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A városházán már elkezdődött 
a 2014-es városi rendezvény-
naptár összeállítása, amely a 
város valamennyi szervezetének 
programját tartalmazni fogja. 
Ahhoz, hogy létrejöhessen az 
egységes, áttekinthető rendszer, 
melynek segítségével a lakosság 
informálódhat a paksi rendez-
vényekről, a polgármesteri hiva-
tal munkatársai azt kérik, hogy a 
civilszervezetek  juttassák el ter-
vezett programjaik időpontját és 
rövid leírását a következő címre: 
Polgármesteri Hivatal (Czink 
Dóra) Paks, Dózsa György 
út 55-61. postai címre vagy a 
czinkdora@paks.hu e-mail cím-
re. (Telefonszám: 500-522).

Két díjra is várja a javaslatokat 
az önkormányzat. A Paks város 
Közbiztonságért kitüntetésre a 
rendőrség, tűzoltóság, polgárvé-
delem, mezőőri szolgálat, pol-
gárőrség területén tevékenykedő 
személy jelölhető, aki Pakson 
látja el szolgálatát, és munkáját 
lelkiismeretesen, tartósan magas 
színvonalon végzi. A javaslatokat 
március 5-ig írásban kell benyúj-
tani a városházára. Harmadik 
alkalommal adják át idén a Kör-
nyezetünkért kitüntetést, amit 
kétévente ítélnek oda azon sze-
mélyek, szervezetek részére, akik 
munkájukkal hozzájárultak a vá-
ros környezetének megóvásához 
és fejlesztéséhez. Az írásban tett 
javaslatokat február 21-ig várják.
A kitüntetések adományozására 
javaslatot tehet minden paksi la-
kos, paksi székhelyű jogi személy, 
valamint jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet. Az ajánlás-
nak tartalmaznia kell a jelölt azon 
teljesítményét, ami méltóvá teszi 
a kitüntetésre. A javaslatokat a 
jegyzői titkárságon várják (Pol-
gármesteri Hivatal, 7030 Paks, 
Dózsa György út 55-61.). 

Rendezvény-
naptár készül

Ajánlásokat 
várnak

A Roszatom építi 
a két új paksi blokkot
Kormányszintű megállapodás 
született hazánk és Oroszország 
között: az oroszok kettő új blok-
kot építenek Pakson. Az orosz 
fél részéről a megállapodást Vla-

gyimir Putyin orosz elnök, Szer-
gej Kirijenko, a beruházást vég-
ző Roszatom vezetője, a magyar 
fél részéről pedig Orbán Viktor 
kormányfő és Németh Lászlóné, 

a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium vezetője írta alá. Az épít-
kezés már jövőre megindulhat, 
az első új paksi blokk 2023-ban 
kezdhet működni.

Lehetőség és felelősség

– Amikor megjelentek a hírpor-
tálokon a moszkvai megálla-
podásokról szóló hírek, engem 
– először – nem az öröm érzé-
se töltött el, hanem az aggódó 
énem kerekedett felül: vajon 
meg tudunk-e felelni a feladat-
nak? – reagált Hajdú János pol-
gármester. Paks városa újabb 
lehetőséget kapott, de egyúttal 
egy át nem ruházható felelősség 
is hárul rá, ami tartós, rendkí-
vül összetett és nem minden 

részletében pontosan tervezhe-
tő feladatot jelent a városvezető 
szerint. 
A döntés kapcsán elmondta: 
hozzászoktunk, hogy Magyar-
országon szinte minden szak-
mai kérdést átpolitizálnak vagy 
politikai témává tesznek. Így 
történik ez ebben a kérdésben, 
holott korábban – 2009-ben – 
példás parlamenti egység volt a 
bővítés előkészítésének engedé-
lyezésére. Az ország energetikai 
függőségének csökkentése nem-
zeti kérdés, amiben politikai 
hovatartozástól függetlenül meg 
kell egyezni.
A városvezetés lehetőségeihez 
mérten már elkezdte a felkészü-
lést. 2010-ben Városfejlesztési 
feladatok az atomerőmű bővíté-
sének előkészítésére címmel ta-
nulmányt készíttettek, amelyben 
a helyzetfeltárás után számba 
vették az építés és az üzemelte-
tés időszakában felmerülő vá-
rosi feladatokat. Az input adatok 
pontos ismerete nélkül temati-
kusan, illetve becsült adatokra 

támaszkodva. A mostani döntés 
tudatában a városi költségvetés 
tervezésekor kiemelt szerepet 
kapnak majd az erőmű-beruhá-
zás hatásai és igényei. A város a 
bővítéssel kapcsolatos önkor-
mányzati feladatok ütemezésére 
és koordinálására – az év első fe-
lében – munkacsoportot alakít. 
– Mindez természetesen csak 
akkor lesz megfelelően hatékony 
és eredményes, ha minden, a 
város szempontjából releváns 
információ a rendelkezésünkre 
áll és megfelelő támogatással, 
erőforrással rendelkezünk – 
húzta alá Hajdú János. Az erő-
mű egyre magasabb elvárásokat 
támasztott a városi közlekedés, 
az egészségügy, a sportolási és 
szabadidős tevékenységek iránt. 
– Ha valakik, akkor az itt élők, 
az erőműben dolgozók értik leg-
inkább, hogy a kockázat életünk 
része. Azoknak a fővárosban 
élőknek is van jelentős kockáza-
tuk, akik „csak” mindennap köz-
lekednek autóval, vonattal, vagy 
repülővel. De talán legnagyobb 
kockázat a helytelen, egészségte-
len, stresszes életmód – mondta 
a polgármester. Kiemelte, hogy 
ez a döntés már nemcsak Paks-
ról és a kistérségről szól. Szavai 
szerint más lesz ez a beruházás, 
mint az előző blokkok létesíté-
se. Szerepet kap a távmunka, a 
helyszínen végzendő munkák 
esetében pedig lényeges szem-
pont, hogy már nemcsak a kör-
nyező falvakból lehet gyorsan és 
kényelmesen munkába járni a 
várhatóan közel évtizedes épít-
kezésre, hanem a 40-50 km-es 
régióból is.                   Vida Tünde
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Történelmi döntés született
Pakson örömmel fogadták a két 
új reaktorblokk építésére vonat-
kozó oroszországi megállapo-
dást, a nukleáris szakma szintén 
üdvözli a döntést, ám a politikai 
ellenzék kritikával illeti. Össze-
állításunkat az MTI híreit fel-
használva készítettük.

A paksi atomerőmű nélkül a ma-
gyar gazdaság nem tud versenyké-
pesen működni – mondta Orbán 
Viktor miniszterelnök pénteken 
a Kossuth rádióban a paksi erő-
műbővítésről szóló orosz–ma-
gyar megállapodás ügyében. 
Magyarországnak az az érdeke, 
hogy Paks hosszú távon is leg-
alább 40-45 százalékát biztosítsa 
a magyar villamosenergia-ellátás-
nak – hangsúlyozta a kormányfő, 
hozzátéve, hogy Paks megtartása 
nélkül a rezsicsökkentésnek sincs 
gazdasági alapja.
A témáról előbb a kormány, majd 
az Országgyűlés is tárgyal. Ezt 
múlt csütörtökön Lázár János Mi-
niszterelnökséget vezető állam-
titkár jelentette be. Lázár János 
ismét nyomatékosította, hogy az 
elkövetkező évtizedekben is – a 
világon az egyik legbiztonságo-
sabbnak számító – paksi erőmű 
működtetésével érhető el a leg-
olcsóbb áram, a bővítéssel pedig 
Magyarország növeli energia-
függetlenségét. Azt is elmondta, 
hogy versenyképes marad a paksi 
ár, mert nem a Magyar Villamos 
Művek, hanem a magyar állam 

veszi fel a hitelt. Ezzel nő ugyan az 
államadóság, de azt úgyis sikerült 
csökkenteni. A tízmilliárd eurós 
hitelkeretről azt mondta, Moszk-
va a piacinál – egy átlagosnak vett 
5,6 százalékosnál – kedvezőbb 
kamatot és harmincéves lejáratot 
ajánlott Budapestnek.
Az államtitkár arról is beszélt, 
hogy 2013 novemberében szemé-
lyesen kereste fel Brüsszelben az 
energiaügyi főigazgatóságot, tájé-
koztatva Günther Oettinger ener-
giaügyi biztost, hogy a magyar 
kormány nemzetközi megállapo-
dást akar kötni Oroszországgal. 
Ezután a magyar fél notifikációra 
meg is küldte a szerződésterveze-
tet az EU-nak, Brüsszel pedig hi-
vatalosan arról tájékoztatta a kor-
mányt, hogy nem emel kifogást a 
beruházásról szóló orosz–magyar 
szerződés megkötése ellen.
A tervek szerint a projektben 
legalább 40 százalékos lesz a ma-
gyar vállalkozói rész, ez pedig 
minimum hárommilliárd euró-
nyi megrendelést jelent a magyar 
vállalati szektornak és legalább 
egymilliárd eurós adóbevételt a 
magyar államkasszának, hangsú-
lyozta Lázár János, aki szerint a 
Roszatom – más országok beru-
házásait figyelembe véve – kifeje-
zetten jó áron épít majd új erőmű-
blokkokat. 
Ha a Roszatom megkezdi a reak-
torok építését – amelyek várha-
tóan tíz év múlva kezdhetik meg 
működésüket –, megtenderezteti 

majd az eljárás minden lépését – 
tette hozzá. Azzal kapcsolatban, 
hogy magára a beruházásra nem 
írtak ki pályázatot, azt mondta: az 
EU-ban ma nem zajlik olyan nuk-
leáriserőmű-építés, amely tende-
reztetés eredménye lenne. Lázár 
János megjegyezte, hogy egy 
magyar–orosz államközi megál-
lapodásra nem lehet nemzetközi 
tendert kiírni.
A Népszabadság A 19 ezres Pak-
son nincs olyan, aki ne örülne az 
új blokkoknak címmel közölt 
összeállítást, amelyben azt ír-
ják: „Nem függ kortól, nemtől, 
kisgyerekek számától vagy párt-
szimpátiától a paksiak vélemé-
nye az atomerőmű küszöbön álló 
bővítéséről. Mindenki támogatja 
a beruházást, és az orosz techno-
lógiában is megbíznak – hiszen 
a jelenleg működő blokkok is 
az ő technikájukra épülnek. Az 
atomerőmű jelenleg ötezer ember 
megélhetését biztosítja közvetle-
nül vagy közvetve.”
Az ellenzéki pártok a bejelentés 
óta ostorozzák az orosz-magyar 
megállapodást. Íme néhány véle-
mény a teljesség igénye nélkül. 
Az MSZP szerint a miniszterel-
nök törvénytelenül, a kormányt 
és az Országgyűlést megkerülve 
döntött arról, hogy a Roszatom 
orosz energetikai vállalat két új 
erőműblokkot építhet Pakson. 
Józsa István frakcióvezető-he-
lyettes sajtótájékoztatóján azt 
mondta: Orbán Viktor társadal-

mi és országgyűlési felhatalmazás 
nélkül, egyedül döntött az ország 
energiapolitikáját száz évre meg-
határozó kérdésben, ezen pedig 
csak veszíthet Magyarország. Az 
MSZP-s képviselő szerint a civil 
társadalom tiltakozása miatt a 
paksi bővítés lehet a második víz-
lépcsőügy. – Az atomenergia ma 
megkerülhetetlen a hazai ener-
giaellátásban, tiszta energiaforrás, 
Paks pedig megfelelő előkészítés 
után alkalmas lehetne a bővítésre, 
de ami eddig történt, nem megfe-
lelő előkészítés – jelentette ki.
Az LMP Áder Jánoshoz fordul 
a paksi bővítéssel kapcsolatban, 
mert indoklásuk szerint a kor-
mányfő kötött megállapodást 
Oroszországgal a paksi atomerő-
mű bővítéséről és ehhez kapcso-
lódóan egy 3000 milliárd forintos 
kötelezettségvállalásról anélkül, 
hogy a döntésbe a magyar la-
kosságnak beleszólást biztosított 
volna. – Az LMP felelős politikai 
erőként mindent meg fog tenni 
annak érdekében, hogy a magyar 
emberek maguk dönthessenek 
jövőjükről, a párt társelnökei 
ezért még a tavaszi ülésszak előtt 
egyeztetni kívánnak a köztársasá-
gi elnökkel – írták MTI-hez eljut-
tatott közleményükben. A tavaszi 
parlamenti ülésszak első hetében 
tematikus ülést kezdeményez a 
paksi erőmű bővítéséről Szili Ka-
talin, az Országgyűlés fenntartha-
tó fejlődés bizottságának elnöke, 
a bizottsággal az őszi ülésszak vé-
gén történt egyeztetés után – tájé-
koztatta a testület az MTI-t.
Az Együtt-PM szerint a kor-
mány állításával szemben nem 
a magyar adófizetőknek, hanem 
a Fidesz gazdasági holdudvará-
nak kedvez a paksi erőmű ter-
vezett bővítésének módja. Erről 
Karácsony Gergely, az ellenzéki 
választási szövetség politikusa 
beszélt.   Hangsúlyozta, az erőmű 
építésének költségeit is figyelem-
be véve az atomenergia a legdrá-
gább áram-előállítási módszer, 
aminek költségei a fukusimai 
baleset hatásai miatt tovább 
emelkedhetnek. 

(Folytatás az 5. oldalon)
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(Folytatás az 4. oldalról)
Karácsony Gergely szerint Orbán 
Viktor kormányfő azért sietett 
megállapodásra az orosz féllel, 
mert még a választás előtt „sze-
rette volna révbe juttatni a saját 
gazdasági holdudvarát”. 
A szakma ezzel szemben üdvözli 
a döntést. A Magyar Atomfórum 
Egyesület azt írta, hogy a nukleá-
risenergia-termelés nem jár lég-
körkárosító szén-dioxid kibocsá-
tásával, és lényegesen csökkenti 
az ország energiaimport-függősé-
gét, növeli az ellátásbiztonságot. A 
szervezet fontos lépésnek tekinti 
a magyar–orosz megállapodás 
megkötését további atomerőmű-
blokkok létesítésére Pakson. Az 
orosz nukleáris technológia jól is-
mert Magyarországon, a jelenlegi 

blokkok bizonyították megbízha-
tóságukat, és valamennyi nem-
zetközi biztonsági felülvizsgálaton 
kiváló minősítést kaptak. – Az új 
blokkok építése kivételes alkalmat 
jelent a magyar vállalkozásoknak, 
hogy termékeikkel és szolgáltatá-
saikkal bekapcsolódjanak ennek 
a nagyszabású beruházásnak a 
megvalósításába. Óvatos becs-
lések szerint is a beruházás 6-8 
ezer ember számára jelent mun-
kalehetőséget, és járulékos hatás-
ként az oktatás, a szolgáltatások, a 
közlekedés és a szállítás területén 
is további munkahelyeket teremt 
– hangsúlyozták.
A Magyar Mérnöki Kamara 
hasonló érveket sorakoztat fel 
közleményében. Mint írják, üd-
vözlik a paksi nukleáriserőmű-

kapacitás fenntartásáról szóló 
megállapodást. A hazai energeti-
kával foglalkozó szakmai közös-
ségek számára egyértelmű, hogy 
– összhangban a korábbi parla-
menti határozatokkal és a Nem-
zeti Energiastratégiával – a nuk-
leárisenergia-termelésre hosszú 
távon szükség van. Az atomerő-
mű-blokkok építése nagy tőke-
költségekkel, viszonylag hosszú 
előkészítési, engedélyeztetési és 
építési idővel jár. „A fejlesztés 60 
éves üzemidőt céloz meg. Ezért 
a finanszírozás a kockázatkerülő, 
rövid idejű és biztos megtérülés-
re számító kereskedelmi banki 
környezetben nehezen, vagy csak 
igen drágán oldható meg. Ezen 
segít a kormányközi megállapo-
dás, a felelős politikai tényezők 

stratégiai kötelezettségvállalása.” 
– hangsúlyozzák. A kamara azt is 
kiemelte, hogy a hazai részvételi 
arány maximálása közös érdek, 
arra a szakembereknek és cégek-
nek fel kell készülniük. 
Megkérdeztük dr. Aszódi Attilát, 
a BME Nukleáris Technikai Inté-
zetének igazgatóját, aki azt mond-
ta, hogy az orosz technológia 
mindig esélyes volt, finanszírozás-
ban pedig nem volt versenytársa. 
A szakember szerint rengeteg a 
teendő annak érdekében, hogy 
ez a projekt a társadalom számára 
leghasznosabb módon valósuljon 
meg. A magyar ipar ma nem ké-
pes arra, hogy a beruházásban 40 
százalékos beszállítói arányt kép-
viseljen, a szakemberképzésben is 
elmaradások vannak, tette hozzá.

Pónya József örül a paksi 
blokkokra vonatkozó döntés-
nek, de sajnálja, hogy ilyen 
„demokratikus deficittel” szüle-
tett, hiszen szakmailag alá lehet 
támasztani a szükségességét. Az 
atomerőmű első vezérigazgatója 
azt mondta, a MAVIR adatai 
szerint 15 éven belül 5 ezer me-
gawattot kell építeni, mert nincs 
elegendő kapacitás, a paksi 
blokkok 2000 megawattja ennek 
csak egy szelete. 
Az, hogy orosz technológia mel-
lett tette le a voksát a kormány, 
Pónya József szerint indokolt, 
hiszen a harmadik típusú erő-
művek biztonságban egyenran-
gúak, de a folyamatos fejlesztés 
eredményeként műszakilag 
korszerűbbek. Az oroszok ösz-
szehangoltabbak, egy állami cég 
fogja össze a teendőket. – Szim-
patikus, hogy két állam kötött 
szerződést, mert bármely más 
szállító esetében magáncégek, 
bankok lennének a szereplők. 
Sokkal biztonságosabb az orosz 

állami háttér – húzta alá Pónya 
József, aki szerint további előny, 
hogy az oroszok és a magyarok 
atomenergia terén megtanultak 
egy nyelvet beszélni az elmúlt 
30-40 évben.
Arra a kritikára, hogy függősé-
get jelent az oroszokkal történt 
megállapodás, Pónya József azt 
mondta, Magyarországnak, 
sőt Európának nincs primer 
energiaforrása, a gázt szintén 
Oroszországtól veszi, a megúju-
ló energia pedig ma még nem 
versenyképes Magyarországon. 
Lehetőség van máshonnan 
fűtőanyagot beszerezni, de 
azt is figyelembe kell venni az 
atomenergia megítélésénél, 
hogy kivétel abban a tekintet-
ben is, hogy az üzemanyag jól 
tartalékolható. Pakson például 
két évre elegendő készlet van. 
Ilyenre más erőműtípusoknál 
nincs példa.
Pónya József hangsúlyozta, hogy 
részleteket még nem lehet tudni, 
de szerinte nem lesz szükség 
tízezer emberre a beruházás so-
rán, és nem fogja úgy felforgatni 
Paks életét, mint az első négy 
blokk építése. A szakember 
szerint a másik túlzásnak tűnő 
szám a 40%-os  hazai beszállítói 
arány, hiszen ma a magyar ipar 
nem tud ennyit vállalni.
A finanszírozásról azt mondta: 
tény, hogy költséges az építés, de 

az üzemanyagköltség elenyésző, 
az üzemeltetési költség alacsony, 
és a blokkok 60 éven át áramot 
termelnek. A tőkeleírást az árba 
bele kell építeni. Ha rövid idő, 
mondjuk tíz év alatt kell visz-
szafizetni, magas ez az érték, de 
a harmincéves futamidő sokkal 
kedvezőbb.  
A környező településeket 
tömörítő Társadalmi Ellenőrző, 
Információs és Településfej-
lesztési Társulás társelnöke azt 
mondta, örömmel fogadták 
a megállapodás hírét, és azon 
lesznek, hogy a gigaberuházás 
előnyére váljon a környékbeli 
településeknek. Gáncs István 
szerint az, hogy tényként kezel-
hetjük a beruházás megvaló-
sulását, mindent felgyorsít. Az 
erőmű 50-60 km-es körzetén 
belül óriási fellendülés várható, 
hiszen rengeteg munkaerőre, 
beszállítóra lesz szükség.  
A gigantikus beruházásra fel 
kell készülni – hangsúlyozta 
kiemelve: az a legfontosabb, 
hogy a biztonságot szem előtt 
tartó szakmai gárda vezényelje 
a munkát. Szerinte az orosz 
technológia és szakemberek 
kivívták a bizalmat, hiszen nagy 
biztonsággal működik a paksi 
atomerőmű és több alkalommal 
nyújtottak már segítséget a pak-
siaknak az orosz szakemberek.
A TEIT társelnöke arról is 

beszélt, hogy a társadalmi 
elfogadtatás is komoly kihívás. 
Ebben a munkában szerveze-
tüknek húszéves tapasztalata 
van, de egy atomerőmű-építés 
az első kapavágástól az üzembe 
helyezésig számukra is komoly 
kihívás.
– Mindent el kell követni, hogy 
a környező települések a legtöb-
bet profitálják belőle – hang-
súlyozta. Ezek a települések 
nagy részben készek arra, hogy 
otthont adjanak a beruházás-
ra érkező munkaerőnek. A 
TEIT-településeken az elmúlt 
években komoly infrastruktúra-
fejlesztés zajlott, ezért az orvosi 
rendelőtől kezdve az iskolán át 
a sportolási lehetőségig minden 
megfelelő színvonalú. A fejlesz-
tésekhez a nukleáris létesít-
mények átadott pénzeszközei 
jelentős forrást biztosítottak. 
Ezek egy részét kommunikáció-
ra, a többit fejlesztésre fordít-
hatták az erőmű környékén lévő 
települések.               Vida Tünde
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Felállt a közterület-felügyelet

Áprilisra elkészül a tömbbelső-felújítás

A lakosság komfortérzetéhez 
hozzátartozik, hogy milyen kör-
nyezetben éli mindennapjait. Az 
emberek közérzetét ronthatja az 
illegális szemétlerakás, az ottha-
gyott kutyapiszok, a parkokban 
szétdobált szemét, megrongált 
utcabútorok, a hangoskodás, a ti-
losban parkoló járművek. A meg-
felelő köztisztaság és közrend 
védelmére a képviselő-testület 
döntése értelmében közterület-

felügyelet kezdte meg működését 
év elején a polgármesteri hivatal 
belső szervezeti egységeként, 
a szakmai felügyeletet a Tolna 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
látja el. A közterület-felügyelők 
elvégezték a szükséges képzést, 
piactéri irodájukat felszerelték, 
egyenruhájukat megrendelték. 
A közterület-felügyelők szorosan 
együttműködnek a rendőrséggel, 
a mezőőrséggel és a polgárőrség-

gel, elvárt tőlük az udvarias, ha-
tározott fellépés. Amennyiben 
szabálytalanságot tapasztalnak, 
szóban figyelmeztethetnek, 
helyszíni bírságot szabhatnak 
ki, feljelentést tehetnek, értesít-
hetik a rendőrséget. A munka-
társak feladata helyi rendeletben 
szabályozott: közreműködnek 
a közterület rendjére és tisz-
taságára vonatkozó szabályok 
betartásának ellenőrzésében, az 

épített és természeti környezet, 
az önkormányzati vagyon vé-
delmében, a köztisztaság fenn-
tartásában, az állategészségügyi 
és ebrendészeti feladatok ellátá-
sában. A feladatkörében eljáró 
közterület-felügyelő hivatalos 
személy, országosan egységes 
egyenruhát és a szintén orszá-
gosan egységes, egyedi azono-
sítószámmal ellátott felügyelői 
jelvényt visel.                         -kgy-

Gőzerővel zajlanak a munká-
latok, már 85%-os készültségű 
az Árnyas–Fenyves utca által 
határolt tömbbelső felújítási 
beruházása. A zöldfelület-
rendezés rövidesen befejező-
dik, csakúgy, mint a burkolás 
és a parkolóépítés.

Szeptember végén indult az 
Árnyas és Fenyves utca kö-
zötti tömbbelső felújítása. A 

munkálatok alatt nemcsak a 
tér öltözik új köntösbe, korsze-
rűsödött a közműrendszer is. 
Az átalakítást nem hátráltatta 
áram- vagy vízszolgáltatás-ki-
maradás, a közműcégek képvi-
selői a helyszínen felügyelték a 
bontást és az újraépítést, tudtuk 
meg a kivitelező cég vezetőjé-
től. Puskás János tájékoztatása 
szerint a beruházás 85%-os ké-
szültségű, a fagyok előtt végez-

hető kertészeti munkák már 
befejeződtek, a rózsákat, fű-
szernövényeket és a fűzfaalagút 
kialakításához szükséges fákat 
tavasszal ültetik ki. A szokat-
lanul enyhe időnek köszönhe-
tően az építőmesteri tevékeny-
ségek is befejező szakaszukhoz 
érkeztek: a térkő burkolatok 
elkészültek, az élelmiszerbolt 
melletti parkoló kialakítása is 
a végéhez közeledik, a beveze-

tő út aszfaltrétege a tél végén 
kerül a betonburkolatra. A be-
ruházás keretében az utcabúto-
rok is megújulnak a tömbbel-
sőben és egy új, a nagyobbak 
számára készülő játszótér is 
korszerűsíti majd a teret, a já-
tékok már megérkeztek Paksra. 
A felújítás a tervek szerint 105 
millió forintból valósul meg, a 
befejezési határidő március 31.                            

-dal- 
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Példamutató közösségek

Hetvenkét kilométer hosszú 
az első házkaputól az utolsó-
ig – Paks legnagyobb körzete 
a külső városrészeket magába 
foglaló, sok feladattal, de te-
vékeny közösségi emberekkel. 
Kern József, a külső városrészek 
településrészi önkormányzatá-
nak vezetője és Spiesz József, a 
nyolcas körzet önkormányzati 
képviselője azt mesélte, már 
Biritón, Csámpán, Cseresznyés-
ben, Gyapán és Dunakömlődön 
is látszik a tervezett munka 
eredménye. 

– 2010-ben, a részönkormányza-
tok felállása után az első felada-
tunk volt felmérni és fontossági 
sorrendbe állítani a külső telepü-
lésrészek fejlesztési igényeit. Már 
akkor 2018-ig elegendő feladat 
került a listára, megvalósításuk 
azóta folyamatosan zajlik. Min-
den esztendőben a rendelkezésre 
álló keret alapján döntünk arról, 
hogy milyen beruházás történjen 
meg Biritón, Csámpán, Cseresz-
nyésben, Gyapán és Dunakömlő-
dön – tudtuk meg Spiesz Józseftől. 
A nyolcas körzet önkormányzati 
képviselője hozzátette: a lakosság 
véleményét mindig figyelembe 
veszik, a tavaszi lakossági fóru-
mokon megtárgyalják a terveket, 
de az év folyamán jelentkező igé-
nyek is eljutnak hozzájuk tele-
fonon, személyes megkeresések 
útján vagy a részönkormányzati 
képviselőkön keresztül. 
– Célunk továbbra is, hogy meg-
őrizzük a külső településrészek 

falusias jellegét, hiszen az ott élők 
és az odaköltözők épp ezért vá-
lasztják lakhelyül, de szerencsére 
a lakosság is egyetért ezzel az el-
képzeléssel, soha nem fordulnak 
hozzánk megvalósíthatatlan ké-
résekkel – tette hozzá Kern József, 
aki a külső városrészek település-
részi önkormányzatát vezeti 2010 
óta.
A nagyobb költségű felújítások a 
városi nagyberuházások között 
valósulnak meg, a kisebb ösz-
szegű, évközben zöld utat nyerő 
fejlesztések pedig a részönkor-
mányzatok számára biztosított 
éves keretből. Dunakömlődön, 
csakúgy, mint a külső városré-
szeken, 12 millió forintból gaz-
dálkodhatnak, ennek meghatá-
rozott része (Dunakömlődön 3 
millió forint) fordítható rendez-
vények lebonyolítására és a re-
zsiköltségek fedezésére. Biritón, 
Csámpán, Cseresznyésben és 
Gyapán egymilliós a beruházási 
keret, ha ez nem elegendő, akkor 
a hiányzó összeget pótolja az ön-
kormányzat. A másfél millió fo-
rintos képviselői keret is minden 
esztendőben ezekre a komfort-
javító beruházásokra fordítódik, 
az egyenlőség elvét szem előtt 
tartva. 
Akadnak olyan vágyak is, melyek 
megvalósítására nem elegendő a 
városi büdzsé, ilyenkor pályázati 
forrást keresnek. Ilyen régi álom 
Gyapán egy futballpálya megépí-
tése. A helyi lelkes sportegyesület 
labdarúgói (férfi és női csapat is 
van) Dunakömlődön tartja edzé-

seit, mérkőzéseit, ez nem kevés 
költséget jelent a tagságnak. A 
kormány labdarúgást népszerű-
sítő és támogató programjának 
köszönhetően talán megvalósul a 
Gyapa Derbi SE és a falu lakóinak 
vágya, és elkezdődhet a futball-
pálya és egy öltözőépület építése, 
tudtuk meg Spiesz Józseftől. 
2013 telén autóval járhatatlanná 
vált Gyapa főutcája, az útburko-
laton hatalmas kátyúk keletkez-
tek a ráterített kísérleti aszfalt 
hibájából. – Akkor azt az ígéretet 
kaptuk a közútkezelőtől, hogy 
egészen Németkérig felmarják az 
utat és új aszfaltburkolattal teszik 
járhatóvá. Ez az ígéret tavaly nem 
teljesült, a legnagyobb kátyúkat 
szüntették csak meg, de bízunk 
a megvalósításban – folytatta a 
képviselő. Ami viszont elkészült 
Gyapán, az a zúzottköves Kanacsi 
út és ezen a területen, a közössé-
gi házzal szembeni szakaszra két 
lámpatest is került, javítva a köz-
lekedés biztonságát.
Cseresznyésben is zajlott útépí-
tés: elkészült a Györkönyi utca 
és az autópálya-felüljáró közötti 
útszakasz felújítása, a harmadik 
ütemmel befejeződött a Cseresz-
nyési út korszerűsítése. A beru-
házásnak köszönhetően immár 
kényelmesen közelíthető meg 
a településrész, így a tavasszal 
átadott Cseresznyéskert Erdei 
Iskola is. Az intézmény XXI. szá-
zadi körülményeket kínál a kör-
nyékről, az ország számos tájáról 
és a határainkon túlról is érkező 
táborozóknak, tovább növelve 
Paks ismertségét, öregbítve jó 
hírét. Az erdei iskola kialakítá-
sával nem funkcionál már a falu 

közösségi tereként az egykori 
iskolaépület, ezért úgy döntöt-
tek, hogy vásárolnak egy kisebb 
házat, ide költözik át a telepü-
lésrészi önkormányzat és a falu 
közös rendezvényei. Az ingatlan 
áttervezése elkezdődött, remé-
nyeik szerint minél hamarabb 
elkezdődik az átépítés és átad-
hatják Cseresznyés új közösségi 
házát – sorolta a terveket Kern 
József. Az útfelújítás befejeztével 
már két keréken is biztonságosan 
közlekedhetnek a faluból Paksra 
indulók és akár Csámpára is át-
biciklizhetnek, hiszen az egyik 
nagy városi beruházás, a Paks és 
Csámpa közt vezető kerékpárút 
is elkészült. A csámpaiak közül is 
sokan használják a kerékpárutat, 
hiszen akár tíz perc alatt beér-
hetnek a városközpontba. Már 
az aszfaltozást követően birtokba 
vették az utat a kerékpározók, bár 
eleinte sok bosszúságot okozott 
a királydinnye útra hulló tövi-
se. A DC Dunakom Plusz Kft. 
megoldást talált a gondra: idén 
úgy kaszálják majd az út környé-
két, hogy ne kerüljön a felületre 
a szúrós termés és elkezdődik a 
növény gyérítése is, tudtuk meg. 
Várhatóan tovább növeli a kerék-
párút népszerűségét, ha elkészül 
egy pihenő a csámpai közösségi 
ház udvarán, ahol a megfáradt 
kirándulók erőt gyűjthetnek a 
visszaútra vagy éppen arra, hogy 
Biritó felé kerülve térjenek haza. 
Erre is lesz a lehetőség, hiszen 
készülnek a tervek egy rövid ke-
rékpárútszakasz építésére, mely 
a közösségi háztól biztonságosan 
vezeti tovább a kerekezőket. 

(Folytatás a 8. oldalon)
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Legfontosabb lételemünket, 
az ivóvizet biztosítják
Megkapta a további működéshez 
elengedhetetlen engedélyt a Paksi 
Vízmű Kft. átalakításával létrejött 
Mezőföldvíz Kft., amely 2014 ele-
jére négy megye 44 településén 
vált szolgáltatóvá. A dokumen-
tumot január 21-én, a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályo-
zási Hivatal székházában vette át 
Csapó Sándor ügyvezető igazga-
tó. Az engedélykérelmet benyúj-
tó 85 szolgáltató közül nyolc cég 
kapott engedélyt, így összesen 46 
közműcég maradhatott talpon 
a közel egyéves engedélyezési 
folyamat végére. 2012-ben még 
közel 400 szolgáltató működött 
az országban. 
Csapó Sándor aláhúzta, rövid 
időn belül ez a második stratégiai 
döntés Paksról. A kormány meg-
állapodást kötött az atomerőmű 
bővítéséről, majd a Magyar Ener-
getikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal megadta a szolgáltatási 
engedélyt a négy megyét érintő 
régióban érdekelt paksi székhe-
lyű Mezőföldvíz Kft. számára.  
– Nyilván nem olyan léptékű 
döntés, mint az atomerőmű bőví-
tése, de a város számára fontos lé-
pés, hogy olyan regionális cég jött 
létre paksi székhellyel, ami – ha 
teljesen készen leszünk – a me-
gye 25 legnagyobb, a város első öt 
cége között lesz a foglalkoztatást, 
árbevételt, adófizetést tekintve 
– mondta az ügyvezető igazga-
tó. Kiemelte, hogy mindez Paks 
városára nem rótt vállalhatatlan 
anyagi terhet, az önkormányzat 
mint főtulajdonos 94 millió forint 
törzstőkeemelést hajtott végre 
induláskor. Az eredmény egy jól 
szervezett, a nagyvállalati elő-
nyöket jól kiaknázó, hatékonyan 
működő szolgáltató lett, amely 
arra törekszik, hogy a fogyasztói 
és tulajdonosi elvárásoknak ele-
get tegyen, miközben dolgozói 
számára megfelelő munkakörül-
ményeket nyújt. 
– A legfontosabb szempont eb-
ben a – talán legkritikusabb köz-
szolgáltatást ellátó – szakmában 

a megbízhatóság, a folyamatos 
rendelkezésre állás és a minőség. 
Ezek a fogalmak határozzák meg 
legjobban a mi szolgáltatásunk-
kal és a dolgozóinkkal szemben 
támasztott követelményeket is. 
Ebben a szektorban akkor teljesí-
tünk jól, ha a fogyasztók számára 
láthatatlanok maradunk és köz-
ben a szolgáltatás folyamatossága 
észrevétlenül természetes. Nem 
kisebb a feladatunk, mint a világ 
legellenőrzöttebb élelmiszerét, 
legfontosabb lételemünket, az 
ivóvizet kell biztosítani a nap 24 
órájában, az év 365 napján – ösz-
szegezte Csapó Sándor. 
Hajdú János polgármester azt 
mondta, a most átvett engedély-
lyel a két éve kidolgozott terv vált 
valóra, beérett a gyümölcs. A ki-
tűzött célt a Mezőföldvíz Kft. még 
a törvényi határidők előtt teljesí-
tette. A szektort sújtó nehézségek 
ellenére stabil a cég gazdálkodása 
és szabályszerű a működése. A 
vezetés a szakértelemmel kiala-
kított korszerű vállalatirányítási 
rendszerekkel megteremtette a 
további növekedés, terjeszkedés 
képességét is.
Csapó Sándor a személyes élmé-
nyeit firtató kérdésre azt mondta, 
hogy ő gyorsabb tempóra számí-
tott, de rá kellett jönnie, hogy a 
magyar önkormányzati rendszer 
döntéshozatali tempója eltér a 
piaciétól, s azzal is szembesült, 
hogy a korrektség nem általános 
érvényű és a szakmaiság is gyak-
ran áldozatul esik a politikai alku-
dozásnak. Az ügyvezető elárulta, 
hogy az elmúlt két év rendkívül 
sok munkával telt, ennek ellené-
re számára pozitív élményeket 
hozott, amihez elengedhetetlen 
volt az a bizalom, amit Hajdú Já-
nos polgármestertől a kezdetektől 
megkapott. Ezt a bizalmat a többi 
településvezető irányából is érez-
te, s – mint mondta – azzal szol-
gálta meg, hogy nem tettek fele-
lőtlen ígéreteket, nem állítottak 
valótlanságokat. Hogy mindezt 
meg lehet valósítani, még mun-

katársai közül se hitte mindenki. 
Viszont sokan magánéletüket 
háttérbe szorítva dolgoztak vele 
együtt a kitűzött cél elérése érde-
kében. Közülük kiemelte Jakab 
Éva gazdasági igazgatót, aki pon-
tosan, precízen, rugalmasan, ki-
váló szakmaisággal vette ki részét 
a munkából. A változást legnehe-
zebben a műszakiak, a korábbi 
vízművek vezetői élték meg, szá-
mukra nem mindig szimpatikus 
a nagyvállalati működéssel járó 
eljárásrend. Mostanra ugyanis 
központosították a feladatellátá-
sokat, például a beszerzést, a do-
kumentumkezelést.
A jövőbeni tervekre vonatko-
zóan az ügyvezető azt mondta, 
úgy szervezték a céget, hogy az 
alkalmas legyen több megye, a 
teljes Mezőföld integrációjára. Az 
elmúlt másfél évben kidolgozott 
informatikai rendszerük, a belső 
szabályozásaik, az egyre fejlettebb 
szervezeti és működési kultúrá-
juk lehetővé teszi, hogy további 
településeket is befogadjanak. 
A terv a további növekedés és a 
vállalásnak megfelelően az egyre 
hatékonyabb működés, mert ez 
szükséges ahhoz, hogy teljesítsék 
a rezsicsökkentési elvárásokat és 
a költségek alacsonyan tartását. 
Csapó Sándor számításai szerint 
az évet várhatóan 2,5-3 milliárd 
forint közötti árbevétellel, közel 
250 munkatárssal fogják zárni.

Vida Tünde

(Folytatás a 7. oldalról)
A régóta várt jó hír is megérke-
zett 2013-ban Csámpára: a ható-
ság lecsökkentette az atomerőmű 
körüli védőövezet méretét, fel-
oldva az építési tilalmat, reményt 
adva arra, hogy egyre többen vá-
lasztják majd otthonul az erőmű 
melletti településrészt. 
Ahogy arról a nyolcas körzet 
önkormányzati képviselője tá-
jékoztatott: Biritón nehézkes 
volt az Erdősor utca társashá-
zainak megközelítése télen. Né-
hány éve a zúzottköves megol-
dás látszott megfelelőnek, de ez 
nem váltotta be a reményeket, 
ezért 2013-ban szilárd burkola-
tot kapott az út és tervezik en-
nek folytatását is. 
– Sokszor tanulhatnánk a kiste-
lepülések lakóitól arról, hogyan 
kell együtt élni, példamutató 
a közösségi élet minden külső 
településrészen – hangsúlyozta 
Kern József. Rendezvényeiket 
közösen szervezik, bonyolítják 
és programjaik színvonalát iga-
zolja, hogy egyre több látogató 
érkezik a csámpai lecsófeszti-
válra csakúgy, mint a biritói fa-
lunapra. 
Dunakömlődön is ez a helyzet. 
A falu legnagyobb rendezvénye, 
a szüreti nap néhány éve már 
felsorakozott a városi nagyren-
dezvények közé. Lebonyolítását 
tovább segíti, hogy szennyvíz-
vezeték és rendezvénytér készül 
helyszínén, a présházsoron. – A 
dunakömlődiek minden alka-
lommal kitesznek magukért, 
hiszen aki nem vesz részt a szer-
vezésben vagy a lebonyolításá-
ban, az süteménnyel és borral, 
frissítővel kínálja portája előtt 
a felvonulókat és a vendégeket. 
A készülő bazaltköves burko-
lattal megőrizzük a présházsor 
eredeti hangulatát – mesélte 
Spiesz József. A képviselő arról 
is tájékoztatott, hogy 2014-ben 
befejeződik az új támfalszakasz 
építése, és új köntösbe öltözik 
Dunakömlőd legrosszabb álla-
potú utcája, a Radnóti utca. A 
tervek elkészültek, hamarosan 
elindul a közbeszerzési eljárás, 
az elképzelések szerint nyár ele-
jén indul el a felújítása.

Dallos Szilvia
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A TelePaks is készül a választásokra
2014-ben egy évre esik az or-
szággyűlési, az európai par-
lamenti és az önkormányzati 
választás, ami a TelePaks Kis-
térségi Televízió számára is fon-
tos feladatokat szab: a választá-
si kódex elkészítése mellett a 
helyhatósági cenzus kapcsán új 
műsorokkal jelentkezik a stáb. 
A műsorfolyamban bemutat-
koznak a képviselőjelöltek és a 
pártok, a TelePaks külső hely-
színen, illetve a stúdióban zajló 
választási vitaműsor keretében 
pedig élőben követhetik majd 
figyelemmel a polgármesterje-
löltek diskurzusát. A TelePaks 

képernyője elé ülő nézőket új 
magazinok is várják. Életük 
része címmel olyan családok 
mutatkoznak majd be a városi 
televízióban, akiknek több ge-
nerációja is az atomerőműben 
dolgozik, számolt be lapunk-
nak Kovács Tibor, a televízió 
ügyvezetője. A beszélgetős 
műsor mellett – amely Az én 
városom című magazint váltja 
– egy, szintén az atomenerge-
tikához kapcsolódó játékkal is 
jelentkezik a TelePaks. A vetél-
kedő a húsvéti és a karácsonyi 
időszakokban zajlik majd, érté-
kes nyereményekkel. A digitális 

átállásnak köszönhetően Pak-
son augusztus elseje óta már a 
TelePaks is kizárólag digitálisan 
fogható. Mivel a T-Home mű-
sorkínálatában a TelePaks nem 
szerepel, nem új keletű problé-
ma, hogy a szolgáltató ügyfelei 
nem látják a térségi televízió 
híreit. A modern, digitális vé-
telre alkalmas televíziókészülé-
kek esetén a megoldás pofon-
egyszerű, ezek a tévék ugyanis 
többféle bemenettel rendelkez-
nek. Egy bel- vagy kültéri an-
tenna antennabemenetre való 
csatlakoztatásával a kistérségi 
televízió is foghatóvá válik, 

miközben a többnyire SCART- 
vagy HDMI-bemeneten ér-
kező kábeltelevízió is nézhető 
marad. Ha a tévénéző eddig 
is a földi sugárzású digitális 
adást nézte, akkor a megoldás 
egy egyébként filléres közösítő 
megvásárlása. A TelePaks azon 
nézők igényeit is kielégíti, akik 
a hagyományos televíziózás-
sal szemben inkább interneten 
követik az adásokat. A paks.hu 
oldalra a kistérségi tévé szinte 
összes híradós anyaga felkerül, 
emellett a TelePaks Youtube 
csatornáján már másfél ezer vi-
deó található.                     -matus-

Jól működik a rendszer, az elő-
írásoknak és a kötelezettségek-
nek is eleget tesz a paksi hulla-
dékkezelő központ. 

Kihívásokkal teli, de eredményes 
évet zárt a Paksi Hulladékgaz-
dálkodási Kft. 2013 januárjában 
indult a próbaüzem a hulladék-
kezelő központban, a rendszer jól 
vizsgázott, csakúgy, mint a lakos-
ság, hiszen a kérésekhez alkalmaz-
kodva egyre többen gyűjtik sze-
lektíven a szemetet és egyre több 
válogatott hulladék került a telep-
re. – 45 millió forint lerakási ille-
tékkel számoltunk 2013-ra, ez az 
állami költségvetésbe fizetendő díj 
közel 10 millió forinttal kevesebb 
lett annak köszönhetően, hogy a 
vártnál sokkal kevesebb hulladék 
érkezett válogatás nélkül a köz-
pontba – tájékoztatott dr. Sárosi 
József. A Paksi Hulladékgazdál-
kodási Kft. ügyvezetője arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy a 2014-ben 
duplájára nőtt lerakási illeték mi-
att idén mintegy 74 millió forintot 
kell befizetni az államnak, ezért 
fontos, hogy még több hulladék 
kerüljön válogatva a telepre. A 
lakosság környezettudatos visel-
kedése, a szelektíven begyűjtött 

hulladékok mennyiségének nö-
vekedése elengedhetetlen ahhoz, 
hogy a közel 37 millió forintos 
többlet adóterhet ki tudja termel-
ni a társaság. Ha még kevesebb 
szemét megy válogatatlanul a le-
rakóra és még több újrahasznosít-
ható hulladékot értékesíthetünk, 
tovább csökkennek a költségek. A 
takarékosság volt a célja a nyár vé-
gén elhatározott járatterv-módo-
sításnak is, ennek eredménye már 
kimutatható, tudtuk meg. 
Változás január elsejétől, hogy 
a közterületi konténerek meg-
szüntetésével közvetlenül a 
hulladékkezelő központba kell 
kiszállítania a lakosságnak min-
den hulladékot, amely nem fér 
el az otthoni gyűjtőedényekbe. 
Az építési törmeléket, a nagyda-
rabos lomot, a veszélyes, illetve 
elektronikus, a csomagolási és 
a zöldhulladékot szétválogatva 
ingyenesen fogadják a telepen, 
hívta fel a figyelmet az ügyvezető. 
Változás várható a lomtalanítás 
rendszerében is: a tavaszi akció 
alatt is csak szelektáltan kihelye-
zett lomot szállít el a szolgáltató 
cég. 2014-ben áremelést nem 
terveznek, mondta el dr. Sárosi 
József.                                    -dallos-

Mi fizetjük meg, ha 
nem szelektálunk

Változás az ápolási 
díj rendszerében
Már lehet igényelni a január else-
jével életbe lépett kiemelt ápolási 
díjat. Ezt azok kaphatják, akik 
önellátásra képtelen vagy tartós 
gondozásra szoruló hozzátarto-
zóikat látják el. Az új támogatás 
80%-kal magasabb a rendes ápo-
lási díjnál, az összege havi 53 100 
forint. Az emelt ápolási díj is több 
lett januártól, ez havonta plusz 
hatezer forintot jelent azoknak, 
akik hozzátartozóikat gondoz-
zák. A kiemelt ápolási díjat új 
kategóriaként vezették be január 
elsejével annak érdekében, hogy 
az ápolási díjban részesülő csalá-
dok szociális biztonsága stabilabb 
alapokra helyeződjön – így tör-
vényi szabályozással tovább dif-
ferenciálták az ápolási díj eddigi 
rendszerét. Azon személyek ese-
tében, akik állandó tartós gondo-
zásra szoruló súlyosan fogyatékos 
vagy tartósan beteg 18 év alatti 
személy gondozását végzik, az 
ápolási díj összege nem változik, 
továbbra is a költségvetési tör-
vényben meghatározott alapösz-
szeg 100%-a, azaz bruttó 29.500 
forint. A fokozott ápolást igény-
lő súlyosan fogyatékos személy 
gondozását végző hozzátartozók 
esetében 2014. január 1-jével a 

díj megemelkedett, az ellátás új 
neve emelt összegű ápolási díj és 
mértéke bruttó 44 250 forint lett. 
A januárban járó emelt összegű 
ápolási díjat külön kérelem nélkül 
februárban fizetik ki, tájékoztatta 
lapunkat Szántóné dr. Novák 
Eszter. A Paksi Járási Hivatal ve-
zetője arról is tájékoztatott, hogy 
az idei évtől bevezették a kiemelt 
ápolási díjat a legsúlyosabb egész-
ségi állapotú hozzátartozóikat 
gondozók számára. Ez kérelemre 
állapítható meg annak, aki a reha-
bilitációs hatóság komplex minő-
sítése alapján „E” kategóriába so-
rolt (egészségkárosodása jelentős, 
s önellátásra nem, vagy csak se-
gítséggel képes) hozzátartozójá-
nak gondozását végzi, vagy olyan 
hozzátartozóját ápolja, aki után 
magasabb összegű családi pótlé-
kot folyósítanak. A  kiemelt  ápo-
lási díj havi összege bruttó 53 100 
forint, a járási hivatalokban lehet 
igényelni és a kérelemhez mellé-
kelni kell a kiemelt ápolási díjra 
való jogosultságot megalapozó 
körülményekről szóló igazolást. 
Részletes információt kérhetnek 
a 75/519-630-as számon vagy 
személyesen a Dózsa György úti 
járási hivatalban.               Matus D.
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Atomerőmű

Szolgálati igazolványt kaptak 
Szolgálati igazolványt kaptak az 
atomerőmű létesítményi tűzol-
tóságának tagjai. Az igazolványt 
Wéber Antal tűzoltó ezredestől, a 
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatójától vették 
át. A katasztrófavédelmi igazga-
tóság úgy tájékoztatott, hogy a 
jogszabályi előírások szerint az 
illetékes megyei katasztrófavédel-
mi igazgatóság a szervezet tagját – 
amennyiben megfelelt a törvény-

ben előírt feltételeknek – egységes 
igazolvánnyal látja el. – Az, hogy 
a létesítményi tűzoltóság tagjai 
is szolgálati igazolványt kaptak, 
egyrészt a katasztrófavédelem 
szervezetén belül a tűzoltók ösz-
szetartozását erősíti, másrészt a 
létesítményi tűzoltók számára 
is egyfajta védelmet nyújt azzal, 
hogy most már igazolhatják, hogy 
közfeladatot ellátó személyek – 
mondta Wéber Antal. Bőhm Pé-

ter tűzoltóparancsnok történelmi 
pillanatnak nevezte az eseményt, 
az igazolvány szerinte a szakmai 
feladatok elvégzésére való alkal-
masság elismerése.
A létesítményi tűzoltóság a tűz-
oltási és műszaki mentési fel-
adatok elvégzésére a gazdálkodó 
szervezet által létrehozott, önálló 
működési területtel nem rendel-
kező tűzoltóság. A paksi atom-
erőmű létesítményi tűzoltósága 

az Atomix Kft. szervezetén belül, 
a Tűzoltási és Kárelhárítási Szak-
ágazat keretében látja el 1986 óta a 
paksi atomerőmű mobil tűzvédel-
mét. Főfoglalkozású létesítményi 
tűzoltóságként 1994. július 1-je 
óta működik. 1999 óta, a tűzoltási 
és kárelhárítási tevékenységre Eu-
rópában elsőként bevezetett ISO 
minőségirányítási rendszert mű-
ködtetve tevékenykednek.                                      

-vida-

A Gemenc Volán nyerte a tendert
Egyetlen ajánlattevőként a Gemenc Volán 
Autóbusz köz le kedési Zrt. nyerte az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. által személyszállításra 
kiírt közbeszerzést, nettó 2 milliárd 989 millió 
forinttal. A 2014 és 2017 közti időszakra kiírt 
tender eredetileg becsült ellenértéke 2 milliárd 
413 millió forint volt. Az MTI információi sze-

rint a menetrend szerint közlekedő szolgálati 
autóbuszjáratokkal kell megoldania a cégnek a 
szállítást a hét minden munkanapján, szabad- 
és munkaszüneti napokon is. Az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. biztosítására kiírt tendernek 
is megszületett az eredménye, eszerint a CIG 
Pannónia Első Magyar Általános Biztosító 

Zrt., a Generali-Providencia Zrt., a Groupama 
Garancia Biztosító Zrt., a HDI Versicherung 
AG Magyarországi Fióktelepe, valamint az 
Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 
alkotta, az Allianz Hungária Zrt. vezette cso-
port nyert. Az idei díj nettó 1 millió 280 ezer 
euró.                                                                -tünde-

A Hamburger Hungária Erőmű Kft. dunaújvárosi székhellyel,
villamos üzemvezető munkatársat keres.

Feladatok:
• Villamosberendezések üzemeltetése és karbantartása
• Közép- és nagyfeszültségű berendezések üzemeltetésének és karbantartásának meg-

szervezése
• Hajtásrendszer üzemeltetése és karbantartása
• Az üzem területén használt folyamatirányító és minőségbiztosítási (DCS/QCS) rendsze-

rek karbantartása
• Rendelkezésre álló költségekkel gazdálkodás
• Éves karbantartási terv készítése
• Részvétel fejlesztési projektek lebonyolításában
• Együttműködés más szakterületekkel

Elvárások:
• villamosmérnöki egyetemi végzettség
• erőművi üzemvezetői tapasztalat
• legalább 10 éves szakmai gyakorlat
• PLC-k ismerete
• tárgyalóképes angol nyelvtudás

Előny:
• ABB, Siemens S7, PCS7 rendszerek ismerete
• német nyelv ismerete

Amit nyújtunk:
• Versenyképes jövedelem
• Kiváló munkakörülmények
• Folyamatos szakmai kihívások és fejlődés

Jelentkezés módja:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését és úgy érzi, fenti elvárásainknak megfelel, 
kérjük küldje el fényképes magyar és angol nyelvű önéletrajzát, valamint motivációs levelét 
a rita.osi@hamburger-hungaria.com e-mail címre. 

Eladó-kiadó ingatlanok
Pakson az Ősz utcában jó állapotú, 1907-ben épült 83 m2-es 
műemlék présház eladó. Irányár: 3,1 M Ft.

Eladó első emeleti téglaépítésű lakás Pakson, a Tolnai úton, 
a gimnáziummal szemben. A lakás 51 m2-es 2 szobás, nagy 
konyhás, külön WC-s, kamrás ingatlan. Frissen felújított, kívül-
belül, új műanyag nyílászárókkal, konyhával, burkolatokkal. 
Dupla fűtési lehetőség, gázkonvektorokkal és cserépkályhával. 
A ház kívülről szigetelt, zárt udvar játszótérrel, ahol a lakók 
parkolhatnak is. Irányár:12,8 M Ft

Pakson, a Fenyves utcában első emeleti, 48 m2-es kétszobás, 
erkély nélküli, nem hőszigetelt, szőnyeg- és műanyagpadlós 
lakás eladó. Irányár: 7,8 M Ft

Pakson, a városközpontban, a Rákóczi utcában 4 szoba össz-
komfortos, gáz- és villanyfűtéses családi ház garázzsal eladó. 
Irányár: 18,3 M Ft

Pakson, az Öreghegy utcában tetőtér-beépítéses, 86 m2-es, 3 szo-
ba, nappali, konyhás, gázkonvektoros, cserépkályhás, villanyfű-
téses, ipari árammal ellátott ház 45 m2-es melléképülettel, 1000 
m2-es telken, sok gyümölcsfával eladó. Irányár: 20,5 M Ft.

Érdeklődni lehet: Fonyó Lajos. Tel: 06-70/310-8374
E-mail: fonyolajos@freemail.hu 
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Pakson mutatja be új lemezét

Megyei elismerés

Vágyott, beteljesült és beteljesü-
letlen szerelem; bánat és öröm; 
várakozás és csalódás, elvágyó-
dás és megérkezés… érzések 
megéneklése a magyar népdalok 
egyedülálló szimbólumrendsze-
rével – ezekkel a szavakkal ajánlja 
a közönség figyelmébe második 
lemezét Berta Alexandra. A Lel-
kem a lelkeddel című CD lemez-
bemutató koncertjét Pakson, a 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pontban tartják február 1-jén 18 
órai kezdettel. A nemrégiben Ju-
nior Prima Díjjal elismert paksi 
származású citerás, népdaléne-
kes előadóművész január 22-én, 
lapzártánk idején vette át a Paks 
Kultúrájáért kitüntetést. A dí-
jat 2004-től kétévente a magyar 
kultúra napján gálaesttel egybe-
kötött díjátadón adják át azok-
nak, akik a város kultúrájáért, a 
város hazai, illetve nemzetközi 
elismertségéért maradandót al-
kottak. Alexandra a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem 2007-
ben induló népzene tanszék népi 
pengetős szakirányára a citerások 
közül egyedüliként nyert felvé-
telt, ma pedig már ő maga óra-
adó citeratanár a Zeneakadémia 
népzene tanszékén. Az egyetemi 
alapképzés elvégzését követően 
előadóművészi, majd a mester-
képzés után népzenetanári dip-
lomát szerzett. Zeneakadémiai 
tanulmányaival párhuzamosan 
2011-ben a Budapesti Kommu-
nikációs Főiskola kommuni-
káció–médiatudomány szakos 

hallgatója lett, mindemellett a 
népi ének szak mesterképzését is 
elkezdte, így a citeratanári diplo-
mája kiegészülhet ezzel a tanári 
végzettséggel is. Tanulmányai és 
pályafutása első lépéseit szülő-
városában tette meg. Általános 
iskolás korában iratkozott be a 
Paksi Pro Artis Művészeti Iskolá-
ba és két év zenei előképző után 
került kezébe az a hangszer, ami 
mára a hivatását jelenti. A Tehet-
séges Paksi Fiatalokért Alapít-
vány egykori díjazottja második 
lemezének bemutató koncertjét 
is Paksra álmodta. – Különösen 
megtisztelő, hogy a paksiak szá-
mon tartanak, figyelemmel kísé-
rik pályafutásomat, és méltónak 
tartanak a Paks Város Kultúrá-
jáért kitüntetésre. Hálás vagyok 
a paksiaknak, minden támoga-
tómnak, akik segítettek eddigi 
szakmai utamon. Fontosnak tar-
tom, hogy valamilyen módon ezt 
viszonozni tudjam, ezért is dön-
töttem úgy, hogy annak ellenére, 
hogy Budapesten élek és dolgo-
zom, Pakson, a paksi közönség-
nek fogom először bemutatni 
az új lemezemet is – nyilatkozta 
lapunknak az ifjú előadóművész. 
Alexandra tehetségét számos fó-
rumon elismerték, az Aranypáva 
Nagydíjak, Kiemelt Nívódíjak 
mind eredményeiről tanúskod-
nak.  2013 szeptemberében pedig 
Junior Prima Díjat vehetett át. Az 
elismerést azért alapították, hogy 
önálló díjjal jutalmazzák a fiatal 
korosztály köréből azokat, akik a 

jók között is a legjobbak. A kitün-
tetések mellett élete meghatározó 
élménye volt, amikor 2006-ban 
elkészülhetett első lemeze Ifijúság 
gyöngykoszorú… címmel. – A két 
lemez között eltelt hét év, köz-
ben felnőttem. Ismeretekkel és 
tapasztalatokkal gazdagodtam 
és ennek megfelelően a hangom 
és a citerajátékom is változott. 
A lemez zenei anyagát tekintve 
viszont ugyanazt az elvet követ-
tem, mint az elsőnél: a magyar 
népzene minél változatosabban 
és sokszínűbben mutatkozzon 
meg. Természetesen mindezt az 
autentikusságot megőrizve. Fon-
tosnak tartom ezt kiemelni, mert 
manapság igazán divatossá vált 
az a szemlélet, hogy a magyar 
népzenét „eladhatósága” miatt 

feldolgozva, átdolgozva, más stí-
lusokkal keverve kell a közönség-
nek megmutatni, mert így válik 
befogadhatóvá. Ezzel szemben 
én azt vallom, hogy a magyar 
népzene önmagában, a maga 
nagyszerűségével, őszinteségével, 
tisztaságával gyönyörű, amihez 
nem kell ilyen tekintetben hozzá-
nyúlni – hangsúlyozta hozzátéve, 
ha mindezt hitelesen, élménysze-
rűen adják elő, akkor megvan a 
hatása a közönségre. A hangfel-
vételek a Hagyományok Háza 
stúdiójában készültek, a lemezen 
közreműködnek a Zeneakadé-
mia népzene tanszékének végzett 
és jelenlegi hallgatói is. A tavasz 
folyamán Alexandra még egy le-
mezbemutató koncertet tart Bu-
dapesten is.                                       MD 

Három civilszervezet, a Bárka 
szalon, a Kézjegy klub és a Ke-
resztény Értelmiségiek Szövetsé-
ge által alapított díjat vehetett át 
a magyar kultúra napján Hopp-
Halász Károly festő. A Tolna 
megyei művészetért plakettel 
elismert világlátott paksi művész 
Pécsen érettségizett 1965-ben 
festészet–díszítőfestő szakon, s 
azóta a maga útját járta. Munkái 
számos hazai és külföldi magán- 

és közgyűjteményben megtalál-
hatók. Pakson 1979-ben meg-
alapította a Fiatal Alkotók Körét, 
1980-ban a Vizuális Kísérleti 
Alkotótelepet. A város modern 
képtárának elindítása is az ő ne-
véhez fűződik.
A plakettet mellette Nagy Zoltán 
fazekas, Orbán György vers- és 
prózamondó, Fazekas József 
fegyverkovács és szponzor kate-
góriában Brauer János vehette át.
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Rekordévet zártak a paksi múzeumok

Színes programokat jósoltak idénre

Minden korábbinál többen for-
dultak meg tavaly az atomerőmű 
látogatóközpontjában és nagy 
volt az érdeklődés az Atom-
energetikai Múzeum iránt is. A 
tájékoztató és látogatóközpon-
tot alapítása, azaz 1995 óta több 
mint 487 ezren nézték meg, ta-
valy 1285 csoportban összesen 
36 823 látogatót fogadtak.  Az 
Atomenergetikai Múzeumot 
2012 márciusi átadásától máig 
29 ezren látták. 2013-ban a 
Facebookon is megduplázódott 
a paksi atomerőmű oldalát köve-
tők száma, az év végére így majd’ 

háromezer fős lett a rajongók 
köre, akiknek aktivitási szintje 
iparági szektoron belül és kívül is 
kimagasló.
Dr. Kovács Antal kommunikáci-
ós igazgató azt mondta, fő felada-
tuk, hogy az atomerőmű támo-
gatását megfelelő szintre hozzák, 
ennek egyik eszköze, hogy minél 
több embert látnak vendégül. A 
tapasztalatok ugyanis azt mutat-
ják, hogy azok, akik személyesen 
részt vesznek ilyen látogatáson, 
szakemberekkel találkoznak, 
döntő többségükben támogatják 
az atomerőművet. 

Az érdeklődés fenntartása érde-
kében folyamatosan fejlesztik a 
kiállításokat, kiadványaikat, in-
ternetes megjelenésüket. Az év 
utolsó hetében létrehoztak a lá-
togatóközpont főbejáratánál egy 
Kalocsát bemutató kiállításrészt, 
felújították az energiatermelő ke-
rékpáros installációt, átalakítot-
ták és kibővítették a nyomtatott 
kiadványok körét. 
Dr. Kovács Antal kommuni-
kációs igazgató azt mondta, 
2013-ban bevált, ezért folytatják 
a Vendégül látjuk az országot 
programot, amelynek keretében 
az ország minden megyéjéből 
egy-egy nagycsaládos, női és 
nyugdíjas civilszervezetet hívnak 
el a paksi atomerőmű és a város 
megismerése céljából. Szintén 
újdonság, hogy az őszi nyílt nap-
ra – a környékből meghívott két 
település mellé – egy harmadik is 
meghívást kap országos pályázat 
útján.
Az Atomenergetikai Múzeum 
tavaly elkészült múzeumpedagó-
giai programja pedig azt szolgál-
ja, hogy a fiatalok is közvetlenül 
nyerjenek ismeretet az atom-
energiáról. Dr. Kovács Antal azt 
mondta, céljuk, hogy minden, az 
erőmű környezetében élő hetedi-
kes és nyolcadikos diák legalább 
egyszer rendhagyó fizikaórán 
vegyen részt az atomerőműben. 

Elkészült ennek a programnak 
az úgynevezett utazó része is 
annak érdekében, hogy azok is 
láthassák, akik nem jutnak el az 
atomerőműbe.
A Paksi Városi Múzeumban is 
rekordév volt a tavalyi, látogató-
inak száma majdnem elérte a tíz-
ezret. Dr. Váradyné Péterfi Zsu-
zsanna igazgató szerint ez mind 
a múzeum, mind a város nagy-
ságát tekintve igen magas szám, 
miként az is, hogy 2013-ban 172 
olyan eseményük volt, ami éppen 
a látogatottság növelését célozta 
és túlmutatott az egyszerű kiál-
lítás látogatáson. Idetartoznak 
az ismeretterjesztő előadások, 
tárlatvezetések, rendhagyó törté-
nelemórák, múzeumpedagógiai 
foglalkozások. Nőtt az egyéni 
látogatók, azon belül a külföl-
diek száma is, amit az igazgató 
részben a temetkezési szokások-
ról szóló időszakos kiállításnak, 
részben a császárszoborláb és 
Lussonium nemzetközi ismert-
ségének tulajdonít. Újdonság, 
hogy tavaly voltak megrendelt 
programjai is a Paksi Városi Mú-
zeumnak, illetve az, hogy kilé-
pett az intézmény az épület falain 
túlra és megjelent Budapesten a 
Múzeumok Majálisán. A mérleg 
itt is egyértelműen pozitív volt: 
hatszáz látogatót fogadtak.       

-vt-

Még alig köszöntött be az új esz-
tendő a Paksi Városi Múzeum-
ban, máris múzeumpedagógiai 
foglalkozásra invitálták az óvo-
dásokat, általános és középisko-
lásokat Boszorkánykonyha cím-
mel: az időponthoz illeszkedően 
az újévi népi jóslásokból kaptak 
ízelítőt a résztvevők. A lányok-
nak a gombócfőzést ajánlották, 
ami egyébként a fiúk körében 
is nagy sikert aratott, de a nekik 
szóló, időjárásjósló fokhagy-
ma-kalendáriumot is szívesen 
elkészítették. A kézműves fog-
lalkozást megelőzte egy ismeret-

terjesztő beszélgetés a régi idők 
babonáiról, varázsmondókákról, 
jóslásokról. A hat napon össze-
sen 124-en látogattak el az in-
tézménybe jellemzően Paksról, 
de a környező településekről is 
érkeztek gyerekek, tájékoztatott 
Vass Napsugár múzeumpeda-
gógus. A tanév második felében 
is lesz még lehetőség hasonló 
élményeket szerezni a múze-
umban: februárban a farsangi 
népszokásokkal ismerkedhet-
nek meg az óvodások, általános 
és középiskolások, készíthetnek 
farsangi álarcot, és lesz alkotó-

pályázat is. Márciusban a húsvét 
eredete és az ünnephez kapcso-
lódó népszokások állnak majd a 
fókuszban, de húsvéti ügyessé-
gi játékok is lesznek, és húsvéti 
díszeket lehet készíteni. Ezt a 
lehetőséget óvodásoknak és ál-
talános iskolásoknak kínálják, az 
áprilisi tojásfestésre viszont má-
sodik osztályosoktól középisko-
lásokig várnak majd csoporto-
kat. Az ünnephez kapcsolódóan 
alkotópályázatot is hirdet majd 
az intézmény.
A május és június ún. kíván-
sághónap lesz: a választható 

foglalkozások témái között 
megjelenik a hajómalom, a 
gabona útja a kenyérig, illet-
ve a Duna menti halászat. Az 
állandó kiállításhoz kötődő-
en kézműves foglalkozások is 
lesznek. A kívánsághónapok 
keretében emellett rendhagyó 
történelemórákra is invitálnak. 
További részletek az intézmény 
honlapjára is feltöltött múze-
umpedagógiai programfüzet-
ben, érdeklődni lehet a 20/883-
0373-as telefonszámon, illetve 
a muzeumpedagogia@paks.hu 
e-mail címen.                          -kgy-
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A hétköznapok és a művészet kapcsolata
Félidejéhez érkezett a Paksi 
Képtárban az a múzeumpe-
dagógiai program, amelynek 
megvalósítására több mint 14 
millió forintot nyert az intéz-
mény uniós programban. A 
soros foglalkozást Sinkó István 
képzőművész, művészetpeda-
gógus tartotta a művészet és 
hétköznapok kapcsolatáról.

A Paksi Képtárban ötödik éve 
zajlanak múzeumpedagógiai 
foglalkozások. A sikeres pályázat 
eredményeként az önkormány-
zat támogatásával megvalósu-

ló évközi múzeumpedagógiai 
foglalkozások mellett tavaly jú-
nius végén elindíthatták a Tár-
sadalmi Megújulás Operatív 
programban keretében A Paksi 
Képtár a kulturális tudás szolgá-
latában című projektet. Ebben 
komplex múzeumpedagógiai 
foglalkozássorozatokat valósí-
tanak meg az oktatási-nevelési 
intézményekkel szorosan együtt-
működve. Többek között heti és 
havi szakköröket tartanak, illetve 
játékos ismeretszerző vetélke-
dőket, versenyeket, a Kajdacson 
és Pusztahencsén élő hátrányos 

vagy halmozottan hátrányos 
helyzetű gyerekeknek ötnapos 
napközis tábort szerveznek, va-
lamint elindítottak egy tíz alka-
lomból álló témanapi sorozatot, 
amelynek a napokban érkeztek 
soros állomásához. Ezeken a dél-
utánokon a meghívott előadók, 
művészek, szakemberek segít-
ségével mutatják be a művészet 
és más területek kapcsolatát. A 
sorozatban szó volt már a művé-
szet és a táj, illetve a művészet és 
a fizika kapcsolatáról, legutóbb 
pedig arra keresték a választ a 
gyerekek Sinkó István vezetésé-

vel, hogy milyen összefonódások 
vannak a művészetek és a hét-
köznapok között, azaz hogyan 
jelennek meg a hétköznapok a 
művészeti alkotásokban, illetve 
milyen hatással van a művészet a 
hétköznapokra. Ahogy minden 
alkalommal, most is előadással, 
beszélgetéssel kezdtek, majd kre-
atív foglalkozás következett. A 
100%-os pályázati támogatással 
megvalósuló projekt félidejéhez 
érkezett, a program keretében 
ez idáig több mint 1300 óvodás, 
általános és középiskolás látoga-
tott el a képtárba.    Kohl Gyöngyi

Tevékenyek a dunakömlődi nyugdíjasok
Tisztújító közgyűlést tartott a 
Dunakömlődi Nyugdíjasok Ér-
dekszövetsége, ahol a következő 
ciklusra is Ulbert Sándort (ké-
pünkön) választották elnöknek. 
A vezetőség tagja lett Lacza Já-
nosné, Kungl Ferencné, Csáky 
László és Szurovecz István, a 
számvizsgáló bizottságot pedig 
Hanuszka Sándor, Schweigert 
János és Pápista Mihály alkotja. 
A jelenleg 92 tagot számláló ci-
vilszervezetnek minden évben 
vannak visszatérő programjai, 
szám szerint öt, emellett szer-
veznek kirándulásokat, illetve 

kéthetente rendeznek klubdél-
utánt. Az elmúlt négy évben 
szinte ütemezés szerint, min-
den betervezett programjukat 
megtartották, kitűzött céljaikat 
elérték és gazdálkodás szem-
pontjából is sikeres volt műkö-
désük. A négy éve alakult Fél-
nótások nyugdíjas dalkör már 
számos fellépést tudhat maga 
mögött. Nem hagy kívánniva-
lót maga után eszközparkjuk 
sem, ami legutóbb egy projek-
torral bővült, értékelt Ulbert 
Sándor elnök. A civilszervezet 
befogadó intézménye a faluház, 

amelynek vezetője, Faragóné 
Kertész Alice elmondta, hogy 
egy nagyon lelkes nyugdíjas 
szervezetről beszélhetünk, akik 
tevékenyen részt vesznek a tele-
pülés életében, segítenek a ren-
dezvények megszervezésében 
és lebonyolításában, valamint a 
faluházi programok aktív részt-
vevői. A közgyűlésen megvá-
lasztott vezetőség a következő 
négy évben is szeretné meg-
őrizni az munka eddigi magas 
színvonalát, illetve lehetőség 
szerint még magasabbra tenni a 
lécet.                                  -gyöngy-
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Farsangi bált szervez a Paksi 
Római Katolikus Egyházközség 
január 31-én. A hagyományte-
remtő szándékkal életre hívott 
program helyszíne az Energeti-
kai Szakközépiskola sportcsar-
noka, a kezdési időpont 18 óra. 
Sztárfellépő Mészáros János 
Elek, a 2012-es Csillag születik 
című tehetségkutató verseny 
győztese, a zenét a Mohácsi 
Tamburazenekar szolgáltatja. 
A felnőttek 1000 Ft-ért, a 14-
18 év közöttiek 500 Ft-os áron 
vásárolhatják meg elővételben 
belépőiket a plébániahivatal-
ban és a sekrestyében, január 
26-ig. A belépő a vacsora árát is 
tartalmazza. 

Több mint tíz éve méretik meg 
boraikat a temerini nemzetközi 
Vince-napi borversenyen a paksi-
ak. Polgár Zoltán számolt be arról, 
hogy idén zömmel a Sárgödör téri 
Présháztulajdonok Egyesülete és a 
Dunakömlődi Borbarátok képvi-
selői értékeltették boraikat. Ahogy 
a borok, úgy a borbírák is több 
országból érkeztek, Paksot Keller 
János, Fehér József és Polgár Zol-
tán képviselte. Hét paksi termelő 
24 mintával szerepelt. Fehér József 
és Kovács Sándor négy, Fritz János 
és Nepp Henrik két, Hanuszka 
Sándor, Kovács Mihály és Polgár 
Zoltán egy aranyéremmel gazda-
godott. A 15 arany- mellett 5 ezüst- 
és 3 bronzérmet hoztak haza.

Katolikus 
farsang

Érmek  
Temerinből

Bár az ereiben mindig is művészi véna 
csörgedezett, csupán egy aprócska vélet-
lennek köszönhető, hogy ezt valaki fel is 
ismerte és segítette tehetsége kibontakoz-
tatásában. A Tehetséges Paksi Fiatalokért 
Alapítvány egykori díjazottja, Szabó Sára 
egy véletlen révén, megbetegedett testvére 
helyett vett részt Takács Éva nyári rajztá-

borában még általános iskolásként. A fes-
tészet szerelem volt számára első látásra, 
azonnal tudta, hogy művészeti iskolában 
szeretne továbbtanulni. Jó érzékének kö-
szönhetően mentora mindössze fél év 
alatt felkészítette a középiskolai felvételire. 
A Pécsi Művészeti Szakközépiskola festő 
szakos tanulója lett, ahol az ötödik évben 
csakis portfóliója csiszolgatásán dolgozott, 
hogy sikeresen felvételizhessen a Magyar 
Képzőművészeti Egyetemre. Aktjai és 
portréi meggyőzték az ítészeket, ma már 
az intézmény végzős festőművész hallga-
tója. Pályakezdőként máris párját ritkító 
eredményekkel büszkélkedhet: lapunkat 
megelőzve egy weißenbrunni lap számolt 
be Sára tehetségéről azután, hogy a német 
városban önálló kiállításon mutatkozott be 
egyebek mellett a norvégiai fjordokról és 
a sarki fényről készített fotóival, valamint 
a Helsinkiben készült erdei akvarelljeivel.  
– A közönség érdeklődő volt, sokan eljöt-
tek a megnyitóra, és ami igazi öröm, hogy 
újbóli meghívást kaptam tőlük a jövőre 
nézve – meséli a tehetséges paksi fiatal. A 
természet ritka gyöngyszemeit külföldi 
tanulmányút keretében kapta lencsevégre 
vagy örökítette meg a vásznon. Az utóbbi 
szemesztert ugyanis Helsinkiben töltötte, 
és ez idő alatt több országba ellátogatott: 
részt vett Lettországban egy nemzetközi 

úgynevezett lyukkamera workshopon, járt 
Svédországban, Észtországban, Norvégiá-
ban és Lappföldön is. A fjordokról készített 
fotósorozatát a paksiak is láthatták Sára és 
párja, Farkas Attila tavaly decemberi helyi 
kiállításán. Októberi németországi tárlatá-
ra egy festőnőtől kapott meghívást, akivel 
két éve ismerkedett meg nővérénél, Ka-
tánál tett látogatása alkalmával. Szabóék 
igazi művészcsalád, Kata is bemutatkozott 
már lapunk hasábjain: az orgonaművész 
jelenleg Würzburgban tanul, húgához ha-
sonlóan szintén igazi világjáró, koncer-
tezhetett már többek között Bostonban is. 
A külföldön ért benyomások mellett Sára 
fontosnak tartja, hogy Helsinkiben olyan 
kurzusokat hallgathatott, amelyekre a hazai 
egyetemen nincs lehetőség. Mint elárulta, 
a rövidebb, intenzívebb, gyakorlatorientál-
tabb tárgyak keretében megismerkedhetett 
a legújabb technikákkal, eszközökkel, itt 
kezdett el foglalkozni a fotó és a festészet 
ötvözésével, amivel jelenleg is kísérletezik. 
Nemrégiben fotós barátaival megalapította 
Pakson az mStúdió nevű csoportot, amely-
lyel például modellfotózást is vállalnak. 
Sára azt vallja, egy művésznek napjainkban 
több lábon kell állnia, hogy megéljen. A 
fotózást egy járható útnak tartja, ami szá-
mára több mint megélhetés – életre szóló 
szenvedély.                                    Matus Dóra

Díjaztuk őket

Ötvözi a festészetet és a fotográfiát

Ultrafutásra várnak
májusban
Igazi ultrafutásra várja az érdek-
lődőket május 17-én Scheffer 
István az Atomerőmű Sport-
egyesülettel és a városi önkor-
mányzattal karöltve. A nevezés 
az UltramarAtom nevű futóver-
senyre már megkezdődött. A 
főszervezőtől megtudtuk, hogy 
több távot terveznek: a 4 órástól 
egészen a 12 órásig. A mintegy 
950 méteres, kör alakú pályát 
a Táncsics Mihály utca, Dózsa 
György út, Tesco út és a Paksi 
Gyó gyászati Központ által be-
határolt területen alakítják ki. A 
szervezők nagy számban várják 
az iskolásokat, de mindenki talál-

hat magának megfelelő futótávot 
akár egyéniben, akár váltóban. 
A nevezések folyamatosan ér-
keznek, a sportolók között fu-
tótűzként terjed az újabb paksi 
esemény híre. – Minőségben, 
szervezésben ugyanazt próbáljuk 
nyújtani, mint az Atomfutáson, 
de nem számítunk 1000-1100 fős 
rajtlistára – mondta el Scheffer 
István. Az UltramarAtom napján 
tartják a városi önkormányzat 
szezonnyitó nagyrendezvényét, 
a halászléfőző versenyt is, ennek 
részletes programja február ele-
jén készül el.                       

Faller Gábor
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Jó napot, mi újság?

Makó András
Lehetősége van alkotni, bemu-
tatkozni és a közelmúltig ta-
níthatott is Makó András, így 
összességében elégedett a pá-
lyája alakulásával. A Szatmárból 
Paksra telepedett festő most if-
júkori alkotótársaival, Budaházi 
Tibor festővel és Lakatos Pál 
szobrásszal mutatkozik be kö-
zös kiállításon Szekszárdon, a 
Művészetek Házában. Ez egy 
szép, színvonalas kiállítótér és 
jó lehetőség, mondja róla Makó 
András, aki jelenleg az Energeti-
kai Szakközépiskola kollégiumi 
nevelőtanára. A Szatmár megyei 
Kökényesden nőtt fel, szülei 
tanítók voltak. Tehetségét első-
sorban édesanyja ismerte fel és 
támogatta. Szatmárnémetiben 
művészeti középiskolát végzett, 
majd a kolozsvári egyetemen 
tanult. Az itt szerzett művészi 
és tanári diplomáját honosítot-
ták Magyarországon. Paksra 

feleségével és egyéves fiukkal, 
Tamással érkezett, aki most el-
sőéves az orvosi egyetemen. 
Ma már édesapja is követte, 
velük osztozik a Gesztenyés úti 
műteremlakáson, amelynek 
nagyobbik szobája kész és fél-
kész festményekkel tele. Makó 
András itt mesélt arról, hogy 
Pakson megtalálta a számítá-
sát. Van munkája, szabadideje, 
amit – ha jól beoszt – tud alkot-
ni, az önkormányzat támogatja, 
vannak pályázati lehetőségek 
is. Az áttelepedéskor családi 
kötődés befolyásolta, egy kiállí-
tása pedig előszobát jelentett az 
otthonteremtéshez. Az akkori 
polgármester, Herczeg József és 
az alpolgármester, dr. Széchenyi 
Attila közreműködésével jutot-
tak önkormányzati bérlakáshoz, 
ami két évig volt otthonuk. Ő 
a Deák Ferenc, majd a Balogh 
Antal iskolák után szegődött el 

az ESZI-be, ahol az oktatás mel-
lett az iskola egész művészeti 
életét igyekezett felpezsdíteni. 
Kiállításokat rendezett, kortárs 
művészek anyagait mutatta be, 
szakkört indított. Azt mondja, 
nem könnyű a gyerekeket meg-
fogni, a művészeti oktatás pedig 
országos szinten mostohagye-
rek, pedig minden szinten kel-
lene foglalkozni a fiatalok mű-
vészeti oktatásával. Ismerniük 
kellene az alapfogalmakat, elsa-
játítani a megfelelő látásmódot. 
– A látás nyelve, a látás kultúrá-
ja meg kellene, hogy jelenjen a 
hétköznapokban – hangsúlyoz-
ta hozzátéve, hogy a művészetek 
teszik szebbé a hétköznapokat, 
ezért nem szabad mellőzni őket.
Alkotómunkája kapcsán el-
mondta, hogy alapjaiban nem 
változik, de folyamatosan csiszo-
lódik, érlelődik a művészek stí-
lusa, így az övé is. Egy csendélet 

megfestése már csupán techni-
kai kérdés, egy-egy kompozíció 
elkészítése sokkal nagyobb ki-
hívás. Ezért előtanulmányokat 
készít, ha úgy érzi, pihenteti a 
képet, többször előveszi. Szí-
vesen foglalkozik olyan bibliai, 
mitológiai témákkal, amelyek 
ma hordoznak aktuális monda-
nivalót. – Ma már inkább a szür-
realista, különleges hangulatú 
képeket szeretem, az olyanokat, 
amelyekbe egy kis filozófiát, tar-
talmat is bele lehet vinni. Úgy 
érzem, azon az úton járok, amit 
kerestem – összegezte. 
A közelmúltban Hollandiában és 
több közös, országos kiállításon 
mutatta be munkáit Makó And-
rás. A szekszárdi tárlatot tavasszal 
a paksi polgármesteri hivatalban 
egy borászati témájú kiállítás kö-
veti, majd újra szülőhelyén, Szat-
márnémetiben mutatkozik be a 
festőművész.                   Vida Tünde
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Sportos famíliák

A Török család
Gyermekként, indiánok életét 
bemutató könyveket olvasva 
döntött úgy Török István, hogy 
kipróbálja a kenut. Azt gondolta, 
a Szentendrei-sziget környékét 
bejárva hasonló romantikában 
lesz része, mint olvasmányai so-
rán. Mivel az úszástudása nem 
volt megfelelő, így először hét-
évesen, a Budapesti Vasutas Sport 
Clubnál úszásra jelentkezett, ám 
hiába a nagyszerű edzők, köztük 
az olimpiai bajnok Székely Éva, 
vagy a társak (Gyarmati Andrea 
olimpiai ezüstérmes úszó), a me-
dence monotonitása nem ragadta 
meg. Ezután átigazolt a Központi 
Sportiskolába, kipróbálta a kenut. 
A remélt romantika elmaradt, 
pontosabban a versenysport mel-
lett csak akkor került elő, amikor 
többedmagával túrázni ment. A 
versenyzés viszont szenvedéllyé 
vált, a számos érem mellett az 
olimpiai, világbajnoksági rész-
vétel mégsem jött össze. Sokáig 
nem találta a választ a miértre, 
hiszen úgy érezte, mindent meg-
tett azért, hogy sportkarrierje 
teljes legyen, tisztességtelen esz-
közökhöz sosem folyamodott. A 

magyarázatot csak tíz évvel ez-
előtt kapta meg: a sportembernek 
pár évvel korábban futás közben 
szívritmus-problémája lett, az in-
tenzív osztályt is megjárta, majd 
később hasonló zavarok után 
négy és fél órás szívműtét követ-
kezett Papp Lajos professzor ve-
zetésével. Ekkor derült fény egy 
születéskori rendellenességre – ez 
adta a magyarázatot: szíve sosem 
tudott a megfelelő pulzusszám-
ra felpörögni, ezért maradt le a 
nemzetközi eseményekről, hiába 
végzett tíz kilométeren vagy akár 
ennél hosszabb távokon rendre 
az elsők között, a rövidebb eta-
pokon nem tudott megfelelően 
teljesíteni. 
Az élet azonban kárpótolta, és 
visszatért mindaz, amire gyer-
mekként mindig is vágyott: a 
romantika. 1989 nyarán 101 nap 
alatt 3500 kilométert teljesítve, 
fél térden egészen Írországig 
kenuzott, majd a sikeren felbuz-
dulva már az óceánra vágyott. 
Az atlanti expedícióra 1996-ban 
indult, de a dakari indulást köve-
tően 50-60 kilométer megtétele 
után a navigációs rendszer teljes 

összeomlása miatt visszafordult. 
Két évvel később már újra vízen 
volt, cél Portugália, a Lisszaboni 
Expo. Innen tervezte a következő 
Atlanti-óceán-átkelést, ám egész-
ségi állapota miatt és anyagi fede-
zet híján feladta tervét. 
– Aurélban minden megvan 
ahhoz, hogy kiváló verseny-
ző legyen! – mondja István 17 
éves fiáról, aki (ki hinné) szin-
tén a kenu megszállottja. Réli 
az Atomerőmű SE sportolója, 
az Energetikai Szakközépiskola 
11. osztályos diákja, tudja, hogy 
munka nélkül nincs siker. Pedig 
az ifjonc korábban öt évig kara-
tézott, majd a labdarúgással pró-
bálkozott, kenuzni semmiképp 
sem akart. Tízévesen, egy nyári 
tábor alkalmával mégis az ASE 
kajak-kenu szakosztályánál kö-
tött ki. Az első pár év Feil Imre 
vezetésével, a kenu megszerette-
tésével telt. 2011 őszén már egyre 
jobb edzéseredmények jelezték, 
Török Aurél bizony jó úton jár. 
Egy évvel később, immár Bedecs 
Ferenc irányításával Koleszár 
Zoltánnal elkezdődtek a páros 
tréningek, és rögtön az élme-

zőny nyomában találták magu-
kat. Ennél jobb inspiráció nem 
kellett, kemény felkészülés után 
2013-ban korosztályos Európa-
bajnokságon Portugáliában pá-
rosban második hely, egyéniben 
hatodik, majd a győri Dóczé Pat-
rikkal párosban az olimpiai re-
ménységek versenyén 1000 mé-
teren második, 500-on negyedik 
hely következett. Teljesítményé-
vel kivívta az ifjúsági válogatott-
ban való részvételt, ami további 
lendületet ad neki. Aurél 2014-
ben a franciaországi síkvízi Eu-
rópa-bajnokságra és a szlovákiai 
maratoni Eb-re szeretne kijutni, 
valamint a maraton világbajnok-
ságra, amit az Amerikai Egye-
sült Államokban rendeznek, de 
tervben van az U23-as válogatott 
behívója is. Istvánt a rendszeres 
mozgás mellett jelenleg a könyv-
írás gondolata foglalkoztatja. Az 
írországi túráról a Fél térden Íror-
szág messze van című mű rögtön 
a hazatérés után megszületett, és 
nem szeretné, ha a dakari és a 
portugál túra élményei és tapasz-
talatai a feledés homályába vesz-
nének.                         Faller Gábor 
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Paksi halászcsárda
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vállalja  

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

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

igény esetén ingyenes ételkiszállítást vállalunk.

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

Edződuó irányítja az MVM-Paksot

Városi bajnokságKézilabdatorna

A Csertői Aurél–Tököli Attila 
edzőpáros irányítja januártól az 
MVM–Paks OTP Bank Ligában 
szereplő labdarúgócsapatának 
szakmai munkáját. A Fehérvá-
ri úton azért kerestek új veze-
tőedzőt, mivel a csapatot addig 
irányító Horváth Ferenc a Győri 
ETO kispadjára ült le. A vezetőség 
korábban már többször egyez-
tetett a most kinevezett, komoly 
labdarúgó- és szakmai tapaszta-
lattal rendelkező szakemberrel.
Az új vezetőedző bemutatkozó 
sajtótájékoztatóján kiemelte: – A 
legfontosabb, hogy mentálisan 
erősek legyünk, harcolni kell 
azért, hogy előrébb jussunk. A je-
lenlegi 17 pont nagyon kevés. Já-
tékban és szakmailag is próbálunk 
fejlődni, de elsődlegesen a min-
denáron győzni akarást szeret-
nénk a futballistáinkba sulykolni. 
A szakmai stáb új tagja, az A-li-
cences edzői végzettséggel ren-
delkező Tököli Attila fél évig még 
labdarúgóként is segíti a zöld-fe-

hérek eredményességét. Haraszti 
Zsolt ügyvezető szerint ideális 
választás a pályaedző posztra. 
– Olyan hidat szeretnénk a csa-
pat és a vezetőedző közé, amely-
nek szerepét Attila be fogja tudni 
tölteni. Nagyon jól ismeri a hi-
báinkat, előnyeinket és Csertői 
Aurél beilleszkedését is segíteni 
tudja. Filozófiánk, hogy idősebb 
játékosaink, akik sokat tettek az 
együttesért, megtalálják a helyü-
ket a klubban és más minőség-
ben is kamatoztassák tudásukat, 
tapasztalataikat – fogalmazott 
Haraszti. Tököli Attila szerint 
Csertői alkalmas rá, hogy felráz-
za a csapatot, melyhez ő is min-
den segítséget megad. – Hiszem, 
hogy ketten sikeresek leszünk. 
Próbálunk pozitívak lenni, ez a 
minimum, de emellett fegyel-
met is kell tartani. Vallom, hogy 
minden játékos a pályán mutassa 
meg, mit tud. Ami előtte és utá-
na történik, az más lapra tarto-
zik. Remélem, mindenki beáll a 

sorba és egy emberként küzd a 
Paksi FC-ért – tette hozzá Tököli. 
A játékoskeretet illetően elhang-
zott: több olyan labdarúgótól is 
megválik a klub, aki kevés játék-
lehetőséghez jutott, az érkezők 
rovatba két-három név kerülhet. 
A tréningek elkezdődtek, a héten 
tüzetes orvosi vizsgálat után in-
dult a munka. A felkészülés ideje 
alatt több mérkőzést is tervez a 
szakvezetés, február elején pedig 
törökországi edzőtáborba készül 
a gárda. A székfoglaló sajtótájé-
koztatón elhangzott: az új veze-
tőedző még a télen 3-4 tehetséges 
fiatalt szeretne az első csapathoz 
felhozni, majd később beépíteni. 
Ezért is volt jó alkalom az a két 
felkészülési mérkőzés, melyet az 
első gárda vívott az U21-gyel, így 
a tréner megnézhette a potenciá-
lis jelölteket.
– Örülök ennek a kezdemé-
nyezésnek, ami az utóbbi pár 
évben sajnos nem működött. 
A fiataloknak ez remek lehe-

tőség, motivációban nincs hi-
ány – nyilatkozta Osztermajer 
Gábor, a Paksi FC utánpótlás 
szakágvezetője. Az MVM–Paks 
lapzártánk után január 22-én 
a Cegléd ellen lépett pályára a 
Fehérvári úti komplexumban, 
a következő összecsapás 25-én 
Tatabányán lesz. Első tétmeccsét 
február 26-án Pécsett a Ligaku-
pában játssza az MVM–Paks.                                 

-röné-

Idén is megszervezte a Paks 
városi kispályás teremlab-
darúgó bajnokságot a Paksi 
Sportegyesület szabadidősport 
szakosztálya. A megmérette-
tésre 15 csapat nevezett, így az 
alapszakaszban körmérkőzést 
bonyolítanak, majd ezután a 
rájátszásban három, egyenként 
ötfős csoportban folytatják a 
küzdelmeket a csapatok. A tor-
na január 11-én kezdődött az 
ESZI-sportcsarnokban. – 15 éve 
játszunk együtt, a csapat gerince 
minden évben ugyanaz. Rutinos 
együttesként próbáljuk meg-
nyerni a mérkőzéseket – mond-

ta el Feil Csaba, a Gonoszok csa-
patkapitánya. 
– Idén csak egy csoport van, így 
több meccset játszhatunk. A kö-
zépmezőnyben szeretnénk vé-
gezni – fogalmazott Tar-Lukács 
Zoltán, a Tar és Tar Security 
csapatvezetője. Jelenleg a tava-
lyi győztes Kreszpark Rangers 
100%-os teljesítménnyel áll öt 
mérkőzés után. Az ezüstérmes 
pozícióban a legutóbbi második 
Ovit SE található, míg a dobogó 
harmadik fokán jelenleg az N 
plusz T elnevezésű formáció áll. 
A küzdelmek februárban folyta-
tódnak.                                    -efgé-

Az ESZI-csarnokban rendezték a 
Bács-Kiskun megyei fiú serdülő 
kézilabda-bajnokság paksi torná-
ját az 1999-2000-ben születettek 
számára. A Paksi Kézilabda SE 
PakSuli első mérkőzésén a Kecelt 
14-6-ra, a második összecsapá-
son a Félegyházi KSC-t 27-6-ra 
győzte le. A harmadik találkozón 

a Kiskunmajsai SE-Szank volt 
az ellenfél, a paksi fiatalok 27-
9-re nyertek, míg a Tiszakécske 
VSE-vel szemben 29-5-re diadal-
maskodtak. Ez a torna volt az F2 
korcsoport bajnokságának első 
fordulója. Minden résztvevő ren-
dez egy tornát, eredményt az öt 
forduló után hirdetnek.         (joko)

TEIT
kalocsai látogatóközpont
(Szent István király út 35.)

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

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992
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„Gyerünk és akkor nyerünk !”
Német Lista – a legjobb választás 

Kedves Honfitársaink!
Hosszú évek után a magyarországi németek 2014 tavaszán végre saját jogon juttathatnak képviselőt a Magyar Országgyűlésbe! A Német 
Lista lehetőség, hogy a német nemzetiség sorsát ne csak pártpolitikai érdekek határozzák meg a magyar parlamentben.
A magyarországi németek képviselője minden demokratikus párttal együtt fog működni. Azért fog dolgozni, hogy

az oktatásügyben

 biztosítsák a kétnyelvű és tisztán anyanyelvű oktatás lehető legtöbb iskolában történő bevezetésének anyagi és személyi feltételeit és a 
többnyelvűség, a kulturális sokszínűség az iskolai élet természetes elemeivé váljanak;
 a német nemzetiségi óvodák és iskolák, mint jövőnk legfontosabb zálogai a kis településeken is fennmaradjanak;
 a szakképzésben is bevezetésre kerüljön a kétnyelvű oktatás;
 a felsőoktatásban megfelelő számú államilag finanszírozott hely és ösztöndíj biztosítsa a nemzetiségi gimnáziumok végzősei számára a 
szülőföldjükön való tanulás lehetőségét;

a civil társadalom, mint a fejlett polgári demokrácia egyik alappillére

 megfelelő állami támogatásban részesüljön;
 a nemzetiségi egyesületek, szervezetek működését kiszámítható normatív támogatás segítse;
 a szervezetek hosszabb távra tervezhető és igazságosan felosztott program – és projekttámogatásokat kapjanak;
 a nemzetiségek képviselőinek valós beleszólásuk legyen a döntésekbe;
 
a nemzetiségi önkormányzatok 

 a települési önkormányzatok egyenrangú partnereivé váljanak;
 visszakapják együtt döntési és egyetértési jogaikat az oktatás, a kultúra és a pénzügyek területén;
 kulturális és oktatási intézmények fenntartóivá válhassanak az ehhez szükséges feltételek megteremtése révén; 
 feladataiknak megfelelő támogatásban részesüljenek. 

Kedves Honfitársaink!
Mi, magyarországi németek évszázadok óta otthon vagyunk a Kárpát-medencében. Magyarország a hazánk. Ezer szállal kötődünk ugyanak-
kor őseink szülőföldjéhez, a német nyelvű országokhoz is. A testvérvárosi, testvérközségi kapcsolatok, a diákcserék sokasága, anyanyelvünk, 
kulturális értékeink megőrzéséért végzett munkánk támogatása mind- mind erősítik önazonosságunkat. A német nyelvű országok gazdasá-
gi, kulturális és szociális teljesítménye minket is büszkeséggel tölt el, miközben példaként is szolgál számunkra csakúgy, mint anyaországaink 
európai elkötelezettsége.

Nekünk magyarországi németeknek Magyarország a hazánk, de Európa is az otthonunk: A nyelvi és kulturális sokszínűség és az egyenjogú-
ság Európája. A demokratikus értékek Európája. Képviselőnknek ezért 

 hazánk európai integrációjának erősítéséért;
 az általunk lakott régiók európai programok általi támogatásáért;
 nemzetiségeknek szóló EU támogatási programok kiírásáért is dolgoznia kell.

Közös céljaink megvalósításához az Önök támogatására van szükségünk! Kérjük, vetessék fel magukat németként a nemzetiségi név-
jegyzékre és támogassák szavazatukkal a magyarországi németek listáját!
A regisztráció az Országos Választási Iroda által kiküldött regisztrációs lap kitöltésével és leadásával történhet.
Amennyiben csak egy példány jutott el postán egy háztartásba, úgy lehetőség van a regisztrációs lap fénymásolására. Ebben a településükön 
működő Német Nemzetiségi Önkormányzat és/vagy a helyi Polgármesteri Hivatal is tud segítséget nyújtani.
A kitöltött nyomtatványok az alábbi módon adhatóak le:
1.Személyesen a helyi Polgármesteri Hivatalban . 
2. A helyi Polgármesteri Hivatal Választási Bizottságának címzett levélben . 
3.Elektronikusan , interneten keresztül. 
A regisztrálást követően a regisztrált személy igazolást kap arról, hogy felvették a regisztrációs névjegyzékbe.
Amennyiben a regisztrációhoz további információkat vagy segítséget szeretnének kapni, úgy kérjük, forduljanak bizalommal a Magyarországi Né-
metek Országos Önkormányzata Szekszárdi Irodájához ( Szekszárd, Garay tér 4., tel : 74/419-948, fax : 74 510264, e.mail: lduszek@t-online.hu)!

 Dr. Józan–Jilling Mihály Heinek Ottó
 Tolna Megyei Német Önkormányzat Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
 elnök elnök
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Nagy fölénnyel vezetik a tabellát

Cirjenics Miklós Pakson folytatja

Jól kezdte az újévet az ASE NB I-es 
férfi kosárlabdacsapata, amely 17 
forduló után nagy fölénnyel ve-
zeti a bajnoki táblázatot. Első idei 
meccsét hétközben, a Gesztenyés 
úton játszotta a piros-kék alakulat, 
az ellenfél a lassan magára találó 
szombathelyi Falco volt. Szabó 
Zsolték nem sok reményt adtak 
a vendégeknek arra, hogy szoros 
meccset játsszanak, egy félidőnyi 
játék után már 20, a harmadik 
negyed közepére már 30 pontos 
előnyre tettek szert, így a hátralé-
vő időben inkább a fiatal játéko-
sok kaptak lehetőséget mind a két 
oldalon. ASE–Falco-Trend Opti-
ka KC Szombathely: 84-61.
A következő fordulóban is Pak-
son játszottak McGruderék, a 
Völgyi Pétert menesztő ZTE volt 

az ellenfél. Tavaly októberben 
a kék-fehérek nyertek 77-75-re 
Zalaegerszegen, de várható volt, 
hogy a visszavágón nem lesz ilyen 
szoros az eredmény. Eilingsfeldék 
már tíz perc játék után 13 pontos 
előnyre tettek szert, ami egyre 
nőtt. A harmadik negyed végén 
31, az utolsó felvonás közepe táján 
pedig már 40 pont volt a paksiak 
előnye. ASE–Zalakerámia ZTE 
KK: 88-51.
A 17. fordulóban rangadóra ke-
rült sor, Kecskeméten a második 
helyen álló KTE otthonában lé-
pett pályára az ASE, az összecsa-
pásra mintegy 80 paksi szurkoló 
is elkísérte a csapatot. Míg Sztojan 
Ivkovics csapatából az irányí-
tó Wittmann Krisztiánon kívül 
mindenki hadra fogható volt, 

addig Braniszlav Dzunics nélkü-
lözni volt kénytelen Jarrod Jonest, 
Körtélyesi Gergelyt és Medve Má-
tét. A hazaiak az első félidőben 12 
pontos előnyre tettek szert a sok 
hibával játszó Atomerőmű ellen, 
könyörtelenül kihasználva az 
adódó lehetőségeket. A harmadik 
negyedben már nem ment any-
nyira a lila-fehéreknek, pontatla-
nabbak lettek, így Eilingsfeldék 10 
pontra zárkóztak a harmincadik 
perc végére. Az utolsó felvonás-
ban hatalmasat változott a játék 
képe, magasabb sebességi foko-
zatra kapcsolt az ASE, agresszíven 
védekezett és támadott, megza-
varva az Ivkovics-legénységet. 
Most már Vaughn és Kovács 
Ákos távoli dobásai is beestek, 
McGruder pedig a palánk alatt 

harcolt hatékonyan a labdáért, a 
lepattanókért. Öt perccel a vége 
előtt két pontra közelítette meg 
a KTE-t az ASE. A végjátékban a 
vezetést is átvette az Atomerőmű 
csapata, döntött a nagyobb rutin 
és jobb állóképesség. KTE-Duna 
Aszfalt–ASE: 61-66.
A találkozó után Braniszlav 
Dzunics értékelte a látottakat:  
– Elismerésem a játékosoknak, 
nagyot harcoltak. A védekezé-
sünk nagyjából stabil volt az egész 
meccsen, a pontszerzéssel álltunk 
hadilábon. Az első félidei nagyon 
rossz dobóteljesítményünk után 
is vállaltuk a külső dobásokat, és 
ennek a bátor játéknak lett meg a 
gyümölcse. Alapszakasz-győze-
lemről korai lenne beszélni, visz-
szavan még öt forduló.          (joko)

A tatai dzsúdó országos rang-
sor versenyen már paksi szí-
nekben lépett tatamira a 
hazai 100 kg-os súlycsoport lista-
vezetője, Cirjenics Miklós, akivel 
a dzsúdócsapat jelentősen meg-
erősödött. A versenyről Hangyási 
László vezetőedzőt kérdeztük.
– Pupp Réka a 48 kg-osok között 
nyert aranyérmet, igaz, az Európa-
bajnok Csernoviczky Éva kihagy-
ta a viadalt, de Réka még amúgy 
is a junior versenyekre készül. A 
szintén utánpótláskorú Polgár 
Luca az 52 kilogrammosok között 
nyert ezüstérmet. Csoknyai Laci 
a harmadik lett, neki nehéz dolga 
lesz ezután a súlycsoportjában, 
mert fellépett a 81 kg-ba. Ungvári 
Attila és Krizsán Szabolcs kétsze-
res U23-as Eb-második sem lesz 
könnyű ellenfél. Ohát Zalán a 90 
kg-ban nyert bronzot, de ő is még 

a junior versenyekre készül. Már 
ASE-versenyzőként nyerte a 100 
kg-osok versenyét Cirjenics Mik-
lós, aki megkeresett bennünket, 
hogy nálunk szeretné folytatni 
a pályafutását. Szeretne kijutni 
a Rio de Janeiro-i olimpiára, és 
előző klubjában nem voltak meg-
felelő edzőpartnerei. Ugyanebben 
a súlycsoportban Ömböli Renátó 
a harmadik helyet szerezte meg, 
neki idén az U23-as Eb a cél. Bor 
Barna a +100 kg-ban most sem 
talált legyőzőre. 
Hangyási Lászlót 2013-ban ha-
todszor választották az év férfi 
dzsúdóedzőjének, míg az év 
férfi dzsúdósa 2004 és 2011 után 
harmadszor tanítványa, Bor 
Barna lett.
– Magyarországon számos jó 
férfiversenyző van, mellettük 
elsőnek lenni igen nagy dolog, 

úgyhogy kirakom a díjat a vit-
rinbe a trófeák közé – mondta a 
dzsúdós, hozzátéve: – Az erőnlé-
tem, állóképességem nagyon jó, a 
sérülések után visszaerősödtem, 
a technikámat kell csiszolgatni. A 
montpelieri Eb után megkezdem 

a pontszerzést a harmadik olimpi-
ámra. Nagyon várom a budapesti 
(most már pontszerző) Grand 
Prix-t és a cseljabinszki világbaj-
nokságot, mert ott lettem 2012-
ben Eb-ezüstérmes – mondta el a 
Paksi Hírnöknek Bor Barna.   (kj)
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Bezárt a Café Bongo, terjedt a 
hír futótűzként a városban. A 
hely több mint egy évtizedig 
volt a város meghatározó szó-
rakozóhelye.

Közel tizennégy év rengeteg 
gondolatot és emléket ébreszt 
azokban, akik törzsvendégei 
voltak a nemrégiben megszűnő 
Café Bongónak és maguknak az 
üzemeltetőknek egyaránt. Bár 
ifjabb Vaszkó Zsolt még gyerek-
fejjel vágott bele a vendéglátásba, 
kristálytisztán emlékszik a 2000. 
június 17-i nyitó bulira. Családi 
vállalkozás keretében olyan szó-
rakozóhelyet akartak nyitni, ahol 
minden korosztály megtalálja a 
maga számítását, kielégítő zenei 
stílusokkal, színvonalas szolgál-
tatással. A lakótelepi szórako-
zóhelyen ennyi idő alatt jó pár 
tinédzsergeneráció megfordult, 
éppen ezért talán nincs is olyan 
fiatal paksi, akit ne kötne vala-
milyen emlék a Bongóhoz. Az 
1990-es évek vége felé, az un-
derground berkekben elterjedni 
látszó romkocsma és pub jellegű 
enteriőr egyszerre volt minimál 
és újszerű. A csupaszra bontott 
téglafalak, a régi, már-már an-
tiknak mondható szék és asztal, 
a koptatott fapadlózat a hely sa-
játjává vált. – Maga a dizájn nem 
lett volna elég, hogy a vendégeket 
ottmarasztalja és visszacsábítsa. 
Ehhez kellett a szüleim szakér-
telme, elkötelezettsége és kitar-

tása – mondja Zsolt, aki 17 éves 
korában cseppent bele a szak-
mába, és rengeteg szép emléket, 
barátságot, ismeretséget kapott 
a helytől. A munka azon része, 
amit a vendégek láttak, vagyis a 
rendezvényeken való kiszolgálás 
és helytállás csupán a fele volt a 
valósnak: a család női tagjai vit-
ték az adminisztrációt, a férfiak 
pedig az árubeszerzésért, a fo-
lyamatos karbantartásért feleltek, 
meséli. A Bongo egyszerre pub-
ként és klubként is funkcionált: 
a romkocsmák világát kedvelők 
is megtalálhatták a miliőt hoz-
zá (bár kevésbé volt „rom”, mint 
a budapesti romkocsmák nagy 
része), aki pedig a dj-k és kon-
certek miatt látogatott el a szó-
rakozóhelyre, annak sem kellett 
csalódnia. Egy oldal sem lenne 
elég annak felsorolására, hány 
prominens zenész fordult meg 
a hely csöppnyi színpadán, szó-
rakoztatva egyszerre kamaszo-
kat és nosztalgiázókat: a Bikini, 
Jamie Winchester, a Tátrai Band, 
Szakcsi Lakatos, a Quimby, a La-
dánybene 27 mind megfordult 
Pakson, persze rajtuk kívül so-
kan mások, akik akkor is és eny-
nyi év távlatából is kuriózumnak 
számítanak a zeneiparban. Nagy 
pillanat volt, amikor Mező Misi a 
Magna Cum Laudéből a pulton 
sétálva énekelt, Nagy Feró her-
gelte a közönséget, vagy amikor 
a Copy Con a koncert után egész 
éjszakán keresztül együtt bulizott 

a hallgatósággal. És akkor a he-
lyi, szárnyait bontogató zeneka-
rokról vagy a paksi vonatkozása 
miatt is meghatározó HS7-ről 
még említést sem tettünk. A bu-
likon kívül egyéb események is 
zajlottak bőséggel. Szurkolói an-
kétok, könyvbemutatók, családi 
és baráti találkozók helyszínéül 
is szolgált a Bongo, sőt, filmfor-
gatás kapcsán is debütált.
– Igazán különleges volt, ami-
kor ifjú párok jelentkeztek itt 
esküvői fotózásra, sok fiatal a 
Bongóban ismerkedett meg egy-
mással, amiből aztán szerelem, 
majd házasság is lett – mesélte 
lapunknak az egykori üzemelte-
tő. Németh Zsolt, aki a Vaszkó 
család barátjaként gyakorlatilag 
már a klub építésénél is részt vett, 
maga is ott ismerte meg felesé-
gét. Párjával éppen tíz éve min-
den hétvégén odajártak, de Zsolt 
fiatal kora óta a hétköznapi ba-
ráti összejövetelek, kártyapartik 
alkalmával is szívesen nézett be 
törzshelyére. Éppen úgy, ahogy 
Varga Gábor is, aki a koncertek 
és karaokebulik rendszeres részt-
vevőjeként még az ASE szurkolói 
gárdájának tagjaként is gyakorta 
megfordult a klubban. Már ak-
kor bent volt, amikor meg sem 
nyitott, fogalmaz Peltzer Tibor. 
Meghatározó élmény számára, 
hogy olyan fellépőket láthatott 
paksi színpadon, mint a Bikini 
vagy a Ladánybene 27, de a leg-
fontosabbnak azt tartja, hogy a 
hosszú évek alatt olyan barátsá-
got alakított ki a Vaszkó család-
dal, ami a Bongo megszűnése 
ellenére sem szakad meg. Kungl 
Zsolt a némiképp poros emlékek 
ellenére is egykönnyen felidézte 
a nyitó bulit. Barátaival egyből 
odaszoktak, ahogy fogalmaz, 
szinte ott nőttek fel, már a kez-
detektől megkapó volt számukra 
a hely családias hangulata. Örök 
emlék marad, hogy feleségével, 
akit itt ismert meg, tavalyi eskü-
vőjük alkalmával a Bongóban 
fotózkodhatott. 
– Nagyon erős a családi egység, 
mindig támogattuk és segítettük 
egymást jóban, rosszban. A Café 

Bongo legnagyobb titkát ebben 
látom – mondja immár Vaszkó 
Zsolt. Azért, hogy a látogatók 
döntő része a hosszú évek alatt 
lassan mégis elkopott, nem a 
konkurenciát okolja. 
– Mindig jó kapcsolatot ápoltunk 
mindenkivel, és mivel minden 
vendéglátónak a saját megél-
hetése a cél, ezen a szűk piacon 
viszonylagos együttműködés ala-
kult ki – hangsúlyozza az egykori 
üzemeltető. Kétségtelen, hogy az 
emberek szórakozási kultúrája 
teljesen átalakult az elmúlt évek-
ben. Míg korábban este 10-kor 
megteltek a szórakozóhelyek, ez 
mára kitolódott a hajnali órákra. 
Emellett reneszánszukat élik a 
házibulik, a kerti partik, a szű-
kebb körű présházbulik. Tavasz-
tól szeptemberig pedig fesztivál 
fesztivál hátán, mutat rá a valódi 
okokra. – Lehet mondani azt is, 
hogy belefáradtunk, azt is, hogy 
elfogyott a tűz, de egyszerűen 
azt is, hogy elég volt a küzdelem. 
Az induláskor tervezett öt évből 
azért majdnem tizennégy lett – 
gondol vissza az eltelt időszakra 
inkább édesen, mint keserűen 
Vaszkó Zsolt. 
A hely teljesen új külsőt kapva 
várhatóan áprilistól nyit meg 
ismét. Mukli Zsolt vállalkozó, a 
szórakozóhely újdonsült üzemel-
tetője a régióban páratlan szép-
ségű, exkluzív klubot álmodott 
meg a Bongo helyére. Az ente-
riőr kidolgozásán már javában 
dolgoznak a budapesti tervezők, 
az új bérlő beszámolója szerint az 
engedélyeztetés zajlik. Az elegáns 
szórakozóhely célközönsége a 
30 és 50 év közötti korosztály 
lesz, akik nappal beülhetnek egy 
kávé vagy koktél elfogyasztásá-
ra, majd az esti órákban retró 
buliban kapcsolódhatnak ki. Az 
április végi, május eleji nyitás-
ra már azok a VIP-helyiségek is 
elkészülnek, amelyeknek saját 
kiszolgálópultja lesz. Mukli Zsolt 
elárulta, nem tart az érdeklődés 
hiányától, úgy véli, hogy a min-
den porcikájában igényes megje-
lenésű hely megcsinálja magának 
a reklámot.                        Matus D.

Bezárt a Bongo – lezárult egy korszak?


