Minden településrészen van egy-egy jól működő civilszervezet, egy lelkes csapat,
amely vállalja a programok szervezését és lebonyolítását. A programokon részt vevő
vendégek növekvő száma a bizonyíték, hogy érdemes dolgozni, vallja Spiesz József.
6. oldal
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A bronzéremig jutott
az ASE a Magyar Kupában
Két paksi fiókban is
várjuk ügyfeleinket:
7030 Paks, Villany u. 4.
Telefon: 75/511-240

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

Szelektíven Májustól már vendégeket
az iskolákban fogad az erdei iskola
Több mint száz beltéri szelektívhulladékgyűjtő edényt szállítottak ki a napokban a
város oktatási intézményeibe. Az igényeket az új hulladékgazdálkodási rendszerről szóló tájékoztatósorozatot követően
mérték fel, a matricákkal ellátott kukák a
csoportokba, osztályokba és a közös helyiségekbe kerültek az óvodákban, iskolákban. A hulladékgyűjtőket mintegy félmillió
forintból vásárolta a paksi önkormányzat,
ez a beszerzés is része a Paks és térsége
hulladékgazdálkodási rendszer kialakításának, mely egy közel kétmilliárdos összköltségű, uniós támogatású projekt – tájékoztatott Tell Edit. Paks alpolgármestere
azt is elmondta, hogy április első napjaiban
minden háztartásba eljuttatják azt a hulladékgyűjtési naptárt, melyben az utcanévjegyzéknek és a korábbi járatterveknek
megfelelően minden ingatlantulajdonos
megtalálja a rá vonatkozó különböző hulladékszállítások időpontjait. A zöldhulladék-gyűjtés Pakson április 8-án lesz.

Elkészült a cseresznyési erdei iskola
berendezése. A pályázati támogatással
beszerzett bútorzat 8,1 millió forintba
került.
A versenyeztetési eljáráson kiválasztott
szegedi gyártó már leszállította a 234 darab
asztalt, széket, ágyat, szekrényt és íróasztalt. Rövidesen megérkeznek a Cseresznyéskert Erdei Iskolába az oktatást segítő
taneszközök, terepasztalok, makettek és
különböző vizsgálóberendezések is. Ezek
biztonságos tárolására egy melléképületet
készíttetett a paksi önkormányzat. A 15,1
millió forintból megvalósuló 100 négyzetméteres, hagyományos építésű, május 6-ra
elkészülő épületbe kerülnek a pályázati
projekt keretében megvásárolt kerékpárok
is. Egy ötven köbméteres vasbeton szerkezetű tűzivíztározó is épül Cseresznyésben
12,7 millió forintból, átadását április 30ra tervezik. Az erdei iskola májustól fogad
vendégeket, többnyire tanulócsoportokat.

Átvehetőek a szelektív kukák
A Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer hulladékkezelője január óta működik. Már átvehetőek a szelektívhulladék-gyűjtő edények is a DC Dunakom Plusz Kft. Kölesdi úti telephelyén: 7 és 17 óra között lehet jelentkezni a kukákért
személyi igazolvány, lakcímkártya és adókártya bemutatásával. Összesen több mint tízezer kukát kapnak a szelektív hulladékgyűjtéshez a háztartások, az első szállítmány, 1250 edény nemrég érkezett. Nem tulajdonba, csak használatra kapják meg
a háztartások az edényeket, amelyekbe kizárólag az elkülönített hulladék (műanyag, fém és papír) kerülhet.
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Újabb települések csatlakoznak
a Mezőföldvízhez

Egyéves, de már most tekintélyes cég a Paksi Vízmű bázisán
alakult Mezőföldi Regionális
Víziközmű (Mezőföldvíz) Kft.
A cég megalakulásának első
évfordulóján tartott ünnepi
taggyűlésen további települések
csatlakozásáról szóló szerződést
írt alá Csapó Sándor ügyvezető

és a társuló települések polgármesterei lapzártánk után. A korábbi húszezerrel szemben mostanra kilencvenezer fogyasztói
egyenértékkel bír a társaság, ami
azért fontos, mert a törvény szerint csak megfelelő fogyasztói
körrel rendelkező víziközművek
szolgáltathatnak. Február 28án látott napvilágot a törvény
végrehajtási rendelete, ami igen
szigorú előírásokat tartalmaz, és
ráébresztette a döntést mostanáig halogató önkormányzatokat,
hogy elkötelezzék magukat. Eddig az időpontig 28 tulajdonosa volt a Mezőföldvíz Kft.-nek,
amely 24 településen már a szolgáltatást is átvette, a fennmaradó négy helységben ez most történik meg, tájékoztatott Csapó
Sándor. Az ügyvezető igazgató
elmondta, hogy az első nagy
mérföldkő tavaly májusban volt,
akkor csatlakozott a völgységi
térség Bonyháddal az élén. A fogyasztási egyenérték akkor több
mint a duplájára nőtt. Az ettől

az időponttól eltelt közel egy
évben legfontosabb feladatának
azt tekintette a cégvezetés, hogy
a cég működését megszervezze, konszolidálja, szabályozza.
Közben fókuszáltak a növekedésre, toborzásra. A végrehajtási rendelet megjelenésével,
amely sokkal magasabb követelményt állít a szolgáltatók elé,
felgyorsultak az események.
Számos önkormányzat ismerte
fel azt, hogy a paksi szerveződés nemcsak testületi szándéknyilatkozatokkal rendelkezik,
hanem egy élő, működő cég
szolgáltat működőképes konstrukcióval. A most csatlakozókkal július 1-jétől már 43
településnek lesz a szolgáltatója a Mezőföldvíz Kft. Január
elsejétől az atomerőművel is
szerződéses viszonyban áll a
cég. – Az atomerőmű, amely az
ország egyik, biztonsági kérdéseket leginkább szem előtt tartó
cége, ránk bízza az ivóvíz-szolgáltatást, ezek után bármelyik

település ezt nyugodt szívvel
megteheti – fogalmazott Csapó
Sándor, aki azt mondta, hogy a
2012. év végi állapot szerint már
megfeleltünk a 2014. december
31-ig tartó időszakra vonatkozó
törvényi feltételnek és a Magyar
Energia Hivatal hivatalos tájékoztatása szerint a Mezőföldvíz
Kft. lett a legnagyobb Tolna megyei víziközmű-szolgáltató.
Csapó Sándor szavai szerint céljuk, hogy egy kisvárosi vízműből
regionális vízművet hozzanak
létre két-három éven belül. Egy
olyan high tech céggé kívánják
fejleszteni a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-t, amely
Magyarország egyik legjobb
szolgáltatója lesz. Hozzátette, addig azonban még rengeteg munka vár a kollektívára,
amely természetesen együtt nő
a céggel, az eredeti 70-nel szemben ma 140 munkatársa van a
Mezőföldvíznek, júliusban pedig
a kétszázat is meghaladja majd.
Vida Tünde

Területfejlesztési koncepciót egyeztetnek
Megkezdődött a Tolna Megyei
Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetése. A programmal kapcsolatos paksi fórumot
a polgármesteri hivatal nagytermében rendezték. Az elképzelés

a régió társadalmi, gazdasági, területi fejlesztési szükségleteiből
kiindulva hosszú távú jövőképet,
helyi fejlesztéspolitikai célokat és
elveket határoz meg, valamint
kijelöli a 2014-2020-as fejlesztési
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időszak megyei fejlesztéspolitikai súlypontjait. A tervezési dokumentumok elkészültek, most
a társadalmi egyeztetés zajlik.
– Már a koncepció megalkotásához is hívtunk partnereket. Több
mint kétszáz szereplővel írtunk
alá együttműködési megállapodást, ezek többségében önkormányzatok, de bőven akadnak
vállalkozások is – fogalmazott
dr. Puskás Imre. A Tolna Megyei Önkormányzat elnöke hozzátette: szövetségeseket kerestek
az érdekképviseletek között,
mint például az ipar- és az agrárkamara, de partnerük a paksi atomerőmű és a szekszárdi
egyetemi kar is.
– Igyekeztünk minden olyan
szereplőt bevonni, amely fontos
Tolna megyében és működé-

se sok embert érint. Az a fajta
szellemi tőke, ami ezeken a helyeken fellelhető, segítség lehet
számunkra. A legfontosabb cél
2014 és 2020 között az európai
uniós források 60%-ának lehívása szemben a korábbi 20%-kal.
A régió speciális adottságokkal
rendelkezik, fejtette ki dr. Puskás Imre. A jó mezőgazdasági
lehetőségek kihasználásával egy
komoly élelmiszer ipari
alap
megteremése is elképzelhető.
Ugyanakkor a sok apró kistelepülés miatt rendkívül tagolt a
megye középső része, itt a turizmusfejlesztésen lehet a fő hangsúly. A területfejlesztési koncepció megalkotása párhuzamosan
zajlik az ország 19 megyéjében
és Budapesten.
Faller Gábor
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Szigorodik
a kéményellenőrzés
Az egyre gyakoribb szén-mo
noxid-mérgezéses balesetek miatt új, szigorúbb törvény lépett
életbe január elsejétől a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, és bővült
azoknak a feladatoknak a köre,
amelyet a kéményseprőiparnak kell ellátnia. A kémények
ellenőrzését ezekben a napokban végzik Dunakömlődön, az
eddig előírtakhoz képest szigorúbban, ugyanis a szakembereknek most el kell végezniük
az új kéménybesorolásokat is.
A kémény, valamint az égéstermék paramétereinek ellenőrzésére és a tüzelőberendezés
levegő-utánpótlásának felügyeletére egységes besorolás, jelzőrendszer nem állt rendelkezésre
a ’90-es évek óta, de most uniós
irányelv alapján, belügyminisztériumi javaslat nyomán egységesítették ezeket, tájékoztatott
Huszár Tibor, a Caminus Tüze-

léstechnikai Kft. ügyvezetője. A
januárban életbe lépett törvény
a kéményseprést teljesen új, ám
hozzá kapcsolódó feladatokkal látja el, és meghatározza a
jövő feladatait is a tűzvédelem,
az energiatakarékosság és az
életvédelem területén. Ilyen
egyebek mellett a kémények új
szempontok szerinti átcsoportosítása (cél a kéményjelölések
teljes átdolgozása), a levegőellátás felmérése, a füstcsövek,
összekötő elemek ellenőrzése
is. A szén-monoxid-mérgezések miatt további jogszabályváltozások, szigorítások lesznek 2015-ig. – Erre azért van
szükség, mert nagyon magas a
szén-monoxid-mérgezéses halálesetek és a kéménytüzek száma. Évente körülbelül 25 ilyen
tragédia történik, de volt már
50 közeli is, míg a több mint 80
millió lakosú Németországban
tíz alatti ez a szám, hívta fel a

figyelmet Huszár Tibor. Az Európai Kéményseprő Szövetség
tájékoztatása szerint ugyanakkor a hazánkhoz hasonló
lakosságszámú Belgium területén 200 fölötti a szén-monoxid-mérgezéses esetek száma
amiatt, hogy nem kötelező jellegű a kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevétele. Az
új törvény a kéménnyel rendelkező ingatlanok tulajdonosai
számára ezzel kötelezettségeket
ír elő: egyebek mellett azt, hogy
kötelesek a kéményseprést lehetővé tenni. A szakembereknek gázfűtésnél évente egyszer,

szilárd tüzelésnél pedig kétszer
kell elvégezniük a felülvizsgálatot. Ha valaki nem engedi be
a kéményseprőt, illetve a jelzett, életveszélyes hibát nem
hozatja rendbe, azt jelezni kell
a katasztrófavédelemnek. (Korábban ilyen esetben a jegyzőt
kellett értesíteni.) Ha az ingatlan tulajdonosa nem tesz eleget
törvényi
kötelezettségeinek,
akár 30 ezer forintos bírságra is
számíthat. A jogszabály legtöbb
rendelkezése január 1-jétől hatályos, míg egyes passzusok
2014. október 1-jétől lépnek
hatályba.
MD

Helyi vállalkozásokat hívtak fórumra
Ötven helyi vállalkozás, köztük
kereskedők, építőipari cégek
képviselőinek tartott tájékoztató
fórumot a paksi önkormányzat
azzal a szándékkal, hogy első
kézből kapjanak tájékoztatást a
tervezett beruházásokról. Munka lesz bőven, ugyanis az idei
esztendőre jelentős beruházási
összeget fogadott el a költségvetésben a képviselő-testület.
Több mint hetven felújítást és
beruházást tervez az önkormányzat 2013-ban, 3-5 milliárd
forint összértékben, aminek
megvalósításához
körülbelül
harminc közbeszerzést kell elindítani. Hajdú János polgármester szerint nem lesz könnyű a
megvalósítás, és nem azért, mert
hiányozna a szükséges anyagi
vagy szakmai háttér. Hiába rendelkezik ugyanis mindezzel az
önkormányzat, az előkészítés
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olyan iszonyatos terhelést ad a
hivatalnak, hogy szinte lehetetlen ezt a beruházásdömpinget
a tervezett időben végrehajtani.
Az uniós pénzek lehívását is
nehezíti a minősíthetetlen eljárásrend, ami mindent lelassít
anélkül, hogy olcsóbbá, átláthatóbbá, ellenőrizhetőbbé tenné
a beruházásokat, tette hozzá. A
találkozón Balogh József, a BATU Kft. ügyvezetője újságírói
kérdésre elmondta, hogy az idén
25 esztendős cégük az elmúlt
évben generálkivitelező volt
a csónakházépítésnél, az ipari
parkban közműfejlesztési, az
egyik iskolában pedig akadálymentesítési munkát végeztek az
önkormányzat megbízásából. A
vállalkozás igyekszik lépést tartani a mindenkori kihívásokkal,
ami szükséges a talpon maradáshoz. A siker érdekében gon-

doskodtak arról, hogy megfelelő
fizikai, mérnöki és pályázati humánerő, illetve géppark álljon
rendelkezésükre – összegzett
az ügyvezető. Hozzátette, hogy
akár konzorciumban is indulnának egy-egy nagyobb munkáért, de erre még nem volt példa.
Ahogy Hajdú János polgármester is elmondta, ez nem jellemző
a helyi vállalkozásokra, ahogyan
az sem, hogy komolyabb beruházásokért szállnának versenybe, inkább jellemzően a meghívásos pályázatokon indulnak,
amelyek értéke általában 50-100
millió forint. Ezeket jó minőségben és határidőre végzik el.
Idén bőven kínálkozik lehetőség
számukra. A tervezett beruházások között például nagyobb
tömegben szerepel útfelújítás,
ám idén inkább olyan utcákat
vesznek előre, ahol aszfaltozni

kell. Arról azonban nem szabad
megfeledkezni, hogy ezekben az
esetekben is kell közbeszerzési
eljárás és egy egyszerű műszaki leírás nem elegendő, hangsúlyozta a polgármester. Hum
Ferenc műszaki osztályvezető
az egyes projektek pillanatnyi
állásáról számolt be a tájékoztatón, a közbeszerzési eljárások
lényegi elemeit pedig Hoffmann
Zoltánné közbeszerzési referens
ismertette. Felhívta a figyelmet
a pályázati anyag, azon belül
a költségvetés gondos összeállítására, mivel hiánypótlásra
nincs mód. A vállalkozói fórumot minden esztendőben azért
rendezi meg az önkormányzat,
hogy az érintettek időben képet
kapjanak a várható munkákról,
a közbeszerzési eljárásokról és
időben felkészülhessenek rájuk.
Kohl Gyöngyi

Családjuk előtt példa az életük
Korvin Jánosnét köszöntötte
kilencvenedik születésnapja
alkalmából Hajdú János polgármester és Tell Edit alpolgármester. A Ságvári utcai
családi házban népes társaság
fogadta a vendégeket, pedig
mint kiderült, nem is a teljes családdal találkoztak. Ha
mindenki együtt van, éppen
negyvennyolc a létszám.
Mindig azt mondtam, hogy
amennyi gyermeket nekem az
Úr adni akar, én azt elfogadom
– mondta Korvin Jánosné, aki
március 24-én ünnepelte kilencvenedik születésnapját. Ma nagycsalád veszi körül Kató nénit és
férjét, János bácsit, ugyanis négy
lányuk, három fiuk, húsz unokájuk és tizenkét dédunokájuk van,
és két újabb picurka jöttét várja
a család. Ritkán van úgy, hogy
mind a negyvennyolcan együtt
tudnak lenni, erre legutóbb a
mama és a papa hatvanadik házassági évfordulóján volt példa,
de többen-kevesebben többször
találkoznak, főleg jeles ünnepeken. Ilyen alkalom volt Kató néni

születésnapja is, amikor a család
egyben megünnepelte János bácsi 89. születésnapját és házassági
évfordulójukat is, ugyanis március 31-én volt 65. esztendeje, hogy
összekötötték életüket. Kató néni
és János bácsi albérletben kezdte,
majd megörökölt egy Eötvös utcai házat. Otthonuk a hatvanas
években egy pinceomláskor ös�szedőlt, akkor költöztek a Ságvári
utcába. Napközben szépen elvannak kettecskén, szeretnek olvasni, beszélgetni, és ha akad varr-

nivaló, a műhelyben még mindig
hadra foghatók a szorgos kezek.
János bácsi ugyanis édesapjánál
kitanulta a férfiszabó mesterséget
és vagy hatvan évig ebben a szakmában dolgozott. A háztartás és
a gyerekek körüli teendők mellett gyakran segített neki a felesége. A főzésre nincsen gondjuk,
a hétköznapokon házhoz viszik
nekik az ebédet, a hétvégén pedig
gyermekeik sürögnek-forognak
a konyhában, de napi szinten
segítenek a mosásban, takarítás-

ban is, két lányuk egészen közel
lakik hozzájuk. Egyikük, Hedvig elmondta, hogy szüleik nagy
békességben élték egész eddigi
életüket, és a mai napig nagyon
szeretik egymást. Példa előttük
az életük, az a szeretet és tisztelet,
ami köztük van és megrendíthetetlen hitük Istenben. Ha nehézséggel kellett szembenézniük,
soha nem keseredtek el, hanem
mindenkor bizakodva tekintettek
a jövőbe, ahogy azt a mai napig
teszik.
-gyöngy-

Fogadóórák

Háromtagú családdal bővült azoknak a köre, akik Pakson kérték a honosítási eljárást.
Schmidt Erzsébet, Schmidt Eduard Henrich és nyolcadik osztályos lányuk, Schmidt Hedda a romániai
Petrozsényben élnek, az állampolgársági esküt Tell Edit alpolgármester és Mérei Edit igazgatási ügyintéző
előtt tették le a közelmúltban. A mérnök házaspár azt is fontolgatja, hogy átköltöznek Magyarországra. Az
utóbbi két évben mintegy ötven személy honosítása történt meg Pakson: szerbiai, romániai, szlovákiai,
ukrajnai, oroszországi és kanadai magyaroké.
-gy-

Az önkormányzati képviselők
minden hónap utolsó hétfőjén
tartják fogadóórájukat, legközelebb április 29-én. Barnabás
István 16 órától a Bezerédj iskolában, Bordács József 17 órától a
PSE-klubházban, Csajági Sándor,
Leber Ferenc alpolgármester és
dr. Nagy Tibor 16 órától a Csengey Dénes Kulturális Központban várja az érdeklődőket. Kern
József 16 órától a polgármesteri
hivatalban, Ulbert Sándor szintén
16 órától Villany utcai irodájában
tartja fogadóóráját. Hajdú János
polgármester minden hónap első
keddjén 14 órától előzetes bejelentkezés alapján fogadja a hozzá
fordulókat, Tell Edit alpolgármester minden hónap második keddjén 14 órától várja a polgárokat, itt
szintén bejelentkezés szükséges.
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Félidőben
A korábban elmaradott külső településrészeken a részönkormányzatok megalakulásával pezsdült fel az élet. A 2010/14-es
választási ciklusban megvalósuló fejlesztésekről Spiesz József, a körzet képviselője
tájékoztatott.
A Dunakömlődi Részönkormányzat létrehozása 1999-ben fogalmazódott meg. A városvezetés támogatta, hogy így önállósodjon
Kömlőd, és éves kerettel, választott vezetővel, javaslattételi és véleményezési jogkörrel
alakult meg a grémium. Eddig három teljes
ciklusban állt fel ez a speciális bizottság Dunakömlődön, a Biritó, Cseresznyés, Csámpa és Gyapa életét segítő Külső Városrészek
Önkormányzata először 2002-ben – meséli
a bizottságok történetét Spiesz József, aki választott képviselőként 2010 óta segíti a nyolcas
körzethez tartozó öt település életét. A városatya 2000-ben került kapcsolatba a közösségi
munkával, amikor a Paksi Hegyközség vezetőségébe delegálták a dunakömlődi szőlősgazdák. A 2002-es választások után Dunakömlőd
lakossága beválasztotta Spiesz Józsefet az ötfős
részönkormányzati bizottságba. A következő
választási ciklusban már a Polgári Összefogás
képviselőjelöltjeként indult a körzetben, akkor a frakció tagja lett, majd 2010-ben egyéni képviselőként foglalhatott helyet a város
vezető testületében. – Programomban nem
szerepeltek megvalósíthatatlan célok, csak azt
ígértem, hogy együtt dolgozva formáljuk a
körzetet olyanná, amilyenné az ott élők szeretnék – fogalmaz a képviselő. A választást követően azonnal megkezdte a képviselői munkát:
balesetveszély miatt járdát kellett építeni és
lámpatestet kihelyezni Gyapán, a falu végén.
Ugyancsak itt, a Cecei úti családi házak alagsorában állt a talajvíz, meg kellett szervezni a
kertek alatt lévő vízelvezető árok kitisztítását.
Dunakömlődön pedig még a tél beállta előtt
járdákat újítottak fel.
A külső városrészek felzárkóztatása földrajzi
elhelyezkedésük és településszerkezeti kialakításuk miatt nem egyszerű feladat. Dunakömlődön a dombok között vagy Csámpán
a tanyavilágra jellemzően szétszórt családi
házas övezetben nehezebb és drágább utat,
járdát építeni, emellett a csapadékvíz-elvezetés is egyedi megoldásokat kíván, mondja
a képviselő, hozzátéve: az elmúlt két évben a
Pakson megvalósított nagyberuházások ellenére (melyek miatt a körzetekben a választási
ígéretekként megjelölt beruházásokra szinte
alig jutott pénz) a nyolcas körzetben nem állt
meg az élet, történtek fejlesztések. Csámpán
a közösségi ház terasza és a kerítés egy része
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újult meg, a játszótérre játékokat és két padot
vásároltak, a Patak utcában megerősítették az
útburkolatot és információs táblákat helyeztek
ki a településrészre. Tavaly késő ősszel lefektették Csámpán a városi gáz gerincvezetékét –
még most is próbára teszi az ott élők türelmét
a felbontott és félkész útburkolat, hiszen nem
fejeződött be a beruházás – meséli a képviselő.
Ahogy mondja, ez jelentős változást hozhat
Csámpa életében, mint az is, hogy hosszú évek
várakozása után végre feloldották az építési
tilalmat. Biritón az önkormányzat megvásárolta a közösségi házat, megtörtént az épület
részleges felújítása, új bútorok, berendezési
tárgyak kerültek a házba, az Orgona utcában felújították a csapadékvíz-elvezető árkot
és néhány járdahibát is kijavítottak. Gyapán
a balesetveszélyes járdaszakaszok korszerűsítése mellett megújult az alsó buszmegálló
burkolata, kitakarították a vízelvezető árkot
a Rét utcában, a közösségi ház játszótere új
játékokat kapott. Cseresznyésben elkészült a
Cseresznyéskert Erdei Iskola és földutak lettek javítva. Dunakömlődön járdák újultak
meg a Hegy, a Béke, a Szabadság, a Radnóti
utcában és a hatos út melletti buszmegállónál. Megszépült a II. világháborús emlékpark
környezete, két buszmegálló és az iskolaépület
homlokzata. Úthibákat javítottak az Árpád, a
Hegy, a Radnóti, a Sánchegy és a Bartók Béla
utcában, a faluháznál és a futballpálya előtt.
Aszfaltozás zajlott a Béke utcában és mintegy
kétszáz gömbkőrist, örökzöldeket ültettek ki
közterületre és a temetőbe. A legtöbb munkára a részönkormányzati keretből biztosítottak
forrást, ez a keret Dunakömlődön és a külső
városrészek esetében is 12 millió forint évente. A településrészek ebből egymillió forintot
fordíthatnak beruházásra, 1,5 millió forintból
a kulturális programjaikat finanszírozhatják.
(Dunakömlődön 9 és 3 millió forint a megoszlás.) A körzetben mindegyik településrész
törekszik arra, hogy hagyományos kulturális
programokon biztosítson tartalmas kikapcsolódást lakóinak. Mindenütt van egy-egy jól
működő civilszervezet, egy lelkes csapat, akik
vállalják a programok szervezését és lebonyolítását. A programokon részt vevő vendégek
növekvő száma a bizonyíték, hogy érdemes
dolgozni, vallja Spiesz József. A kulturális rendezvények mellett a sportesemények is helyet
kapnak a településrészek programnaptárában.
– Kispályás labdarúgó-bajnokságokat szerveznek Csámpán, Gyapán és Dunakömlődön. Az
utóbbi két rendezvényen sok szurkolót vonz
a nőifoci-bajnokság – meséli a képviselő, aki
szerint a településrészeken élők fontosnak tartják, hogy gyermekeiknek legyen lehetősége
mozogni, sportolni, ezért mindenhol van egy
kis sportpálya és játszótér, Biritón konditermet
is berendeztek a közösségi házban. Gyapán és

Dunakömlődön futballszakosztály működik.
A városi költségvetésből támogatott két csapat
egyelőre közösen használja a dunakömlődi
sportlétesítményt, de szeretnének Gyapán is
kialakítani egy sportpályát, hiszen az állandó utazgatás jelentős többletköltséget jelent
a szakosztály tagjainak. A megvalósításra
pályázati forrást keresnek a településrészen,
tájékoztat a nyolcas körzet képviselője. Spiesz
József fontosnak tartja a lakossággal ápolt
folyamatos, jó kapcsolatot, az állandó párbeszédet – Választási ígéretem volt, hogy évente
minden településrészen lakossági fórumon
kérem ki az ott élők véleményét, hogy közösen gondolkodva tervezhessünk – meséli. A
fórumokra szép számmal érkeznek az ott élők,
akik felelősen gondolkodnak és elmondják elképzeléseiket az adott településre vagy éppen
a városra vonatkozóan. Az ötletek mellett sürgősen megoldandó feladatok is rendszeresen
terítékre kerülnek. Ezekből a mindennapokban is van bőven.
– Általában telefonon érnek utol a polgárok,
mindenre próbálok gyors megoldást keresni.
A fórumokon számol be a képviselő a tervezett fejlesztésekről is. A ciklus végéig Cseresznyésben is lesz közösségi ház, ezt 2013-ban
vásárolja meg a város, mellette játszóteret és
sportpályát szeretnének kialakítani az ott élők.
Folytatódik a földutak karbantartása és folytatják a cseresznyési út felújítását Paks felé –
tudtuk meg. A biritói tervek között útfelújítás,
a régi buszmegálló elbontása és parkosítása
szerepel. Csámpán befejeződik 2013-ban a
futballpálya építése és a játszótér kialakítása,
felújítják a közösségi ház melléképületét és
elkészül a Paksot és Csámpát összekötő kerékpárút. Járdák, hidak javítása, lámpatestek
kihelyezése sorakozik a gyapai elképzelések
között, Dunakömlődön pedig befejeződik a
Csárda utcai támfal építése, a présházsoron
szennyvíz-gerincvezeték épül és korszerűsítik
a közvilágítást. Folyatódnak a járdafelújítások
a Szabadság utcában és útrekonstrukciót terveznek a Radnóti utcában, sorolja a beruházási
terveket Spiesz József, aki abban is bízik, hogy
Lussonium felkerül a világörökségi listára, tovább növelve Dunakömlőd és Paks turisztikai
vonzerejét.
-dal-

A rezsicsökkentésről is szó esett
Mit? Miért? Hogyan? – Magyarország jobban teljesít címmel
szervezte meg idei országjáró
kerekasztalbeszélgetés-sorozatát a Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége győri szervezete. A
paksi állomáson Lanczendorfer
Erzsébet országgyűlési képviselő, a program házigazdája
Rogán Antallal, a Fidesz parlamenti
frakcióvezetőjével,
Fónagy János parlamenti államtitkárral és Mráz Ágoston
politológussal
beszélgetett.
A Csengey Dénes Kulturális
Központ nagyklubja zsúfolásig
megtelt.
17 éve indult a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége kerekasztalbeszélgetés-sorozata. Az
érdeklődés töretlen, ennek kettős üzenete van: az egyik, hogy
az emberek minden gondjuk és
bajuk ellenére nem veszítették el
a közélet iránti érdeklődésüket, a
másik, hogy hitelesnek tartják a
rendezvénysorozatot – mondta

el köszöntőjében Lanczendorfer
Erzsébet országgyűlési képviselő, a KÉSZ tiszteletbeli elnöke. A program paksi állomásán
is nagyszámú érdeklődő várta
a vendégeket. Rogán Antallal,
Fónagy Jánossal és Mráz Ágostonnal az elnök beszélgetett,
majd a rendezvény résztvevőinek
kérdéseire válaszoltak a politikusok. Szó esett többek között az
önkormányzatok adósságátvállalásáról, ami egy 600 milliárd
forintos kormányzati program,
valamint a közösségi közlekedés
átalakításáról, mely egyebek mellett egységes tarifa- és kedvezményrendszert biztosít a MÁV
és a Volán járatain. A fő téma a
rezsicsökkentés volt. Rogán Antal a célokról szólva arra hívta fel
a figyelmet, hogy a polgári kormány volt az első Magyarországon, amelyik ilyen lépésre szánta el magát. Tájékoztatójában
elmondta: 1998 és 2002 között
is eltökéltek voltak rezsiügyben,
akkor nem engedték infláció fö-

lötti mértékben emelkedni a gáz
árát. – Most pedig azt gondoljuk,
hogy vissza kell adni az embereknek a 2002 és 2010 között végrehajtott indokolatlan áremelés
legalább egy részét.
Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta: az
emberek, a családok és a gazdaság számára is meghatározó
szolgáltatások, közszolgáltatások díját – az elektromos áram,
a gáz, a csatorna, a hulladékszállítás, a kéményseprés árát – nem
lehet a piac esetenként végletes
hatásának kitenni, az árat a választók számára megfizethetővé
kell tenni.
Mráz Ágoston politológus, a
Nézőpont Intézet igazgatója a
beszélgetés során többek között
azt emelte ki: az ilyen döntések,
mint a rezsicsökkentés, a nehéz
sorsú és az alsó középosztályba
tartozó magyar emberek védelme érdekében születnek. Több
ilyen döntést hozott már a Fi-

desz, ennek köszönhető, hogy
minden korábbi politikatörténeti párhuzammal ellentétben
a ciklus harmadik évében is a
legnagyobb párt a kormánypárt,
nem sikerült vele szemben igazi
ellenzéki alternatívát állítani.
A rendezvényen szó esett az
atomerőműről is, mint az energiatermelés szempontjából legmeghatározóbb üzemről, mely
az ország áramellátásának több
mint 40 százalékát biztosítja a
legolcsóbban. Jó ütemben haladnak a kapacitásbővítéssel és
az új blokkok építésével kapcsolatos munkák, folynak a beruházás előkészítő tárgyalásai,
a kormány minden lehetséges
építővel felvette a kapcsolatot,
tájékoztatott a témában Fónagy
János. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára azt is elmondta, hogy reményei szerint
a következő hónapokban már a
megvalósítás ütemezését hozhatják nyilvánosságra.
-dsz-

Öt utca újul meg a hármas körzetben
Egyebek mellett utcafelújításokról is tájékoztatta a körzetben élőket Bordács József önkormányzati képviselő tavaszi
lakossági fórumán.
Hajdú János tájékoztatójával indult a fórum. Paks polgármestere
a város gazdálkodásáról számolt
be: arról, ahogy korábban is, idén
is biztonságosan, magas színvonalon üzemelteti a települést és
intézményeit az önkormányzat.
Tell Edit alpolgármester a nagyberuházásokról és az önkormányzat előtt álló feladatokról
beszélt. 2010 óta minden esztendőben megszervezi lakossági
fórumát a hármas körzet képviselője. Bordács József szerint
hasznosak a találkozók, hiszen
a választópolgárok első kézből
kapnak információkat és felvethetik problémáikat, melyekre lehetőség szerint minden esetben

megoldást keresnek. A fórumon
kérdésként fogalmazódott meg
a hulladékszállítás új árának
képzése (ebben az Energiahivatal hoz döntést – hangzott el), a
gyógyfürdő-beruházás jelenlegi
állása és a helyi járatos buszközlekedés módosításának lehetősége. Ez utóbbi témában arról
kaptak tájékoztatást a lakosok,
hogy járatszámbővítésre nincs
mód, de a helyi buszközlekedés
időpontjait felülvizsgálják, és az
igényekhez igazítják.
A kérések és problémák mellett
a körzetben történt fejlesztésekről is szó esett. Bordács Józseftől
megtudhatták, hogy 2012-ben
folytatódott a választásokkor
megfogalmazott program megvalósítása: szilárd burkolatot kapott a Toldi utca alsó szakasza,
tovább bővült a kamerarendszer,
befedték az árkot a Dobó utcában, újabb padok kerültek a köz-

terekre és ősszel fásítás is zajlott a
Fehérvári úton.
A 2013-as tervek jelentős fejlesztésekről szólnak, folytatta
tájékoztatóját a képviselő: elkészülnek a Kinizsi utca teljes
rekonstrukciójának tervei, a
felújítás 2014-ben megtörténik.
Emellett a körzetben élők nagy
örömére új aszfaltburkolatot kap
még a ciklus végéig a Pacsirta, a

Fecske, a Retek és az Imre utca.
Az önkormányzati képviselő azt
is elmondta a fórumon, hogy
folytatódik a Május 1. utcában a
csapadékvíz-gerincvezeték építése, idén is lesz kátyúzási program,
és elkezdődik a PSE ökölvívócsarnokának felújítása. Emellett
újabb padok és növények kihelyezésével szépül a Fehérvári út
környéke.
Dallos Szilvia
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Atomerőmű

Dr. Rónaky József:
jó a magyar atomenergia híre

1979-ben szegődött el a paksi atomerőmű
höz, sugárvédelmi területen kezdett dolgozni beosztott mérnökként. ’81-ben már a
dozimetria vezetője volt, később nukleáris
főmérnök lett, a nukleárisbaleset-elhárítás
területén dolgozott. A biztonsággal foglalkozott mindvégig, az atomerőműben eltöltött
húsz, gyönyörű év alatt. A jelző dr. Rónaky
Józseftől származik, a rövid életrajzi leírás rá
vonatkozik. Annak kapcsán beszélgettünk
vele, hogy munkáját Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetéssel ismerték el.
Dr. Rónaky Józsefet még a Pakson töltött
évek alatt kétszer is elnökévé választotta a
Magyar Sugárvédelmi Társaság. Véleménye szerint talán ez is szerepet játszhatott
abban, hogy amikor az 1998-as kormányváltás után a kormány keresett valakit az
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Országos Atomenergia Hivatal élére, az ő
neve vetődött fel. A főigazgatói székben
Vajda György akadémikust követte.
– Vajda akadémikus, aki azóta jó barátom
lett, azt mondta, jó hivatalt kapsz, vigyázz
rá. Igaza volt, jó hivatalt kaptam, nem kellett
drasztikus lépéseket tenni, csak folytatni a
munkát és mindig a kor követelményeihez
igazítani a szervezetet, a munkamódszert –
foglalta össze. Nehézséget az okozott, hogy
kimaradt egy korosztály. Néhány éve abszolút kezdők és nyugdíjba vonulók dolgoztak a
szervezetnél, mostanra viszont a generációváltás már jelentősen előrehaladt. A főigazgató erre nagyon büszke, hiszen nem volt
egyszerű dolog.
Dr. Rónaky József sikerként éli meg, hogy
a kinevezése óta eltelt 14 év alatt kiszolgált

hat kormányt, de munkáját mindig szakmai
és nem politikai szempontok alapján ítélték
meg. Azt mondta, soha nem érzékelt nyomást a nukleáris biztonságot érintő ügyekben. – A hatóság munkájánál fontos, hogy
ne legyen ilyen nyomásnak kitéve, vagy ha
érkezik ilyen nyomás, tudjon ellenállni –
húzta alá. Mint mondta, a hivatal pozíciója
a magyar kormányzati rendben megfelelő
keretet ad a függetlenséghez. – Magyarországon elég nagy politikai konszenzus van
az atomenergia támogatottságában, soha
nem éreztem egyetlen kormányzati tényező részéről sem olyan nyomást, amely az én
döntéseimet bármilyen módon befolyásolni akarta volna. Ez nagyon megkönnyítette
a dolgomat – fogalmazott.
A hivatal élén eltöltött majd’ másfél évtized sok sikert hozott. Fontos mérföldkőként említette, hogy kezdeményezője
volt annak, hogy az atomerőmű üzemidőhosszabbítására igen hamar kezdjék el a
felkészülést, később ő írhatta alá a paksi
atomerőmű egyes blokkjára vonatkozó engedélyt. A 2003-as üzemzavar kapcsán a
hatóság fontos és sikeres munkát végzett,
komoly nemzetközi elismerést is kivívva ezzel. Mivel a hivatal kezeli a központi
nukleáris alapot, vezetője a hulladékkezelés stratégiai irányításában is döntő szerepet játszik. A főigazgató emiatt volt boldog,
amikor a bátaapáti tároló első kamrája átadásakor átvághatta a szalagot a föld alatt.
– Elkezdtük a felkészülést az új paksi blokkokra. Én nemsokára nyugdíjba vonulok,
így a folytatás már nem az én munkám
lesz, de azzal a nyugodt tudattal megyek
el, hogy ami az előkészítéshez kell, azt már
megtettem – folytatta a sort.
Mint kiemelte, az általa irányított hivatalban
a legfőbb vezérelv az, hogy nincs kompromisszum. Paks biztonsága olyan alapvető
érték és olyan alapvető feltétel, amiben nem
lehet kompromisszumot kötni. Munkahelyi
vezetőként pedig azt vallja, hogy az embereket motiválni kell és a felelősség mellé hatáskört is kell adni nekik.
A magyar atomenergia híre, neve a világban igen jó, azon belül a biztonságé is és az
Országos Atomenergia Hivatal a nemzetközi porondon komoly tekintélyt vívott ki
magának – mondta összegzésül.
-tünde-

A nyílt párbeszéd az alapelvük
A sikerek évének értékeli 2012-t
dr. Kereki Ferenc, a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Közhasznú (RHK) Kft. vezetője, legfőként azért, mert ünnepélyes
keretek között átadták rendeltetésének Bátapátiban a kis és
közepes aktivitású radioaktív
hulladékok felszín alatti tárolóját. – Ez a létesítmény nagy
büszkeségünk – emelte ki. Az
RHK Kft. tizenöt évig keményen és kitartóan dolgozott
azért, hogy elkészüljön a közel
68 milliárd forint értékű Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló
Bátaapátiban, így de
cember
5-én helyére kerülhetett az első
kilenc hulladékoshordót tartalmazó betonkonténer. – Ezekkel a hordókkal végre kezdetét vehette annak a 3000-nek
a végleges helyére szállítása,
amelyekben a paksi atomerőműből származó kis és közepes
aktivitású radioaktív hulladékot tároljuk a felszíni, ideiglenes létesítményünkben – fűzte

hozzá. Idén a tervek szerint
közel ezerháromszáz hordó kerül a föld alá. Közben, ahogy
a felszíni, technológiai épületben szabadul fel hely, újabb
960 kis és közepes aktivitású,
tömörített szilárd radioaktív
hulladékot tartalmazó hordót
vesznek át az atomerőműtől. A
hatékonyabb térkihasználás érdekében 2012-ben új projektbe
kezdtek, ennek nyomán hamarosan megkezdődhet a nagyobb
befogadóképességű konténerek
próbagyártása. További terveik
megvalósításához szeptemberben egy úgynevezett vizsgálati
kamrát is nyitnak a föld alatt, és
közben a másik kialakított kamratér nyugati oldalát is feltárják
egy vágattal. Novembertől pedig
újabb két tárolótér vágathajtása
kezdődik majd. – Természetesen mindeközben folyamatosan
a tőlünk megszokott gondossággal, biztonságosan üzemeltetjük
ezt a létesítményünket is – húzta
alá az ügyvezető.

Dr. Kereki Ferenc beszélt arról is, hogy a nyugat-mecseki
térségben, ahol évekkel ezelőtt
kutatások kezdődtek egy nagyaktivitású hulladéktároló létesítése érdekében, 2012-ben csupán
monitoringtevékenységet végeztek. Ez a munka most is folyik. A
múlt év végén azonban a hatóságok jóváhagyták a kutatási tervet,
így idén megkezdődnek a földtani kutatások. – Tizenkét mélyfúrást, két sekélyfúrást tervezünk,
a teljes fúráshossz 11360 méter
lesz, a legmélyebb fúrások 13001600 méter mélységig hatolnak
le. Készül majd egy kutatóárok
egy kilométer hosszúságban –
számolt be a részletekről dr. Kereki Ferenc.
A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójával kapcsolatban elmondta, hogy jelenleg 7477 kiégett
üzemanyag-kazettát tárolnak
benne biztonságos körülmények között, folyamatos ellenőrzés mellett. Idei terveik között tereprendezés és talajcsere

szerepel az újabb tárolókamramodul kiépítéséhez. Emellett
megkezdik az irányítástechnikai
berendezések korszerűsítését,
ami előreláthatólag 2015-ig tart
majd. Dr. Kereki Ferenc hangsúlyozta, hogy cégük – vele
együtt – törekszik a jó lakossági
kapcsolatokra, mert ez a nyugodt szakmai munka előfeltétele. – Azt gondolom, hogy a nyílt
párbeszéd, amely kezdetektől az
RHK Kft. alapelve, a nehézségek őszinte feltárását is jelenti,
és csak így lehet fenntartani a
lakosság bizalmát cégünk és tevékenységünk iránt – emelte ki.
Mint mondta, az elmúlt évben
is folyamatosan informálták a
helybelieket a munkájuk során érintett négy térségben, jó
együttműködést alakítottak ki a
tájékoztató társulásokkal, a polgármesterekkel, ami ugyancsak
hozzájárul ahhoz, hogy a helyi
társadalom tudjon a munkájukról, és ők is tudjanak a helyiek
véleményéről.
Vida Tünde

Vendégül látják Magyarországot
A Nagycsaládosok Szekszárdi Egyesülete volt a vendége a
húsvét utáni első munkanapon
a paksi atomerőműnek. A szervezet egy új program keretében
látogatott Paksra. A Vendégül
látjuk Magyarországot címet
kapta az új kezdeményezés,
amelynek lényege, hogy elsősorban nagycsaládos és nyugdíjas civilszervezetek kapnak
lehetőséget erőműlátogatásra.
A létesítmény nemcsak nyitott
kapukkal fogadja őket, hanem
az utazásuk költségeit is magára
vállalja. Mint dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató hangsúlyozta, azok, akiknek személyes élményük van az atomerőművel kapcsolatban, jobban
elfogadják, támogatják azt. Szavait a látogatók megerősítették.
Muth Erik 14 esztendős, a bonyhádi Petőfi Sándor Gimnáziumban szeretne továbbtanulni,

mentőtisztnek készül. Bár nem
műszaki érdeklődésű, az erőmű
felkeltette az érdeklődését. Mint
mesélte, nagy élmény volt a látogatóközpont tetejéről látni az
egész létesítményt, ami jóval nagyobb, mint képzelte. Hozzátette, korábban hallott róla olyan
véleményeket, hogy veszélyes és

szennyezi a környezetét, de éppen ennek ellenkezőjéről győződhetett meg a látogatás során.
A Nagycsaládosok Szekszárdi
Egyesületének szóvivője, Heim
Károly azt mondta, az atomerőművet befogadta a környezete.
Véleménye szerint építésekor
mindennapos téma volt a kör-

nyéken élők körében a nukleáris létesítmény, ma már nem az.
Mint hangsúlyozta, szükséges,
hasznos, környezetét nem károsító erőműnek tartja, igaz, tette
hozzá, ő villamosmérnök, így,
ha nem is üzemeltetői szinten,
de az átlagnál többet tud róla.
Arról is beszélt, hogy egyesületüket azért hozták létre, hogy az
anyaság és a család fontosságát
hirdessék, ellássák a családok,
a gyerekek érdekképviseletét,
közösséget kovácsoljanak a tagságból. Ennek eszköze a közös
ismeretszerzés, kirándulás, beleértve a paksi atomerőműben
tett látogatást is.
Az év során még sok hasonló egyesületnek lesz lehetősége a hasonló közösségépítésre,
hiszen minden megyéből érkeznek majd nagycsaládos és
nyugdíjascsoportok Paksra.
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Ápolják a cigány hagyományokat

– A tánc során egyfajta történetet mesélnek el: ha férfiak és
nők táncolnak együtt, a férfinak
kell irányítani, a nő megpróbál
a férfi háta mögé kerülni, de
ezt a férfinak el kell hárítania,
ha nem sikerül, az szégyen a
romák között – Mayer Tímea,
a paksi roma önkormányzat
irodavezetője mesél így a cigánytáncról. Ezúttal lapunknak,
de gyerekeknek is szokott. Két
iskolában tanít alsó tagozatosokat a cigánytánc fortélyaira. A
programot 2011-ben a II. Rákóczi Ferenc iskolában Nagyné
Papp Brigitta esélyegyenlőségi
referenssel indították útjára va-

lamivel több mint egy tucatnyi
gyerkőccel, ma hárman-négyen
látogatják a foglalkozásokat.
A Bezerédj Általános Iskola
Gyógypedagógiai Intézményegységében később, tavaly indult el a foglalkozás körülbelül
tíz gyerekkel. A cél – mint Tímea elmondta – az, hogy romák
és nem romák megismerjék a
cigány tánckultúrát és egyfajta mozgásban is részük legyen
azon kívül, hogy vannak testnevelésóráik. – Ezzel nemcsak egy
táncot ismerhetnek meg, hanem egy másik népcsoport hagyományait, mivel a tánc útján
a roma kultúra alapjait is igyek-

szünk továbbadni – hangsúlyozza az irodavezető. Hozzátette, itt is, ott is szívesen bővítenék
a létszámot, de nagyon nehéz
ösztönözni a gyerekeket. Hogy
mégsem mondanak le róla,
annak egyik oka az, hogy azt
vallják: a tánc egyfajta megismerést, elfogadást szolgál, másrészt nem szabad veszni hagyni
a hagyományokat. Az, hogy
létrehozzanak egy táncegyüttest, nem új keletű elképzelés,
de eléggé elérhetetlennek tűnő
cél. Mint Mayer Tímea mondja, már az a németkéri csoport
sincs meg, ahol ő megismerte,
megszerette a cigánytáncot, de

valójában a környéken sem tud
aktív együttesről, pedig az eredeti tervük az volt, hogy a közösségi ház bázisán alapítanak
egy paksi cigány tánccsoportot, amely majd a programjaik
állandó résztvevője lesz. Addig is, amíg ez létrejön, Tímea
igyekszik egy kicsit kalauzolni a
cigánytánc világában a gyerekeket. Miként kiemelte, akár más
népekének, az ő táncaiknak is
számos fajtája van, legismertebbek a Maros-menti román,
a dunántúli, a szabolcs-szatmári cigánytáncok, a botoló, ami
hasonló alapon működik, mint
a magyar néptánc, csak cigány
motívumokkal.
– Fontosnak tartjuk, hogy megőrizzék hagyományainkat, mi
kívülállók megismerjük ezeket,
közelebb kerüljünk kultúrájukhoz – erről már a Bezerédj
Általános Iskola intézményegységének vezetője beszélt annak
kapcsán, hogy az iskolaalapítás
120 éves évfordulójára rendezett
projekthetet ők a cigányságnak
szentelték. Péri Csilla beszámolt
róla, hogy hagyományos roma
ételek készítésével, cigány muzsikával, tánccal ismerkedtek.
Segítséget kaptak a nemzetiségi
önkormányzattól, illetve idősebb cigányasszonyoktól, akik
elsősorban a tradicionális ételek
elkészítésével ismertették meg
az érdeklődőket.
-vt-

Romák ismerkedtek az atomerőművel
A város önkormányzata a cigány nemzetiségi önkormányzattal közösen erőműlátogatásra
hívta a paksi romákat húsvét
előtt. Gomán János nemzetiségi önkormányzati képviselő
vezetésével tizenhatan éltek a
lehetőséggel, s töltöttek el két
tartalmas órát a várossal szomszédos létesítményben. Egy
januárban rendezett roma lakossági fórumon hangzott el a
felvetés, hogy sok Pakson élő
cigány ember nem járt még az
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atomerőműben. Ez indította
útjára a szervezést, amelyben
Leber Ferenc alpolgármester
oroszlánrészt vállalt. – Kézenfekvő volt a felajánlás, hogy ezt
vállalom – fogalmazott utalván
arra, hogy hosszú idő óta munkatársa az atomerőműnek, s
gyakorta kalauzol vendégeket
magyar, angol vagy orosz nyelven. Immár mint az MVM Paks
II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.
üzemviteli vezetője vállalta az
alkalmi idegenvezető szerepét.

Mivel a csoport jelentős részét
gyerekek alkották, hozzájuk
igazította mondandóját. Leber
Ferenc a látogatóközpontban
beszélt az atomtechnikáról,
illetve a villamosenergia-termelésről, míg az Atomenergetikai Múzeumban Beregnyei
Miklós üzemtörténész fogadta
a társaságot, s mutatta be nekik az ott kiállított tárgyakat.
Leber Ferenc azt mondta, hogy
a mostani ismeretterjesztő kiránduláshoz az önkormányzat

biztosított járművet, a szervezésben Mayer Tímea, a cigány
önkormányzat irodavezetője
segített. A nemzetiségi önkormányzat elnöke, Berki Attila a
kirándulás kapcsán megjegyezte, szomorúan vette tudomásul,
hogy a kezdeti nagy lelkesedés
hamar megcsappant és az önkormányzat által biztosított
hatalmas busz szinte üresen tátongott, csupán tizenhat ember
ment el a programra.
Vida Tünde

A zöldcsütörtökről is tanultak
Csuhéból kismadarakat, ajtódíszt készítettek ebben az évben
a gyerekek a német nemzetiségi önkormányzat irodájában.
A húsvéti előkészületek, akár
a karácsonyi, régi programja a
paksi német önkormányzatnak.
Ezekre a helyi általános iskolák
német nemzetiségi osztályaiban tanuló alsósokat hívják. A
házigazda minden alkalommal
Racskó Steffi képviselő, akinek
mind a gyerekeket kísérő pedagógusok, mind a testület tagjai
segítségére vannak. Idén sem
volt ez másképp, szorgalmasan
kötötték a masnikat, hajtották a
drótot a képviselők is a lurkókkal együtt. A gyerekek egyre
felkészültebben érkeznek, tudtuk meg Racskó Steffitől. Idén
versekkel, dalokkal lepték meg.
Ő pedig a német nyelvterület-

re jellemző szokásokról beszélt
nekik, természetesen elsősorban németül, figyelembe véve a
nyelvtudásukat. Mint mondta,
legjellemzőbb különbség a nemzeti szokások között, hogy Németországban a locsolás hagyománya ismeretlen, van viszont
Gründonnerstag, azaz zöldcsütörtök, amikor csak salátákat,
„zöld” ételeket esznek, és – elsősorban a paraszti világban –
szokás volt a húsvéti séta, azaz a
határjárás. A Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselője kiemelte, hogy programjuk nem titkolt célja az is, hogy
őket, a német önkormányzatot
és annak tagjait is megismerjék
a gyerekek, tudjanak arról, hogy
hova fordulhatnak. A kapcsolat
nem merül ki az ünnepi előkészületekben, Sprich Deutsch!

néven német nyelvi vetélkedőt
hirdetnek rendszeresen a felső
tagozatosok számára, és a német

nemzetiségi oktatásban részt
vevő diákok állandó fellépői az ő
rendezvényeiknek.
-vida-

Míves hímes tojások a múzeumban

Húsvétkor elmaradhatatlan a
festett, díszített tojás, ami az ünnepi asztal éke lehet, illetve ezzel ajándékozzák meg a lányok
locsolóikat. A hímes tojásokat
többféle technikával el lehet készíteni, amiből a Városi Múzeum játszóházi foglalkozássorozatán ízelítőt kaptak a gyerekek.

A tojás az élet, a feltámadás jelképe de a termékenység szimbóluma is, így kapcsolódik a
húsvéthoz és ma is élő népszokásunkhoz, a húsvéti locsoláshoz. A tojások színezése,
díszítése régi korokra nyúlik
vissza, és több módja ismert.
A leggyakrabban használt szín

a piros, amelynek védőerőt tulajdonítottak, egyes feltevések
szerint pedig Krisztus kiontott vérét jelképezi. Minderről,
azaz a húsvéti tojás eredetéről,
festéséről, a díszítő motívumok
jelentéséről is szó volt a Városi
Múzeum ünnepet megelőző
játszóházi sorozatán, amelyet
óvodásoknak, általános és középiskolásoknak szerveztek.
Az egyórás foglalkozásokat
beszélgetéssel kezdték, ahol az
említett ismereteken túl a festőnövényekről is szó volt, mint
például a vöröshagyma, fokhagyma, diólevél, cékla vagy a
spenót, majd a csoportok a kőtárban a számos díszítő technikából ki is próbálhattak egy,
az életkoruknak megfelelőt. A
legkisebbek a berzselést ismerhették meg, második osztálytól írott tojásokat készítettek
a gyerekek, a legidősebbek
pedig már megpróbálkozhattak a karcolással. A berzselés,
azaz a levélrátétes módozat a
legegyszerűbb a hagyományos
festések közül. Lényege, hogy

különböző formájú leveleket
kell benedvesítve rásimítani
a tojásra, majd egy darab harisnya segítségével jó szorosan rögzíteni. Ezután mehet a
festőlébe a tojás. Ha elég szoros
volt a rögzítés, akkor a levelek
alá nem folyik be a festőlé, ott
a tojás eredeti színű marad. Az
írott tojás ehhez hasonló, csak
ott olvasztott viasszal, íróka
segítségével kell a kívánt mintát a tojásra rajzolni. A festés
után le kell dörzsölni a viaszt,
aminek helyén a tojás szintén
eredeti színű marad. A karcolás lényege, hogy az egyszínűre
festett tojásról erre alkalmas
eszközzel lekaparják a festéket,
így rajzolják meg a kívánt motívumot. A foglalkozássorozat
négy napján 14 csoportban
340 gyermeket fogadtak, akik
a helyi általános iskolákból és
Madocsáról érkeztek. Ennél
több volt a bejelentkezettek
száma, de a rossz időjárás miatt közel tíz csoport lemondta
a foglalkozást.
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Gyermekvédelem: régi-új
szereplők a jelzőrendszerben
A gyermekvédelmi és családsegítő szektor áttekintése,
fejlesztési javaslatok megfogalmazása az elsődleges célja
az évente kötelezően megrendezett városi gyermekjóléti tanácskozásnak. A soros ülésen
több aktuális téma szerepelt
napirenden, így többek között
a jelzőrendszer működése, a
Járási Gyámhivatal feladatai és
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ bemutatása.
A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló
jogszabály értelmében a települési önkormányzat feladata a
helyi gyermekvédelmi rendszer
kiépítése és működtetése, valamint átfogó értékelés készítése
a gyermekjólét, a gyermekvéde-

lem települési rendszerének áttekintéséről. Az értékelés egyik
alapja a gyermekjóléti szolgálat
évente megrendezett tanácskozása, ahol a cél a települési
gyermekjóléti alapellátások valamennyi formájának áttekintése, és szükség szerint javaslatok
megfogalmazása a működés
javítására. Emellett feladat még
a jelzőrendszer éves működésének átfogó értékelése. Borbás László, a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
elmondta, Pakson alapvetően
jól működik a gyermekvédelmi jelzőrendszer, de van feladat.
Nagyon nehéz meghatározni,
hol van az a határ, amikor a jelzőrendszer adott tagjának szakmai kompetenciáját átlépi egy
ügy kezelése, és jelzést kell kül-

denie az illetékesekhez, ami a
szolgálatot vagy a gyámhivatalt
jelentheti. Például a veszélyeztetettség fogalmát igen pontosan
leírja a törvény, de ahhoz, hogy
a hétköznapi életben alkalmazni
tudja egy szakember, tapasztalatra, módszertani útmutatóra
van szükség. Olyan esetekkel is
találkoznak, amikor az elvárások nem teljesülnek, azaz nem
érkezik a jelzés. Ezért a jelzési
kötelezettség hangsúlyozása vis�szatérő feladat, hiszen a gyermekvédelem akkor teheti meg a
megfelelő lépéseket, ha a problémáról informálják a rendszer
tagjai, akik hivatásuknál fogva
napi szinten találkoznak a gyermekekkel (például a védőnő, a
pedagógus, az orvos, a családsegítő szolgálat vagy a rendőr).

A járási rendszer kiépítésével,
illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ létrehozásával régi-új feladatokat ellátó
szereplők jelentek meg a gyermekvédelmi jelzőrendszerben,
velük a kapcsolatot fel kell venni, és meg kell oldani a hosszú
távú, hatékony együttműködést,
ezért ezen intézmények bemutatása is napirenden volt a tanácskozáson. A városi gyermekjóléti
tanácskozásra meghívást kaptak
az önkormányzat, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást
biztosító intézmények és a jelzőrendszer tagjainak képviselői, a
gyámhivatal munkatársa, a fiatalkorúak pártfogó felügyelője,
valamint a megyei gyermek- és
ifjúságvédelmi koordinátor.
-kgy-

Magántanulók:
kivételezés vagy kényszer?
Ne csukjuk be a szemünket és ne
menjünk el a problémák mellett
– ez volt az egyik legfontosabb
tanulsága annak a szakmai tanácskozásnak, amelyet a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
tizedik alkalommal szervezett. A
megbeszélés célja az volt, hogy
áttekintsék a gyermekjóléti alapellátások valamennyi formáját,
javaslatokat fogalmazzanak meg
a működés javítására, illetve értékeljék a jelzőrendszer éves működését. A tapasztalatok szerint feltűnően kevés gyerek kér önállóan
segítséget, általában túlságosan
fiatalok a problémájuk jelzéséhez,
ezért a gyermekvédelmi jelzőrendszer megfelelő működése az
ott dolgozók személyes elkötelezettségén múlik. A jelzőrendszer
első számú tagjai az egészségügyi dolgozók, azaz a védőnők
vagy a házi gyermekorvosok,
akik rendszeresen kontaktusban
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vannak a gyerekekkel, illetve az
oktatási intézmények, azaz a pedagógusok. Problémát jelezhet
még a gyermekjóléti szolgálat
felé rendőrség, ügyészség, bíróság, de egy gyerek bántalmazása
vagy súlyos elhanyagolása esetén
bármely állampolgár és társadalmi szervezet is tehet lépéseket.
Az viszont nagyon fontos, hogy a
szakembereknek igazolható módon – írásban – kell ezt megtenni
a gyermekjóléti szolgálatnál, illetve hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása
esetén, emelte ki a megbeszélésen Nemes Judit. A probléma itt
kezdődik, ugyanis a jelzőrendszer tagjai ezt nagyon ritkán
vállalják fel, hívta fel a figyelmet
a Tolna megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatalának
osztályvezetője. Volt eset, ahol
nem jelezte az óvónő, hogy egy
páréves kisfiú több órán keresz-

tül nyelési és légzési nehézségekkel küzdött, amikor édesanyja
reggel otthagyta. A testi tünet
mögött a rendszeres bántalmazás miatti lelki sérülés állt, emelte
ki a példát. Jogszabályi változások nyomán, a gyermekvédelmi
bírság bevezetésének köszönhetően azonban már van lehetőség
szankcióra abban az esetben, ha
az illetékesek elmulasztják jelezni egy gyermek veszélyeztetettségét. A paksi kistérség területén
a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat (CSGYSZ) több száz
különböző esettel találkozott
már, jelenleg 285 családdal, ezen
belül 661 gyerekkel vannak kapcsolatban, a kezelt problémák
száma pedig kevéssel meghaladja
az ezret, emelte ki Borbás László
intézményvezető. A CSGYSZ a
kistérségben 13 településen biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatás, a családsegítés, valamint

a rendszeres szociális segélyben
részesülők
családgondozását,
továbbá a helyettes szülői hálózat szervezését. A gyermekjóléti szolgálat segítségét azonban
nemcsak a gyermek veszélyeztetettsége esetén lehet igénybe
venni, lehetőség van az iskolai
problémák, beilleszkedési zavarok kezelése érdekében szakmai
támogatást kérni.
Ma hazánkban közel nyolcezer
fiatal magántanulóként folytatja tanulmányait. Bár az otthon
tanuló diákok kiváltságos körülmények között élő gyermekként
élnek képzeletünkben, az ok csak
a legritkább esetben a kimagasló
teljesítmény, a kivételes családi
körülmény vagy a külföldi tartózkodás. A magántanulóság
nem a társadalmi elit kiváltsága,
sőt legtöbbször nem is kiváltság,
hanem egyfajta kényszer.
(Folytatás a 13. oldalon)

(Folytatás a 12. oldalról)
A magántanulóvá válás leggyakoribb okai a hiányzással
vagy magatartással kapcsolatos okok (lopás, fegyelmezetlenség, beilleszkedési zavarok)
vagy tanulással kapcsolatos indokok, mint a kirívóan gyenge
tanulmányi eredmény. A magántanulóvá nyilvánítást minden esetben a szülőnek kell
kérelmeznie, amivel az iskola
igazgatóját kell megkeresni,
aki a bejelentést követő három
napon belül köteles beszerezni a gyermekjóléti szolgálat
véleményét arról, hogy hátrányos-e ez a megoldás a tanulónak. A gyermekjóléti szolgálat
segítségét azonban már nemcsak abban az esetben érdemes
igénybe venni, amikor az igazolatlan hiányzások miatt szüneteltetik a családi pótlékot,
vagy az iskolából eltanácsolnak egy gyermeket. A szolgálat szakemberei információt
nyújthatnak alternatív megoldásokról a probléma kezelésére, elkerülve a tankötelezettség elmulasztását és az ezzel
járó jogi következményeket.
Ugyanis ötven kötelező tanórai foglalkozás elmulasztása
után az iskoláztatási támogatás
szüneteltethető az adott tanítási évben – erről már dr. Kissné

Képünk illusztráció
Bujdosó Klára, a járási gyámhivatal vezetője tájékoztatott.
Abban az esetben, ha valaki
betegség vagy magatartási,
tanulási nehézség miatt lesz
magántanuló, a vizsgáztatást
és az év közbeni felkészítést az

Keresik
a város borát
Első alkalommal, 2005-ben,
Spiesz József dunakömlődi
termelő cabernet sauvignonja
nyerte el a Paks Város Bora címet. Azóta minden évben ez
a városi borverseny egyik tétje. Tavaly 183 minta érkezett.
A bírálat négy kategóriában
történik: vörös, fehér, rozé és
siller. A borversenyre két palack borral nevezhet az a Paksi
Hegyközséghez tartozó szőlőterületet művelő gazda, aki fajtánként legalább száz liter saját
termelésű borral rendelkezik. A
minták leadásához a rendezők

iskolának kell biztosítania. A
felkészítést a már megszokott
tanárok végzik, rendszerint
tömbösített oktatással. A számonkérést általában félévenkénti vizsgáztatással oldják
meg. Emellett a közoktatási
törvényben előírt kötelesség,
hogy ha szükséges, akkor a tanulónak speciális szakembert,
gyógypedagógust is biztosítani
kell. Más a helyzet, ha a diák
kizárólag szülői döntés alapján lesz magántanuló, akkor az
iskolának csak a vizsgáztatás a
kötelessége. A felkészítésről a
szülőnek kell gondoskodnia,
ilyenkor nagyrészt magántanárokat szoktak fogadni. Fontos, hogy a közoktatási törvény
szerint a magántanulóságnak
minden esetben a gyermek érdekét kell szolgálnia, azonban
sajnos gyakran előfordul, hogy
a gyerek nem tud élni a tanulás
szabadságával, így a magánoktatás nem előnyére, inkább
hátrányára válik.
Matus Dóra

palackot és dugót biztosítanak,
amit április 9-től lehet átvenni,
munkanapokon 9-11 óráig, a
Hősök tere 1. szám alatti régi
borpincénél. Ugyanott adhatók le a versenyre szánt minták, legkésőbb április 15-én 12
óráig. A nevezési díj 500 forint
bormintánként.
A polgármesteri hivatal által
meghirdetett Paks Város Bora
címre azok a gazdák pályázhatnak, akik 350 palack fehér-, illetve vörösbort fel tudnak ajánlani a városnak, reprezentációs
célokra.

Eladó
ingatlanok

Dunakömlődön, a Radnóti utcában téglaépítésű 3 szobás családi ház garázzsal, lakható melléképülettel eladó. Ára: 12,8 M Ft

Gesztenyés utcában hőszigetelt,
erkélyes, 2 szobás, IV. emeleti lakás eladó. Ár: 7,8 M Ft.

Németkéren 1546 m2-es területen 125 m2-es 2 és félszobás,
összkomfortos, gázfűtéses családi ház melléképülettel, garáz�zsal, szuterénnal eladó. Irányár:
12,8 M Ft.

Az Óváros központjában, a
Duna mellett tetőtér-beépítéses, panorámás, 3 és fél szoba
összkomfortos családi ház nagy
terasszal eladó. Irányár: 28 M Ft.
A Mező utca 11 szám alatt 3
szobás családi ház, pincével,
melléképületekkel eladó. Vállalkozási telephelynek is alkalmas
Irányár: 12,5 M Ft.
A Május 1 utcában 700 m2-es
építési telek eladó. Ár: 4,7 M Ft.
Pakson, az Öreghegy utcában
1000 m2-es területen 86 m2-es
3 szoba összkomfortos családi
ház melléképülettel eladó. Ár:
19 M Ft.

Eladó családi ház Pakson, az
Öreghegy utcában. 2005-ben
épült, korszerű, energiatakarékos. Amerikai konyhás, három
hálószobával, fedett terasszal,
garázzsal, alapterülete 120 m2.
Értékegyeztetéssel két paksi lakásra cserélnénk.
Részletes felvilágosítás
Fonyó Ingatlan
és Média Iroda, Fonyó Lajos
Tel: 06-70/ 310-8374
E-mail:
fonyo.lajos@t-online.hu
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Programokat
is kínálnak
a kiállítás
mellé
Természetből otthonunkba: A gyékény, vessző
és nád felhasználása egy paraszti udvarban
címmel időszaki kiállítás nyílt a Városi Múzeumban. A tárlat Kákai Emese néprajz-muzeológus ötlete alapján valósult meg. A kiállítás régészeti utalásokkal és néhány jelenkori
tárggyal érzékelteti, hogy tulajdonképpen az
ókor óta nem változott lényegesen, és a mai
napig nem veszett ki a vessző- és nádfonás
mestersége. A tárlatot Kovács Gábor népzenész nyitotta meg.
– Többek közt egy kemencét és a hozzá tartozó tárgyakat mutatjuk be, így a kenyérsütés
eszközeit. Van egy górénk is a tyúkudvarhoz,
valamint az ehhez tartozó tárgyak, illetve egy
tornácrészletet is láthatnak az érdeklődők. A
mindennapi élethez kapcsolódó tárgyak közül a szabadidő eltöltésére szolgáló kézműves kosarakat és a gazdasághoz kapcsolódó

tárolóedényeket is kiállítottuk – fogalmazott Kákai Emese. A kiállítótér életnagyságú parasztiudvar-installációja Ring István
kiállításrendező munkája. Az érdeklődők
három kisfilm segítségével a leggyakoribb
kosárfonási technikákat, valamint a gyé-

kénykészítés módját is elsajátíthatják Kovács
Tibor gyékénykötő elbeszélése alapján. Az
időszaki kiállításhoz különféle programok is
kapcsolódnak majd Vass Napsugár múzeumpedagógus szervezésében. A tárlat június
másodikáig tekinthető meg.
Faller Gábor

Kilenc énekkar fellépésével Pakson rendezték meg a Tolna megyei XIII. Liszt Ferenc Kórustalálkozót. A Csengey Dénes Kulturális Központban tartott rendezvényen városunkat a Paksi Városi Vegyeskar és a Paksi Pedagógus Kórus képviselte. A találkozónak minden
évben más település ad otthont.
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Jótékonysági bolt nyílt
Két kutya fogadta a minap az
előtérben a Tesco áruház vásárlóit annak kapcsán, hogy nemrégiben megnyílt a Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és
Oktatási Alapítvány adománygyűjtő boltja. A pusztahencsei telephelyet is működtető szervezet
egyebek mellett kutyák, macskák
és nyulak segítségével foglalkozik
értelmi vagy szervi sérült felnőttek, gyerekek fejlesztésével. A
most nyitott charity bolt lényege,
hogy az ott kapható, önkéntesek
által felajánlott és készített termékeket a támogató szándékú vásárlók megvehetik és az összeget a
segítségre szorulók fejlesztésére,
állatokkal való terápiás kezelésére fordítják. Minden, ami a pultban található, megvásárolható, az
adomány értéke tetszőleges. Az
adománygyűjtő zárt, bevételeit
mindennap adminisztrálják, tá-

jékoztatott Gaál Györgyi ügyvezető. Az alapítvány elnöke elárulta, az adománygyűjtő boltban az
is különleges, hogy a termékeket
is önkéntesek ajánlják fel, illetve
az alapítvánnyal dolgozó fogyatékos gyermekek készítik.
A szervezet trénerei által képzett állatok megtanulják, hogy
bármilyen helyzetben nyugodtak maradjanak, tökéletesen
irányíthatóak legyenek, a feladatokat engedelmesen végezzék és bárkinek szót fogadjanak – részletezi Gaál Györgyi
–, így idősek és gyermekek segítésére egyaránt alkalmasak.
A segítő kutyák például együtt
csúszdázhatnak a gyermekekkel, segíthetnek nekik a tanulásban, időskorúaknak a napi
tevékenységek
elvégzésében,
de megkönnyíthetik egy autista mindennapjait, fokozhatják

közlekedésbiztonságát. – Paks
rendkívül nyitott város, ami
azért is nagyszerű lehetőség,
mert a terápiás állatokhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének lehetősége a fővároson kívül erősen korlátozott,
vidékiek számára eddig nehezen volt elérhető – emelte ki a
2005-ben Budapesten alapított,
országos szervezet vezetője. A
munkájukat segítő adománygyűjtő pultban az eladó termékek mellett reggelizősarkot is
kialakítanak
szendvicsekkel,
teával és a tervek szerint a hét
minden napján, az áruház nyitvatartási idejében várják a segítő
szándékú érdeklődőket. A szervezet adományozók és önkéntesek jelentkezésére is számít a
pultos szolgálat ellátásával és a
termékek felajánlásával kapcsolatban.
MD

Keresik
az új logót
Az Együtt a parlagfű ellen Alapítvány pályázatot hirdet Virágos Matrica néven azzal a céllal,
hogy új akciójához logót terveztessen. A szervezet nyáron ismét
körbejárja Paks városát, és azon
családi házak, amelyek környezete virágos, tiszta és rendezett,
jutalmul egy Virágos Matricát
kapnak, amit a tulajdonosok kiragaszthatnak a postaládájukra.
Ahhoz, hogy megtalálják a Virágos Matrica-program jelképeként szolgáló legszebb emblémát, az iskolások segítségét
kérik. Az első helyezett tizenötezer forintos könyvvásárlási
utalványt nyerhet. A benyújtott
pályázatokat az alapítvány kuratóriuma bírálja el, a terveket a szervezet székhelyén az
Atomfitt Centrumban kell leadni május 12-ig, és az embléma hátoldalán fel kell tüntetni a
készítő nevét és címét. További
információ a 06-75/510-414-es
telefonszámon kérhető.

Nép ügyvédje
A megyei kormányhivatal igazságügyi szolgálata Pakson is tart
ügyfélfogadásokat. Jogi segítségnyújtás és áldozatsegítés kérhető
a nép ügyvédjétől, aki a munkaügyi kirendeltség épületében
(Dózsa György út 62.) lesz elérhető április 16-án és 30-án, majd
május 14-én és 28-án, valamint
június 11-én és 25-én 9-12 óráig.

Kompjáratok
A kompot üzemeltető Charon
Kft. tájékoztatja a paksiakat,
hogy a Paks–Géderlak között
üzemelő komp március 31-től
7–12 óráig, majd 14–19 óráig
közlekedik óránként. Igény esetén különjáratot biztosítanak.
A kompátkeléssel kapcsolatban
információ a (20) 539-2617-es
számon kérhető.
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Sztárfellépőkkel ünnepeltek
Rendezvénysorozattal tette emlékezetessé az intézmény 120 éves
jubileumát a Bezerédj Általános
Iskola és Diákotthon. Iskolatörténeti, a vizuális tagozat tanulóinak alkotásaiból nyíló tárlat és

Tumpek Györgyi önálló kiállítása
mellett projekthét színesítette a
programsorozatot, amelyet gálaest zárt. Az ünnepi műsor elején
felavatták az iskola új zászlaját,
ezután két pedagógus, Kernné

Magda Irén és Bencze Barnabás
helytörténeti munkáját köszönték
meg emlékplakettel. Hasonló elismerést kapott a két volt bezerédjs
dzsúdóbajnok, dr. Kovács Antal
és Braun Ákos is. A rendezvényen

Nem volt kérdés a zenei pálya
Károly Katalin a Budapesti
Operettszínház primadonnája,
a Nemzeti Színház zenei munkatársa, jelenleg a kecskeméti
Katona József Színház zenei
igazgatója, emellett televíziós
tehetségkutató műsorok zenei
vezetője, Szörényi Levente független produkcióinak állandó
résztvevője. A paksi származású
művész zenészcsaládban nőtt fel,
édesapja Pakson zongoratanár
és zeneszerző, ezért Katalin számára is természetes volt, hogy a
zenei pályát választja. Már egészen korán zongorához ült és
énekelt, a paksi művészeti iskolában Hartmanné Ujvári Erika
tanította zongorázni és Szuprics
Edit énekelni. A folytatásban
mindkettővel
hivatásszerűen
foglalkozott. Mára gyakorlatilag
mindenkivel dolgozott, aki az
operettszakmában él és mozog,
Oszvald Marikától Lehoczky
Zsuzsáig. Lehetősége volt számos nagy volumenű művésszel,
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karmesterrel dolgozni, beutazni
a világot. Amikor az Operettszínházba került, nagyobb hangsúlyt kapott az életében a színházi háttérmunka, a zenei vezetés.
A Bezerédj gálaműsorán a paksi
közönség is gyönyörködhetett a
művésznő hangjában. – Pakson
fellépni mindig izgalmasabb,
mint bárhol máshol, rengeteg
itt az ismerős, jobban izgulok és
jobban is szeretnék teljesíteni –
mondta fellépése előtt Katalin.
Látogatása kapcsán felidézte, a
nagy barátnős időszakok mind
régi alma materéhez kötik. – A
társasági élményeim mind ehhez az iskolához kötődnek, a
kirándulások, ünnepségek és a
barátok, több ilyen időszak az
életemben nem is volt, mert a
zenészpálya sok gyakorlással
jár, magányos műfaj – meséli. A
paksi közönséget Katalin a My
Fair Lady egyik dalával és A víg
özvegy egyik áriájával örvendeztette meg.
Matus D.

a jelenlegi diákok műsora mellett
olyan egykori tanítványok – Károly Katalin, Enyedi Sugárka és
Tóth Viktor – produkciójának
tapsolhatott a közönség, akik
mára ismert előadóművészek.

A művészetben nem létezik verseny
Már egészen kicsiként – a nagypapája faragta mikrofonnal – koncerteket adott az udvaron Enyedi
Sugárka. Hatéves korától szolfézsra járt, aztán hegedülni tanult, és
közben a Bezerédj iskola kórusában erősítette az alt szólamot.
Pedig a dzsesszénekesnő útja
többfelé indult, mégis a fő csapásirány a muzsika maradt. Többek
között versenyszerűen cselgáncsozott hat éven át, s mikor sportélete szóba kerül, büszkén említi
mestereit. A dzsúdót középiskolai
és egyetemi évei alatt már nem
tudta folytatni. Az előbbit Pakson
az ESZI-ben végezte idegen nyelvi
titkárnő szakon. Innen Szegedre
került, ahol dráma- és színháztudomány, majd amerikanisztika
szakon folytatta tanulmányait.
Ezzel párhuzamosan Budapesten
képezte tovább zenei és énektudását. Később az Erkel Ferenc
Zeneművészeti Konzervatórium
dzsesszének szakát is elvégezte.
A sokfelé ágazó érdeklődési körből kristályosodott ki a dzsessz,

amiről a világszerte fellépő énekesnő olyan átszellemülten, mosolyogva tud beszélni, hogy az
élő zenére kevésbé nyitott hallgatónak is kedve támad elmenni
a koncertjére. Elmondja, hogy
afrikai és európai gyökerekből
Amerikában alakult ki ez a műfaj, ami egészen befogadó, hiszen
rengeteg irányzatot, stílust magába tud olvasztani. A „létező legnyitottabb dolog”, ami a különböző nyelveken és improvizációkon
keresztül az előadó egyéniségén
alapul. Sugárka az a fajta énekes,
aki akár tangótáncórákat is vesz,
hogy a színpadon minél hitelesebben bele tudja magát élni abba
a világba, amit meg szeretne jeleníteni. Külföldön is elismerik
énekhangját, spanyol-angol nyelvű saját kompozíciókból álló új
lemezét. Több megmérettetésen
is sikerrel szerepelt, és díjakkal
büszkélkedhet, mégis úgy érzi, a
művészetben nem lehet verseny:
egy művésznek az odaadás a legfontosabb erénye.
-gyi-

Dzsessz alázattal, természetesen
A Bezerédj egykori tanulója,
Tóth Viktor dzsesszmuzsikus
nyolcadikban kezdett zeneiskolába járni azért, mert szerelmes lett a szaxofon hangjába.
(A hangszert egyébként először
a hangja alapján trombitának
hitte.) – Van bennem egy rezgés
a zene felé, amit az altszaxofonban találtam meg, és nagyobb
kihívást jelent számomra ez a
hangszer, mint a fajtájába tartozó basszus, bariton, tenor vagy
szoprán hangmagasságúak –
magyarázza választását.
A bezerédjs éveket követően
Szekszárdra került építésztechnikumba, ami csak kitérő volt az
életében, mert ez idő tájt hallotta
meg Molnár Ákos mester játékát, akihez aztán évekig járt fújni
tanulni. Játszott big bandekben,
amikben később szólista lett,
több magántanár okította, és
végül a Zeneművészeti Főiskola

dzsessz tanszakán szerzett szaxofonművész és -tanár diplomát.
Oktat fiatalokat dzsessztáborokban, ilyenkor szükségesnek tartja, hogy megfejtse a gyerekekkel
a zenét körülvevő misztériumot.
Hogy ezáltal fejlődjenek a zenében, mélyebben értelmezzék, és
ne csak tárgyként tekintsenek
egy hangra, ritmusra, megtanulandó darabra. Büszkélkedhetne díjaival, koncertjeivel, hogy
bejárta az Egyesült Államokat,
és hogy a 2010-es év dzsesszszemélyiségének választották,
mégse ezt teszi. Hanem csak ül
a teásbögréjével egyszerűen, és
a művészetek egymásra hatásáról, a kreativitás fejlesztéséről, a
„pillanatban levés” és az improvizáció fontosságáról, a közönség előadásra ható befolyásáról,
valamint a díjaknál is fontosabb
emberi kapcsolatokról beszél
alázattal, természetesen. -gyulaiPaksi Hírnök, 2013. április 5. n 17

Díjaztuk őket

Ahol a szíve, ott az otthona
Játék helyett orgona mögé ült egy egyházi
táborban, kilencévesen pedig már megérintette Bach szelleme Szabó Katát, aki
hosszú utat tett meg azóta, hogy istentiszteleteket kísért: a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány egykori díjazottja mára
elismert orgonaművész. Az Amerikát és
Németországot is megjárt orgonista elmondta, itthon érzi otthon magát annak
ellenére, hogy a nemzetközi tapasztalatszerzést nélkülözhetetlennek tartja.
Külön öröm volt, hogy régi ismerőshöz kopogtathattam: egy óvodában kezdtünk, most
mégis enyhe megszeppenéssel néztem az azóta művésznővé érett fiatal hölgyet. – Ugyan,
ő a mi Katánk! – jegyezte meg nevetve édesapja. Szabó Kata, aki legközelebb Svájcban
ad orgonakoncertet, előbb szülővárosa, Paks
lakosait örvendezteti meg előadásával az
evangélikus templomban lapunk megjelenésének napján. Tanulmányait hétévesen kezdte
a művészeti iskolában zongora szakon, majd
11 évesen kántorkodni kezdett a református
templomban. Kezdetben helyettesként ismerkedett a hangszerrel, aztán már énekeket kísért, szólamokat tanult és rövidesen felismerte, erre született: orgonázás közben mintha
szárnyalna. 14 évesen felvételt nyert a pécsi
művészeti szakközépiskola orgona szakára,
majd 2005-től a Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskolában folytatta tanulmányait
Budapesten. 2006 szeptemberétől a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója lett

Pálúr János, Ruppert István, majd Fassang
László professzoroknál, eközben hazai és
nemzetközi kurzusok rendszeres résztvevője
volt. Egy álom vált valóra azzal, hogy a Zeneakadémia szervezésében személyesen próbálhatta ki Párizs egyik laikusok számára rejtett
kincsét, a Notre Dame orgonáját. Egyetemi
tanulmányai alatt részt vett többek között
Karosi Bálint, valamint James David Christie
bostoni mesterkurzusán 2010 augusztusában.
Amerikai látogatása kapcsán elárulta, az országból ketten kaptak lehetőséget az utazásra.
A bostoni orgonakurzus záró koncertjén külhoni magyarokat örvendeztettek meg egyebek mellett honi klasszikusokkal és a látogatás
különleges élménye volt, hogy kipróbálhatott
több, érdekességnek számító moziorgonát is.
2010 szeptemberében Christoph Bossert orgonaosztályának hallgatója lett a würzburgi
Hochschule für Musik Erasmus-ösztöndíjasaként, ahol jelenleg is folytatja tanulmányait
egyházzene szakon. Németországi tanulmányai olyan lehetőségekhez segítik, amelyekkel
egyébként soha nem élhetne, a régi hangszerek szerelmeseként megtiszteltetésnek veszi,
hogy játszhat Bach korabeli hangszereken és
szerencsés, hogy világot láthat. Így jutott el
Madridba is, ahol megismerkedhetett a turisták elől elzárt, a spanyol királyi udvar féltve
őrzött orgonájával.
– Würzburg csodásan szép város és Németországban különösen nagy hagyománya
van az orgona mesterének, Bachnak, aki a
példaképem, ezért fantasztikus itt tanulni –

mondta Kata. Ráadásul az egyetem nagyon
modern, a diákok számára minden megvan, amitől otthonosan érezhetik magukat,
a gyakorlótermek felszereltsége pedig kiváló,
fejtette ki Kata. Hozzátette, az orgona mellett
karvezetést és éneket is tanul, ugyanis egy
egyházzenei foglalkozásnál ezek mind elengedhetetlen ismeretek. – Számomra igazán
fontos, hogy a zenével minél több módon
foglalkozhassak. Mivel teljes állásban kevesebb lehetőségem maradna a gyakorlásra és
koncertezésre, örülnék, ha szabadfoglalkoztatású művészként meg tudnám keresni a
kenyerem – emelte ki. Jelenleg a tanulás mellett templomban orgonál, zongorát tanít és
kórust is vezet, de fellépésekből sincs hiány.
Paksi koncertje egyben köszönetnyilvánítás
is mindazoknak, akik eddig segítették zenei
fejlődésében, bátorították és bíztak benne,
emelte ki Kata. Az eredményes paksi fiatal
elárulta, örülne, ha egyszer hazájában kamatoztathatná tudását és nagyon fontosnak
tartja, hogy itthon is fellépjen, ugyanis a szíve
mindig hazahúzza.
Matus Dóra

Tisztújítás
a hegyközségben

Sikert aratott
a paksi kadarka

A Paksi Hegyközség tisztújító
közgyűlésén a tagság bizalmat
szavazott Kanczler Istvánné elnöknek. A vezetőség is maradt
a korábbi, a választmányban
viszont Bacs Sándor helyére Keresztes Pált választották, míg az
ellenőrző bizottság elnöke dr.
Orova Tibor lett. Az új hegybíró
személyéről pályáztatást követően dönt az új elnökség. A tisztújítás előtt napirenden szerepelt
a tavalyi gazdálkodás is. A nyolc
települést magába foglaló szerve-

18. alkalommal rendezték meg
Kiskőrösön az István Borházban a
nemzetközi kadarkaborversenyt.
A hazai, valamint a határainkon
túl is ismert és elismert borversenyre minden évben egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik: a
Délvidékről, Erdélyből, s idén először már Bulgáriából is neveztek.
A versenyre kizárólag kadarka borokkal lehetett nevezni fehér, rozé,
siller és vörös színekben. A 118
minta közül egy paksi is kiemelkedő eredményt ért el a megmére-
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zet minden évben gazdag programot kínál a 450 fős tagságnak.
A borversenyek mellett növényvédelmi előadásokon, bemutatókon vesznek részt, a kirándulásokon pedig a magyar
borvidékekkel ismerkednek. A
szervezet a tél végi, kora tavaszi
időszakban szervezi borversenyeit. A települések többségén,
többek közt Madocsán, Bölcskén
és Nagydorogon már lezajlott a
bormustra, a paksit április első
hétvégéjén rendezik.
-efgé-

tésen: a Szentendrei Kadarka Kör
a legjobb hagyományos íz- és aromavilágot képviselő kadarkának
minősítette Kovács Mihály aranyérmes és különdíjas borát. A paksi
borosgazdák a minap a szekszárdi
borvidékhez tartozó zombai borversenyen is bizonyítottak. Ott
108 minta közül Szedmák Istváné
is elhozott két aranyat és egy ezüstöt, emellett Ács Sándor és Girst
János bora is kiérdemelt egy-egy
ezüstöt, Kovács Mihályé pedig egy
aranyat.
-md-

Házhoz
megyünk!

Jó napot, mi újság?

Halász Károly
Két időszaki kiállításon is láthatják napjainkban Halász Károly munkáit. A Paksi Képtárban egy monumentális tárlat
résztvevője. A Konceptualizmus
ma nagyjából száz művész
munkáit vonultatja fel. Szintén hosszú azoknak a lajstroma, akik a budapesti Ludwig
Múzeum rendhagyó témájú,
A meztelen férfi című tárlatán
mutatkoznak be. Halász Károly az utóbbi kapcsán elmeséli, hogy valamikor a ’70–80-as
években csinált egy sorozatot.
Az alapötlet az volt, hogy férfitestet modulrendszerben fotózott, ötvözve a két, egymástól
eltérő formavilágot. – Van egy
bizonyos ellentét a fotó és a
geometria között is, és én ezt
érdekesnek találtam – meséli.
Mint mondja 2000-ben újra
felvette ezt a témát, s amikor
adódott modell, mindig újra
igyekezett tökéletesíteni. – Nagyon megszerettem a fotózást,
szinte a tavalyi évig fényképeztem – jegyezte meg. Hozzátette,
mostanában nagyon keresik a
galéristák, műgyűjtők a fotókat,
főleg a ’70-es évekből. Az igazi
érték az, amit saját maga nagyított, igazi fotópapírra. Ezt neve-

zik vintázsnak – fűzi hozzá magyarázatképp. Tavaly például a
kecskeméti fotómúzeumból keresték meg, ajándékozott nekik
„egy-két garnitúrát”. Korábban,
négy-öt éve még eladás is volt,
de mostanra a múzeumok igen
szegények lettek, fűzi hozzá.
Azt nem lehet mondani, hogy
egymásnak adják nála a kilincset, vidéken nehezen is találják meg. Saját bevallása szerint
nem túl jó üzletember, de fél
áron nem adja oda a munkáit,
és egyébként is nehezen válik
meg tőlük. Ez is az oka, hogy
a műhelye tele van, szinte alig
lehet mozogni. A minap hozzáfogott korábbi alkotásainak
konzerválásához, restaurálásához, amihez az önkormányzattól pályázaton támogatást
kapott. Elkezdte téma szerint
és időrendi sorrendben rendszerezni a munkáit. Új munkára is sikerrel pályázott, egy
paksi témájú sorozat készítését
tervezte. Ötlet van, a korszerű,
új technikáktól sem ódzkodik.
Hogy születnek-e mostanában
vagy a jövőben új művek Halász Károly keze alatt, az most
kérdéses. Ennek a 2006-ban
Munkácsy-díjjal elismert kép-

zőművész egészségi állapota
az oka. Mint ahogy annak is,
hogy nem szeretett otthonában, hanem az idősek otthonának egyik szobájában találjuk
meg. Károly még kissé tétován
keresi a klubhelyiséget, ahol
nyugodtan tudunk diskurálni
és a kerekesszékkel való manőverezésben is bizonytalan. Nem
csoda, legfeljebb egy hete volt
ahhoz, hogy hozzászokjon, hátralévő életét fél lábbal kell leélnie. – Már felocsúdtam, de elfogadni nehéz – vallja be. Három
éve kezdődött a jobb lábával a
tortúra, amelynek végén térd
alatt amputálni kellett. Otthon,
egyedül nem tud mozogni,
élni, így került az intézménybe. Ígérik, hogy műlábat kap, a
másikba protézist. Azt mondja,
kap talán egy laptopot, jó volna
internet is, de ezeknek a fenntartását még nem tudja, hogyan fogja megoldani, hiszen a
nyugdíja véges. – Szeretném, ha
új lábam lenne, szeretnék valamilyen módon hazakerülni,
dolgozni. Hiányzik, fontos az
otthoni környezet. Ha az nincs,
ez nem más, mint vegetálás,
aminek nem látom értelmét –
összegzi.
-vt-

A szerkesztőség nagy örömére
szolgál, hogy olvasóink nagy
része nemcsak várja, de elvárja
a kéthetente megjelenő Paksi
Hírnök érkezését. Jó hír, hogy
ezentúl akár garantáltan kézhez kaphatja a város lapját: új
akciónk keretében mindössze
a postaköltségért cserébe a postaládájába kézbesítjük kedvenc
helyi újságját. Ha nem szeretné, hogy lemaradjon a város
frekventált pontjain terjesztett
Paksi Hírnökről, csupán an�nyit kell tennie, hogy befárad
a Dózsa György út 51-53. szám
alatt található szerkesztőségbe
(TelePaks Kistérségi Televízió,
a járási hivatal mellett), és gyártásvezető kollégánknál befizeti
az éves díjat. (Ez jelenleg az idei
fennmaradó tizenhét megjelenést 150 forinttal számolva:
2550 forint.)

Kiállítássoroló
Garay János, a reformkor szekszárdi születésű, ünnepelt költőjének életútját mutatja be az
a vándorkiállítás, amely lapzártánk napján a Pákolitz István
Városi Könyvtárba érkezett. A
Wosinsky Mór Megyei Múzeum anyagából Lovas Csilla által
összeállított tárlat tablósorozaton idézi fel a kétszáz évvel
ezelőtt született költő, újságíró
munkásságát, életét.
A Városi Múzeumban a Természetből otthonunkba címmel
nyílt kiállítást nézhetik meg az
érdeklődők. A Paksi Képtárban
a Konceptualizmus ma című
tárlat tekinthető meg.
A Csengey Dénes Kulturális Központ Nagykiállítójában
Nagy Zoltán keramikus kiállítása várja a látogatókat, ugyanitt,
a Kiskiállítóban április 16-tól
a Paksi Képzőművészeti Iskola
évzáró kiállítása tekinthető meg.
A megnyitó 18 órakor lesz.
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Sport

Bronzérem a Magyar Kupán
Március utolsó hétvégéjén Pakson rendezték a férfi kosárlabda
Magyar Kupa négyes döntőjét. A
tragikus hirtelenséggel elhunyt
Morgen Ferdinándról elnevezett
tornán a címvédő Szolnoki Olaj
KK, az Alba Fehérvár, a Pécsi
VSK-Pannonpower és a házigazda Atomerőmű SE szerepelt.
A Gesztenyés úti sportcsarnokban az előző évi, szolnoki kupadöntőhöz hasonlóan az ASE az
Alba Fehérvárral mérkőzött a
döntőbe jutásért. Telt ház előtt,
igazi kupahangulatban kezdődött az első mérkőzés. Nagyon
belekezdett a Paks, két és fél perc
elteltével Vojvoda és Kámán tripláival 11-2-re elhúzott az Atom.
Gyors időkérés után rendezte
sorait az Alba, és a negyed végére 5 pontra csökkentette hátrányát. A második felvonásban
megtorpantak Williamsék, dobásaik rendre célt tévesztettek, a
Fehérvár pedig könyörtelenül kihasználta lehetőségeit. A félidőre
az 5 pontos előnyből 7 pontos
hátrány lett. A harmadik negyedet, ha egy ponttal is, de nyerték
Schmidt Béla tanítványai, nem
tűnt behozhatatlannak a végjátékra a 6 pontos hátrány. Az
utolsó negyedben hatalmas küzdelem zajlott, 4 pontra faragta le
hátrányát a Paks, sok volt a szabálytalanság, Tóth Ádám és a fehérvári Szabó Zsolt külön mec�cset vívott a palánk alatt. Elég volt
azonban ismét egy kis megingás,
amit az Alba könyörtelenül kihasznált és a negyed közepére 9
pontos előnyre tett szert. Ahogy
fogytak a percek, úgy forrósodott
a hangulat, a vége előtt 2 perccel
néhány, a hazaiak elleni játékvezetői ítélet hozta ki sodrából a
paksi szurkolótábort. Zo Williams 2+1-e még felcsillantotta a
reményt az Atomerőmű előtt, 5
pontra sikerült megközelíteni az
ellenfelet. Okosan és hatékonyan
őrizte azonban előnyét a Fehérvár, és nem engedte ki kezéből a
győzelmet. Atomerőmű SE–Alba
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Fehérvár 75-82 (26-21, 15-27,
18-17, 16-17).
A mérkőzés után Schmidt Béla,
az ASE vezetőedzője így értékelt:
– Gratulálok az Albának, jobb
volt ma a lepattanószedésük, és
sajnos nem tudtuk feltörni a zónavédekezésüket.
Az Alba elleni mérkőzés után következett a Magyar Kupa négyes
döntő ünnepélyes megnyitója.
A csapatok bevonulója után Kovács Antal, az Atomerőmű SE
elnöke lépett a mikrofonhoz.
Elmondta, hogy szomorú, mert
a Paks nem jutott döntőbe, és
biztos benne, hogy ha Morgen
Ferdinánd itt van, ők nyertek
volna a nemes küzdelemben.
Hozzátette, az ifjú sportoló nagy
küzdő és sportszerű ember volt.
Ez utóbbi példa követésére kérte
a szurkolókat is.
A második elődöntőben az Adria
Liga- és EuroChallenge Kuparésztvevő Szolnoki Olaj KK játszott a Pécsi VSK-Pannonpower

ellen. A tavalyi kupagyőztes kisebb
erődemonstrációt tartott, és nagy
fölénnyel verte a becsületesen küzdő, de komoly ellenállást kifejteni
képtelen baranyai együttest. Pécsi
VSK-PANNONPOWER–Szolnoki Olaj KK 61-97.
A torna második napján először
a bronzmérkőzésre került sor, az
ASE és a Pécsi VSK-PANNON
POWER csapatai között. Hazai
oldalon az volt a kérdés, hogy
az Alba elleni kemény és elvesztett csata után fel tud-e pörögni
a társaság. Nos, nagyon hamar
kiderült, hogy a bronz is nagyon
fontos a paksi fiúknak. Az első
negyedben hatalmas tempóban,
nagyon kemény védekezéssel
– összesen négy pontot engedélyezve ellenfelének – kezdett az
ASE. A folytatásban sem tudott
érdemben beleszólni a meccsbe a
PVSK, állva hagyta őket a hazai
csapat, a nagy kedvel játszó Levy
három negyed alatt 30 pontot
szerzett. Az utolsó felvonásban

már a fiataljait játszatta Schmidt
Béla, akik meg is hálálták a bizalmat. Megérdemelten, motiváltan és nagy különbséggel nyerte
meg a Magyar Kupa-bronzérmet
az Atomerőmű Sportegyesület
csapata. Atomerőmű SE–Pécsi
VSK-PANNONPOWER 96-58
(24-4, 29-21, 19-15, 24-18).
A döntőben az Alba Fehérvár
a Szolnoki Olaj KK-val csapott
össze. Az első percektől óriási
iramban estek egymásnak a felek, míg a fehérváriak sorra szerezték pontjaikat, addig a másik
oldalon több mint öt percet kellett várni az első találatra. Éledezett a Szolnok, hárompontos
kísérleteik többször a gyűrűben
landoltak, az első negyedbeli kilencpontos hátrányt a második
felvonásban sikerült egy pontra
csökkenteniük. A nagyszünet
után tovább vitte a lendület a
Tisza-partiakat és Florence két
triplájával hét ponttal elhúztak.
Az Alba azonban nem rogyott
meg, szigorított a védekezésén, és
a harmadik negyed végére Smith
és Hollis vezérletével a hétpontos hátrányból hétpontos előnyt
kovácsoltak. A záró felvonásban
szétzilálta ellenfelét az Alba, a
kék-fehér játékosok a végén már
extázisban játszottak. A kemény
védekezésből indított gyors támadásokra az Olajnak ezen az
estén nem volt ellenszere. A vége
magabiztos, kiütéses székesfehérvári győzelem lett. Alba Fehérvár–Szolnoki Olaj KK 74–54
(20-11, 15-23, 18-12, 21-8)
A Morgen Ferdinánd Férfi Kosárlabda Magyar Kupa döntő
végeredménye: 1. Alba Fehérvár,
2. Szolnoki Olaj KK, 3. ASE, 4.
Pécsi VSK-PANNONPOWER.
A Torna legértékesebb játékosa
címet Jarrod Jones (Alba Fehérvár) kapta, a Csapata legjobbja címet az Alba Fehérvárnál Roland
Moore, a Szolnoki Olaj KK-nál
Horváth Ákos, az ASE-nál pedig
Vojvoda Dávid érdemelte ki.
Kovács József

A Magyar Kupa
után nyilatkozták
Kerpel-Fronius Balázs
Nagyon örülök, hogy a bronzmeccsen ennyit játszhattam a
többi fiatallal együtt, mégiscsak
volt valamennyi tétje, de szerencsére viszonylag simára sikeredett. Jól is ment a játék. Bécó bá
(Schmidt Béla – a szerk.) felhívta a figyelmünket a meccs előtt,
hogy valószínűleg be tudunk
majd szállni, úgyhogy készüljünk
fel rá fejben. Az utasítás az volt,
hogy a védekezésben mindent tökéletesen csináljunk, támadásban
pedig minél magabiztosabban
hajtsuk végre a taktikát. Tavaly
voltam Szolnokon a Magyar Kupán, de ott nem léptem pályára.
Ez a második érmem, amihez
érthető módon többet tettem
hozzá, mint az előzőhöz.
Körtélyesi Gergely
Az elvesztett meccs után abszolút nem volt nehéz felpörögni a
bronzmeccsre. Bécó úgy készített
föl bennünket, hogy ez a harmadik hely is fontos hazai pályán, és
a csapat ennek megfelelően állt
hozzá. Sajnáljuk, hogy nem jött
össze szombaton a győzelem,
már csak azért is, mert bár az
Albacomp szerintem jobb csapat
nálunk, a tegnapi meccs nyerhető lett volna. Most szerda-szombat ritmusban játszunk tovább,
nem hiszem, hogy problémát fog
jelenteni, mert erre készültünk
egész idáig. A csapatban elég sok
játékos van, aki oda tudja tenni
magát a pályán, úgyhogy a sűrű
program nem lehet gond.
Jonathan Levy
Nem sikerült megtörnünk az
Alba zónavédekezését, és a lepattanókat is nagyon rossz aránnyal
szedtük, emiatt kaptunk ki az
Albától. A bronzmeccsre ugyanúgy készültünk, mint az elődöntőre, úgy mentünk pályára, hogy
100%-ot nyújtsunk. A Pécs ellen
már a szurkolóinkért is játszottunk, megpróbáltuk kárpótolni
őket.

Pupp Réka első
az európai ranglistán

Illés Máté
Kicsit csalódott voltam az Alba
elleni vereség miatt, a zónájuk
ellen megfagytunk és nem igazán
sikerültek úgy a támadásaink,
ahogy kellett volna. Mindemellett nagyon jó érzés volt, hogy 17
évesen átélhettem a kupadöntő 3.
helyezést. Nagyon köszönöm a
bizalmat, hogy ennyi lehetőséget
kaptam, igyekeztem meghálálni.
Az elején kicsit ideges voltam,
még nem játszottam ennyire sok
néző előtt.
Vojvoda Dávid
A bronzérem jobb, mint egy
ezüst, a döntőt elveszíteni mindig
nagy csalódás. Az Alba nagyon
erős volt a lepattanókban, ezt
nem sikerült kivédenünk, illetve
a gyors indításaikkal a második
negyedben mint a rakéta robbantottak. Rengeteg támadó lepattanót szedtek, ezekkel nem tudtunk
mit kezdeni, és a külső dobásaink
sem ültek. Lehet, hogy ha több
jó teljesítmény lett volna nálunk,
akkor mi játsszuk a döntőt a
Szolnokkal. Szeretnénk a középszakasz végére az első háromban
lenni, hogy jó helyről kezdhessük
a rájátszást, úgyhogy ezután már
gőzerővel készülünk a hátralévő
mérkőzéseinkre.
Steven Idlet
Fájt a szombati vereség, mert mi
is megnyerhettük volna az elődöntőt, ahogy a Fehérvár. Szerencsére a bronzmérkőzés továbbra
is motiváló maradt, fontos volt,
hogy itthon nyerjünk. Az Alba
ellen többet kellett volna betalálnunk a kosárba és a zónavédekezésüket meg kellett volna
törnünk. A Magyar Kupa hangulata nagyon tetszett, óriási a
szurkolótábor lelkesedése, nagy
élmény volt így játszani. A mostani teljesítményt tekintve a két
legjobb csapat játszotta a döntőt,
de remélem, hogy a bajnokság
végén az első háromban mi is ott
leszünk.
(joko)

– Fontos volt, hogy elérd a 48 kgos súlyt, hiszen a felnőttek között
már nincs 44 kg-os kategória a
dzsúdóban. Könnyen ment?
– Már tavaly az Eb előtt próbálkoztunk felmenni 48 kg-ra, ami
végül idénre sikerült. Fogyasztanom még nem kell, úgyhogy teljesen jó így most. Erősödni kellene még, súlyzózni, izomtömeget
növelni. Szeretek kondizni, úgyhogy ezzel nincs baj.
– Zágrábban ifjúsági Európa-kupát nyertél az új súlycsoportban,
milyennek láttad a mezőnyt?
– Nemzetközi versenyem még
csak egy volt ebben a súlycsoportban, így a mezőnyt nem nagyon ismerem, de sokan feljöttek
a 44 kg-ból a 48-ba, akárcsak
én. Most leszek 17 éves, ebben a
naptári évben még maradok az
ifjúsági korcsoportban. A zágrábi
kupához képest az európai élmezőny erősebb, például nem voltak
ott a franciák. Az Eb jóval keményebb lesz, ott már többek között
lesznek oroszok és törökök is. Itthon igazából nincs ellenfelem, az
utánpótlás nagyon gyenge ebben
a súlycsoportban. Az ASE-ban
Polgár Lucával, vagy kisebb fiúkkal edzek, meg járunk fel Budapestre keretedzésre is, ott is van
lehetőségem. Igazából minden
kedden fel kéne járnom Pestre,
de ezt nehéz megoldani.
– Tallinnban lesz június végén a
korcsoportos Európa-bajnokság,
hogy állsz a kiküldetéssel?

– Év elején vannak a válogató
versenyek, és akik rendelkeznek
nemzetközi eredményekkel, azok
jutnak be a válogatott keretbe. Az
Eb-induláshoz egy érem és egy
helyezés kell, ezek megvannak,
és mivel tavaly érmes voltam az
Eb-n, az is beleszámít, itthon nem
igazán van, aki megelőzhetne. A
legutóbbi törökországi versenyt
beleszámítva a súlycsoportomban az európai ranglistán jelenleg
az első helyen vagyok.
– Az idén világbajnokság is lesz,
méghozzá az USA-ban, Miamiban. Ha jól tudom, ez is a céljaid
között szerepel.
– Ahhoz már két érem kell, és
megteszek érte mindent, hogy
ott lehessek. Április elején lesz
egy Európa-kupa Tverben, utána Csehországba megyünk
Teplicébe, és a lengyelországi
Bielsko Bielába versenyezni. Szeretek utazni, és szerencsére az
iskola is támogat, hogy elmehessek ezekre a versenyekre. Sokat
számít, hogy az eredményeim
alapján szövetségi költségen tudjak utazni, mert így azt nem az
egyesületnek kell állnia.
– Tanulás, szabadidő? Mit csinálsz, ha éppen nem dzsúdózol?
– A Vak Bottyán Gimnázium
második osztályába járok, az
osztálytársaim segítenek, hogy
a versenyzés miatti lemaradást
pótolni tudjam. Szabadidőmben
pihenek, tévézem, olvasok vagy
az öcsémmel és a húgommal focizunk, ők egyébként az ASE-ban
kajakoznak.
– Nagyon jó edzőkkel dolgozol,
jönnek az eredmények is. Mit jelent neked a dzsúdó?
– Hangyási László mellett Braun Ákos az edzőm. Rendkívül
sokat jelent, hogy ő élversenyző
is volt, és folyamatosan átadja
nekünk a tapasztalatait, mindenben segít. Számomra a dzsúdó életcél, legalább egy olimpián
szeretnék részt venni, erre lehetőségem szerintem leghamarabb 2016-ban lesz.
Kovács J.
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Húszéves
jubileumra
készülnek

Nem termett babér
a Paksi FC II-nek

Húsz éve főként a labdarúgást kedvelő paksi polgárok
alakították meg a Paksi Labdarúgó Klubot. A szervezet
vezetője Bencze János lett, aki
folyamatosan szervezi a közösségi életet, legutóbb éves
közgyűlésre várta a tagságot
az Erzsébet Nagy Szállodába.
A taglétszám jelenleg harminc
feletti, ami az elmúlt időszakban gyarapodásnak indult.
A PLK rendszeres klubestjei
jó hangulatban telnek, nagy
hatással volt a résztvevőkre a
tavaly novemberi, Tomiszlav
Sziviccsel, az MVM Paks vezetőedzőjével való találkozó.
A mostani összejövetelen a
tagság beszámolót hallhatott
a klub gazdálkodásáról, anyagi helyzetéről, majd közösen
fogalmazták meg a 2013-as
célokat. A legjelentősebb ezek
közül az augusztusra tervezett
húszéves jubileum, melynek
kapcsán komoly programot
terveznek. A részletekről később tájékoztatnak.
röné

A 2012/13-as szezon tavaszi
fordulóiban nem sok sikerélménye volt eddig a Ness
Hungary NB II. Nyugati csoportjában szereplő Paksi FC
II. csapatának. Lengyel Ferenc
együttese az első két játéknapon egyaránt 1:0-ra kapott ki
soros riválisától, majd hazai
pályán a listavezető Puskás
Akadémia 2:0-ra verte a zöldfehéreket. Legutóbb Sopron-

MASSZŐRKÉPZÉS
(svédmasszázs) indul
Szekszárdon április 20-tól,
Bonyhádon április 17-től,
Pakson április 18-tól,
Bátaszéken május 8-tól.

Ára: 45 000 Ft

ban Pap Roland révén már
megszületett az első tavaszi
gól, de az ellenfél háromszor is
pontrúgás után vette be a paksi kaput, így ismét pont nélkül maradt a második számú
atomvárosi egylet. A Paksi FC
II. 18 forduló után, két győzelemmel, négy döntetlennel és
14 vereséggel a 16 csapatos
mezőnyben a 15. helyen áll.
Faller Gábor

Karatéka a legjobb
PSE-s sportoló
Újabb négy évre Balog Juditot
választotta elnökének a Paksi
Sportegyesület küldött közgyűlése márciusi összejövetelén. A
zöld-fehér klub tisztújító ös�szejövetelén a kilencfős elnökségben egy változás történt:
Lakatos Lászlót Haraszti Zsolt
váltotta. Emellett az elnökségi, a
költségvetési és a számvizsgáló

bizottság beszámolóját is elfogadták a küldöttek. A városháza
nagytermében megválasztották
2012 legjobb PSE-s sportolóját,
aki Basa Mátyás karatéka lett,
míg a legjobb edző voksoláson a ritmikus gimnasztika
szakosztályban tevékenykedő
Hermesz Anita kapta a legtöbb
szavazatot.
efgé

Helyesbítünk
Előző számunkban helytelenül
jelent meg a 2013. évi Paks Városi Teremlabdarúgó Bajnokság
végeredménye. A szervezők az
előzetesen kiadott hivatalos listát lapzártánkat követően megváltoztatták, ennek értelmében
a Juice Ibiza mellett nem a Tar és
Tar Security együttese esett ki az
„A” osztályból. Helyesen a Juice
Ibiza és a Ferr-Kert búcsúzott a
legjobbak közül. Az érintettektől elnézést kérünk.

Diákolimpia
Nagy volt a nyüzsgés az ASE
sporttelepén a mezei futás városkörnyéki diákolimpia döntőjén.
Az általános iskolás diákok négy
korcsoportban versenyeztek egymással, a táv hossza életkor szerint
növekedett. A megmérettetésre
a négy paksi intézmény mellett
jöttek Kajdacsról, Pálfáról, Dunaszentgyörgyről, Pusztahencséről
és Dunaföldvárról is, összesen közel 250-en. A tavaszi napsütésben
végül 16 egyéni aranyérem talált
gazdára, csapatban pedig a helyi
iskolák vitték a prímet. A városkörnyékit a megyei döntő követi
április elején Bonyhádon.

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Tel: 75/315-983
20/945-0992

(részletfizetés, egyéb kedvezmények)

Érdeklődni: 06-30/30-21-487
MUNKAVÁLLALÁSRA
alkalmas itthon és az uniós
országokban is
(az oklevél többnyelvű)
(nyilv.szám: 0777-2012)

Vörös tojóhibridek
550–750 Ft/db
Vörös és fehér kakasok
(2,3–2,6 kg) 1300 Ft/db
Tel.: 70/215-0047

Temetkezés
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2.
Telefon/fax: 75/311-065
Irodavezető: Wágner Aranka
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255
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teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok
és koszorúk rendelése

Paksi halászcsárda

Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vállalja
rendezvények szervezését akár 150 főig. Családi ünnepségek, keresztelő,
ballagás, lakodalom, vállalati ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Hótolók a pályán
A március végi tél nem kedvezett a szabadtéri programoknak, a labdarúgó-mérkőzések
lebonyolítását is nehézkessé
tette. Az OTP Bank Ligában
az MVM Paks Eger elleni
idegenbeli találkozóját a 19.
fordulóból április 10-re halasztották, majd ezt követően
a 21. forduló is kis híján elmaradt. Március 27-én ugyanis
még húszcentis hó borította a paksi labdarúgócsapat
pályáját, délután azonban a
klub vezetői, edzői, játékosai
és szurkolói lapátot ragadtak
és letakarították a küzdőteret. A munkálatokban paksi
cégek is segédkeztek. A pénteki kiadós eső ellen azonban
senki sem tudott tenni. Az

alaposan átázott gyepen végül megrendezték az MVM
Paks–Szombathelyi Haladás
összecsapást, szerencsére komoly sérülés nélkül, és a pálya
sem szenvedett milliós kárt.
A találkozóról annyi elmondható, hogy a játékosok becsülettel küzdöttek egymással és
az elemekkel, a szurkolók 12
sárga lapot és számos helyzetet igen, gólt viszont nem
láthattak, így 0:0-val zárult az
OTP Bank Liga 20. játéknapja
Pakson. A zöld-fehér klub továbbra is a 8. helyen áll a bajnoki táblázaton. A következő
fordulóban április 6-án 18.30kor Siófokon vendégszerepel
az MVM Paks.
Faller Gábor

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

Megvolt az első próba
Bár a három sportág közül minden évben az úszás a legkevésbé
népszerű, így is mintegy 250-en
vetették magukat a medencékbe a Fuss, ússz, kerékpározz a
gyermekedért programsorozat
nyitó próbáján a tanuszodában.
Kicsik és nagyok, családok és
pedagógusok egyforma lelkesedéssel teljesítették a rájuk szabott penzumot.
– Nem a táv hossza a lényeg,
hanem az, hogy minél többen
sportoljanak, mert ez a verseny
a tanintézmények között zajlik. 500 métert kell teljesíteniük a felnőtteknek, 200 métert
az úszni tudó iskolásoknak, az
óvodásokat pedig játékos feladatok várják a tanmedencében
– mondta el Horváthné Szeip

Ildikó szervező. A programhoz
idén újabb óvoda csatlakozott a
hagyományosan nevező öt intézmény mellé: a dunakömlődi
óvodába járó gyermekek szülei is úgy döntöttek, versenybe
szállnak. Nemcsak az eredményhirdetéskor
átvehető
sportszervásárlási utalvány az
indulás célja, hanem a mozgás
megkedveltetése is. A következő próba, ha az időjárás közbe
nem szól, április 13-án a futás
lesz. A PSE Szabadidősport
Szakosztálya az ezt követő április végi kerékpározás után, május utolsó vasárnapján a városi
gyermeknapon összesen 700
ezer forintnyi sportszervásárlási utalvánnyal jutalmazza az
intézményeket.
-faller-

Bakancsosok lepték el az Ürge-mezőt
A Demeter Egyesület és az Atomerőmű Sportegyesület Szabadidő Szakosztályának túraszak
csoportja március végén rendezte
évadnyitó versenyét, a Bakancsos
Atomkupát. A megmérettetésre
az ország minden pontjáról több
mint 280-an érkeztek. „Nem
gond, ha még sosem voltál tájékozódási túraversenyen, és az
sem, ha nem láttál ilyet, mert
különféle nehézségű pályák vannak. Ha kezdőnek érzed magad,
indulj kezdő kategóriában.” Ilyen
és ehhez hasonló kedvcsinálóval
várták az érdeklődőket a rajtnál
az Atomfitt Centrum épületében. – 16. alkalommal rendezzük ezen a néven versenyünket,
korábban Atom Kupa volt az elnevezés. Nagyon örülünk, hogy
sokan érkeztek, és külön boldogság, hogy a megyéből is több
fiatalt sikerült megszólítanunk.

– mondta el Jakab Albert, a Demeter Egyesület elnökhelyettese
– Mindig is arra törekedtünk,
hogy megtaláljuk az oktatási
intézményekben azokat a nevelőket, tanárokat, akik képesek
hatni az ifjoncokra. Bonyhádról,
Szekszárdról külön busz érkezett,

de várunk Bátaszékről is jelentkezőket.
A pálya tervezésekor, kitűzésekor
az időjárás nem kedvezett a szervezőknek, akik a hó és az eső ellenére is a terepen voltak hat pályát megépítve. (A legrövidebb 6,
a leghosszabb 10 kilométer volt.)

Idén az Ürge-mező tájegységével
ismerkedhettek a 2-3-4 fős csapatban induló túrázók. A 2013.
évi Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokság következő megmérettetése április
13-án a Kiskunság térségében a
Rezét Kupa lesz.
-efgé-
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Elindult a kerékpárút
kivitelezése
Elkezdődött a Paksot és Csámpát összekötő, a hatos út mellé tervezett kerékpárút építése. A közel 220 millió forintos
költségű beruházás során több mint 4,5 km hosszú kerékpárút készül. A kerékpárút 1508 méter hosszú belterületi
szakaszára az Új Széchenyi Terv keretében a DDOP-5.1.1-112011-0001 számú, Paks és Csámpa közötti térség kerékpárút
hálózati kapcsolatának kialakítása elnevezésű pályázatán
közel 90%-os támogatást: 56 201 776 forintot nyert a város.
A kerékpárút megépítése révén kerékpáron közlekedhet
majd az atomerőmű mintegy 2500 munkavállalója és két
keréken is megközelíthető lesz a csámpai településrész.
A beruházás turisztikai szempontból is jelentős, hiszen kerékpáron is megközelíthető lesz a Tájékoztató és Látogatóközpont, illetve az Atomenergetikai Múzeum.

Kamattámogatott
mezőgazdasági
beruházási hitel
Dunaföldvár és Vidéke
Takarékszövetkezetnél

a

A hitel igényelhető:
- mezőgazdasági gépek és technológiák, berendezések
beszerzéséhez,
- állattartó telepek korszerűsítéséhez,
A hitel összege: 2 milliótól – 400 millió forintig,
5-7 év futamidővel.
Hitel kamata: mindenkori 3 havi BUBOR + 2%
Sajáterő: min. a beruházás nettó értékének 20 %-a.
A hiteligénylés részletes feltételeiről érdeklődjön
Takarékszövetkezetünk kirendeltségein.
(Jelen hirdetés nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.)

Agrárfinanszírozási megoldások az OTP Banktól
Legújabb termékünk
OTP Agrár és Vállalkozói
Folyószámlahitel

Kedvező kondíciójú, forintban és
euróban is felvehető hitel, 500.000–
20.000.000 Ft hitelösszegig:
• szabadon használhatja fel,
• tárgyi fedezet nélkül veheti igénybe,
• a futamidő alatt, a teljes hitelkeret
folyamatosan rendelkezésére áll, míg
kamatot csak az igénybe vett összeg
után kell fizetni,
• OTP banki számlamúlt nem szükséges
az igényléshez, így más banki hitel
kiváltására is felhasználhatja.

Vállalkozása bővítéséhez
Birtokfejlesztési hitel
előfinanszírozása

Kedvező kondíciójú, forintban és
euróban is felvehető hitel, 500.000–
20.000.000 Ft hitelösszegig:
Termőföldvásárlásra nyújtott hitelkonstrukció, 1.000.000–50.000.000 Ft
hitelösszegig:
• rugalmas, az Ön várható árbevételéhez igazított törlesztési lehetőséggel
(negyedév, félév, év),
• termőföld fedezettel,
• maximum 2 év türelmi idővel,
• egyszerűsített hitelkérelemmel
igényelheti.

Számlanyitási Akció

Kamattámogatott hitelkonstrukció
Agrár Széchenyi Kártya
Államilag támogatott folyószámlahitel,
500.000–25.000.000 Ft hitelösszegig:
• szabadon használhatja fel,
• OTP banki számlamúlt nem szükséges,
• rugalmas, rulírozó konstrukció,
• segítséget nyújt vállalkozása átmeneti
finanszírozási gondjai áthidalásában,
• 15.000.000 Ft hitelösszegig tárgyi fedezet bevonása nélkül igényelheti.

Aktuális ajánlatunk
Területalapú támogatások

Területalapú SAPS támogatás és AKG
támogatások előfinanszírozása:
• szabadon használhatja fel a hitelt,
• a hitel megfizetése a támogatásból
történik,
• OTP banki számlamúlt nélkül is
igényelheti,
• közjegyzői okiratra nincs szükség.

OTP Bank Nyrt. Paksi Fiók
7030 Paks, Dózsa Gy. u. 33.
Telefon: 75/519-476
E-mail: LengyelAg@otpbank.hu

Kedvező hitelkonstrukcióink mellett most extra kedvezményben is részesülhet! Nyisson
új számlacsomagot 2013. március 1. és 2013. június 30. között és 6 hónapig elengedjük
a számlavezetési díjat! (kivéve a Gold számlacsomagot)

Két keréken Csámpáig
és az atomerőműig
Elkezdődött a Paksot és Csámpát összekötő, a hatos út mellé
tervezett kerékpárút építése. A közel 220 millió forintos költségű beruházás során több mint 4,5 km hosszú kerékpárút készül.
A kerékpárút 3121 méter hosszú külterületi szakaszára az Új
Széchenyi Terv keretében a KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0021
számú, Paks és Csámpa közötti térség kerékpárút hálózati kapcsolatának kialakítása elnevezésű pályázatán 100%-os támogatást: 153 726 178 forintot nyert a város.
A kerékpárút megépítése révén kerékpáron közlekedhet
majd az atomerőmű mintegy 2500 munkavállalója és két
keréken is megközelíthető lesz a csámpai településrész.
A beruházás turisztikai szempontból is jelentős, hiszen kerékpáron is megközelíthető lesz a Tájékoztató és Látogatóközpont, illetve az Atomenergetikai Múzeum.

