Már első ciklusában zászlajára tűzte a gyógyfürdő megépítését Ulbert Sándor, aki
2004 óta képviselője a kettes választókörzetnek. Egy megvalósult álom – fogalmaz a
gyógyászati központról a városatya, akit az elmúlt két év eredményeiről kérdeztünk.
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A város újabb fejlődési szakasz előtt áll
Tizenhárom éve áll főépítészként
a város szolgálatában Horváth
András. A szakember azt mondja,
hogy lehet rövid idő alatt is látványos eredményeket elérni, de a főépítészi munka jellemzően olyan,
amiben nagy szerepe van az időnek. 20-25 év kell ahhoz, hogy a
következetes gondolkodás egy
város képén egyértelműen látható
nyomot hagyjon. E tekintetben
Horváth András félidőbe ért, ennek apropóján beszélgettünk vele.
Elmondta, hogy egy település
fejlődése szerves folyamat, gond
akkor szokott előfordulni, ha ez
valamiért megbomlik és nagyléptékű, hirtelen változás történik,
ami nem egyenes következménye az addigi fejlődéstörténetnek.
Ilyen volt Paks életében az atomerőmű megjelenése, ami maga
után vonta egy önálló várostest,
a lakótelep felépítését, amelynek
nem volt kapcsolódása a történeti beépítéssel. Mára a lakótelep
lakosságában és működésében
is szorosan összenőtt a történeti
várossal, amit a közterek és az ellátás egyenletes minőségével lehet
erősíteni. Amikor a közterület fejújítása az óvárosban megindult a
Dózsa György út felújításával, akkor ugyanolyan korszerű, épített
környezetbeli minőség jött létre,
mint a lakótelepi tömbbelsők felújításával, jegyzi meg a szakember. Mint kiemelte, a közterület
megújítását nemcsak azért tartja
fontosnak, mert a város egyik leglátványosabb eleme, hanem azért,
mert ezen keresztül jelenik meg
a közösség a városban, a közéletben. Jó közterületen a városlakó
szeret jelen lenni, használja azt,
megváltozik a városi élet minősége.
Horváth András azt mondja, Paks
egy olyan kedves, jó léptékű város,
amelyik méretét, a helyi társadalmat és a városfejlesztést működtető érdekrendszereit illetően
áttekinthető, ezért számára vonzó
helyszín volt. Igaz, időbe telt, amíg
„megtanulta” a települést.
A főépítész ugyanakkor egy feladattal megbízott személy, fontos, hogy megteremtődik-e a
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munkájához szükséges bizalmi
helyzet közte és a település között
– hangsúlyozta Horváth András.
Hozzátette, nyilván az épített környezettel foglalkozik elsősorban,
de munkája – miként az építészi
hivatás maga is – komplex, nem
lehet figyelmen kívül hagyni társadalmi, gazdasági, környezeti
vonatkozásait. Az építtetőkkel
folytatott személyes konzultáció
kiváló alkalmat ad arra, hogy az
egyén szándékait és a lehetőségeket a legnagyobb mértékben
összhangba hozza a közösség – a
város – elvárásaival.
A másik terület, amit Pakson példamutatónak tekint, hogy a város
tudatosan keresi a jó építészeti minőséget. – Ez nemcsak tőlem függött, ennek a jó magvai el voltak
már vetve – húzza alá, hozzáfűzve, hogy ez abban nyilvánul meg,
hogy milyen alapon választják ki
a tervet, tervezőt. Az elmúlt években 12 tervpályázat, nyilvános
verseny zajlott le közterületekkel,
középületekkel
kapcsolatban,
aminek az eredményeként olyan
épületek jöttek létre, amelyek
helyben magas minőségi szintet mutatnak, országosan pedig
elhelyezték Paksot az építészeti
térképen. – A város vezetése mindig támogatta, hogy a jó építészeti
megoldásokat keressük meg. Az
országban sokfelé járok, ez nem
jellemző, sok településvezető mereven elzárkózik ettől – mondta.
– Ez az értékközpontú szemlélet,
ami átlátható, megérthető döntési
mechanizmussal, józan gondolkodással párosul, lehetővé tette,
hogy az adott feladatra a megoldást úgy keressük meg, hogy a lehető legértékesebb választ tudjuk
adni, s ne kelljen közben felesleges
kompromisszumot kötni – fűzte
hozzá.
Miként kiemelte – kimondva
nem, de érezhetően – azt kapta
feladatul, hogy Paks élhető város
legyen, hiszen az épített környezet nem öncélú, hanem azért van,
hogy az emberek jól érezzék magukat. Ma már a fenntarthatóság
gondolatkörét sem lehet megkerülni, ezért az is fontos cél, hogy

csak olyan mértékben használjuk
fel a környezetünket, ami nem
sérti, vagy károsítja a jövő nemzedékeinek a lehetőségeit. Ezzel
kapcsolatban a főépítész szerint
Pakson nagyon jó folyamat zajlik. Ennek lényege, hogy következetesen kitartanak amellett az
elv mellett, hogy nem növelik a
beépített területet, megpróbálják
azt használni, amit már amúgy is
„elvettek a természettől”, azaz lehetőleg nem alakítanak ki új építési területeket a város peremén.
Ennek két jelentős haszna van: az
egyik a már említett fenntarthatóság, a másik az, hogy a befektetési potenciált bent tartják a város
határain belül, a közművekkel jól
ellátott területen. Ennek eredménye, hogy nagyon sok épületet
korszerűsítenek, újítanak fel, így
Paks épületállománya jó, nem pocsékolják el az elődök hagyatékát.
Persze – mondja Horváth András
– vannak új beépítésű területek is

Eladó
ingatlanok

például az Öreghegyen, a Kandó
Kálmán utcában, a Vácikában, de
nagyon szép eredményei láthatóak a városban annak, hogy az önkormányzat rávette az itt élőket,
ne építsenek, hanem újítsanak fel
házat a város belterületein már
meglévők közül.
A jövő feladatai közül Horváth
András az atomerőmű-bővítéssel
összefüggő teendőket emelte ki.
Miként mondta, az új blokkok
építése a lehetőségen túl feladatokat is ró a városra, amely egy
újabb fejlődési szakasz előtt áll. Az
erre való felkészülést már részben
el is kezdték. Az, hogy a népesség
számában, összetételében komoly
változás áll be, szükségessé teszi
az intézménystruktúra átalakítását, újra kell gondolni számos
dolgot, beleértve a közlekedést, az
infrastruktúrát és a rekreáció terén is olyat kell produkálni, hogy
mindenki jól érezze majd magát
– összegezte.
Vida Tünde
Pakson, az Arany János utcai sorházban 132 m2-es hőszigetelt családi
ház eladó. Garázs van. Ár: 27,5 M Ft.

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

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

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

A Mező utca 11 szám alatt 3 szobás
családi ház, pincével, melléképületekkel eladó. Vállalkozási telephelynek is alkalmas Irányár: 12,5 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.

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.
Pakson, a Domb utcában tetőtérbeépítéses, jó állapotú családi ház
eladó, első emeletig 2 szobás erkélyes lakást beszámítunk. Ár: 32 M Ft.

Részletes felvilágosítás
Fonyó Ingatlan
és Média Iroda, Fonyó Lajos
Tel: 06-70/ 310-8374
E-mail:
fonyo.lajos@t-online.hu

Májusban indul az új
tömbbelső-rekonstrukció

Lakossági fórumon tájékozódhattak az ötös választókörzetbe tervezett fejlesztésekről és
a rövidesen induló Árnyas és
Fenyves utca közötti tömbbelső felújításáról az ott élők. A
Csengey Dénes Kulturális Központ nagyklubjában tartott találkozóra a körzet képviselője,
Csajági Sándor várta az érdeklődőket.
A Pakson eddig megújított három tömbbelső talán az ország
egyik legszebb lakótelepi közterévé vált, melléjük sorakozik
majd az Árnyas és Fenyves utca
által határolt tömbbelső őszig
korszerűsödő területe, mondta
el a fórumon Horváth András,
Paks főépítésze. A májusban induló beruházás részleteit Klézl

Terézia főkertész ismertette.
Elmondta, hogy a munka a
zöldfelületek és a burkolatok
felújításán túl a közvilágítás, a
vízelvezetés modernizálását, utcabútorok kihelyezését és parkolók kialakítását is magában foglalja. Az egykori rönkvár mellett
nagyobb gyerekek számára épül
majd egy három részből álló
játszótér szabadtéri asztalitenisz- és sakkasztallal, padokkal.
A Fenyves és Árnyas utcai épületek, illetve a Kishegyi út közötti
szabad zöldterületen füvész- és
rózsakertet alakítanak ki. Emellett a meglévő nyárfasor helyére
platánfákat ültetnek és a Kishegyi úttól az Árnyas utcai ABC-ig
húzódó területen a burkolatot is
megújítják – lesz, ahova gyöngykavics kerül, tudtuk meg. A 85

millió forint költségű munkálatok májustól őszig tartanak, a
tervekbe beépítik a lakosságtól
érkező véleményeket – mondta
el Csajági Sándor, aki lakossági
fórumán a körzetbe tervezett
többi fejlesztésről is tájékoztatta
az érdeklődőket. A Gesztenyés
úti dupla sorú parkoló belső, töredezett betonszegélyű fele még
2013-ban megújul, térkő burkolatot kap. A Fenyves utca 10.-től
a Gesztenyés út felé az úttest burkolatának aszfaltozása is az idei
tervek között sorakozik, csakúgy, mint az Építők úti üzletsor
parkolójában néhány zöldfelület
kialakítása árnyékot adó fákkal.
2014-ben várhatóan a Szedres
utcai tömbbelső – a Fenyves utca
17–23. és a Pollack Mihály utca
által határolt terület – öltözik új
köntösbe, tájékoztatott az ötös
körzet képviselője. A fórumon a
felújításokkal kapcsolatos észrevételek mellett szó esett a hulladékszállítás új rendjéről és egyéni, komfortjavító kérésekről. Ez
utóbbiak megvalósítását 2013-as
másfél millió forintos egyéni keretéből tervezi Csajági Sándor. A
rendezvényen részt vett Hajdú
János polgármester és Tell Edit
alpolgármester is, akik a város
gazdálkodásáról, a nagyberuházásokról és a fejlesztési elképzelésekről beszéltek.
Dallos Szilvia

Önkéntesnap
Óvjuk, védjük környezetünket
címmel önkéntesnapot hirdetett a Paksi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat. Április 20-án
10 órától önkénteseket várnak a
Duna-part utcai cigány közösségi házhoz. A szervezők kérik,
hogy az érkezők hozzanak magukkal a munkához szükséges
eszközöket. Az önkéntesnappal
egyidejűleg lehet jelentkezni a
családoknak a balatonszárszói
szabadidős és tanulmányútra is,
tudtuk meg Mayer Tímea irodavezetőtől.

Nyáron már
Tengelicig jár
A járások megalakulásakor Tengelic a paksi körzetközponthoz
került. A jobb közlekedés érdekében a község polgármestere,
Gáncs István a Gemenc Volánt
menetrend-változtatásra
kérte, ami június 1-jétől lép életbe.
Paksról, a Szent István tér helyett
a központi autóbusz-állomásról
indulnak majd a járatok. Több,
eddig csak Biritópusztáig, illetve
Hegyesmajorig közlekedő busz
Tengelicig, illetve Paksig fog járni, adta hírül Wessely Gábor sajtóreferens.

KRESZ-teszt
a Paksi Hírnök
blogján
A mindennapos, rutinszerű közlekedésben nem szabad megfeledkezni a legalapvetőbb szabályokról a biztonság és szabályszerűség
érdekében. A Paksi Hírnök új,
online KRESZ-teszt-sorozatában
itt a remek alkalom, hogy tesztelje
és felfrissítse tudását: a kérdések
általános és paksi szituációkon
keresztül teszik próbára ismereteit, válaszai helyességéről pedig
rögtön meg is bizonyosodhat. A
rovat együttműködő partnere a
Paksi Városi Baleset-megelőzési
Bizottság.
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Enyhítheti a károkat
az önkormányzati támogatás
A rendkívüli időjárás miatt
kétszer annyi pince omlott
be és partfal csúszott meg az
elmúlt egy hónapban, mint
tavaly egy év alatt. Az önkormányzat segéllyel vagy vissza
nem térítendő támogatással
segíti a bajbajutottakat.
A rendkívüli időjárás, a sok
csapadék miatt pinceomlások, partfalcsúszások történtek
Pakson és Dunakömlődön is.
Mintegy 7-8 pince és 3-4 partfal állapota vált kritikussá. Jel-

lemzően Dunakömlődön és a
paksi óvárosban jelentkeztek
a károk. A Béke utcából három ingatlantulajdonos jelzett,
emellett a Keskeny, a Kápolna,
a Zöldfa és az Akác utcából is
érkeztek
pincebeszakadásról
szóló értesítések az önkormányzat műszaki osztályára. Ilyen
esetekben, a bejelentést követően helyszíni szemlén vizsgálják
meg a szakemberek, hogy mekkora a probléma, veszélyeztet-e
emberéletet, lakóházat, érint-e
közterületet, és azt is, kinek a hi-

bájából következett be a káreset.
Mindezek ismeretében kezdődhet a kárelhárítás, melynek költségei a helyszíni szemle megállapításai alapján részben vagy
egészében az önkormányzatot
vagy az ingatlantulajdonost terhelik. Bizonyos esetekben akkor
is adhat támogatást az önkormányzat a helyreállításhoz, ha
a pinceomlás, partfalcsúszás
nem érint közterületet. A képviselő-testület áprilisi ülésén
döntött a vis maior-keret megnyitásáról, ez biztosíthat forrást

a helyreállítási támogatásokhoz.
A kérelmeket a városháza szociális osztályán lehet benyújtani
a káreseménytől számított 15
napon belül. A szakemberek
helyszíni bejárás után döntenek
a támogatás mértékéről, ami segély, illetve vissza nem térítendő
támogatás formájában adható.
A segély a helyreállítási költség
50%-a, de legfeljebb 200 ezer forint lehet, a vissza nem térítendő
támogatás a helyreállítási költség 30%-a, maximum 200 ezer
forint.
Dallos Szilvia

Sok munkát ad az utakon a márciusi tél
A márciusban visszatért tél sok
helyen fokozottan igénybe vette az útburkolatot is. Ezek, valamint a járdák, térburkolatok
hibáinak javítása folyamatos a
városban, amire a képviselő-testület minden esztendőben elkülönít bizonyos összeget a költségvetésben. Tavaly az 58 millió
forintos keretet további 22 millió forinttal megtoldották, 2013ra pedig bruttó 90 millió forintot
biztosítanak. A munkálatokat
közszolgáltatási szerződés keretében a DC Dunakom Plusz
Kft. munkatársai végzik. Tavaszig úgynevezett hidegaszfaltos
kátyúzást végeztek, a jó idő beálltával pedig áttérnek a meleg
aszfalt használatára, amellyel
az újonnan keletkező úthibák
javítása mellett a legtöbb helyen
csak ideiglenes megoldásnak tekinthető hidegaszfalt cseréjét is
elvégzik. A javítás során kivágják a megrongálódott részeket,
ha szükséges pályaszerkezetet
cserélnek, majd új burkolat kerül a felületre.
A kátyúzás mellett járdaépítésre
és -javításra is fordítanak az éves
keretből. A járdák többsége betonból készült. Ezeken a felületeken csak akkor végeznek télen
javításokat, ha balesetveszélyes
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süllyedés, leszakadás fordul elő,
a kisebb hibákat a jó idő beállta
után korrigálják. Éves szinten hidegaszfaltból 20, melegaszfaltból
pedig 200 tonnát használnak fel a
kátyúzási munkához. Pakson az
önkormányzati úthálózat megközelítőleg 89, a járdahálózat pedig 110 kilométer hosszú. Állapotukat folyamatosan ellenőrzik
a műszaki osztály munkatársai,
de az önkormányzati képviselőktől, illetve a lakosságtól is kapnak

jelzéseket arról, ha valahol szükség lenne a burkolat javítására.
Akik arrafelé járnak, tudják, hogy
a Paks–Cece közötti út, főleg
Gyapa térségében meglehetősen
rossz állapotú. A körzet önkormányzati képviselője, Spiesz József szerint tavaly rossz minőségű
aszfaltot használt a javításhoz a
közútkezelő cég. A téma kapcsán
a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
szóvivője, Pécsi Norbert Sándor
elmondta: Gyapa belterületén a

hibás felületek marással és aszfaltozással történő helyreállítása
várhatóan májusban készül el, de
kátyúzást áprilisban is végeznek.
A teljes felújítás a 2014-2020-as
ciklusban valósulhat meg.
A főutak karbantartása Paks
belterületén is a közútkezelő cég
feladata. A szóvivő a Fehérvári út
padkarendezéséről azt mondta,
hogy az első félévre ütemezett
munkáik között szerepel.
Kohl Gyöngyi

Jobbik:
kihasználatlan
a mezőgazdasági potenciál
A város évi több tízmilliót költ a bérlakások karbantartására.

Körülnéztek a portákon
Ad hoc bizottság ellenőrizte a
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők lakókörnyezetének tisztaságát, rendezettségét.
A szociális törvény alapján megalkotott helyi rendeletét 2011-ben
szigorította a képviselő-testület:
bevezette a lakókörnyezet tisztántartásának kötelezettségét a
munkaképes foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő
tartós munkanélküliek számára.
A rendelkezés betartását először
ellenőrizték hivatalos bejáráson.
– Helyi rendeletünk azt írja elő,
hogy az a kb. 240 személy, aki a
paksi munkaügyi kirendeltség
illetékességi területén ebben az
ellátásban részesül, köteles azt
az ellenőrzést eltűrni, amelynek
során egy ad hoc bizottság megvizsgálja a lakhatás körülményeit.
Célunk, hogy az ellátásban részesülő munkanélküliek azt az időt,
amit mások munkával töltenek,
ők környezetük tisztántartására
fordítsák. Amennyiben erre nem
mutatkozik szándék, a bizottság

megállapítja a mulasztást, és felhívja a figyelmet az elvárásokra.
Ha második alkalommal sem
észlelünk változást, akár szüneteltethetjük is az ellátást – mondta el
Cseh Tamás, a négyfős grémium
egyik tagja. A bizottság Tell Edit,
Paks alpolgármesterének vezetésével a város területén több mint
tíz ingatlanon végzett környezettanulmányt három napon keresztül. Első körben azt a huszonegy,
bérpótló juttatásban részesülő
személyt ellenőrizték, akik egyúttal szociális bérlakásban élnek.
Jellemzően rendben találták a
portákat, ahol nem, észrevételeiket jegyzőkönyvben rögzítették. A
foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege jelenleg 22.800 forint. Igénylésének feltétele egyebek
mellett az egy évnyi, bármilyen
alkalmazási formából összejövő
munkaviszony. A bérpótló juttatás
megvonására a város jegyzőjének
van jogosultsága. A szüneteltetés
lehet időszakos, hat hónapnyi, és
ha az ismételt ellenőrzésen sem
változnak a viszonyok, akkor lehetőség van rá, hogy egy évre el-
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tiltásra kerüljön az illető. Pakson a
hasonló nagyságú magyarországi
településekhez képest jóval több,
176 bérlakást és 5 szükséglakást
üzemeltet az önkormányzat.
Felújításukra, karbantartásukra
évenként több tízmillió forintot fordít a város. A bérlakásokra óriási az érdeklődés, minden
megüresedő ingatlanra több mint
húszan állnak sorban függetlenül
attól, hogy szociális, előtakarékos
vagy költség alapon foglalható
el. A bérlakásokban élők által az
albérleti díjból vagy a közüzemi
díjakból felhalmozott tartozások
megközelítik a 4,5 millió forintot. A jelenleg is bérlakásban élők
2,5 millióval tartoznak az önkormányzatnak és a szolgáltatóknak.
– Minden érintettnek egyéves határidőt adunk, hogy folyamatos
együttműködéssel (ebbe beleértve
az adósságkezelési szolgáltatást és
a szociális osztállyal való együttműködést) kiegyenlítse tartozását.
Ha ez idő alatt ez nem csökken,
hanem nő, akkor jogcím nélküli
használóvá válik az illető. Nyolc
esetben történt ez meg a városban,
jelenleg három lakásban laknak
még mindig bent a volt bérlők dacára a többszöri felszólításnak. Velük szemben első körben a bérleti
díj sávos emelése a szankció, egy
év alatt akár tízszeresére emelkedhet az összeg. Ezzel párhuzamosan
jogi lépéseket is tesz az ügyben az
önkormányzat, mindvégig nyitva hagyva a rendezés lehetőségét.
Ahol erre nincsen szándék sem,
ott a bérleményt el fogjuk hagyatni a bérlőkkel – tájékoztatott Cseh
Tamás, a bérlakásokat üzemeltető
DC Dunakom Plusz Kft. részlegvezetője.
-dal-

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Paksi Alapszervezetének
rendezésében Németh Zsolt, a
Jobbik országgyűlési képviselője
tartott lakossági fogadóórát városunkban. A képviselő a párt
aktuális kezdeményezéseivel és
kifejezetten városi aktualitásokkal kapcsolatban is készséggel
válaszolt a megjelent érdeklődők
kérdéseire. Kiemelt témaként
került terítékre Paks kapcsán,
hogy a Jobbik más alternatívákkal egyetemben támogatja az
atomerőmű bővítését is, azonban
egyelőre nem tartja kellően felkészültnek a helyi vállalkozásokat
arra, hogy bekapcsolódjanak egy
ilyen gigantikus beruházásba,
ehhez kell megteremteni a feltételeket. Szóba került a tájékoztatón, hogy – bár az ipari park fejlesztése a munkahelyteremtéshez
és a vállalkozások sikeres működéséhez is hozzájárul – a megyében rejlő mezőgazdasági potenciál egyáltalán nincs kihasználva.
Pedig ez a terület a munkahelyteremtést, a feldolgozóipar élénkítését, és a hátrányos helyzetű
munkakeresők integrálását is segítené, emelte ki Horváth Zoltán,
a Jobbik paksi alapszervezetének
elnöke. A helyi politikus hozzátette, a megbeszélésen arról is szó
esett, hogy bár Pakson nagyon
erős az élsport jelenléte, a tömegsport lehetőségei korlátozottak,
illetve problémát jelent, hogy a
szolgáltatások szűk keresztmetszete miatt a kiemelkedő keresettel rendelkező polgárok jórészt
máshová mennek elkölteni pénzüket.
MD

Vörös tojóhibridek
550–750 Ft/db
Vörös és fehér kakasok
(2,3–2,6 kg) 1300 Ft/db
Tel.: 70/215-0047
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Félidőben
A Szent István tértől a Táncsics Mihály utcáig
az óváros központi része alkotja a kettes választókörzetet. Ulbert Sándor 2004-ben időközi választáson lett a körzet képviselője, majd
2006-ban és 2010-ben is győzött itt. Az eltelt
időszak jelentős fejlődést hozott: megépült a
Táncsics utcai körforgalom, megújult a főutca a
Kishegyi úttól a körforgóig, illetve onnan a Kereszt utcai csomópontig, az Árok utca, a Síksor,
a Táncsics utca, a Kosár utca összekötő útja, a
Báthory és a Jámbor Pál utca is. Visszanyerte
régi fényét az Erzsébet Nagy Szálloda és korszerűsödött a város két legfontosabb zsilipje. – A
közösségi munka mindig fontos volt számomra, erre születni kell – vallja. – Mindenkinek
nem lehet eleget tenni, de ha az ember őszinte
és kitart elképzelései mellett, akkor elfogadják a
munkáját – beszél képviselői elhivatottságáról.
A programjában a körzet több utcájának felújítási terve is ott sorakozott, a Báthory utca
második üteme 2011-ben készült el. Nemrég
több utca korszerűsítéséről döntött a testület:
2013-ban a Táncsics utcai bekötőnél vonulnak
fel a munkagépek, 2014-ben a Vörösmarty, az
Eötvös és a Hattyú utcában, ez utóbbiak faltól
falig megújulnak. – A ciklus elején az útfelújítások alacsony számát az induló nagyberuházások indokolták, köztük a gyógyászati központ
építése – folytatja a képviselő, aki számára a
gyógyfürdő egy megvalósult álom, hiszen már
első képviselői ciklusában zászlajára tűzte megépítését. – Akkor sokan nem hittek benne. Idén
mégis birtokba vehetik a létesítményt a paksiak és a környékbeliek – mesélte Ulbert Sándor
hozzátéve: az építkezés alatti módosítások és
az átadás csúszásának oka a minél teljesebb
kihasználtság, a gazdaságosabb üzemeltetés
kialakítása.
Ahogy azt a képviselő elmondta: nemcsak az
utak, a Duna paksi szakaszának védelme is folyamatosan feladatokat ró az önkormányzatra.
Az Árvíz utcában csónakház épült 2012-ben, a
beruházást megelőzte az úgynevezett hétházak
helyzetének megoldása: az ingatlanokat megvásárolta a város, a terület felszabadult. Ez csak
az első két üteme egy majdani szabadidőpark
kialakításának, ami Paks újabb díszévé válhat.
Egy hamarosan induló, pályázati támogatással
megvalósuló nagyberuházásnak köszönhetően tovább csökken a belvíz- és árvízveszély a
körzetben is. Évtizedekig sok bosszúságot okozott egy-egy csapadékosabb időszak az alvég
utcáiban. A helyzet sokat javult annak köszönhetően, hogy az Árok utcában és a Duna utcánál megoldották a csapadékvíz-elvezetést és új
zsiliprendszer épült. Idén elkészül a Páli árok
zsilipje a felső felén, a Haladás, a Dunakömlődi
utcába tervezett víztározó, így tovább csökken
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a veszély – mondja a városatya. A Duna utcát a
Kosár utcával összekötő, 6-os út melletti szervizút hiányzó szakaszainak megépítése is ott
sorakozott az elképzelések között 2010-ben. Az
út könnyebbséget jelentene az alvég lakói számára. Ahogy azt megtudtuk: rövidesen elkezdődik az egyeztetés azokkal az ingatlantulajdonosokkal, akiknek egy telekrészére szükség van
a kivitelezéshez.
A főutca Erzsébet szállóig tartó szakaszának
felújítása is szerepelt Ulbert Sándor választási programjában. A ciklus végéig ez nem fog
megvalósulni, hiszen a képviselő-testületnek
döntenie kellett több mint tucatnyi utca felújítása és a Dózsa György út rekonstrukciójának
folytatása között. Az előbbi mellett voksoltak
a képviselők, így a főutca befejezése egy ciklust tolódik. Változást az hozhat, ha a második
ütemhez hasonlóan sikerül pályázati támogatást nyerni. Ulbert Sándor abban is bízik, hogy
hasonló módon, állami támogatással talán
végre elkezdődik a Fehérvári és a Kereszt utca
felújítása is, hiszen ezek is a közútkezelő üzemeltetésében állnak.
A városháza megújítása és a Bazársor korszerűsítése is Ulbert Sándor szívügye. A hivatal
épülete hamarosan új köntösbe öltözik, átfestik
a külső homlokzatot. Ami a Bazársort illeti, az
önkormányzat részben már elvégezte feladatát:
szigeteltette az épületet és hamarosan a felújított szobrok is visszakerülnek a helyükre. – A
tulajdonosoktól nem vállalhatjuk át a homlokzat-felújítás költségeit, de pályázati támogatással segítjük őket – mondja a városatya.
A társasházakban élők számára élhető köztereket teremtett az önkormányzat tömbbelsőfelújítási programjával. A lakótelepen már a
negyedik ilyen felújítás kezdődik el rövidesen.
A Rákóczi és Hajnal utca tömbbelső tervei idén
elkészülnek, a megvalósítást 2014-re ütemezte
a testület. – A közeljövőben lakossági fórumon
egyeztetem az elképzeléseket a tömbbelső lakóival, véleményüket figyelembe véve állítjuk
össze a végleges koncepciót – mondja a képviselő, aki hasonló egyeztetés után hamarosan,
idei képviselői keretének felhasználásával szeretné a Táncsics Mihály utcai parkoló tönkrement burkolatát megújíttatni.
Balesetveszélyes járdaszakaszok, csapadékvíz
okozta gondok, parkolási nehézségek miatt is
gyakorta hívják a körzetben élők Ulbert Sándort, aki – ha lehetősége van – mindent elintéz. Képviselői keretét minden esztendőben a
kérések teljesítésére fordítja. Évente lakossági
fórumon számol be az esztendő munkájáról és
a körzettel kapcsolatos tervekről. Mint mondja,
egy képviselő számára ez kötelező feladat.
Ulbert Sándor 2004 óta tagja a város vezető
testületének, mindig jól együtt tudott dolgozni képviselőtársaival. Csapatépítő viták most is
vannak, de a közös cél – tenni a városért – el-

simítja az ellentéteket. A frakciófegyelem szent
és sérthetetlen, hangsúlyozza. A városépítő
bizottság elnökeként (a tisztet már a második
ciklusban tölti be) céljának tekinti, hogy az
óváros régi arculatának megtartásával megújuljanak a Dózsa György úti házak, egyre
szépüljön a városközpont. A bizottság hagyományos, a védett és a helyi védelem alatt álló
épületek felújítását támogató pályázati kiírásán
a keret immár hárommillió forint, az elnyerhető 50%-nyi vissza nem térítendő, illetve kamatmentes kölcsön összege a pályázott céltól függ
– tájékoztat Ulbert Sándor. –Paks büszke lehet
egészségügyi ellátórendszerére, bár vannak
még feladatok –mondja a képviselő, aki szerint
a rendelőintézet, és későbbiekben a gyógyfürdő is országosan kiemelkedő színvonalat
képvisel. A tüdőgondozó és a fizikoterápia az
új gyógycentrumba költözik. A Deák Ferenc
utcai alközpont és a régi SZTK épületével kapcsolatosan több elképzelésről is tárgyalnak.
Ulbert Sándor a város egyik legnagyobb múltú,
legjelentősebb civilszervezetének elnökeként is
a helyi közélet részese. A Paksi Iparos és Vállalkozói Kör több, immár hagyományos rendezvénnyel gazdagítja a programpalettát, ilyen a
Lussonium Díj átadása. – Ugyanaz a tenni akarás jellemzi a tagságot most is, mint mikor életre
hívtuk a szervezetet. Nagyszerű, hasonló érdeklődési körű emberek találtak egymásra az induláskor, sokat dolgozik az elnökség azért, hogy
továbbra is sikeresen működjön az iparos kör
– meséli elnökük, aki képviselőként mindig feladatának tekintette a helyi cégek segítését. Vállalkozóként egy helyi konzorcium létrehozását
is szorgalmazza, az előkészítés elkezdődött,
tudtuk meg. – Egy képviselő-testületnek annál
nagyobb célja nem lehet, mint hogy fejlődjön a
város, jól éljenek a lakói és munkához jussanak
a helyi vállalkozók. Utóbbi sokszor nem kön�nyű, a pályázati feltételek egyre szigorúbbak, a
törvényt be kell tartani, de a tervezett konzorcium sokat javíthat a helyzeten – mondja.
– Milyennek szeretném látni a várost húsz év
múlva? Tisztának, rendezettnek, nyugodtnak,
biztonságosnak és élhetőnek, hasonlónak mint
most, csak a kornak megfelelően – összegez.
Dallos Szilvia

Veszettül fontos a chip és az oltás
Bár a kutyák chipelésére január
1-jéig sort kellett volna keríteni, még mindig vannak, akik
egy állatorvosi vizsgálat során
szembesülnek kötelezettségükkel. A chippel nem rendelkező
ebek ráadásul már kötelező ellátásokban sem részesülhetnek,
ugyanis az idei évtől csak olyan
kutyák olthatók be veszettség ellen, amelyek már rendelkeznek
azonosítóval. A rendelet szerint
ugyanis tömeges chipbeültetés nem engedélyezett, vagyis
az eboltások alkalmával nem
végezhető el a transzponder
beültetése. Az állatorvosok tapasztalatai alapján azok a kutyatulajdonosok, akik minden
évben lelkiismeretesen beoltatják kedvencüket, a chipeltetést
is időben elvégezték. A városi
eboltásnál dr. Fehér Tibor lapunknak elmondta, a paksi
négylábúak kétharmada be van
chipezve, a kétezer városi eb
közül 1600 rendszeresen oltott,
a többi alkalomszerűen vagy
egyáltalán nem, viszont az ellátás nélküli ebek száma a külső
településrészeken megbecsülhetetlen. Mint egy pozitív pél-

da is bizonyítja, nem hiábavaló
a házi kedvencek megjelölése,
ugyanis egy nemrégiben elkóborolt négylábú került vissza
gazdijához annak köszönhetően, hogy már regisztrálva volt a
chippel ellátott ebeket összesítő
országos adatbázisban, emelte
ki az állatorvos. További előnyt
jelenthet, ha egy kutyaharapás
esetén a nyilvántartott állatról
tudják, hogy be volt oltva, így
elkerülhető az egyén veszettség
elleni sorozatoltása. Az adatbázist minden chippel rendelkező
eb gazdája eléri a petvetdata.hu
oldalon és ellenőrizheti, hogy
saját kedvencét regisztrálták-e.
Fehér Tibor úgy véli, igazi eredmény akkor várható, ha minden kutya be lesz chipezve. Ezt
ebösszeíráskor a jegyző ellenőrizni fogja, és az oltás vagy chip
hiánya esetén a tulajdonos akár
45 ezer forintos pénzbüntetésre
is számíthat. Amíg a hivatalos
ebösszeírás nem történik meg,
mindenki büntetlenül pótolhatja elmaradásait, hívja fel a figyelmet Fehér Tibor. Kérdésünkre a
szakember közölte, a menhelyekre is vonatkozik a chipelésre

és oltásra vonatkozó törvényi
előírás. A paksi menhely kutyáinak veszettség elleni oltását
egy budapesti alapítvány támogatásával szervezik, erre másfél
millió forintnak kell összejönnie
úgy, hogy támogatottan szerzik
be az oltási könyvet és az oltóanyagot. A menhelyen élő közel
félezer kutya kétharmada már

el van látva chippel: egy részük
bekerülésekor kapta meg, mivel január elseje óta a telepre
sem kerülhet chip nélkül kutya, más részük ivartalanítási
műtéteknél és védőoltásoknál
kapta meg a transzpondert.
Ezek adatbázisba vételét most
vizsgálják felül.
Matus Dóra

Paksi borok versengtek
Az első rendhagyó borversenyt
2001-ben rendezte meg a Paksi Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesülete, a mustra
egyidős a civilszervezettel. A
megméretés rendhagyó volta
abban rejlik, hogy bárki beülhet
a bírálóbizottságokba, megkóstolhatja és értékelheti a nevezett borokat. Ahogy azt Leber
Ferenc, a szervezet elnöke köszöntőjében elmondta, egyre
többen érzik, milyen jó lehetőségről van szó, milyen sokat
tanulhatnak a hegy levéről és a
borbírálatról akár termelőként,
akár fogyasztóként. Idén közel
százan ülték körül az asztalokat
a mustrának otthont adó Fabro
Pincészetben, és a minták számára sem lehetett panasz: ös�-

Dunakömlődön is lezajlott a borverseny a helyi borász
civilszervezet, a faluház és az egyházközség együttműködésében. A szervezők a benevezett mintaszámmal elégedettek,
összesen kilencven nedűt kóstoltak a három bizottságban helyet
foglaló borbírák. A tizenhatodik mustra eredményét a faluházban hirdették ki. Összesen 17 bronz-, 26 ezüst- és 34 aranyérmet
adtak át, illetve tíz oklevelet. Az eredmények összesítése alapján
a versenyben a harmadik legeredményesebb Dombi Imre lett, a
második Hanuszka Sándor, az első pedig Spiesz József.
szesen 117-et neveztek. Az
eredmény is azt mutatja, hogy
egyre jobb borok kerülnek ki a
pincék mélyéről, ugyanis a 66
termelő nedűi közül 26 bronz-,
36 ezüst- és 41 aranyérmes lett.
A legeredményesebb gazdák
között volt Kovács Mihály és
Fritz János, mindketten három
aranyéremmel, Nepp Henrik

egy arannyal és egy nagyaran�nyal, míg Kovács Sándor három nagyaranyat és egy aranyat
ért el nedűivel. Nepp Henrik
egyébként a Mecseknádasdon
megrendezett Magyarországi
Németek Országos Borversenyén is kiválóan szerepelt, öt
nevezett borával négy aranyés egy ezüstérmet ért el, a 400

gazdától asztalra került 644 bor
közül a legmagasabb pontszámot az a cabernet franc érte
el, amellyel tavaly elnyerte a
Paks Város Bora címet. Paksról Fritz János, Siklósi Gábor
és Somkert Zoltán is nevezett
a megméretésre és szép eredményeket ért el. A legfrissebb
paksi boros siker a Révfülöpön
rendezett VII. Országos Evangélikus Borfesztiválon született,
amelyre összesen 96 mintát neveztek, ebből 18-at Paksról, tíz
termelőtől. A mustrán számukra három arany-, kilenc ezüst-,
öt bronzérem és tíz oklevél termett, Nepp Henrik két aranyat,
Schweigert József egy aranyat
hozott el.
Kohl Gyöngyi
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Atomerőmű

Tengelici tréningen a nukleáris
iparban tevékenykedő nők
Kétnapos tréninget tartott Tengelicen a Magyar Nukleáris Társaság szakcsoportjaként működő, a nukleáris iparban dolgozó
nőket tömörítő WIN Magyarország. A találkozó egyrészt a csapatépítést szolgálta – különös tekintettel arra, hogy a vezetőség
januárban megújult –, másrészt
áttekintették az idei programokat. Fontos momentuma volt
a tengelici találkozónak, hogy
tökéletesítsék azokat az előadásokat, amelyekkel a hölgyek az
atomenergia megismertetését,
népszerűsítését igyekeznek szol-

gálni. Mint a szervezet új elnöke, Hanti Ágota elmondta, meggyőződésük, hogy női mivoltuk
miatt könnyebben megtalálják
az utat a nőkhöz, gyerekekhez,
fiatalokhoz. Mondanivalójukat
pedig azért tudják meggyőzően előadni, mert mindan�nyian szakemberek – a WIN-t
ugyanis a nukleáris területen
dolgozó vagy munkájuk során
azzal kapcsolatba kerülő nők
alkotják. Hanti Ágotát januárban választotta elnökévé a WIN
Magyarország. Az új vezető hő-,
atomenergetikus, gépészmér-

nök és nem mellesleg három
gyermek édesanyja. Célja, mint
elmondta, hogy megélénkítse, felfrissítse a csoportot egyrészt úgy, hogy a régi tagok új
lendülettel fognak munkához,
másrészt újak csatlakozására is
számít.
A tengelici tréningről Szucsán
Marina, a WIN tagja azt mondta, az ott hallottakat hasznosítani
fogja előadása során. Az atomerőmű technológiájáról szóló
tájékoztatóját – mint elárulta
– általában nagyon pozitívan
fogadják. Nem érez hitetlenke-

dést amiatt, hogy nő létére beszél az atomenergiáról. – Elég
meggyőzőek vagyunk, szakmailag felkészültek, nem hátrálunk
meg semmilyen kérdéstől, és
példamutatásunkkal szolgálunk
mintául – sorolta. Elmesélte,
amikor megkérdezik, hogy nem
veszélyes-e egy nőnek az atomerőműben dolgozni, azt szokta
válaszolni: – 51 éves vagyok,
aktívan élek, sportolok, van két
egészséges, nagy gyermekem,
pedig 26 éve dolgozom az atomerőműben, és ha kell, a primerkörbe is bemegyek…
-vt-

Török szakemberek
tájékozódnak Pakson
Egymásnak adják a kilincset
a külföldi delegációk a paksi
atomerőműben, és a nukleáris
háttérintézményekben,
azaz
– ahogyan Kovács Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
államtitkára fogalmazott – az
utóbbi években Magyarország
elég intenzív energetikai diplomáciát folytat. Ennek megtestesüléseként Törökországból
érkezett delegáció hazánkba. A
főként újságírókból és a leendő
atomerőmű
kommunikációs
szakembereiből álló csoport
múlt héten Paksra is ellátogatott, elsődleges céljuk volt, hogy
a nukleáris ipar kommunikációjáról, társadalmi kapcsolatairól
szóló tapasztalatokat ismerjék
meg. Az üzemlátogatást követően Török Ferenc, a Társadalmi
Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT)
elnöke tartott előadást, majd
Hajdú János, Paks polgármestere beszélt az erőmű és a lakosság, a város kapcsolatáról. Hajdú
János azt emelte ki, hogy nincs
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olyan település, amely ne lenne
érdekelt abban, hogy egy 2500
főt foglalkoztató, jól prosperáló,
jelentős iparűzési adót fizető cég
működjön a területén. Paks ennek szellemében természetesen
támogatja az atomerőmű működését. De – mint hangsúlyozta – egy biztonságosan működő
erőmű működésében érdekelt a
város.
Török Ferenc TEIT-elnök kiemelte: húsz éve bizonyítják,
hogy a civil társadalmat képviselő társulás és a nukleáris létesítmény működtetői képesek jó
kapcsolatot ápolni. Ennek alapja
az, hogy mindig őszinte választ
kapnak kérdéseikre, így nincs
akadálya annak, hogy a lakosságot információval lássák el, az
atomerőmű pedig a településfejlesztésben van segítségükre.
Kovács Pál pedig azt is elmondta, hogy Törökország most készül felépíteni első atomerőművét, négy orosz szállítású, 1000
megawatt kapacitású reaktort
telepítenek a Földközi-tenger

partjára. Ami ezzel kapcsolatban magyar szempontból
fontos, hogy jelentős szakemberképzési igény keletkezik:
a 2014-20 közötti időszakban
4500 török szakember képzését
kell megoldani külföldi létesítményekben, olyan országban,

ahol orosz technológia működik. E téren hazánknak jó pozíciói vannak, hangsúlyozta az
államtitkár hozzáfűzve, hogy a
közelmúltban miniszterelnöki
szintű találkozó volt a két ország között, ahol ez a témakör is
szóba került.
Vida Tünde

Ínycsiklandó
fantáziák
Meczker Tamás nagyjából 16 éve
határozta el, hogy vendéglátós lesz
és saját vendéglőt nyit. A piactéri
Németh söröző légköre hatott rá
erősen. Jó volt a hangulat, kedvesek voltak a pincérek és volt az
asztalokon tepertős pogácsa, aminek olyan illata volt, hogyha valaki
ott időzött, majd elment a város
másik végébe, tudták, hogy honnan érkezett, meséli. A történet
bizonyára nem példa nélkül való,
a meglepő csak az, hogy Tamás
akkor csupán 8-9 esztendős volt…
Vendéglője még nincs, de biztos
benne, hogy meglesz. Azt is tudja
már, hogy az étlapot képkeretben tartja majd, az asztalokon
nem lesz abrosz, tudja, milyen
tányérok lesznek és persze milyen ételek. A fiatalember – úgy
tűnik – jó úton halad álma megvalósítása felé. 2010-ben szakács
szakmát szerzett, szűk egy esztendeje az Erzsébet Nagy Szálloda konyháján dolgozik, s a minap
ezüstérmet nyert a VIII. Pelikán
Kupa Gasztronómiai Versenyen,

Szol
nokon. Melegkonyhai kategóriában indult, pedig az erőssége inkább a hidegkonyha és a
tányérdesszert. Hogy miért? Ez
jelent neki kihívást. Ott, ahol biztos babér terem neki, nem akar
kiállni. S hogy miért versenyez?
Egyrészt, mert oroszlán, lételeme a versengés – ha hozzáfog
a pizzasütéshez, fogadást köt a
kollégákkal, hogy hány perc alatt
készül el. Másrészt ezt tartja, az
önképzés, a fejlődés fontos eszközének. Ez volt az ötödik versenye,
s a mostani a legjobb eredménye.
Annak ellenére, hogy csupán három éve kapta kézhez a bizonyítványát, sok éttermet kipróbált.
A gyakorlati éveket a halászcsárdában töltötte, utána Budapestre
ment szerencsét próbálni. Sok
fogást, szemléletet megismert,
például egyre közelebb került a
francia gasztronómiához és megfordult színvonalas „álomhelyeken”, de csalódott ugyanúgy, mint
külföldön, ahol valójában csak
egy szösszenetnyi időt töltött el.

Ezek után jött haza – merthogy
született paksi –, újrakezdeni építeni karrierjét, álmait.
– Még sehol nem voltam egy
évnél tovább – támasztja alá azt
a kijelentését, hogy az Erzsébet
Nagy Szállodában jól érzi magát.
Mint mondja, hasonló korú, tanulásra kész kollégákkal dolgozhat együtt. A szálloda azért is jó,
mert olyan raktárkészlet, olyan
friss zöldségek, olyan fűszernövények állnak rendelkezésre, ami
Tamás szerint megyeszerte ritkaságszámba megy.
Mindig igyekszik a szezonalitást és a regionalitást szem előtt
tartani, ez a szolnoki versenyre
készített menüsorra is rányomta
a bélyegét. Öt fogást kellett készíteni egy személyre és egy kétszemélyes dísztálat. Tamás nem

szabott gátat a fantáziájának, amit
az is igazol, hogy bár többször
nekifutottunk, nem sikerült a
végére érnünk az ételsornak. Az
üdvözlő falat, ami arra hivatott,
hogy a szakács elképzelését, íz- és
ízlésvilágát felvillantsa, grillezett
kápiakrém volt tintahalpirítóssal
és medvehagyma chipsszel. Az
előétel pedig mentás zöldborsókrémmel töltött pisztrángtekercs
mandulás kéregben az eredetileg tervezett túrógombóc helyett
ricottával, mert – fűzi hozzá magyarázatul ifjú szakácsunk – az
frissebb, harsányabb, jobb a párhuzam közte és a hollandi mártás között. A főétel valami trükkös sült, amiből egy hétköznapi
háziasszonynak annyit sikerült
megjegyezni, hogy bőrös mangalica…
-vida-

Sütőtökből székely kapu
Sütőtökből faragott székely kapuval nyert az ország második
legnagyobb gasztronómiai versenyén a paksi Feil Anna. A diáklány tanuló kategóriában indult,
és az aranyérem mellé egy ezüstöt is bezsebelt. Anna mindig
szeretett édesanyjának segíteni a
főzésben, ezért döntött úgy, hogy
szakácsnak megy. Ezt a szakmát
jobban magához illőnek érezte,
mint a cukrászatot, mert szerinte fantáziadúsabb, nagyobb teret
enged a kreativitásnak, mivel
itt a hozzávalókat nem patikamérlegen mérik, a szakács saját
ízvilága jobban tükröződhet egy
ételben. A dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában szerzett érettségit követően a szekszárdi Szent
László Szakközépiskola Vendég-

látó Tagintézményében kezdett
tanulni. Idén második, egyben
utolsó évét tölti az iskolában.
Egy hét ott töltött elméleti képzés váltakozik az Atomix Kft.-nél
töltött egyhetes üzemi gyakorlattal. Anna az erőmű konyháján igyekszik a szakma fortélyait
ellesni. Itt nagy mennyiségben
főznek, de arra, hogy igazi alkotómunkát tanuljon, nincs lehetőség. Ezt a versenyzésben, az arra
való felkészülésben sikerült megtalálnia a szakácstanoncnak. Tanárai a tudta nélkül nevezték be
a versenyre tudván, hogy kiváló
tanuló. Kettejüket választották ki
Szabó Tamással. Azt, hogy melyik versenyen ki indul és ki lesz
a másik segédje, sorsolással döntötték el. Anna a tatai Farsang
Kupán szállt versenybe, Tomi

nem sokkal később Szolnokon.
Mindketten aranyérmet nyertek.
A tatai medalion került Tamáshoz, Anna neki adta hálából, a
szolnokit viszont ő kapta meg…
A versenyre, mint lapunknak
mesélte, egy hétig készültek.
Rengeteg segítséget kaptak tanáraiktól, Horváth Jánostól és
Orbánné Palkó Máriától. A tatai
versenyen artisztika és hidegtál
kategóriában indultak, az előbbi ételszobrászatot jelent. Tanára ötlete alapján Anna székely
kaput faragott sütőtökből. Virágokkal – céklarózsával, retekszegfűvel – díszítette. Anna azt
mesélte, hogy rengetegen voltak,
még Felvidékről is érkeztek, nagyon profi munkákkal mutatkoztak be, és az is látszott, hogy
iskolájuk nem tudja felvenni a

versenyt a fővárosi riválisokkal.
Éppen ezért lepte meg, amikor
kiderült az eredmény.
A diáklány elárulta, hogy – bár
sokan le akarják beszélni – ő
mindenképpen a szakmájában
szeretne maradni. Azt hallotta,
itthon nehéz érvényesülni, ezért
most úgy gondolja, külföldre
megy. Egészen pontosan hajóra. – Folyami hajóra, mert arról
jobb véleményt hallok – pontosít. Mint mondja, ez anyagilag
kifizetődőbb, lehetősége lesz a
szakmai fogások mellett nyelvtudása csiszolására is. Tudja,
hogy a női séf ritka, de nem példa nélküli dolog. Ha erről nem
is mer álmodni, arról igen, hogy
egy nívós étteremben dolgozzon
szakácsként itthon, Magyarországon.
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Új kihívások a város életében
Az önkormányzat minden évben március 15-ig fogadja el
a város éves költségvetését. A
büdzsé elfogadását követően
évről évre beszámolunk a város működéséről, a tervezett
fejlesztésekről, a korábban
megkezdett, illetve induló
beruházásokról. A 2012-es és
2013-as év a változtatások és
változások évei az ország életében. Az önkormányzatoknak
előre nem tervezett feladatokat kellett végrehajtania előre
nem tervezett kiadásokkal.
Mindezek ismeretében rendhagyó lesz az idei kötésvetési
beszámoló, hiszen nem a számok ismertetésével, hanem a
kötelezettségek, a kormányzati
elvárások, a teljesítések tükrében mutatjuk be az önkormányzat, a hivatal működését.
Az alábbiakban Hajdú János
polgármester és Tell Edit alpolgármester összefoglalóját
olvashatják a város működtetésével, üzemeltetésével, az új
kihívásokkal kapcsolatban.
Tell Edit: 2012 második felében Paks mintaszerűen hajtotta
végre a kormányzati szándék
szerinti átalakításokat és oldotta
meg az azokkal járó feladatokat. Azt a temérdek változtatást,
melyre az érdeklődő átlagpolgár
felkapja a fejét és próbálja értelmezni, amire a szkeptikusok
csak legyintenek, a szokásos önkormányzati és hivatali munka
mellett kellett elvégezni, végrehajtani. Az oktatás, a közigazgatás átszervezése – a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
tankerületi központjának, a járási hivatalnak a kialakítása, a
pedagógiai szolgáltató központ
áthelyezése, a polgármesteri hivatal munkaszervezetének újragondolása – előre nem tervezett
feladatokat és költségeket rótt az
önkormányzatra.
A járások kizárólag államigazgatási területi egységet jelentenek,
a járási hivatalokban okmányirodai feladatokat, gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint
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egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási
ügyeket intézhetnek a járás településeinek lakói.
Az önkormányzati, illetve a
megyei
intézményfenntartó
központok fenntartásában levő
iskolák szakmai irányítását – és
részben működtetését – a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ látja el, amely a paksi
tankerületen keresztül végzi az
állami fenntartói feladatokat.
Paks példaértékűen megoldotta
a sok esetben egzisztenciális jellegű, munkáltatói, üzemeltetési
problémákat. Egyetlen példa a
sok közül: az állami fenntartásba
került oktatási intézményekben
az elbizonytalanodott technikai
(takarító) személyzetet változatlan feltételek mellett foglalkoztatja tovább az önkormányzat,
az iskolai gazdasági ügyintézők
továbbfoglalkoztatásáról szintén
gondoskodott a városvezetés.
Az önkormányzat és a hivatal – sok esetben megelőzve a
kormányhivatal kérését, illetve
utasítását – tervezetten és szakszerűen hajtotta végre (sok bizonytalansági tényező mellett,
mint például az üzemeltetés és
működtetés kérdése) a feladatait.
Más: Pakson több olyan, a szociális gondoskodáshoz tartozó
ellátás került bevezetésre, amely
országosan egyedülálló. Az aktív

korúak ellátása, az ápolási díj, a
felzárkóztatási ösztöndíj esetében a segítségnyújtás pénzben;
a közgyógyellátás, lakásfenntartási támogatás, tanulóbérlet,
szemétszállítási díjkedvezmény
esetében természetben; illetve
étkeztetés, házi segítségnyújtás,
házi jelzőrendszer, támogató
szolgáltatás esetében a szolgáltatások által biztosított.
2013 áprilisától a rendkívüli
segélyezésnél az Erzsébet-utalvány került bevezetésre. Kivételt
képez – egyelőre – a gyógyszerkiváltás, ahol a legtöbb esetben
családsegítők kapják kézhez
a támogatást, ők személyesen
váltják ki a hátrányos helyzetű
család számára a gyógyszereket.
A lakásfenntartási támogatást
kizárólag a szolgáltatóhoz utalják a hivatal szociális osztályának ügyintézői.
A segélyezési összegeket az önkormányzat a rászorultsághoz
és az adott – sok esetben rendkívüli – élethelyzethez igazítja.
Hajdú János: A 2012-es költségvetési évet is a felelős gazdálkodás jellemezte. Úgy gazdálkodott a város vezetése, ahogyan
az ideális családban szokás.
Bevételeinket gondosan számba vettük és behajtottuk, a kiadásainkat pedig a „szükséges
és elégséges” feladatellátási és
szolgáltatási szint elérésével ter-

veztük. Meg kell jegyezni, hogy
ami Pakson elégséges szintű
feladatellátás, az egy átlagos magyarországi településen álomnak számít…
Kiadásainkra különösen ügyeltünk, hiszen tudjuk, hogy – úgy,
mint a családban is – takarékoskodni, tartalékot képezni csak
akkor lehet, amikor van miből,
akkor viszont kötelező.
A városi alaphelyzet: oktatási,
egészségügyi és közművelődési
intézményeinket jó finanszírozási kondíciók mellett, biztonsággal működtettük. Minden
paksi és Paks környéki gyermeket fogadni tudtunk és tudunk
a bölcsődében, amennyiben
az édesanya dolgozik. Az óvodás- és iskoláskorú gyermekek
lakóhelyükhöz viszonylag közel
részesülnek oktatásban, nevelésben. Három helyi középiskola
közül választhatnak később.
Orvosi alapellátásunk teljes
körű, a közelmúltban döntött
a képviselő-testület arról, hogy
nem adja állami kézbe, hanem
fenntartja a szakorvosi rendelőintézetet a biztonságos ellátás
érdekében.
A paksi fiatal és felnőtt korosztályok számtalan sport- és kulturális-szabadidős tevékenység
közül választhatnak, uszodába,
strandra járhatnak.
(Folytatás a 11. oldalon)

(Folytatás a 10. oldalról)
Mindezeknek – a többségükben nem kötelező feladatoknak – a finanszírozása jelentős
kiadással jár az önkormányzat számára, de azt gondoljuk,
hogy a fizikai és lelki egészség
megőrzése az egyik legfontosabb érték, megtartására érdemes áldozni.
A 2012. évben a kormány rendkívüli aktivitása és a parlament
lázas törvényalkotói munkája
következtében alapvetően megváltozott a szabályozási környezetünk. Új víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény és új
hulladékról szóló törvény lépett
életbe.
Másfél éve igen intenzív munka
folyik a hivatalban és az ivóvízszolgáltató és szennyvízkezelő
cégünknél, hiszen azt akarjuk,
hogy Pakson paksi székhelyű
cég legyen a vízszolgáltató.
Hogy megfeleljünk a törvény
előírásainak, regionális szolgáltató társasággá kellett szervezni a Paksi Vízmű Kft.-t. Az
átszervezett gazdasági társaságnak mára 42 tulajdonosa van,
és hamarosan ugyanennyi településen szolgáltat a jelenlegi
28 helyett. A megfelelő méret
mellett igen sok feltételnek kell
megfelelnie a Mezőföldvíz Kft.re átkeresztelt cégnek, hogy
beadhassa az engedélykérelmét
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.
Igen erős a jogszabályi nyomás
a megfelelő integráció kikényszerítésére, hiszen a jogszabályalkotó 30-40 ivóvíz- és szennyvízszolgáltató cég működését
tervezi Magyarország területén. Ez az egyik legjelentősebb
szervezési munka, amely a város vezetését foglalkoztatja. Nagyon sokrétű jogi, közgazdasági, logisztikai és „vizes szakmai”
ismeretet igényel – naprakészséget, a jogszabályok és tervezetek, politikai megnyilvánulások állandó elemzését. És
természetesen sok pénzt. Az új
cégvezető, Csapó Sándor mára
az egész szakmában elismert
működési, átalakulási modellt
dolgozott ki. Igen jók az esélyeink a talpon maradásra.

Tell Edit: Hasonló nagyságú feladatot jelentett az elmúlt évben,
és részben az ideiben is az új
hulladékkezelő központ létrehozása. Paks hat környező településsel társult a hulladékgyűjtési
és -ártalmatlanítási feladatainak
megoldására. Együtt nyújtottunk be nyertes pályázatot új
hulladéklerakó, komposztálótelep, veszélyeshulladék-udvar és
a hozzájuk tartozó válogató- és
feldolgozórendszerek, gépek és
járművek létrehozására, beszerzésére. Az Európai Unió támogatási feltételeinek és elszámolási eljárásrendjének nem könnyű
megfelelni. A polgármesteri
hivatal és a kommunális szolgáltató cégünk munkatársai odaadó munkájának köszönhetően
– igen sok műszaki és eljárási
probléma kezelésével – sikerült
uralni a beruházási szakaszt,
2013 első két hónapjában kezdte
meg a rendszer a próbaüzemű
működést. Számtalan előadáson, tájékoztatón, ismeretbővítő
kiadvány szerkesztésén vagyunk
túl. A lakosság nagyobbik része
rendkívül együttműködő az
új törvényi előírások teljesítésében, az új hulladékgyűjtési
módszer megvalósításában. Kisebb részüktől elmarasztalást
kapunk azért, mert a munkánkat az új jogszabályoknak megfelelően végezzük, illetve azért,
mert a rezsicsökkentés és az
uniós elvárások ellentmondásai kétségeket, bizalmatlanságot

okoznak számukra. A kormány
rezsicsökkentési törekvései tükrében valóban furcsának tűnhet,
hogy Pakson és környékén nem
csökkennek az eddigi rendkívül
alacsony díjak, hanem 2013ban, a tervezett emeléssel érik el
az országos átlagot.
Hajdú János: A harmadik nagyprojekt a gyógyfürdő építése.
Ezzel mára már nagyjából készen lennénk, ha nem „cseréltünk volna kereket az autón
menet közben”. Ezt a kifejezést
a Mezőföldvíz Kft. ügyvezetője
használta a vízműves cég menet
(működés) közbeni átszervezésére, de jól jellemzi a gyógyfürdő
építését is, hiszen az utolsó pillanatban váltottunk vízkezelési
technológiát, és ez csúszást okoz
a kivitelezésben. Mindenki láthatja, hogy a szakorvosi rendelőintézet mellett jó ütemben épül a
gyógyfürdő, amely egy impozáns
épületegyüttes benyomását kelti.
A korábban elkészült terv, az akgyászati
kori magyarországi gyó
gyakorlatnak megfelelően, a
gyógyvizes medencék működtetését „töltő-ürítő” rendszerben
képzelte el. Mindennap le kellett
volna üríteni a medencéket, és
csak 20-25 fő egyidejű fürdetését
tette volna lehetővé a medencében lévő baktériumok felszaporodási képessége miatt. Időközben tudomásunkra jutott, hogy
egy új, néhány hazai fürdőben
már jó eredménnyel alkalmazott
vízfertőtlenítő szer alkalmazásá-

val az azonos időben a fürdőben
tartózkodó személyek száma 6570-re növelhető (ha a legfeljebb
félórás javallott medencében tartózkodási időt tekintjük, akkor ez
akár napi 300 fő fürdetését is jelentheti). Emiatt a gépészeti részt
át kellett tervezni. Ez nemcsak
időbeni csúszást, hanem költségnövekedést is jelent.
Tell Edit: Az elmúlt évben a fentiek „szélárnyékában” elkészült
a Cseresznyéskert Erdei Iskola,
a Deák utcai partfal stabilizációja, inkubátorház épült az
ipari parkban, csónakház a Duna-parton. Gyerekkönyvtárat
alakítottunk ki és elindult az új
szennyvíztisztító-telepi beruházás, megkezdődött az erőműbe,
illetve Csámpára vezető kerékpárút építése. Megújult a Toldi
utca, elkészült az Újtemplom
utca és a Kodály Zoltán utca
által határolt tömbbelső rehabilitációja, több mint 200 millió
forint jutott a panel- és hagyományos szerkezetű épületek
energiamegtakarítást célzó felújításának támogatására. 2013ban újabb százmillió forinttal
támogatjuk a korszerűsítéseket.
Pakson igen sűrű az élet. Itt
nincs megállás, visszafelé tekintgetés, itt a fejlesztés, a változás a
napi rutin része. Nagy öröm,
hogy a lakosság jó része ezt már
látja, felismeri a különbséget
más magyar települések színvonalának, szolgáltatási kínálatának ismeretében.
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A csinódi életről mesélt a paksiaknak
Ízesen, színesen és érdekesen mesélt a csinódi életről Nagy Gergő,
Erdély legfiatalabb írója: a Kecsketánc című könyv bemutatóján
háromszor töltötte meg zsúfolásig a nézői sorokat a gyermekíró.
Tizenegy esztendejével aligha
akad nála fiatalabb tollforgató Erdélyben vagy akár a Kárpát-medencében. A 33 történetet összefoglaló kötet paksi bemutatóján
Gergő édesapja látta el a moderátor szerepét, aki hangsúlyozta,
bár a Kecsketánc írója kisfia, a
munka és az érdem közös. Az
édesanya vette a füzetet, Gergő
teleírta történetekkel, az édesapa
ígéretét betartva Sepsiszentgyörgyön kiadatta, Gergő hétéves kishúga, Ilka pedig maga illusztrálta,
mégpedig a saját kemencéjükben
kiégetett mogyoróbokor ves�szőjéből készült szénnel. Gergő
nagymamája a bukaresti televízió

magyar adásában hallotta először
az Én szülőfalum elnevezésű fogalmazópályázatot, erre készítette
unokája az első írást, amivel rögtön meg is nyerte a versenyt. A
folytatás pedig cseppet sem esett
nehezére, amióta a városból a havasokba költöztek, nap mint nap
megannyi élmény és történet születik: mert ott, ahol Gergő él, egy
másik világ van, ami nem is csak
földrajzi kategória, hanem egy
életmód. Ott nincsenek forgalmi
dugók, de még térerő sem igen,
a család önellátásra rendezkedett
be és élvezi a nyugalmat. Gergő
és húga tenisz vagy a facebook
helyett inkább a gombászást választja és a világ semmi pénzéért
el nem cserélné a csinódi létet. A
fiatal szerző és családja a Paksi
Erdélyi Baráti Kör szervezésében
látogatott el Paksra.
Matus D.

lításon az iskola könyvtárának
versesköteteiből adtak ízelítőt,
ellátogatott hozzájuk is Csinódi
Nagy Gergő, a Kecsketánc című
könyv szerzője, valamint a 3. és
4. évfolyamos diákoknak házi
versmondó versenyt szerveztek,
amelyre Pákolitz István-versekkel nevezhettek. A Pákolitz Ist-

ván Városi Könyvtárban zenés
irodalmi estre várták a közönséget. Az 1981-ben megalakult
Fabula együttes megzenésített
verseket adott elő. A műsort
diavetítés kísérte, és elfogadta
az együttes meghívását az estre
Dicső Zsolt költő, zenész.
-gyöngy-

A költészet ünnepén
Számos programmal készültek Pakson is a magyar költészet napjára, amelyet 1964 óta
József Attila születésnapján,
április 11-én ünneplünk.
A Csengey Dénes Kulturális
Központban könyvbemutatót
tartottak: Szilvássy Ildikó Tündérszövet című verseskötetét
Szecsődy Péter író ajánlotta a
közönség figyelmébe. A szerző
a Vak Bottyán Gimnázium tanára, ahol a már hagyományos
Pákolitz István vers- és prózamondó versenyt szervezik a magyar költészet napja alkalmából.
Az idei a 16. megméretés volt,
amelyre 14-en jelentkeztek, a
dobogós helyezést elért fiatalok könyvjutalomban részesültek. A Deák Ferenc Általános
Iskola alsó tagozata minden
esztendőben művészeti nappal
ünnepel, versmondó versennyel
és a néptáncoktatásban elsajátított táncok bemutatásával. Idén
minden osztályból 5-6 kisdiák
vállalkozott versmondásra. Az
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iskola hét diákja határon túl is
megmérette magát eleget téve
viski testvériskolájuk, a Kölcsey
Ferenc Középiskola meghívásának. A deákos gyerekek szép
eredménnyel zárták a versenyt,
az alsósok kategóriájában elhozták az első három helyezést, a 7.
és 8. osztályosok versenyében
pedig holtversenyben az első
helyet. Emellett három különdíjat is elnyertek. A paksi iskola
képviselői új kezdeményezésként meghívták testvérintézményüket jövő évi művészeti
napjukra. A II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában több programmal emlékeztek meg a magyar költészet napjáról. Április
8-án kiállítást nyitottak meg az
intézmény aulájában, képekkel
József Attila életéből, a magyar,
a Tolna megyei és a paksi költőkről, az alsó tagozatosok kedvenc versükről készített rajzaiból, a felsősök szintén kedvenc
versükhöz írt ajánlásaiból, valamint saját írásaikból Én is írok
verset címmel. Egy másik kiál-

A Csengeyben mutatták be Szilvássy Ildikó (balra) verseskötetét.

A kultúra jegyében
Közel félezren állnak színpadra
ezekben a hetekben városunkban, ahol harmadszor rendezik
meg a tavaszi művészeti fesztivált. A város támogatja a programokat, így azok zömén ingyenesen lehet részt venni. A fesztivál
lehetőséget ad különböző művészeti ágak bemutatkozására, az
előadások, kiállítások gerincét a
Pro Artis Művészeti Iskolában
zajló képzési kínálat, illetve a
rendezvénynek helyet adó Csengey Dénes Kulturális Központ
programjai adják. Nyitányként
április 9-én a Csengeyben az intézmény névadójának írásaiból
ismertetett egy csokorra valót
Tell Edit és Orbán György, bemutatták Szilvássy Ildikó Tündérszövet című kötetét, valamint
koncertet adott a Szekszárd
Jazz Orchestra. A folytatásban
mindennap más-más eseményre várják a kultúrakedvelőket:
hangverseny, hangszerbemuta-

tó koncert, a Paksi Pedagógus
Kórus lemezbemutatója, majd
képzőművészeti kiállítások sora
váltja egymást. A programokba
a Tűzvirág gálaestjét is beépítették. A Mádi Magdolna rendezte
produkcióban a táncegyüttes
apraja-nagyja színpadra lép, a
műsor témája ezúttal a magyar
néptáncok köré épül. Sztárvendégként a gálaest első felvonásában a minap Magyar Arany
Érdemkereszttel
kitüntetett
Herencsár Viktória cimbalomművész, a Cimbalom Világszövetség elnöke is színpadra lép. A
kínálatban szerepel a művészeti
iskola zeneművészeti ágának
házi hangversenye, illetve képzőművészeti ágának kiállítása,
valamint a Pro Artis Wind Band
és a Roger Schilling Fúvószenekar közös koncertje is. A tavalyihoz hasonlóan ismét lesz komplex drámapedagógiai tréning
pedagógusok számára, és idén

második alkalommal szervezik
meg a Csengeyben Pokorny Lia
színművész részvételével a paksi színjátszók, volt drámatagozatosok rögtönzéseken alapuló
vidám estjét, ahol a nézők is
szerepet kapnak. A zárónapon,
április 28-án a Családok a színpadon elnevezésű program keretében tehetséges fiatalok lépnek
színpadra szüleikkel, testvéreikkel, nagyszüleikkel önálló mű-

sorszámokban. A jelentkezőket
még várja Szabados László a
művészeti iskolában és Gyulai
István a kulturális központban.
A záró rendezvényig még több
mint egy tucat programot ajánl a
közönség figyelmébe a szervező
kulturális központ és a Pro Artis,
ezeken kívül a programok helyszíne lesz még a Paksi Képtár és
az Erzsébet Nagy Szálloda.
MD

Tizenöt éve a környezetvédelemért
„A természet tönkretétele és a
természet védelme a fejekben
kezdődik” – ezt a Werner-idézetet választotta mottójául az
1998 márciusában bejegyzett
Önzetlenül Környezetünkért,
Otthonunkért (ÖKO) Munkacsoport Alapítvány. Alapításuk
15. évfordulóját tizenöt rendezvénnyel ünneplik.
Talán mára nincs olyan felnőtt,
se gyermek Pakson, akinek ismeretlenül hangzana az ÖKO
Munkacsoport Alapítvány neve,
hírük már a város határain túlra is eljutott. Tevékenységükből
hagyományos programjaik az
ismertebbek, ilyen a civilszervezettel egyidős, felnőtteknek
szóló környezetvédelmi vetélkedő. Hagyományos rendezvénye az alapítványnak a bármely
korosztálynak ajánlható Séta az
egészégért program, amelynek
keretében a résztvevők megismerhetik Paks, illetve Tolna megye természeti értékeit. Szintén

hagyományos Ültess fát, életfát!
akciójuk lényege, hogy a felhívásra válaszolók gyermeküknek
életfát kérhetnek, ha vállalják,
hogy lakókörnyezetükben elültetik és gondozzák a facsemetét. Ebbe a körbe tartozik
a minden évben más témával
jelentkező Föld napi rajzpályázatuk is, amellyel az óvodás és
általános iskolás gyermekeket
szólítják meg immáron 11 esztendeje. Mindemellett számos
ismeretterjesztő előadás, alkotó
pályázat, filmvetítés, kiállítás,
terepgyakorlat és kiadvány is az
alapítvány nevéhez fűződik.
A környezettudatos magatartás megalapozását, folyamatos alakítását, a tájékoztatást,
szemléletformálást zászlajára
tűző munkacsoportot 1997ben alapították, tagjai elkötelezettséget éreznek környezetük védelme, megóvása iránt,
szeretnek tanulni és tanítani
a témakörben. Első rendezvé-

nyükhöz szponzorokat keresve
kaptak biztatást arra, hogy a
jövőt megalapozandó alakuljanak civilszervezetté. Az alapítványi forma mellett döntöttek,
és már az alapítás során, akihez csak fordultak, mindenki
segített. Azóta sem várta őket
sehol sem zárt ajtó, legyen szó
az önkormányzatról, cégekről,
magánszemélyekről, civilszervezetekről,
intézményekről
vagy a médiáról. Mindenhol
segítőkészséget tapasztalnak,
mondta Jantnerné Oláh Ilona, az alapítvány vezetője. Az
alapító okirat csiszolódott,
jöttek a pályázati lehetőségek,
új ötletek, és az alapítvány lassan megtalálta a helyét és szerepét a város életében a többi
civilszervezet között. Az ÖKO
Munkacsoport Alapítvány nagyon sok pozitív visszajelzést,
biztatást kapott az eltelt másfél
évtizedben. Munkáját a Tolna
Megyei Közgyűlés 2010-ben az

Év civil szervezete cím különdíjával ismerte el.
Munkatársai hamarosan – többéves munka gyümölcseként egy
oktatási segédanyagot adnak át
a város óvodáinak és általános
iskoláinak. A munka 2008-ban
kezdődött, amikor Paks Város
Önkormányzata
elkészítette
helyi rendeletét a természeti és
épített értékekről. Az alapítvány
azt tűzte ki célul, hogy minél
szélesebb körben megismertesse
ezeket az értékeket a lakossággal, így városi versenyt hirdettek
általános iskolásoknak, felnőtteknek; rajzpályázatot írtak ki
gyerekeknek;
középiskolások
társasjátékot terveztek gyerekeknek; oktatóanyagot tervezett egy
egyetemista nyári gyakorlatának
keretében. Ezek alapján készült
el a könyv, illetve a prezentációs DVD, amelyet a jövőben az
oktatási intézmények felhasználhatnak ismeretterjesztésre.
Kohl Gyöngyi
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Bemutatkoznak a gyermekorvosok
Ahogy az óvoda- vagy az iskolaválasztás, úgy a gyermekorvos kiválasztása is fontos egy
kisgyermekes család számára. Utóbbit jó esetben 14 vagy
akár 18 évre választjuk. Annak
ellenére, hogy vannak kőbe
vésett szabályok, egy-egy gyermekgyógyász stílusa, szakmai
hozzáállása más és más. Írásunkban kisgyermekes szülők
számára fontos kérdéseket boncolgatva városunk gyermekorvosait mutatjuk be.
Dr. Egry Tibor a Deák Ferenc utcai rendelőben fogadja kis pácienseit. A rendelés gyorsan, flottul
zajlik, a doktor úr katonás rendet
tart. Határozott véleményét sem
rejti véka alá. A védőoltások terén például nemcsak a törvényben előírtakat adja kötelező jelleggel, hanem a Prevenart, amely
a gégehurutot, a középfülgyulladást, agyhártyagyulladást is
okozó pneumococcus baktérium
ellen véd. – Van még a gennyes
„C” típusú agyhártyagyulladás,
aminek 18% a halálozási aránya.
Nálam ennek a védőoltása is
kötelező. Aki engem választ, ezt
tudja – húzta alá dr. Egry Tibor.
Mint mondta, minden egyéb
esetben, ha a szülő rákérdez, már
nyúl is a receptért, mert az nem
történhet meg, hogy ő lebeszéli a szülőket, és kialakul valami
szövődmény. A védőoltásokat jó
szívvel ajánlja, hiszen gyakorlatilag nincs mellékhatásuk. Kö-
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telező védőoltásoknál van olyan
hibás szemlélet, hogy a szülő
nem akarja, mondván, hogy külföldön nem kötelező, de aki nem
kapja meg, nem mehet bölcsődébe, iskolába, egyetemre.
A csecsemőgondozás másik sarkalatos kérdése a szoptatás. Abban nincs különbség a nézetek
között, hogy aki teheti, anyatejjel
táplálja újszülöttjét. Egry doktor
szerint hat hónapos korban kell
elkezdeni a hozzátáplálást. – Tehéntejet a módszertani levél szerint egyéves korig nem adunk.
Én másfél éves korig tiltom, addig kettes vagy hármas típusú
tápszert kell adni, de aki anyagilag bírja, annak azt javaslom,
hogy hároméves korig menjen.
Fejlett országokban is így van,
hiszen a női tej háromszor annyi
szénhidrátot tartalmaz, a tehéntej háromszor annyi fehérjét. A
tápszerek a két összetevő közötti
arányt közelítik – hangsúlyozta.
Antibiotikumokat
–
mint
mondta – általában nem ad,
mert az esetek nagy részében
vírusfertőzés van a láz hátterében. Más a helyzet egyéves kor
alatt, mert a kicsik esendőbbek,
ezért az esetleges szövődmények
miatt gyakrabban alkalmaz antibiotikumot. Az alternatív
gyógymódokról, homeopátiáról nincs jó véleménnyel, nem
támogatja alkalmazásukat. –
Mondják, hogy kétszáz éve is
használták. Igen, de nem volt
más – összegzi.

Láz esetén nem kell rögtön orvoshoz futni. – El vannak kutyulva a szülők, kihúzzák a gyerek
popsijából a lázmérőt és máris
ott vannak az orvosnál, aki széttárja a kezét, mert semmit nem
tud mondani – fejtegeti. Magyarázatul hozzáfűzi, minden fertőzéses betegség első tünete a láz,
a kardinális tünet 6-10-24 óra
múlva derül ki. A lázat csillapítani kell, de csak 38 foktól, az alá
nem kell lenyomni, mert serkenti
a szervezet védekezőképességét.
Az enyhe lázzal tartott betegek
3-5 nappal hamarabb gyógyulnak, mint a többiek. A magas
lázat viszont mindenképpen csillapítani kell gyógyszerrel és fizikális hőelvonással. A lázcsillapító
ugyanis – mutatott rá Egry doktor – nem viszi le a lázat, csak a
„hőközpont termelését állítja le”.
A tévhittel ellentétben a fürdetés
nem jó, csak a borogatás és a tusolás, vallja a szakember, mivel
hőt csak az átforrósodott szövetektől lehet elvonni.
A rendelés szervezésével kapcsolatban dr. Egry Tibor úgy
tájékoztatott, hogy akut eseteknél nincs bejelentkezés, érkezési
sorrendben fogadja a betegeket,
bejelentkezni sportorvosi vizsgálatra, jogosítvány ügyében lehet
csak. A délutáni rendelés sürgős
esetekre van, orvost házhoz hívni rossz szokás. – Nagyon zokon
veszem, tudják rólam – húzza
alá. Véleménye, hogy életveszélytől eltekintve nem kell azonnal

orvosnak látni a beteget. Telefonon viszont szívesen ad tanácsot,
mobilszámát a váróteremben ki
is függesztette. – Éjjel-nappal be
van kapcsolva, nagyon sokszor
tudok segíteni, van annyi rutinom, hogy meg tudjam ítélni,
mi a teendő – fogalmazott. Dr.
Egry Tibor azt is elmondta, hogy
nyugdíjas korú ugyan, de nem
tervezi, hogy véget vetne aktív
pályafutásának, amíg szellemileg
és fizikailag bírja, folytatja a gyógyítást.
Ez a kérdés még nem aktuális
dr. Tajdina Julianna esetében.
A doktornő nyolc éve érkezett
Paksra, a lakótelepi rendelőintézetben fogadja betegeit. A
körzete – mint mondja – nem
nagy, aminek egyértelmű előnye,
hogy marad idő beszélgetni a
szülőkkel, akik így sok kérdésükre választ kapnak és nem állnak
tanácstalanul lázas vagy hasmenéses gyermekük mellett. A doktornő hozzátette, ő maga három
fiút felnevelt, így anyaként szerzett tapasztalatait is tudja kamatoztatni. – Nem javaslok mást,
mint, amit én is megtettem a gyerekeimmel – fogalmazott. Azt is
elárulta, hogy a minap született
meg első unokája.
A doktornő Szekszárdról jár be,
ám ez abból a szempontból nem
okoz hátrányt, hogy a szülők, ha
gondjuk van, ne tudnának hozzá
fordulni. Mint mondja, hetente
kétszer, esetenként háromszor
délután is rendel, az azonnali ellátást igénylő esetekkel ügyeletre
kell menni. Rendelési idő alatt
hívhatják, ha sürgős, az alatt vagy
annak végeztével házhoz megy.
Egyéb esetben a telefonját ki is
kapcsolja, lévén az orvosoknak
is vannak személyiségi jogai. A
rendelőben előjegyzés alapján
hívják be a betegeket a telefonon
előre bejelentett időpontban. A
gyermekgyógyász szakterülete a
fejlődésneurológia, 14 éve folytat Szekszárdon szakrendelést.
A praxisában lévő gyerekek nyilván előnyt élveznek, hiszen szem
előtt vannak.
(Folytatás a 20. oldalon)

Jó napot, mi újság?

Simon Péter

A Pro Artis Művészeti Iskola igazgatói posztját harmadik éve tölti
be Simon Péter, aki azelőtt 13 évig
igazgatóhelyettesként segítette a
jövőre 40. születésnapját ünneplő intézmény szakmai munkáját.
A január óta állami fenntartásba
került művészeti iskola új helyzetéről beszélve elmondta, hogy bár
az átalakulás lehetne jó is, egyelőre komoly szervezési nehézségekkel jár. Ennek ellenére bízik
benne, hogy előbb-utóbb minden
működni fog.
– Már az interjú előtt felszakadt
egy sóhaj. A gondterhelt kifejezésből sejthető, hogy nem zajlott le
teljesen zökkenőmentesen a művészeti iskola állami fenntartásba
vétele.
– A minisztérium nyilatkozatai
szerint az intézményrendszer átalakítása közvetlenül nem érinti
a pedagógusok munkáját és főleg
nincs hatással a diákokra. A változások sajátossága, hogy nem
feltétlenül éljük meg pozitívan.
Személy szerint én amiatt vagyok
feszült, hogy áprilisban még mindig nem látjuk a fényt az alagút
végén. Az intézményrendszer
államosítása jó gondolat, hogyha

esélyegyenlőséget akarunk teremteni az országban, ám ez a paksi
iskolák számára érvágás, hiszen
jobb körülmények között működtek, mint például egy nyírségi
iskola. Egyelőre nem látom, hogy
országos szinten egységes lenne a
gondolkodás. Akik a tankerületeket vezetik, vért izzadnak, hogy
működhessen az intézményhálózat. Az új köznevelési törvény szerint március végéig át kellett alakítani az alapdokumentumainkat
is. Törvényi hiányosság, hogy a
fenntartót kihagyta ebből a folyamatból, mivel a rendelkezés úgy
szól, hogy az alapdokumentumot
az iskola igazgatója hagyja jóvá.
Azonban a dokumentumokhoz
költségvetés is társul, amelyet viszont nem az intézményvezető
finanszíroz, hanem a fenntartó.
– A szakmai munkát ez mennyiben zavarja meg?
– A szakmaiság nincs veszélyben,
tesszük, ami a dolgunk, de alapjában új fenntartói hozzáállással
kell megbarátkoznunk. Minden
kolléga maximális odaadással
végzi a dolgát, de feszült a légkör.
A pedagógustársadalom mindig
is érzékeny volt a beavatkozásra.

Minden kollégámat igyekszem
megnyugtatni. Annak ellenére,
hogy még vannak kérdőjelek, biztosan ki fogják találni a megoldást
és nem szenvedünk hiányt semmiben.
A tanítás ugyanolyan elven működik, mint eddig, a pedagógiai
program gyökeresen nem változott. Azok a művészeti ágak, amik
kialakultak, nagyon jól működnek. A zeneművészeti a húzóág,
emellett közkedvelt a képzőművészeti és a táncművészeti is, ráadásul a drámajátékot is sikerült
életben tartani kisebb nehézségek
árán. A hazai demográfiai helyzet
miatt általános probléma, hogy
csökken a gyereklétszám. Emellett tény, hogy Paks műszaki beállítottságú város, és kiemelkedő
sportélettel rendelkezik, így egy
művészeti iskolának nem könnyű
a helyzete. A tanulók száma így is
félezer, az óvodásoknak, általános
iskolásoknak gyakran szervezünk
bemutatót, hogy ne csökkenjen
drasztikusan az új jelentkezők
száma.
– Tehát, ha Mohamed nem megy
a hegyhez, a hegy megy Mohamedhez…

– Valóban cél, hogy rakjuk kirakatba az iskolát, menjünk mi az
emberekhez, ne várjuk, hogy ők
jöjjenek hozzánk. Zajlik a harmadik Paksi Tavaszi Művészeti
Fesztivál is, ez a második olyan
alkalom, amit a Pro Artis közösen
rendez a Csengey Kulturális Központtal. Ez eredetileg egyhetes
programként indult a művészeti
iskola népszerűsítésére háziversennyel, nyílt napokkal, koncertekkel. Tavaly kinőttük a ház falait,
megkerestük a Csengeyt, partner
volt ebben, most már háromhetes
a rendezvény, amelyben a város
más, meghatározó szervezetei is
szerepet kaptak. Itt ugyanúgy bemutatkoznak az iskola diákjai és
oktatói, lesz hangverseny, hangszerbemutató, képzőművészeti
kiállítás és helyet kap a pedagóguskórus lemezbemutatója is.
– Mire marad idő a megsokasodott teendőkön túl?
– Édesapám kérdezte nemrég,
nem sokallok-e be a sok zenéléstől,
de az igazság az, hogy alig van rá
időm. Legutóbb, amikor 2007ben portréinterjú készült velem,
éppen lemondtam a Paksi Városi
Vegyeskar vezetéséről. Az ezredforduló óta vezetem az evangélikus
kórust, 2007 óta a szekszárdi pedagóguskórust. A Paksi Pedagógus
Kórus az, ahol saját alkotóvágyamat igazán kiélhetem. Kiváló működését bizonyítja, hogy pillanatok
alatt tudtunk lemezt készíteni, ami
nem gyakori amatőr együttesek
életében. Az anyagot két nap alatt
vettük fel és olyan repertoárt sikerült felépíteni két év alatt, ami másoknak akár húsz évet is igénybe
vehet. A klasszikus kórusirodalom
mellett nagy figyelmet szentelünk
kortárs és főleg magyar szerzőknek, köztük Károly Jánosnak.
Lemezbemutató koncertünkön
nagyszabású előadásra készülünk
az Erzsébet Nagy Szálloda dísztermében meglepetésvendéggel,
zenekari aláfestéssel. Óriási várakozással tekintek az április 22-i
koncert elé.
Matus Dóra
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Schmidt: ez karrierem csúcsa
Az ASE NB I-es férfi kosárlabdacsapatának
márciusban kinevezett vezetőedzője, Schmidt
Béla túl van már egy hazai Magyar Kupa-négyes döntőn, melyen csapata a bronzérmet
szerezte meg. A bajnoki középszakasz is hamarosan véget ér, ahol nagyjából minden az
erőviszonyoknak megfelelően alakul. A vezetőedzőt az elmúlt időszak eseményeiről és az
eljövendő feladatokról kérdeztük.
– Szolnok-verés Pakson, aztán hirtelen jött betegség, majd gyógyulás, mi is történt valójában?
– A Szolnok ellen nagyon jól sikerült a bemutatkozás, ennél jobbat nem is kívánhattam
volna, erre jött ez a faramuci történet. Két
napon keresztül irtózatosan fájt a fejem és felszökött a vérnyomásom. Nem volt mit tenni,
első az egészség, Szekszárdon CT-, Pécsett
MRI-vizsgálaton estem át. A vizsgálatok nem
mutattak ki semmi elváltozást, nem tudtak az
orvosok kideríteni semmit. A kórházban volt
időm gondolkodni és kikeseregni magam,
hogy ami ajándékot a sors adott, azt két nap
alatt vissza is vette. Már úgy jöttem haza, hogy
újra másodedző vagyok, aztán mégis engem
választott a klubvezetés.
– Győzelem a Jászberény ellen, majd vereség az
Albától a bajnokságban és a Magyar Kupa-elődöntőben. Elégedett vagy a bronzéremmel?
– Elégedett, bár az elődöntő után csalódott
voltam, mert éreztük: van esély az Alba ellen
az erőssége ellenére. A második negyedben
védekezésben, lepattanószerzésben és zóna
elleni játékban hibáztunk, néhány labdán múlott. Figyelmetlenek voltunk. A bronzmeccsen
a fiúk fejébe sulykoltam, hogy játsszanak úgy –
az eddigi MK-bronzmérkőzések tradíciójától
eltérően –, hogy kiszolgáljuk a közönségünket.
Az eredmény ezt a felfogást igazolta.
A vasárnapi bronzmeccs után
szerdán már Körmenden léptek
pályára Schmidt Béla tanítványai, akik végig vezetve, nagy
különbségű győzelmet arattak.
Lami-Véd Körmend–ASE 6793. A következő fordulóban a
Kaposvári KK együttese érkezett
a Gesztenyés útra. Az első félidőben fej fej mellett haladt a két csapat, egyik fél sem tudott nagyobb
előnyre szert tenni. A harmadik
felvonásban szigorított védekezésén az ASE és nyolc pontra növelte előnyét. A vendégek azonban
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Schmidt Béla még aktív játékos korában kezdte el képezni magát, és fiatalon
lett edző. A középfokú edzői képesítést
már 1987-ben megszerezte, azután
végigjárta a ranglétrát. Az U16-os korosztály irányítását 1995-ben kapta meg,
az U18 és U20 (jelenleg U23) csapatokat 1999 óta pallérozta. Folyamatosan
tanult, már szakedzői végzettsége van.
Zsoldos András 2005-ben kereste meg,
hogy vállalja el a felnőtt csapat mellett a
másodedzői posztot.
– Tovább tartott a lendület, simán nyertetek
Körmenden, kis különbségű vereség következett
Szolnokon, majd egy értékes győzelem Jászberényben. Mire lesz ez elég a középszakaszban?
– Mindenki ellen oda kell tenni magunkat, a
gyengébb ellen is, a realitás azt mutatja, hogy a
harmadik helyen végzünk a középszakaszban,
ami szerintem elfogadható. A Körmend már
eleve nagy szerencsével jutott be az első hatba,

nem adták fel, és szívósan küzdve egy pontra megközelítették a
hazai csapatot. Az utolsó kísérlet
is a kaposváriaké volt, de nem
találtak be, így megőrizte hazai
veretlenségét az Atom. ASE–Kaposvári KK 84–83. A hetedik fordulóban Szolnokon lépett pályára
az Atomerőmű. A végig harcos,
kemény csatát hozó összecsapáson három negyed után még a
paksi csapat vezetett 5 ponttal,
de a vendéglátók nem adták fel a
végjátékban. Az utolsó két percben sokat hibázott az Atom, a

a Szombathely véleményem szerint jobb csapat, nagyobb játékerőt képvisel. A jászberényi
győzelem megmutatta, hogy van tartás a csapatban, kétszer is vesztett állásból kerekedtünk
felül.
– A játékosok vevők a játékstílusodra?
– Nem vagyok nekik új arc, de a felállás azért
megváltozott. Úgy látom, pozitívan állnak
hozzá azokhoz a változtatásokhoz, amiket
végrehajtunk. Ez védekezés- és támadásbeli
elemeket takar, maximálisan vevők rá, de ehhez is idő kell.
– A 2012/13-as bajnokság lebonyolítása megváltozott az előző éviekhez képest, az alapszakasz után a középszakasz következett, és ezután
jön majd a mindent eldöntő rájátszás. Összejöhet egy jó eredmény?
– Benne van a csapatban, határozottan érzem, nem kell sok ahhoz, hogy idegenben is
elcsípjünk a párharcok során egy-egy meccset.
A rájátszás már egy teljesen más műfaj, a csapatunk feltüzelhető, és egy bravúr nagyon növelné az önbizalmat, amitől olyan lökést kapnának, hogy meglepetést okoznak. Jelenleg
a Szolnok és az Alba játéktudás tekintetében
valamivel jobb, de nem verhetetlen.
– Optimális esetben, ha minden jól megy, május vége felé lesz vége ennek a bajnokságnak.
Szeretnéd ha tovább folytathatnád?
– Nagyon jól megy, ha még akkor is játszunk!
Nemcsak a mostani bajnokság hátralévő mérkőzésein gondolkodom, szeretném megmutatni, hogy a jövőben is számíthatnak rám.
Paksiként a szívem-lelkem beletettem a helyi
kosárlabdába, és eljutottam a karrierem csúcsára. Nem szeretném, ha ilyen rövid idő alatt
befejeződne! Nagyon jó most, nagyon élvezem, amit csinálok.
(joko)

Szolnok viszont kihasználta lehetőségeit, és ha kevéssel is, de megnyerte a rangadót. Szolnoki Olaj
KK–Atomerőmű SE 73-68.
Legközelebb ismét Jász-Nagykun-Szolnok megyébe vezetett
a piros-kékek útja, a bajnokság
meglepetéscsapata, a Jászberény
ellen léptek pályára. A vártnak
megfelelően hatalmas küzdelem
alakult ki a mérkőzés során. A
félidőben még az ASE vezetett, de
a vendéglátók megfordították a
mérkőzést, és a negyedik negyedben már 10 ponttal is vezettek.

Nem hagyta ennyiben a Paks, sikerült felzárkóznia, és Körtélyesi
révén 84-84-re egyenlített a 40.
perc végére. Az ötperces ráadásban – akárcsak Pakson – ismét
Vojvoda volt a Jászberény végzete, utolsó másodperces triplájával
győzelemre vezette csapatát. TOP
COP Security Jászberény–Atomerőmű SE 93-95. A középszakasz
utolsó mérkőzését április 20-án
a Körmend ellen játssza az ASE
a Gesztenyés úti csarnokban, a
kezdési időpont a szokásostól eltérően 18.30.

Az év utánpótlás játékosa
2008 óta minden márciusban
átadják a Paksi Sportegyesület
labdarúgó szakosztályának egykori elnökéről elnevezett Lazók
Albert-vándordíjat annak a
tehetséges fiatalnak, aki teljesítményével rászolgált a megtisztelő elismerésre. Az elmúlt
években Pokorni Péter, Fiola
Attila, ifj. Haraszti Zsolt, Szalontai Tibor és Lakatos Gergő
volt a jutalmazott. Idén a 19 éves
Szekszárdi Tamás lett Pakson
az év utánpótlás játékosa. A díjazottal eddigi pályafutásáról és
terveiről beszélgettünk.
– Mikor, hol kezdtél futballozni,
kik voltak az eddigi edzőid?
– Óvodás korom óta focizom,
kezdettől fogva a Paksi SE-ben

játszom. Bagó Bélánál kezdtem,
majd Péter Norbert, Jenei Ferenc, Vábró József, Kindl István,
Hornyák László és Gracza Tibor
kezei alatt dolgoztam, jelenlegi
mesterem Osztermájer Gábor.
– Melyik volt a legjobb szezonod?
– A 2011/12-es és a tavalyi. A
csapattal 6. helyen zártuk az
idényt az U18-as NB I-es bajnokságban, ami tudomásom
szerint még nem fordult elő a
klub történetében. Ugyanakkor
az U19-es csapattal kiestünk az
első osztályból, ami pályafutásom legrosszabb pontja is volt.
Jelenleg az U19-es csapat tagja
vagyok, de idén sikerült bemutatkoznom az NB II-es csapat-

ban is. Az iskola és a rendszeres sportolás összeegyeztetése
nem egyszerű, de megoldható.
Amikor hazaérek az iskolából,
akkor tanulok másnapra, majd
megyek edzésre, és ha még kell,
akkor utána is átnézem a házi
feladatokat – főleg idén, mivel
érettségi előtt állok.
– Milyen terveid vannak a labdarúgással?
– Komolyak, ennek szentelem az
életem. Elsődleges célom, hogy
minél előbb felkerüljek Pakson
az első csapathoz, és ott bizonyítsak. Majd, ha minden álomszerűen halad, akár szívesen felhúznám kedvenc csapatom, az olasz
FC Internazionale mezét. A futball az életem!
Faller Gábor

Kétszáz kilométerrel vagyunk lemaradva

A tavasz első hónapjában a mostoha időjárás nem kedvezett a
szabadtéri, többek között a vízi
sportoknak sem. Az ASE kajakkenu szakosztálya igyekszik bepótolni a lemaradást, gőzerővel
készülnek a versenyidényre. Bedecs Ferenc vezetőedző az évkezdésről és a közeljövő feladatairól
beszélt.
– Mennyivel csúszott a felkészülés
a mostoha időjárás miatt?
– Végül is időben vízre szálltunk, ahogy szoktunk, március elején. Nagyjából két hetet
tudtunk készülni, aztán bejött
a havas, hideg idő, vissza kellett
állnunk a téli programra, futottunk, kondiztunk. Az uszodát
addigra visszamondtuk, áttettük
a székhelyünket a csónakházba.
Szerencsére ott is adott a lehe-

tőség a munkához. Evezésben
viszont mintegy 200 km-rel vagyunk elmaradva az ilyenkor
megszokotthoz képest, de hát ez
az ellenfeleket is sújtja. Február
16-án Győrben megvolt a fizikai
felmérő magyar bajnokság, ahol
ötven versenyzőnk közül Pupp
Noémi és Koleszár Zoli aranyérmes lett, és számos helyezést
értünk el. A tavaszi vízi alapozó
edzőtábort el kellett halasztanunk Fadd-Domboriban, akkor
legfeljebb hóembert tudtunk
volna építeni. Ezt április 20-27.
között pótoljuk.
– Most milyen munkát végeztek,
mikor lesz az első versenyetek?
– Így, hogy bejött a jó idő, megpróbálunk többet evezni. A kicsik
is lejöttek már, nekik mintegy
négyhetes lemaradásuk van. Ser-

dülő korosztálytól fölfelé heti 2-3
alkalommal feleveznek Ordasig,
ami oda-vissza 20 km, a kisebbek a stég környékén és szemben,
az öbölben edzenek. Négy edző
felügyeli a munkát, mintegy száz
gyerek van lent naponta. Vissza
kell rázódni a vízi munkába, de
ahhoz sok leevezett kilométerre
van szükség. Az első verseny április 27-én, az Újpesti-öbölben lesz,
a szokásos Hídépítő Kupa, de csak
nyolc versenyzőt indítunk. Minden korcsoportból a legjobbakat visszük, és az ő révükön már
látni fogjuk, hogy nagyjából hol
tartunk. Teljes létszámmal május
4-én, a tolnai évadnyitón veszünk
majd részt.
– Kozmann György visszavonult.
Ki az, aki válogatott szinten képviseli a klubot?

– Két kajakosunk: Boros Gergő a felnőtt és Somorácz Tamás
az U23 válogatott tagja, Sevillában voltak négy hétig meleg
vízi edzőtáborban, Gergő most
Szolnokon, Tamás Pesten készül
tovább a csoportjával. Az Atomerőműbe jött dolgozni Tóth
Márton, aki Mike Róberttel C2
1000 m-en volt vb-bronzérmes.
A BKV egyesületétől most van
folyamatban az átigazolása.
Fritz Anett és Pupp Noémi két
hétig Dunavarsányban edzőtáborozott a serdülőkkel, Cseh
Olivér pedig a kölyök válogatottal készül.
– A jó munkához jó feltételek is
kellenek, hogy áll a szakosztály
ezen a téren?
– A Magyar Kajak-Kenu Szövetség mint a legeredményesebb
olimpiai sportág szövetsége, egymilliárd forintos plusz forráshoz
jutott, amit egy elég bonyolult
számítás alapján osztanak szét a
klubok között. Kisbuszt kellene
cserélnünk, a motorcsónakok is
felújításra szorulnak, hajók, lapátok, és egyéb eszközök is kellenének. Remélem, hogy ebből a
keretből ezekre is futja majd.
Kovács József
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Pupp Réka Tverből A Vidi következik
is Európa-kupaarannyal tért haza
Ifjúsági dzsúdó Európa-kupa
versenyen vettek részt az ASE
versenyzői az oroszországi
Tverben. Pupp Réka a 48 kgos súlycsoportban négy orosz
ellenfelet legyőzve állhatott fel
a dobogó tetejére. Ebben az
évben Réka Zágráb után már a
második Ek-győzelmét aratta.
Polgár Luca az 52 kg-osok között lépett tatamira, ahol első
mérkőzésén orosz, a következőn fehérorosz, majd a harmadik körben egy török lányt vert
meg. A döntőben orosz ellenfelétől vereséget szenvedett.
Luca a zágrábi bronz után egy
ezüsttel gazdagodott.
Április első hétvégéjén Budapesten rendezték a dzsúdó diákolimpiát. Az ASE versenyzői
közül Bognár Péter (55 kg),
Windischmann Bence (66 kg),
Kiss Klaudia (63 kg) és Sárosi
Sára (70 kg) az első helyen
végzett. Hosnyánszki Dániel
(66 kg) ezüstérmes lett, Kövér

Tisztelt Adózó!
Amennyiben a Tűzvirág Táncegyüttes további színvonalas tevékenységét támogatni kívánja,
úgy kérjük, hogy személyi jövedelemadó-bevallásakor nyilatkozzon
úgy, hogy adója 1%-át egyesületünknek ajánlja fel.
A nyilatkozaton Önnek fel kell
tüntetni a Tűzvirág Táncegyesület
Paks elnevezést és az egyesület
adószámát: 18850594-1-17.
Köszönjük támogatását.
Tűzvirág Táncegyüttes
Vezetősége

Bence (73 kg) az ötödik helyen
zárta a viadalt.
Pakson, az ASE-csarnokban
rendezték meg a Dél-Magyarországi Regionális Diákolimpiát. A viadalon 28 klub
és egyesület 305 versenyzője
lépett tatamira. A nyolc szőnyegen lebonyolított versenyt
nagy létszámú közönség követte figyelemmel, a verseny
lebonyolításában az ASE olimpikonjai is részt vállaltak. A
hazai termés: 9 arany-, 9 ezüstés 14 bronzérem volt.
A Piliscsabán rendezett junior
országos bajnokságon remekül
szerepeltek az Atomerőmű SE
dzsúdósai, az éremtáblázaton
az 1. helyen végeztek. A siker
részeseiként Ohát Zalán (90
kg) és Ömböli Renátó (100 kg)
arany-, Pupp Réka, Kiss Klaudia, Horváth Zsombor (55
kg) és Kárpáti Gábor (73 kg)
ezüst- és Sárosi Sára bronzérmet hozott.
(joko)

vendégeként Vácon 2:2, míg a
Diósgyőr ellen hazai pályán 1:0
lett a végeredmény. A zöld-fehérek a következő fordulókban
komoly erőpróbának lesznek
kitéve. Az MVM Paks április
20-án a Videoton ellen játszik,
26-án pedig Győrben vendégszerepel a gárda.
-efgé-

Továbbra is pont nélkül áll a tavaszi fordulókban a
Ness Hungary NB II. Nyugati csoportjában szereplő Paksi FC II. labdarúgócsapata. Lengyel Ferenc együttese a 21.
játéknapon, hazai pályán a Bajától kapott ki 2:0-ra, majd
Csákváron szenvedett 4:1-es vereséget. A zöld-fehér klub
második számú alakulata a táblázat utolsó helyén áll 10 szerzett ponttal. A Paksi FC II. legközelebb április 21-én a Kozármislenyt, május elsején pedig a Zalaegerszeget fogadja.
A két meccs között április 28-án idegenben a Szombathelyi
Haladás II. ellen mérkőzik a PFC.

Ökölvívás
A pécsi plázában rendezték meg
a VII. Ökölvívó Pláza Kupát, melyen 8 klub 48 versenyzője vett
részt. Jól szerepeltek a Paksi SE
ökölvívói a viadalon, a serdülőkorúak között Líbor Sándor (43

kg), a junioroknál Kovács János
(50 kg), az ifjúságiak között Benkő Norbert (81 kg), míg a felnőtt
korcsoportban Sárközi Béla (60
kg) és Horváth Máté (81 kg) állhatott fel a dobogó tetejére.

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Tel: 75/315-983
20/945-0992
Pakson, a Kishegyi úton 58 m2-es, 1+2 félszobás, tehermentes lakás tulajdonostól eladó.
Téglaépítésű, frissen szigetelt és felújított,
háromemeletes társasház 1. emeletén, világos, kelet-nyugati tájolású új műanyagkeretes
ablakokkal, Dunára néző erkéllyel. Irányár:
12,9 millió Ft. Érdeklődni: 06-70-454-9218

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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Huszonhárom mérkőzést követően 32 ponttal a hetedik helyen áll az OTP Bank Ligában
az MVM Paks labdarúgócsapata. Tomiszlav Szivics együttese
a legutóbbi négy játéknapon
három döntetlent és egy győzelmet ért el. Sorrendben: hazai
pályán a Szombathelyi Haladás
ellen 0:0, Siófokon 1:1, az Eger

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.

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
PAKS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÖZBIZTONSÁGI, IFJÚSÁGI, SPORTÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁGÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
Paks Város Képviselő-testületének Közbiztonsági, Ifjúsági, Sport- és Esélyegyenlőségi
Bizottsága pályázatot hirdet fiatal szakképzett pályakezdők Pakson történő letelepedésének támogatására.
A pályázat célja: egyszeri – pénzintézet útján felhasználható – vissza nem térítendő helyi
támogatás nyújtása lakás, családi ház vásárlására vagy építésére.
Pályázati feltételek: A pályázó
– a 35. életévét még nem töltötte be,
– jelenleg is – képzettségének megfelelő munkakörben – Pakson dolgozik vagy a közeljövőben – szintén képzettségének megfelelő munkakörben – Pakson fog elhelyezkedni,
– pályázatához a kért dokumentumokat hiánytalanul csatolja.
A pályázaton nem vehet részt (illetve kizárásra kerül) az a személy aki:
– az 1959. évi IV. tv (Ptk) 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozótól vásárol
ingatlant (Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a
mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a
testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a
házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.”),
– pályázatát hiányosan nyújtja be.

Kategóriát vált
Gyutai Adrián
Új géposztályban versenyez
2013-ban Gyutai Adrián. A 22
éves paksi fiatalember, aki 2007
után első magyar motorosként
nemzetközi bajnoki címet nyert
az Alpok–Adria 125 GP-ben, az
elmúlt hétvégén új motorjával
elindult a gyorsasági motoros
magyar bajnokság szezonnyitóján, a Slovakiaringen, és mindkét napon a dobogón zárt. Az
Alpok–Adria-sorozatban idén
a top tízbe vágyik. A szezon
május elején kezdődik.
– Melyik géposztályban indulsz?
– Az Alpok-Adria bajnokság és az Európa-bajnokság
Supersport 600-as kategóriájában indulok. Emellett edzésként
néhány magyar bajnoki futamot
tervezünk. Idén a Tomracing
Motorsport Team színeiben egy
Honda CBR 600RR-el indulok.
Összesen nyolc Alpok-Adria
hétvége szerepel a naptárban,
ebből négyszer dupla verseny
lesz, összesen 12 futam. Ezenkívül az év végi Európa-bajnokság, ami egyfutamos.

– Milyen terveid vannak a sorozatban?
– Mivel nekem ez az első évem
ebben a kategóriában, így a
tanulásé lesz a főszerep, szerencsére a pályákat ismerem,
így csak az új motorra és az új
ellenfelekre kell koncentrálnom. Nagyon erős a mezőny
mindkét bajnokságban, de úgy
tudok a legjobban fejlődni, ha
gyorsabb versenyzők vesznek
körül, és idén ez a legfontosabb
számomra.
– Mennyivel erősebb a mostani
sorozat az előzőnél?
– Ami az Alpok–Adriát illeti,
egy kicsit erősebb, hiszen tavaly
a 125-ben kevesen voltunk, de
Eb-szinten egyforma erősségű.
– A szponzoráció összeállt az
idei évre?
– Még folynak a tárgyalások
a leendő szponzorokkal, de
már a nagyrészükkel megvan
a megegyezés. Ezúton is szeretném megköszönni mindazt a
segítséget, amit kapok tőlük.
Faller Gábor

A pályázat benyújtásának határideje személyesen: 2013. május 31-én 12 óra, postán:
2013. május 31-i postabélyegző. A pályázatot tartalmazó zárt borítékra kérjük ráírni:
„KISEB – fiatal szakképzett pályakezdők Pakson történő letelepedésének támogatása
pályázat 2013”, valamint a pályázó nevét és lakcímét. További információ a pályázatok
formai és tartalmi előírásairól, a pályázati feltételekről, a pályázatok nyilvánosságáról és
a fogalommagyarázatról a www.paks.hu oldalon olvasható. Ugyanitt letölthető a pályázati adatlap és minden kapcsolódó dokumentum.

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.)
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(Folytatás a 14. oldalról)
Az anyatejes táplálás terén véleménye, hogy a gyermek egy-másfél éves koráig szoptathat az anyuka, de nem szabad elfeledkeznie a
hozzátáplálásról, ami féléves kortól gyümölccsel, zöldséggel indul.
Mint mondta, igen jó hipoallergén
tápszerek vannak forgalomban,
ezek tehéntej alapúak, összetételük közelít az anyatejéhez. A védőoltások közül a fakultatívakból
is van olyan, ami teljesen bevett
szokássá vált. Ha a szülők kifejezetten nem tiltakoznak, ő adja.
Ilyen a már említett Prevenar, ami
korábban 16 ezer forintba került,
ma pedig ingyenes. A többi esetben, például a bárányhimlő elleni
védőoltásnál azt a nézetet vallja,
ha a gyerek immunhiányos vagy
testvére közösségbe jár, esetleg az
anyuka kismama, érdemes oltani.
Az antibiotikummal kapcsolatban így fogalmazott: – Úgy vagyok antibiotikum-ellenes, hogy
ha szükség van rá, ha bakteriális
fertőzést feltételezek, egy tüszős
mandulagyulladás vagy elhúzódó

arcüreggyulladás esetén adom, de
az antibiotikum nem lázcsillapító.
Az, hogy a lázas gyereknek antibiotikum kell, fatális tévedés. Az
óvodából nem orvoshoz, hanem
haza kell menni, a lázat csillapítani kell, elsősorban gyógyszeresen,
ha arra nem mozdul, fizikálisan.
És másnap kell orvoshoz vinni
a gyereket, emelte ki, hozzátéve,
hogy meg kell tanulni a lázcsillapítást. Hasmenésnél sem kell
mindenképpen orvoshoz fordulni
(kivéve, ha az hányással párosul),
mivel rengeteg hatásos, vény nélküli készítmény van, amiből érdemes tartani otthon. Dr. Tajdina
Julianna nem ellenzi az alternatív
gyógymódokat, sőt maga is vitte
már akupunktúrára saját fiát. Fontosnak tartja, hogy erről az orvos
minden esetben tudjon, hogy a
kölcsönhatások ne okozzanak
gondot. Összefoglalóul a doktornő annyit mondott, kis betegeinél
csak olyan terápiát javasol, amit saját gyerekénél is alkalmazott volna.
(Folytatás a következő számban.)
Vida Tünde

MEGNYÍLT

Paks legnagyobb kertberendezési centruma

KÍNÁLATUNKBÓL

kerti kutak, grillezők, szobrok, virágtartók,
sétánykövek, díszkavicsok, sziklakerti kövek, fagyálló
olasz kerámiakaspók, virágföldek, fakérgek, formanövények egyedülálló választékával várunk mindenkit.

AKTUÁLIS AKCIÓ

Lapos kövek hatalmas árengedményekkel.
50 liter virágföld 1100 Ft helyett 590 Ft
20 literes virágföld 950 Ft helyett 390 Ft
Az akció április 22-től érvényes.
7030 Paks, Dunaföldvári út 8., a 6-os út mellett
a kompkikötőnél, a régi téglagyárral szemben
H-P 12:00–17:00 SZ: 9:00–12:00

A Pesti Magyar Operett Színpad bemutatja:

Anyák napi
O perettgála
fergeteges operettshow két részben,
neves sztárvendégek közreműködésével
Csengey Dénes Kulturális Központ, 2013. május 5. 18 óra
Sztárvendég: Kalocsai Zsuzsa Jászai Mari-díjas, Érdemes művész
Jegyek elővételben már kaphatók a helyszínen! Paks, Gagarin utca 2. Telefon: 75/519-150
Jegypénztári nyitva tartás: hétfő–csütörtök 13–18 óráig.
Bővebb információ: www.magyaroperett.hu; musor@magyaroperett.hu

HIRDETMÉNY

LENS Optika
Paks, Dózsa György út 35.
Tel.: 75/511-246
www.lensoptika.hu

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. felhívja az ellátási területen lévő Ingatlantulajdonosok, Használók, Kezelők, Bérlők figyelmét a villamos hálózatok környezetének
tisztántartására, a villamos hálózatok nyomvonalát és a biztonsági övezetet érintő akár
élő, akár elszáradt fák, bokrok, növényzet eltávolítására, a fák gallyazásának elvégzésére.
Az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében kiemelten fontos a feszültségmentesítés
elvégzése és a szakfelügyelet, melyet az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. kérésre
elvégez, illetve térítésmentesen biztosít.
Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. régió-központjának címe, elérhetősége:
Lieszkovszky Viktor, 7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 2. Tel.: 06-74-505-745, fax: 06-74-505-790.
Amennyiben az Ingatlantulajdonos e felhívás megjelenésétől számított 15 munkanapon belül nem jelenti be az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. régió-központjánál,
hogy a biztonsági övezet tisztántartását elvégzi, vagy a bejelentést is elmulasztja és a
tisztántartási munkát sem végzi el, úgy az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel
szerződött vállalkozó jogosult és köteles a munkát elvégezni. A felhívás teljes szövegét
megtekinthetik a Paksi Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján és a www.paks.
hu honlapon.
Együttműködésüket köszönjük!

