.
– Félig-meddig számítottam rá, hogy fel-
kérnek vezetőedzőnek, így nem volt nehéz 
döntés elvállalni. Az elmúlt években jó pár 
edzővel dolgoztam együtt, mondhatni, 
mindegyik az elitből jött. Mellettük olyan 

szakmai tudással gazdagodtam, amit azóta 
is folyamatosan hasznosítok. Szükségesnek 
tartok egy-két szakmai változtatást, mind 
támadásban, mind védekezésben, és ter-
mészetesen végig tűzben kell tartani a játé-
kosokat. Ez nem zárja ki, hogy időnként ne 
jöjjön egy rossz periódus és becsússzon egy 
nem várt vereség, de ezt szeretnénk mini-
malizálni. A játékosok gratuláltak a kineve-
zésemhez, remélem, hogy a továbbiakban is 
partnerek lesznek. Úgy érzem, a közös han-
got megtaláltuk, néha vannak időszakok, 
amikor előveszem a korbácsot, de azért 
igyekszem normálisan közölni a gondola-
taimat. Most nagyon zsúfolt lesz a program, 
március 23-án jön a Jászberény, a rákövet-
kező szerdán megyünk Székesfehérvárra, 
március 30-31-én Magyar Kupa-döntő, 
és rögtön utána szerdán már Körmenden 
lépünk pályára. A bajnokságban az első 
négybe várom a csapatot, a kupában pedig 
örülnék, ha döntőt játszanánk – mondta el 
a Paksi Hírnöknek az ASE NB I-es férfi ko-
sárlabdacsapatának új vezetőedzője.                                                

Kovács József
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Pupp Réka harmadik 
Európa-kupa-diadala

Megvédte címét  
a Kreszpark Rangers

Közbeszólt a márciusi tél

A horvát fővárosban, Zágráb-
ban rendezték az idei első ifjúsá-
gi dzsúdó Európa-kupa-viadalt, 
melyen 29 ország 582 versenyzője 
vett részt. Az Atomerőmű SE ver-
senyzői közül Pupp Réka – im-
már a 48 kg-os súlycsoportban 
– megismételte tavalyi zágrábi 
diadalát. Az elődöntőig ipponnal 
verte olasz, horvát és szerb el-
lenfelét, majd a döntőbe jutásért 
két yukós vezetés után ipponnal 
diadalmaskodott a tavalyi 48 kg-
os európai ranglistavezető szerb 
Mitrasinovics ellen. A döntőben 
nagy küzdelemben, egy intés kü-
lönbséggel verte a belga Libeer-t, 

és pályafutása harmadik Európa-
kupa aranyérmét ünnepelhette.
52 kilogrammban Polgár Luca 
képviselte az ASE-t, aki idén feb-
ruárban magyar bajnoki címet 
szerzett. Román, német és osztrák 
ellenfeleket legyőzve jutott az elő-
döntőig, ahol karfeszítéssel vere-
séget szenvedett az olasz Fiorától. 
A karfeszítés során kissé megsé-
rült a könyöke, de így is yukóval 
verte a román Balasoiut a bronz-
éremért folyó mérkőzésen. 
– Réka még nem erősödött bele 
teljesen a 48 kg-ba, a súlya már 
jó, de erő még jöhet hozzá. Négy 
Európa-kupa-viadal van, ami vá-

logató verseny a tallinni Eb-re és a 
miami vb-re is – mondta el Braun 
Ákos. A világ- és Európa-bajnok 
edző hozzátette: – Rékának nincs 
nagyon ellenfele itthon a 48 kg-
ban, és a tavalyi Eb-bronz miatt 
amúgy is válogatottcsapat-tag. A 
miami vb-re is tervezzük, hogy 
megyünk, majd kiderül, sikerül-e. 
Braun Ákos Polgár Lucát is be-
mutatta: – Siklósról került hoz-
zánk, a gimnáziumot már Pakson 
kezdte tavaly ősszel. Ő egy évvel 
fiatalabb Rékánál, még jövőre is 
az ifik között fog versenyezni. Az 
eddigi három hazai Eb-válogatót 
megnyerte.                                 (joko)

Bár idén sem volt klasszikus 
helyosztó és döntő az ESZI sport-
csarnokban a városi kispályás 
teremlabdarúgó-bajnokságon, a 
Kreszpark Rangers győzelmével 
záruló utolsó játéknap így is rend-
kívül izgalmasra sikeredett. Az 
első osztályban nagy csata zajlott 
az érmekért: a bronzért a Dupla B 
Bt., a Diófa és a City, az aranyért 
az Ovit SE és a Kreszpark Rangers 
versengett. 
– Ha nem tudjuk megnyerni a 
City elleni meccsünket, nem is 
érdemeljük meg az első helyet. 

Nekünk csak magunkkal kell 
foglalkoznunk, ha jól játszunk, si-
kerülhet a címvédés – nyilatkozta 
még a torna előtt Dallos Tibor, a 
Kreszpark Rangers csapatvezető-
je. Dallos a korábbi években csak 
ötödik helyig jutó riválisukra, az 
Ovit SE-re utalt, amelynek magját 
az Ovit munkavállalói, valamint 
olyan labdarúgók alkotják, akik 
korábban nem szerepeltek más 
együttesben. Az Ovit SE győzel-
me hiábavalónak bizonyult, nem 
sikerült előznie, mert az utánuk 
pályára lépő Kreszpark Rangers is 

győzedelmeskedett. A harmadik 
helyért küzdő trióból a Diófa áll-
hatott dobogóra. 
A torna zárásaként a különdíjak 
is gazdára találtak, így a gólkirály 
Osztermájer Gábor (Kreszpark 
Rangers), a legjobb játékos Szaba-
di Adrián (Diófa) és a legjobb ka-
pus Licker András (Ovit SE) lett. 
Az A osztályból a Juice Ibiza és a 
Tar és Tar Security együttesei es-
tek ki, míg jövőre a B csoport első 
két helyezettje: az N plusz T és a 
Budai-Hanol brigád folytathatja 
az élvonalban.                                -faller-

Az újpesti 6:0-s paksi diadal után 
reménykedve várták az újabb győ-
zelmet az MVM Paks csapatától 
a hazai szurkolók az OTP Bank 
Liga 19. játéknapján. A Fehérvári 
úton a Budapest Honvéd volt az 
ellenfél, a piros-feketék az előző 
fordulóban 4:0-ra kaptak ki a Bo-
zsik Stadionban a Videoton egy-
letétől. A paksi meccs gyors góllal 

kezdődött, de ennek a vendégek 
örülhettek, majd az első félidő-
ben további két találatot szerzett a 
budapesti egylet, így 35 perc alatt 
eldőlt a három pont sorsa. A 3-0 
után Vácon az Eger ellen javíthatta 
volna ki a csorbát az MVM Paks 
csapata, de az időjárás közbeszólt, 
a 20. forduló mérkőzéseit elhalasz-
tották. A Magyar Labdarúgó Szö-

vetség illetékesei lapzártánk után 
döntöttek a meccsek pótlásának 
időpontjairól. Tomiszlav Szivics 
együttese jelenleg hat győzelem-
mel, nyolc döntetlennel és öt ve-
reséggel a tabella nyolcadik helyén 
áll. A zöld-fehérek legközelebb a 
Szombathelyi Haladást fogadják, 
az összecsapást március 30-án 15 
órakor rendezik.                           -röné-

Budapesten rendezték az ököl-
vívó Énekes István emlékver-
senyt, melyen 58 klub 118 ver-
senyzője küzdött az érmekért. 
Az ifjúsági korcsoportban, 
ami egyben válogató is volt az 
augusztusban rendezendő ifi 
Eb-re, nagyszerű eredményt 
értek el a paksi ökölvívók. Hor-
váth Patrik (49 kg) aranyérmet 
nyert, Benkő Norbert (81 kg) 
pedig bronzérmes lett.

Vereséggel kezdte a 2012/13-as 
bajnoki szezon tavaszi küzde-
lemsorozatát a Paksi FC II. NB 
II-ben szereplő labdarúgócsa-
pata. A Ness-Hungary Nyugati 
csoportjában Lengyel Ferenc 
együttese a 15. helyről várta az 
idényt. A nyitányon Veszprém-
ben a nyerhetőnek tűnő párhar-
cot végül 1:0-ra elveszítették a 
zöld-fehérek, majd a következő 
fordulóban a Kaposvári Rákóczi 
II.-vel szemben is ugyanilyen 
arányban maradtak alul. 
– Már a második mérkőzésün-
kön esik ki a belső védőnk sérülés 
miatt, legutóbb Lakatos Gergő, 
most Szalontai Tibor sérült meg. 
Ezt a helyzetet használta ki el-
lenfelünk mindkét alkalommal. 
Persze a vereségekhez az is hoz-
zájárult, hogy nem rúgtunk gólt, 
pedig támadójátékunk Heffler 
Norberttel erősödött is. Bár nem 
sikerült betalálnunk, az első fél-
időben megmutatkozott fölé-
nyünk. El kell ismerni azonban, 
hogy a Kaposvár megérdemelten 
nyert. Sajnálom a vereséget, mert 
erre a meccsre már pontot, pon-
tokat reméltünk – nyilatkozta 
Lengyel Ferenc a találkozó után. 
A PFC II. a hóhelyzet miatt a 18. 
játéknapon nem lépett pályára. 
Az NB II-es gárda a következő 
fordulóban március 23-án 15 
órakor a Puskás Ferenc Labda-
rúgó Akadémia egyletét fogadja.

efgé  

Ökölvívás

Sérülések 
sújtják a Len-
gyel-csapatot
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Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2. 

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

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok 
és koszorúk rendelése

A Tehetséges Paksi Fiatalokért 
Alapítvány azzal a kéréssel fordul 
Önökhöz, hogy jövedelemadójuk 
1%-ával támogassák az Alapító Ok-
iratunkban megfogalmazott célokat:
- A tudomány, az anyanyelvi kultú-
ra, a művészetek és a sport terüle-
tén kimagasló teljesítményt felmu-
tató 10-24 éves fiatalok és a velük 
foglalkozó felnőttek ösztönzése a 
további sikerekre és eredményekre.
A felkészülésükhöz szükséges fel-
tételek biztosításának támogatása.
- Kimagasló eredményeket elért 
fiatalok részére, tanulmányaik foly-
tatásához ösztöndíj folyósítása.
Adószámunk: 18850099-1-17
Segítségüket ezúton is köszönjük!

A Tehetséges  Paksi Fiatalokért 
Alapítvány Kuratóriuma

A Vackor Autista és 
Fogyatékkal Élők  
Szüleinek Paksi  

Egyesülete kéri Önöket, 
hogy adójuk 1%-ával 
támogassák működé-

sünket, mellyel a beteg 
gyermekek programjait 

tehetik változatossá.
Adószámunk:
18866111-1-17

Köszönjük 
segítségüket!

Az új oktatási törvény nyomán 
a diákoknak ezentúl naponta 
lesz lehetőségük a testmozgás-
ra. Akkerman Gábor, a Bezeré-
dj Általános Iskola és Diákott-
hon tanára tizenhárom éve van 
a pályán.

A mindennapos testnevelés beve-
zetésének legfőbb tényezője a hely 
– kezdte a beszélgetést Akkerman 
Gábor. –  Az osztható tornaterem 
mellett megfelelő tornaudvarral 
is rendelkezünk, mind az alsó, 
mind a felső tagozatban. Emellett 
ott van még a régi polgári iskola 
tornaterme, ami tatamiborítást 
kapott, így a dzsúdós testneve-
lésórák és edzések ott zajlanak. 
Akkora helyekkel rendelkezünk, 
hogy egy-egy osztály számára 
bármilyen foglalkozást le tudunk 
vezényelni. Nálunk nyolc felső 
tagozatos osztály van jelenleg, 
ehhez jönnek az alsósok szintén 
nyolc osztállyal, tehát összesen 
tizenhat osztály, amelynek nem 
lenne egyszerű megtartani a min-
dennapos testnevelést egy kis 
tornateremben. Szerencse, hogy 
a mindennapos testnevelésbe 
be tudjuk építeni heti szinten az 
úszásoktatást.

A testnevelő szerint egyre kevés-
bé lehet aktivizálni a gyerekeket, 
szinte ugyanazokat viszi kézilab-
da- és kosárlabdaversenyre. A 7-8. 
osztályosokat még munkára lehet 
fogni, ha nem is csinálják lelke-
sen. – Ha azt közvetítjük feléjük, 
hogy ezt az ő érdekükben végez-
zük, részt vesznek az órán, még ha 
a torna nem is a szívük csücske. 
Akkerman Gábor elmondta: öt-
hat évvel ezelőtt még rengetegen 
jelentkeztek tömegsportrendez-
vényekre, mára a gyerekek in-
kább beülnek a számítógép elé, 
korrepetálásra járnak. Sokszor 
a szülői tiltás is a sport rovására 
megy, ha valamitől tiltani kell, 
legtöbbször ez szerepel első he-
lyen. Az iskola mindent megtett 
azért, hogy a szülőket felvilágo-
sítsa a mozgás fontosságáról és 
az egészségügyi szűrővizsgálatok 
is folyamatosak. Alsó tagozatban 
gyógytestnevelők is tartanak fog-
lalkozásokat. A szülők is inkább 
eredmény-, mint egészségori-
entáltak. Emiatt aki valamilyen 
sportban nem ér el hirtelen kiug-
ró eredményt, inkább otthagyja, 
világított rá a testnevelő.
– Ami a versenysportokat ille-
ti, az elmúlt évek leginkább a 

labdarúgásról szóltak, nagyon 
jó eredményeket értünk el, de a 
tanmenetünkben benne van a 
kézi- és kosárlabda is. Megyei ké-
zilabda- és kosárlabdaversenyen 
negyedik korcsoportban most 
lettünk harmadikak a fiúkkal, de 
a két sportágban szinte ugyanaz a 
két csapat, egy-két fő eltéréssel. A 
lányfocitól sokat várunk, tavasszal 
indul a mezei futás, az atlétika, 
igyekszünk sok mindenben részt 
venni, szerencsére az eredmények 
is minket igazolnak. Büszke va-
gyok arra, hogy a bezerédjs gyere-
kek hetedik-nyolcadikban is ered-
ményeket tesznek le az asztalra. A 
versenyszerűen sportolók között 
favorit a dzsúdó és a kajak-kenu 
is nagy népszerűségnek örvend, 
de vannak fiú és lány kosárlab-
dázóink is páran. Elég sok lab-
darúgónk volt, most kiment egy 
korosztály, akik nagyon ügyesek 
voltak, és most is megállják a he-
lyüket. Teniszezők is akadnak, 
sőt egy-két íjász is, érzékelhető 
a Nagy Sportágválasztó hatása. 
Úgy vélem, meg kell tanulniuk 
a gyerekeknek azért mozogni, 
mert jólesik, és nem azért, hogy 
szupersztárok legyenek egy csa-
patban.                                     (joko)

Ötödik alkalommal rendezték 
meg Pakson a Kék Duna Kupa 
országos twirlingversenyt Pak-
son a Deák Ferenc Általános 
Iskola tornatermében. A helyi-
ek mellett Nyúlról, Maglódról, 
Veszprémből és Balatonfü-
redről érkeztek a versenyzők, 
összesen hetvenen. A nap az 
ifjabb sportolók bemutatkozá-
sával kezdődött, majd a köte-
lező, végül a szabadon válasz-
tott gyakorlatok következtek. 
A megmérettetésen nemcsak 
versenytapasztalataikat gyara-
píthatják az ifjabb és idősebb 
sportolók, hanem képet kap-
hatnak arról is, hol tartanak. 
Ez fontos, hiszen további meg-
méretések várnak rájuk az év 
során. 
– A következő verseny a regio-
nális bajnokság lesz április 13-
án, amit szintén Pakson rende-
zünk, ezt követően májusban 
Füzesgyarmatra utazunk az 
országos bajnokságra – mond-
ta el Szekeres Judit, a paksi 
Elevenek Twirling Sportegye-
sület titkára.                      -röné-

Mindennapos testnevelésKépet kaptak 
róla, hol  
tartanak
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Paksi halászcsárda
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vállalja  

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

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

igény esetén ingyenes ételkiszállítást vállalunk.

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

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Rendhagyó borversenyt szer-
vez április 6-án 15 órakor a 
Paksi Sárgödör téri Présháztu-
lajdonosok Egyesülete a Fabro 
Pincészetben. A megméretés 
attól rendhagyó, hogy a szak-
avatott bírák mellett a borok 
készítői és az ízletes nedű ked-
velői is véleményt formálhat-
nak egymás mintáiról. Az ér-
deklődők számára is nyitott 
bormustrán a részt vevő mű-
kedvelőket különböző bizottsá-
gokban végzett borbírák segítik 
az értékelésben. A megmére-
tésre fehérbor, vörösbor, rozé, 
illetve sillerbor és óbor kategó-

riában lehet nevezni, minden 
mintából három palackot kell 
leadni. Ezeket Kovács Mihály 
présházába (Sárgödör tér 50.) 
várják április 2-től 4-ig 16 és 18 
óra között. A mintákhoz üve-
geket és dugókat ugyanitt lehet 
felvenni. A borverseny neve-
zési díja 300 forint/minta, ami 
már tartalmazza a vacsora árát. 
A hidegtálas vacsora és a bor-
kóstolás nem nevező tagoknak 
1000, a nem nevező betérőknek 
1500 forint. További informá-
ció Kovács Mihálytól (20/316-
4221), valamint Polgár Zoltán-
tól (20/910-8601) kérhető.

Kellemes zene szűrődött ki a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Isko-
la épületéből nemrégiben: a már 
hagyományos, kétévente megren-
dezett szülők-pedagógusok jóté-
konysági bálját tartották. Vendég 
volt Auth Csilla, a zenét pedig a 
Tuki trió szolgáltatta, ám mielőtt 
a bálozók a táncparkettre léptek 
volna, az estet megnyitó műsor-
ban a Duna-Party Táncklub adott 
ízelítőt repertoárjából, az iskola 
nyolcadikosai pedig keringőt jár-
tak. A bálon összegyűlt összeget, 
620 ezer forintot idén tehetség-
gondozásra fordítják: a kézmű-
vességhez szükséges alapanyagok, 
sporteszközök, könyvek, digitális 
tananyagok vásárlására, illetve a 
kiemelkedő eredményt elért diá-
kok jutalmazására.                      -gy-

Új szerzemények is helyet kap-
nak Gyulai István Pistiest elneve-
zésű előadássorozatán, amelyet 
2010 után folytat. A fiatal paksi 
dalszerző zenésztársak közremű-
ködése mellett ezúttal kollegák 
segítségével mutatja be 2011-ben 
megjelent Gondolatstoppos című 
lemezének dalait és új szerzemé-
nyeit három különböző helyszí-
nen. Gyulai István szóviccekkel 
teli, elgondolkodtató versei nem 
ismeretlenek a helyi közönség 
számára, több ízben adta már 
elő azokat kötetbemutatón, tár-
latmegnyitón vagy rendhagyó 
irodalomórán, ahol a hallgatóság 
körében nem egyszer felmerült 
az igény, hogy hangzóanyagon 
is meghallgathassa az egyedi 
dalokat. Így készült el 2011-ben 
lemeze, és most elérkezettnek 
látta az időt arra, hogy ezeket új 
szerzeményeivel prezentálja ven-
dégszereplők közreműködése 
mellett. A humoros, de velős dal-
szövegek inkább tartalmasabb 
versek, mint slágerszerű írások, 
mondja Gyulai István, hozzáté-
ve, hogy a verses-dalos formában 
feldolgozott témák célja elsősor-
ban a gondolatébresztés, illetve 
annak eszköze, hogy a fiatalokat 
is megszólíthassa zenével közve-
tített irodalom formájában. Elő-
adássorozatának első állomása 
lapzártánkat követően március 
21-én volt a Pákolitz István Vá-
rosi Könyvtárban, a folytatásban 
május 23-án a Városi Múzeum-
ban, valamint október 26-án a 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pontban várja az érdeklődőket 
muzsikustársaival, illetve a rá-
dióban, televízióban és a közmű-
velődésben dolgozó kollégáival 
együtt.

Matus D.

Mindenki számára 
nyitott a borverseny

Jótékonysági 
bál a II. Rákó-
cziban

Pistiest három 
helyszínen

MASSZŐRKÉPZÉS 
(svédmasszázs) indul 

Szekszárdon április 20-tól, 
Bonyhádon április 17-től, 

Pakson április 18-tól, 
Bátaszéken május 8-tól.

Ára: 45 000 Ft 
(részletfizetés,egyéb kedvezmények) 

Érdeklődni: 06-30/30-21-487
MUNKAVÁLLALÁSRA  

alkalmas itthon és az uniós 
országokban is 

(az oklevél többnyelvű) 
(nyilv.szám: 0777-2012)
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Visszatért a tél 
Senki ne induljon útnak! – köz-
vetítette a katasztrófavédelem 
felhívását olvasóinak a Paksi 
Hírnök online a március 15-i 
hosszú hétvégén. A havazás 
és a két napig nem csillapodó, 
orkán erejű szél Paks környé-
kén is számos helyen okozott 
hótorlaszt, a hóátfúvás hol 

megnehezítette, hol egyenesen 
lehetetlenné tette a közlekedést. 
Járhatatlan volt az út Puszta-
hencse és Kölesd irányában, 
és visszafordították a Madocsa 
felé közlekedőket is. (Mások 
mellett a hóhelyzetet doku-
mentálni induló munkatársa-
ink is elakadtak.)

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET
A PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR
IGAZGATÓI ÁLLÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

Az állás betöltésének feltétele:
- szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség vagy 
nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri 
szakvizsga vagy
főiskolai könyvtárosi képzettség
- az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett 
legalább 5 év szakmai gyakorlat

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- a pályázó önéletrajzát,
- szakmai életrajzát,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát,
- iskolai végzettséget igazoló oklevelének másolatát,
- az intézmény irányítására vonatkozó szakmai programot a helyzet-
elemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
- a személyes adatok kezeléséről szóló hozzájáruló nyilatkozatot

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2013. május. 1–2018. április 30.

Bérezés: A hatályos jogszabályi besorolás szerint, vezetői pótlék a jog-
szabály szerinti pótlékalap 225 %-a.

A pályázat benyújtása: 
A pályázatot 2013. április 1-ig kell benyújtani dr. Blazsek Balázs címze-
tes főjegyzőhöz (Polgármesteri Hivatal 7030 Paks, Dózsa György út 55-
61.). Részletes felvilágosítás Paksi Polgármesteri Hivatal közművelődési 
referensénél kérhető az 75/500-555-ös telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtási határidejét követő 30 napon belül.


