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Napelemek kerülnek a tetőre
Napelemes rendszerek felszerelését kezdik
el Paks nyolc intézményében március elején, a megvalósításra európai uniós pályázaton nyert több mint 130 milliós támogatást
az önkormányzat. A város gyermekintézményei közül a Paksi Benedek Elek Óvoda
tagóvodáinak, a Paksi Napsugár Óvoda intézményeinek, a Paksi Bóbita Bölcsőde épületének, a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és a Paksi Bezerédj Általános Iskola
és Kollégium tetőszerkezetére kerül fel az
energia-megtakarítást segítő napelemes
rendszer. Emellett a Csengey Dénes Kulturális Központban, a Városházán, valamint
az idősek otthonában is dolgoznak majd a
kivitelezéssel megbízott szakemberek.
A Paksi Benedek Elek Óvoda tagóvodáiban
január 30-án tartották a munkaterület-átadást.
A kivitelezéssel megbízott Térvillszer Kft.
négy hónapos határidővel vállalta a teljesítést. Barczi László ügyvezető arról tájékoztatott, hogy amint az időjárás engedi, elkezdik a rendszerek felszerelését, ügyelve arra,
hogy a gyermekintézményekben lehetőség
szerint a hétvégéken történjenek a zajjal járó
szerelési munkák. A kivitelezés közel 90%-a
az épületeken kívül zajlik, a munka minden
helyszínen néhány napot vesz igénybe.
Dallos Szilvia

Áprilisban lesz az óvodai beíratás
A tervek szerint április 8-9-én
lesz Pakson az óvodai beíratás, az erről tájékoztató önkormányzati kiadvány március közepén jelenik meg. A
demog
ráfiai adatok szerint
változtatásokra, csoportösszevonásokra nem lesz szükség.

Az önkormányzat 2013-ban
számos felújítást hajtott végre a
város óvodáiban, hogy a követelményeknek megfelelő, szép
és jól felszerelt környezetben
fogadhassák az óvodásokat.
– Fontosnak tartjuk, hogy minden csoportot megtartsunk
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olyan létszámmal, amilyennel
szakmailag jól lehet működtetni egy óvodai kisközösséget.
A demográfiai adatok szerint
szinte azonos számú gyermek
született az elmúlt 3-6 évben,
így várhatóan csoportösszevonásokra idén nem lesz szükség
– tájékoztatott Tell Edit, Paks
alpolgármestere. Miután az iskolák állami fenntartásba kerültek, már csak az óvodai beíratás
megszervezése vár feladatként
az önkormányzatra. A regisztrálást a 2014/15-ös nevelési évre
április 8-ra és 9-re tervezi a város, az ügyben a humánpolitikai bizottság dönt. A beíratás a
szokások szerint zajlik majd, a
Paksi Benedek Elek és a Paksi
Napsugár Óvodában is a székhelyintézményeket kell felkeresnie a szülőknek, és jelezhetik,
hogy melyik tagóvodába szeret-

nék járatni három évet betöltött,
illetve a 2,5 éves, de szobatiszta
kisgyermeküket. Idén is elkészül az a tájékoztató füzetecske,
melyben a város intézményeinek kínálatáról informálódhatnak a szülők. Az általános iskolák és az óvodák bemutatkozása
mellett a gyermekek számára
választható sportolási és kulturális lehetőségekről is olvashatnak a kiadványban. Az oktatási
intézmények nevelési programja
mellett a sportegyesületek szakosztályait és a művészeti iskola
képzési kínálatát is tartalmazza
a füzet, amely március közepén jelenik meg, tudtuk meg
Benedeczki-Pach Orsolyától, az
önkormányzat közművelődési
referensétől. A kiadvány az oktatási és kulturális intézmények
mellett a Városházán lesz megtalálható.
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Máshogy választunk, mint négy éve
Április 6-ra tűzte ki Áder János köztársasági
elnök a rendszerváltás utáni hetedik országgyűlési választást Magyarországon. A 2014es parlamenti választást a korábbiaktól lényegesen eltérő szabályok szerint rendezik
meg.
Új rendszerű Országgyűlés alakul 2014-ben:
az eddigi 386 fő helyett 199 fővel dolgozik
majd a parlament. 106 országgyűlési képviselőt egyéni körzetben, közvetlenül választunk.
Fontos változás az is, hogy megszűnnek a
területi listák, voksolhatunk viszont az országos listára, ahonnan összesen 93 mandátum nyerhető. Újdonság emellett, hogy idén
szavazhatnak a határon túli magyarok is: a
pártok országos listájára valamennyi állampolgár szavazhat, ha előzetesen szavazóként
regisztrál. Minden 18. évét betöltött, magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár neve szerepel az Országos Választási
Névjegyzékben, külön nyilatkoznia csak annak kell, aki nemzetiségi listára is szeretne
voksolni. Újdonság, hogy egyetlen forduló

lesz, és az nyeri a mandátumot, akire a legtöbben voksolnak.
A helyi választási iroda vezetőjétől, dr. Blazsek
Balázstól megtudtuk: az egyéni körzetek számának csökkenése Tolna megyében is változást hozott, az eddigi öt helyett 2014-ben
három választókerületet jelöltek ki. A 90 ezer
lakosú paks–tamási körzet paksi székhelyű,
városunkban működik a választási iroda, ide
érkeznek be a szavazatok és a jelzések. A kampányidőszak a választást megelőző 50. napon
indul, így február 17-től gyűjthetik a pártok és
a független jelöltek az ajánlásokat. Nem lesz
kopogtatócédula, helyette ajánlóíveken kell
legalább ötszáz választópolgár ajánlását megszerezni. Ajánlásunkat nem csak egy jelöltre
adhatjuk – tájékoztatott dr. Blazsek Balázs.
A közeljövőben elkezdődik az igények felmérése a mozgóurnás szavazásra is. Bizonyos
fogyatékossággal élők eltérő választási módok
közül választhatnak. A Nemzeti Választási Iroda minden háztartásba eljuttatja majd postai
úton a választási tájékoztatót, melyben az erről
szóló szabályozás is olvasható lesz.
-dal-

Újévköszöntőt tartott a Fidesz
Államtitkár, országgyűlési kép
viselő és tagozati elnök is képviseltette magát a Fidesz újévköszöntő rendezvényén, ahová
tagjait, szövetségeseit és szimpatizánsait várta a párt helyi

4 n Paksi Hírnök, 2014. február 7.

szervezete. A programon az
óévben végzett munka értékelése mellett a kampányidőszak
terveiről esett szó.
Politikailag nyugodt év volt a
2013-as Paks körzetében, ha-

gyományos rendezvényeit sikeresen szervezte meg a helyi
csoport, értékelte az elmúlt
esztendőt Bordács József. A Fidesz paksi csoportjának elnöke
elmondta: a felkészülés a 2014-

es választási évre november végén kezdődött el. Az előkészítő
munka részeként végiglátogatták a választókerület valamen�nyi települését, egyeztetve a
kampányidőszak feladatait és
programjait a helyi csoportok
tagjaival, segítőkkel és szimpatizánsokkal.
– Minden településen lesznek
választási rendezvények, Pakson vállalkozói fórumra, valamint az atomerőmű-bővítésről
szóló tájékoztató rendezvényre
várják a választópolgárokat, a
kampányzáróra pedig országos
ismertségű politikus is ellátogat
– tudtuk meg Bordács Józseftől.
A Duna Hotelben tartott újévköszöntőn részt vett Kontur Pál,
a Fidesz Munkás és Alkalmazotti Tagozatának elnöke és Kovács
Pál energiaügyi államtitkár. A
megjelenteket Hirt Ferenc, Tamási országgyűlési képviselője,
a Tolna megyei hármas választókerület országgyűlési képviselőjelöltje is köszöntötte.
-dallos-

Régen várt útfelújítás kezdődött el

Elindult a Kereszt utca és a Fehérvári út régóta várt felújítási
beruházása. A Magyar Közút
Nonprofit Zrt. kezelésében lévő
útszakasz javítására az állami
költségvetés biztosít forrást. A
kormány 33 milliárd forintot
különített el 2013-ban útkorsze-

rűsítési célra, ebből 1,2 milliárd
forintot Tolna megyei utakra
fordítanak. – Elsőbbséget élvezett a hatos számú főút javítása
Szekszárdtól Bonyhád irányába,
és több kisebb települési út is belefért a keretbe, így a paksi mintegy másfél kilométeres útszakasz

is – tudtuk meg Potápi Árpádtól.
Az útügyi biztos tájékoztatása
szerint a közbeszerzési eljárások tavaly lezajlottak, így ahogy
az időjárás engedi, elindulnak
a tervezett munkák és a tavasz
közepéig mindenütt végeznek az
aszfaltozással.

A paksi önkormányzat úgy
döntött, hogy a beruházást
előkészítendő megbízást ad a
padkák és a kapubejárók javítására. – Ahol szükséges,
cseréljük, ahol nincs, pótoljuk a szegélyköveket, és a kapubejárókat mindenhol az
új aszfaltréteghez igazítjuk
– tudtuk meg Pupp Gábortól, az önkormányzat műszaki
osztályának munkatársától. A
munkaterület-átadást január
közepén tartották, a kivitelezéssel megbízott SoltÚt Kft. az
időjárás függvényében dolgozik, szerződés szerint március
31-ig. Az építkezés ideje alatt a
forgalmat folyamatosan biztosítják majd a Kereszt utcában
és a Fehérvári úton is, csupán
időszakos félpályás lezárásokra kell számítania az arra közlekedőknek. A padkaépítésre
és -javításra, valamint a kapubejárók rendbetételére bruttó
hétmillió forintot fordít a város.
Dallos Szilvia

Itthon Tolnában

Munkaügyi fórum

– Azt szeretnénk, hogy Tolna megye olyan hely legyen,
ahonnan nem elmennek az
emberek, és akik maradnak,
azok nem jobb híján maradnak, hanem azért, mert minden feltétel adott a boldoguláshoz – fogalmazott Pakson dr.
Puskás Imre. A Tolna megyei
közgyűlés elnöke az Itthon
Tolnában nevet viselő területfejlesztési programot mutatta
be, amely a 2014-20-as uniós
források sikeres felhasználását szolgálja. A megyei vezető
hozzátette: – Ehhez a polgároknak érezniük kell, hogy településük, környezetük, annak
infrastruktúrája, intézményrendszere, annak minden kínálata, és ami a legfontosabb,
az egzisztencia megteremtéséhez a munkahely megőrzése
vagy megteremtése rendelkezésre áll.

Idén is igényelhetnek munkahelyteremtő támogatást a vállalkozások, az országos keretösszeg
13 milliárd forint. Ez nem az
egyetlen lehetőség a munkáltatók számára, hívta fel a figyelmet
Feilné Szombat Csilla, a paksi
munkaügyi kirendeltség vezetője a városházán tartott fórumon.
Kibővült és immár két csoportot
is megcéloz a nők nyugdíjba vonulását segítő, 2013-ban elindított program: az egyik pályázat a
legalább egy hónapja munkanélküliként regisztrált, 60 év feletti
hölgyek után biztosít tíz hónapos,
akár 100%-os bértámogatást foglalkoztatásuk esetén, a másik csoportba azok tartoznak, akik 55 év
felettiek és 37 év jogszerző idővel
rendelkeznek. Létezik munkahelymegőrző támogatás a likviditási gonddal küzdő vállalkozások
megsegítésére, illetve a fórumon
szó volt a megváltozott munka-

A következő uniós finanszírozási időszakot, a 2014-20-as
éveket felölelő területfejlesztési program munkaváltozata
már elkészült, alapjait Szepesi Balázs ismertette. A Hétfa
Kutatóintézet stratégiai igazgatója elmondta: a program
alapja, hogy a helyi igényekhez
illeszkedő, a helyi közösségeket valóban erősítő fejlesztések
valósulhassanak meg. Kiemelt
jelentőségű projekt a Sió revíziója, a paksi atomerőmű
bővítésére való felkészülés,
Tolna megye turizmusfejlesztése, a helyi termékek piacra
jutásának támogatása és a megyei gazdaságfejlesztési társulás létrehozása. A fejlesztési
program megyei keretösszege
mintegy 13 milliárd forint, a
paksi kistérségre eső rész 3
milliárdnál is több.
Faller Gábor

Már a Dózsa György út 51–53.
szám alatt várja ügyfeleit a munkaügyi kirendeltség.
képességűek
munkaerő-piaci
rehabilitációját segítő országos
programról is. Ez utóbbi képzési
lehetőségeket, bér- és járuléktámogatást, illetve munkába járási
támogatást is kínál – tájékoztatott
Ganczer Tamás, a program Tolna
megyei koordinátora, aki azt is elmondta, hogy a paksi földhivatal
épületében működő irodájukban
hétköznapokon 8–16.30-ig várják
az érdeklődőket, legyen az érintett
munkavállaló vagy munkáltató.
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Paks a figyelem középpontjában
Ahogy az várható volt, az országgyűlési választási kampány fő elemévé vált a paksi
bővítés, miután Orbán Viktor
miniszterelnök megállapodott
Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy a Roszatom két új
blokkot épít Pakson. A Greenpeace a budapesti Clark Ádám
téren és a Gellért-hegyen akciózott, a Párbeszéd Magyarországért aktivistái a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
épületében demonstráltak, az
ellenzéki összefogás pártjai
pedig az Alkotmány utcában
tüntettek.
A paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatos viták kilencven
százaléka a választási hisztériának tudható be, fogalmazott
Hirt Ferenc, a Fidesz-KDNP
paks-tamási
választókerületi képviselőjelöltje a TelePaks
Kistérségi Televízióban. – Nem
hiszem, hogy van olyan képviselőtársam – akár LMP-s vagy
MSZP-s –, aki ne érezné, hogy

a Paks 2-nek létjogosultsága
van. Az alternatív megoldásokkal ma egyelőre csak színesíteni
lehet a képet – fogalmazott a
politikus, aki nyolcadik éve tagja a Parlamentnek, két cikluson
át a tamási körzetet képviselte.
Az új blokkok finanszírozásával kapcsolatban kijelentette: a
szocialisták nyolcévi kormányzásuk során kétévente annyi
költségvetési hiányt generáltak, amiből egy erőmű kijön.
– Nyolc év alatt négy atomerőműnyi adósságot akasztottak a
nyakunkba. Mi pedig építünk
egyet, ami termel.
A politikus hozzátette: az egyidejűleg működő hat blokk
fokozza majd Magyarország
energiafüggetlenségét, a gazdasági válság végén pedig, amikor
a fogyasztás növekedése miatt a
villamosenergia-árak is emelkedni kezdenek, nagyon nem
lesz mindegy, lesz-e Paks 2.
Hirt Ferenc szavait igazolja a
Nézőpont Intézet legfrissebb
felmérése. Eszerint az orosz-

magyar gazdasági együttműködés erősítését és a paksi
bővítést is támogatja a többség. Az MTI-hez is eljuttatott
felmérés szerint 89% hallott
arról, hogy Magyarország és
Oroszország megállapodott a
paksi bővítésről. A megkérdezettek 52%-a tartja szükségesnek a bővítését, 25% ellenzi
azt, 23% nem tudott vagy nem
akart válaszolni. Mint írták:
jelentősen nagyobb a megállapodást előnyösnek tartók tábora (42%), mint az azt elutasítóké (23%).
A Nézőpont Intézet úgy véli:
„a paksi bővítés pozitív megítélésének hátterében az állhat,
hogy a megkérdezettek 55 százaléka, de még a baloldali ös�szefogás pártjaival szimpatizálók 48 százaléka is a mostaninál
szorosabbra fűzné Magyarország és Oroszország gazdasági
kapcsolatait.” A felmérés szerint a Fidesz-szimpatizánsok
65, a Jobbik-szimpatizánsok
59, az LMP-t támogatók köré-

ben 44 százalékos az orosz–magyar gazdasági együttműködés
támogatottsága.
Általában az ellenzék nem a bővítést, hanem annak módját kifogásolja és népszavazást kezdeményezne. Paksiként tisztában
van az atomerőműnek a város
életében betöltött jelentőségével
Harmat Gabriella, a Lehet Más
a Politika paks-tamási választókerületben induló jelöltje, aki
egy hete mutatkozott be hivatalosan a párt szekszárdi sajtótájékoztatóján. A 26 éves, jogász
végzettségű politikus leszögezte:
sem neki, sem az LMP-nek nem
célja, hogy a helyi emberek,
családok egzisztencia nélkül
maradjanak. A képviselőjelölt
hozzátette: az erőmű kapcsán
többször, több helyen világossá
tették, hogy támogatják a meglévő blokkok üzemidő-hosszabbítását, emellett pedig javaslatot
tettek arra, hogy az ország hos�szú távon az alternatív energiaforrásokba fektessen.
(Folytatás a 7. oldalon)

Paksról az utcán: a rendőrök elviszik a paksi erőmű tervezett bővítése ellen tartott Együtt-PM-es spontán demonstráció egyik résztvevőjét a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium portájáról . Az akcióban részt vevő tíz tüntetőt előállította a rendőrség. MTI Fotó: Marjai János
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(Folytatás a 6. oldalról)
– Azt gondolom, hogy az erőmű vonzereje nem az energiatermelő funkciójában van elsősorban, hanem abban, hogy
több ezer embernek nyújt biztos megélhetést. Éppen ezért
abban is biztos vagyok, hogy
ha az atomerőmű biztosította
munkahelyeket ki tudnánk váltani más hasonló munkakört és
életszínvonalat biztosító munkalehetőséggel, akkor a paksiak
is nyitottak lennének a változtatásra – fogalmazott Harmat
Gabriella.
Paks kérdése nem lehet népszavazás tárgya, a szociáldemokraták támogatják a paksi bővítést –
közölte az MSZP, az Együtt–PM
és a DK döntéshozóihoz írt nyílt
levelében Schmuck Andor, a
Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártjának elnöke kiemelve,
hogy a paksi atomerőmű bővítésének kérdése nem a magyar
demokrácia ügye és nem a civil
társadalom felelőssége. – Paks
bővítésének kérdése nem az utcán kell, hogy eldőljön, hiszen
ez több mint politikai szimpátia kérdése – fogalmaz a nyílt

levélben Schmuck Andor. A
szociáldemokraták által a Tolna
megyei hármas, paks-tamási választókerületben indított Hingl
Zsolt atomenergia-párti és paksi
lakosként hiszi, hogy a bővítés
stratégiája az ország javát szolgálja. A 2014-es választás országgyűlési képviselőjelöltje úgy
fogalmaz, 110 százalékos mellszélességgel támogatja az 5-6-os
blokk beruházását. Az immár
tíz éve a vállalatcsoportnál dolgozó villamosmérnök reméli,
hogy a bővítés az infrastruktúra újabb fejlődését, és további
munkahelyek megteremtését
garantálhatja a város és a megye
számára.
– Az elmúlt három és fél év elvesztegetett idő volt a bővítés
érdemi előkészítésében, a térség
és a vállalkozók felkészítésében.
A nemzetközi tender kiírására
a szakmai előkészületek már a
szocialista kormányok alatt megkezdődtek, a Fidesz-kormány
halogatta a lépéseket. Ennek
következménye lett egy demokratikus európai országra nem
jellemző, titokban született, versenyeztetés nélküli, egyszemélyi

döntés – fogalmazott Heringes
Anita. A Tolna megyei hármas
számú választókörzet szocialista
országgyűlési képviselőjelöltje
úgy véli: az atomerőmű bővítése
átlátható finanszírozás, nyilvános
szerződések és nagy társadalmi
támogatottság mellett, csak a térség komplex fejlesztésével együtt
valósítható meg.
Az ellenzéki összefogás jelöltje
szerint a térségnek fel kell készülnie a szakmailag kompetens, továbbképezhető humánerőforrás bevonzására. A hazai
vállalkozások
részvételének
maximalizálása kapcsán megjegyezte, célszerű egy energetikai
klaszter megalapítása. A képviselőjelölt hozzátette: számára az
a fontos, hogy ne a külföldiek
és az oligarchák, hanem a paksi, kalocsai, tamási emberek, a
magyar szakemberek legyenek a
beruházás nyertesei.
Az atomenergia középtávon nem
nélkülözhető a magyar energiaellátás biztonsága szempontjából,
és mint tiszta és olcsó energia,
a legalkalmasabb az üvegházhatású gázok kibocsátásának
jelentős mértékű csökkentésére,

szögezte le Bencze János, a pakstamási választókörzet jobbikos
országgyűlési
képviselőjelöltje. Mivel Pakson eddig is orosz
technológiát használtak, így a
Roszatommal való szerződés tekinthető a legbiztonságosabbnak
Magyarország számára. – Kulcskérdésnek tartom a projektben
való 40 százalékos hazai részvétel konkretizálását és annak
elkerülését, hogy a beruházást a
Magyarországon működő külföldi cégek, vagy gyanús, Közgéprészvételű konzorciumok kapják
meg a valódi magyar kis- és középvállalkozások helyett – nyilatkozta Bencze János hozzátéve: az
állami támogatással megvalósult
közberuházásoknál a helyi munkavállalók teljesen kiszorultak.
Ha most is ez történik, elmarad
a várt gazdasági fellendülés. A
képviselőjelölt szerint csak a Jobbik alkalmas arra, hogy a beruházás az ország és a térség érdekeit figyelembe véve valósuljon
meg, mivel csak a Jobbikot nem
terhelik az elmúlt 24 év gazdasági-politikai összefonódásai.
Összeállította: Matus Dóra,
Vida Tünde, Kövi Gergő

Paksról a parlamentben: Schiffer András, az LMP frakcióvezetője reagál Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti felszólalására az Országgyűlés plenáris ülésén. MTI Fotó: Kovács Attila
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Atomerőmű

Megköszönték a támogatást

Az Év Mecénása elismerést kapott Dunaföldváron a magyar

kultúra napja alkalmából az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. A

Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány és a dunaföldvári művelődési központ közös elismerését
Pataki Dezső, a kuratórium elnöke, a művelődési ház igazgatója és
Horváth Zsolt polgármester adta
át Iványi Krisztinának, a paksi
atomerőmű operatív kommunikációs vezetőjének. A művelődési
központban tartott rendezvényen
a kommunikációs szakember
mondott ünnepi köszöntőt. Beszélt arról, hogy az atomerőmű
elsősorban közvetlen környezetében vállal mecénási feladatot.
– Amikor a kultúrát támogatjuk,
igyekszünk hozzájárulni ahhoz,
hogy a helyi értékek megmaradhassanak és újjászülessenek. A

megőrzött és újonnan létrehozott hagyományok, ünnepek, a
művészeti és tudományos alkotások, a megmentett vagy felépített épületek által mi mind együtt
leszünk gazdagabbak… Minden
egyes fennmaradó népszokás,
mese, dal, minden bemutatott,
megtekintett színházi produkció,
előadás az értékteremtést segíti,
mi pedig hozzájárulunk ehhez az
értékteremtéshez – hangsúlyozta
Iványi Krisztina.
A paksi atomerőmű mellett
a Pannonia Ethanol Kft. is az
Év Mecénása díjat kapott, a
Cantemus kórust pedig Dunaföldvár Kultúrájáért elismeréssel
tüntették ki.
-vt-

Az OAH a bővítésre koncentrál
Az atomerőmű 2. blokkjának
üzemidő-hosszabbítására és a
tervezett bővítéssel kapcsolatos
feladatokra koncentrál idén az
Országos Atomenergia Hivatal (OAH). Fichtinger Gyula
főigazgató a hivatalban tartott
sajtótájékoztatón összegezte az
elmúlt év eredményeit és beszélt
az idei kihívásokról. Azt mondta, hogy 2009-ben kezdték el a
bővítéssel kapcsolatos felkészülést, akkor vált nyilvánvalóvá,
hogy Magyarország atomerőmű
építését tervezi. Átdolgozták a
biztonsági követelményrendszert, e munka során a csernobili, a fukusimai és a 2003-as paksi
tapasztalatok mellett a nemzetközi gyakorlatot és a nemzetközi nukleáris szervezetek ajánlásait is figyelembe vették. A hazai
biztonsági követelményrendszer
alkalmassá vált arra, hogy hátteret adjon új blokk építéséhez, húzta alá a főigazgató. Azt
mondta, jogszabályi módosításokra, illetve ismeretszerzésre is
szükség volt. Utóbbi során az öt
szóba jöhető blokktípust ismerték meg. Alaptípusokról van
szó, ezért azokat minden eset8 n Paksi Hírnök, 2014. február 7.

ben a hazai követelményekhez,
sajátosságokhoz kell igazítani.
A blokkok mindegyike megfelel
az általános elvárásoknak, rendelkezik a szükséges biztonsági
rendszerekkel.
Azt, hogy a kormányközi megállapodás előtt nem kérték ki a
nukleáris hatóság véleményét,
Fichtinger Gyula természetesnek nevezte. – Ez egy politikai,
gazdaságpolitikai döntés – magyarázta hozzátéve, hogy szerte a világon így van. A hatóság
szerepe akkor kezdődik, amikor
elkészülnek az alapdokumentumok, a konkrét telephelyre szabott tervek.
Arról is beszélt, hogy az engedélyezési eljáráshoz egyelőre
nincsenek meg a feltételek, de
felmérték a hatósági munkához
szükséges forrás- és szakemberigényt, legalább hetven nagyon
jól képzett szakemberre van
szükség. Az engedélyezés hos�szú és igen bonyolult folyamat
lesz, a dokumentáció százezer
oldalt kitehet, a szükséges engedélyek száma meghaladja a hat
ezret. A hivatal arra törekszik,
hogy ezt a folyamatot ésszerűsít-

se, de azt előre nem lehet megbecsülni, hogy mindez meddig
tart, mondta a főigazgató.
Az OAH vezetője beszámolt
arról, hogy a 2-es blokk üzemidő hosszabbítási kérelmét az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
az elmúlt év végén benyújtotta,
az elemzések felülvizsgálatával,
helyszíni ellenőrzéssel hoz határozatot az OAH arról, hogy a
„blokk megalapozottan, milyen
további üzemidőre alkalmas”. A
2014-es feladatok közül a paksi
bővítéssel és üzemidő-hosszabbítással kapcsolatos hatósági
munka mellett a legjelentősebb
az, hogy a radioaktívhulladéktárolók biztonságának hatósági
felügyelete július 1-jétől a hivatal hatáskörébe kerül, mondta
Fichtinger Gyula.
A sajtótájékoztatón az OAH
vezetői a hatóság nemzetközi
szerepvállalásáról, a tavaly októberben tartott nemzeti nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatról
is beszéltek, illetve arról, hogy
a csillebérci kutatóreaktorban
használt nagydúsítású fűtőelemeket a hatóság engedélyével
és folyamatos ellenőrzése mel-

lett visszaszállították Oroszországba. Szintén Oroszországba
viszik majd 2015-ig a ma még
Pakson lévő tokozott fűtőelemeket.
Újságírói kérdésre válaszolva
Fichtinger Gyula azt mondta,
az, hogy a kormányközi megállapodás arra is kiterjed, hogy az
elhasznált fűtőelemeket Oroszországba visszaszállítják, a hatóság szempontjából nem jelent
újdonságot, 1996-ig a jelenleg
működő blokkok elhasznált
üzemanyagát is visszaszállították, így ez számukra egy ismerős feladat.
Vida Tünde

Korszakos kihívások előtt a TEIT
Míg az elmúlt év jobbára rutinfeladatokat hozott, addig az idei
új, korszakos jelentőségű kihívásokat tartogat a Társadalmi
Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás számára, derül ki Török Ferenc elnök
évértékelőjéből.
– Visszatérő és folyamatos jellege miatt valóban rutinfeladatnak nevezhetjük a TEIT
tevékenységét, aminek gerincét
adja az, hogy a társulás településeinek polgármesterei a paksi
atomerőműtől és a Radioaktív
Hulladékot Kezelő Kft.-től kapott információk felhasználásával folyamatosan tájékoztatták
a lakosságot és a képviselő-testületeket az erőmű, az RHK Kft.
és a Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolója tevékenységéről, működéséről, az önkormányzatok
és a TEIT közötti szerződésben
foglalt kötelezettségek teljesítéséről – fogalmazott Török
Ferenc. A információáramlás

kétirányú, ebből adódik, hogy
a polgármesterek az aktuális lakossági véleményekről, a felmerült kérdésekről folyamatosan
tájékoztatták szerződött partnereiket, szükség szerint pedig
konzultáltak.
2013 januárjában a TEIT polgármesterei közös látogatáson
vettek részt az atomerőmű látogatóközpontjában. Februárban
Ordas, Géderlak, Dunaszentbenedek és Uszód községek képviselő-testületei jártak ugyanitt. A társulás oszlopos tagja a
GMF-nek, azaz a Nukleáris Létesítmények Körüli Települések
Európai Szövetségének. – Ez annak a lehetőségét teremti meg,
hogy nemzetközi tapasztalatok
és összehasonlítások tükrében
is lássuk saját tevékenységünket,
az egyes biztonsági kérdéseket –
hangsúlyozta Török Ferenc.
Szintén a tavalyi év krónikájához tartozik, hogy a reaktortervezésben, az atomerőművek

üzemeltetésében, a nukleárisüzemanyag-gyártásban vezető
szerepet játszó Oroszországban
járt szakmai tanulmányúton a
tagság, jelentősen gazdagítva
tudásanyagát az atomerőművek
biztonságát és jövőjét illetően.
Tavaly szinte egymásnak adták
a kilincset a külföldi delegációk
a paksi atomerőműben és a nukleáris háttérintézményekben,
ami a TEIT-et is érintette. Erre
példa egy török delegáció, amely
főként újságírókból és a leendő
atomerőmű
kommunikációs
szakembereiből állt, így különös
érdeklődést mutatott az erőmű
és a lakosság kapcsolata iránt.
Egy határon túl élő magyar újságírókból álló csoport pedig
a TEIT ellenőrző csoportjával
együtt tett látogatást az erőműben. Fontos eseménye volt
az elmúlt évnek a háromnapos
ONER-3-2013 Nemzeti Nukleárisbaleset-elhárítási Gyakorlat,
amelyet az év utolsó negyed-

évében, a TEIT-települések bevonásával tartottak.
A társulás az említetteken túl
irodát működtet Kalocsán, ahol
az érdeklődők közvetlenül kaphatnak választ felmerülő kérdéseikre, illetve környezeti háttérsugárzás mérésére alkalmas
berendezést is üzemeltet. A mérési adatokat az interneten bárki
követheti.
Gáncs István, a TEIT alelnöke
azt mondta: az, hogy az MVM
Paks II. Atomerőmű Fejlesztő
Zrt. az év végén útjára indított
egy vállalkozói fórumsorozatot a tervezett atomerőmű-beruházásról, már előrevetítette,
hogy a TEIT történetében új
fejezet kezdődik. A beruházásra vonatkozó orosz-magyar
kormányközi megállapodás felgyorsított mindent, fogalmazott
az alelnök. Hangsúlyozta, az új
blokkok megépítése kapcsán új,
korszakos jelentőségű kihívás
elé néz társulásuk.
-vida-

Idei első ülését tartotta a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT) január 23-án, a kalocsai városházán.
A társulásba tömörült 13, a Duna jobb és bal partján lévő település polgármesterei Török Ferenc elnök köszöntője után összeállították a
2014-es munkatervet és a költségvetés tervezetét. A végig konstruktív szellemben folyó tanácskozás résztvevői rámutattak: a több mint
két évtizede működő társulás tevékenységében idén és várhatóan a következő évtizedekben is kiemelt jelentőségűek lesznek a tervezett
erőmű-beruházással összefüggő feladatok. Ennek kapcsán terítékre került az ezzel kapcsolatos stratégia és az ebbe illeszkedő 2014-es célok
és feladatok.
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Téli körkép
Lapzártánk idején újra megélénkült az utcákon a gyalogosforgalom, mindenkinek jólesett
a kellemes napfény, aminek
köszönhetően intenzíven megindult az olvadás is. Korábban
sokfelé erős jegesedést okozott
az ónos eső, ezért több megyében, így térségünkben is a
legmagasabb fokozatú, piros
riasztást rendelték el. Tolna
megye több területén megbénult a buszközlekedés, az ónos
esőtől lefagyott, síkossá vált
utakon nem lehetett haladni.
A legnagyobb problémát Cece,
Bonyhád és Tamási környékén
jelentették, volt, ahol elindulni
sem tudtak a buszok, de akadt
járat, amelyik keresztbe fordult
az úton. Pakson nem okozott
ilyen problémát az ónos eső,
menetrend szerint közlekedhetett a Volán.
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Nem panaszkodhatunk, január
végéig elkényeztetett minket az
időjárás, a hónap végén azonban
erős havazással és kemény mínuszokkal érkezett meg az igazi
tél. Tíz centiméter hó érkezését
követően azonnal megnyitott a
dunakömlődi sípálya, a siklás
szerelmesei és a szánkózó gyerekek minden bizonnyal nagyobb
örömmel köszöntötték a telet,
mint a közlekedők. A Dunántúl
déli részén kialakult hóhelyzetre
tekintettel január 24-én ingyenessé tette az M6-os és az M7-es
autópálya használatát a Nemzeti
Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., de
egyszer a havazás, másszor az
ónos eső miatt ítélték kényszervárakozásra a 7,5 tonnánál nehezebb járműveket. A megye útjait
a havazás idején a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. mintegy ötven géppel tisztította. A DC Dunakom

Plusz Kft. munkatársai az első havas estétől folyamatosan dolgoztak a város síkosság-mentesítésén.
A hivatalos menetrendnek megfelelően először a fő közlekedési
utakat tisztították, ezzel együtt a
buszok, mentők, tűzoltók közlekedését biztosították, majd ezt
követően tértek át a másodrendű
utakra. Az ónos eső idején plusz
kézi erőt is berendeltek a járdák
síkosságmentesítésére, de a lejtős
utcákat is hamar sózták, hogy a
tömegközlekedésben ne legyen
fennakadás, tájékoztatott Puskás
János, a DC Dunakom Plusz Kft.
ügyvezetője. A szolgáltató november 15. és március 15. között
állandó ügyeletet tart, és arra kéri
az autótulajdonosokat, hogy havazás idején ne hagyják az úttesten a gépkocsikat, mert abban az
esetben a 3-3,5 méter széles hókotró már nem fér el az utcákban.

A járdák járhatóságának megőrzésében kérik a lakosság közreműködését. Azt, hogy kinek mely
területen milyen feladata van a
síkosságmentesítés, hóeltakarítás
kapcsán, az önkormányzat helyi
rendelete szabályozza. Ahogy a
főutakon, úgy egyelőre a Dunán
sincs fennakadás a közlekedésben, a komp menetrend szerint
üzemel 7-16 óráig, tájékoztatta
lapunkat Kiszl Károly. A kompjárat csak erős köd vagy jégzajlás
esetén szünetel, utóbbira azonban
az idei télen még nem volt példa
és a közeljövőben nem is várható,
erősítette meg a Charon Hajózási
Kft. vezetője. Ehhez tíz napon keresztül mínusz tíz fokos hidegnek
kellene lennie, a folyó vize azonban még nem hűlt le, jelenleg
plusz egy-két fokos, hajós nyelven
szólva csupán alszik a Duna.
Matus Dóra

A magyar kultúra napját ünnepeltük

Január 22. a magyar kultúra napja annak
emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban
ezen a napon fejezte be a Himnuszt.
Az oktatási intézmények, a múzeum, a
képtár, a kulturális központ és a helyi média munkatársait köszöntötték a magyar
kultúra napja alkalmából tartott városi
ünnepi esten. Hajdú János polgármester
beszédében kiemelte: ezek az intézmények
városunkban igen fontos helyszínei a kultúra megtartásának. Hamarosan egy új virtuális intézménnyel gyarapodik ez a család,
hiszen készül a Paksi Digitális Archívum,
amely Magyarországon egyedülálló, reményeik szerint közkedvelt és nagy látogatottságú kulturális tér és adatbázis lesz. Végül
Agárdi Péter gondolatát idézte, aki A kultúra esélyei az ezredfordulón című cikkében
így írt: végre rá kéne jönnie a döntéshozó
politikusoknak, bármilyen politikai erőről
van is szó, hogy nem pártprogramokban
kell pusztán leírni, hogy „a kultúra stratégiai kérdés” stb., hanem eszerint is kellene
intézni dolgainkat, mert ennek az országnak az egyetlen igazi esélye a kultúra. Az
ünnepi beszédet követően Berta Alexandra
Junior Prima-díjas népdalénekes, előadóművész, népzenetanár átvette a Paks Kultúrájáért Díjat. A kitüntetett, köszönő szavai
után, egy kis ízelítőt nyújtott zenekarával
új lemezének anyagából, majd a Sisha Cafe
adott ünnepi műsort. Az estet záró állófogadáson Tell Edit alpolgármester mondott
pohárköszöntőt.
Dr. habil Fűzfa Balázs irodalomtörténész, a
Nyugat-magyarországi Egyetem – Savaria
Egyetemi Központ tanára, az élményközpontú irodalomtanítás úttörője volt a ven-

dég a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárban. Kora délután középiskolásoknak
tartott rendkívüli irodalomórát jelekről és
jelrendszerekről a költészetben és a mindennapi életben, majd este Mentés másként
című kötetét, illetve az elmúlt években megjelent középiskolai tankönyvsorozatát mutatta be az érdeklődőknek.
A Paksi Vak Bottyán Gimnáziumban tudományos diákköri konferenciát rendeztek a magyar kultúra napja alkalmából. A
hagyományt követve a diákok szabadon
választott kutatási témában dolgozhattak
és készíthették el prezentációjukat. A házigazda iskola és a szekszárdi I. Béla Gimnázium diákjai összesen 22 pályamunkával
készültek a versenyre. A történelem-zenetörténet szekcióban harmadik helyezést
ért el Tinnyei Petra, második lett Pintér

Petra és első Krémer Péter, mindhárman
a paksi gimnázium diákjai. A természettudomány–pszichológia szekcióban arany
minősítést kapott Gál Dominika és Simon
Anikó az I. Béla Gimnáziumból, a vendéglátó iskolából pedig Horváth Eszter, valamint Feil Gábor és Bogdán Nikolett. Az
iskolában fotókiállítást is rendeztek A suli
diákszemmel címmel.
Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium második alkalommal rendezett játékos műveltségi vetélkedőt a Tolna megyei
általános iskolák 7-8. osztályosainak a magyar kultúra napján. A technikai fejlődést
fókuszba állító tudáspróbára öt csapat érkezett Paksról, Szekszárdról és Sárbogárdról. A négyfős csapatokra tíz állomás várt,
a játékos feladatok megoldásához nemcsak
elméleti tudásra, hanem fantáziára, ötletességre, ügyességre is szüksége volt a diákoknak. A vetélkedő anyagát a szervező
iskola munkaközösségei állították össze, a
főszervező Gyöngyösi Olga tanárnő volt. A
vetélkedés első helyezettje a Paksi Bezerédj
Általános Iskola és Kollégium csapata lett,
melynek tagjai jutalmul részt vehetnek a
középiskola 10. évfolyamos diákjainak erdélyi tanulmányi kirándulásán. Másodikként a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola,
a harmadik helyen pedig a szekszárdi Baka
István Általános Iskola formációja zárta a
megmérettetést, ahonnan egyébként egy
résztvevő sem távozott üres kézzel. A jó
hangulatú program lehetőséget adott arra
is, hogy felhívják a figyelmet az atomerőmű
bázisiskolájában folyó képzésre, az intézmény kiváló felszereltségére, hangulatára.
Kohl Gyöngyi
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Képei magukért beszélnek
Nem a szokványosra, a hagyományos értelemben vett szépségre, inkább a művészi, tűéles
képek által közvetített gondolatok átadására törekszik Fitt
Tamás. Annak a szcénának a
tagja, amely rendhagyó módon,
különleges tükrön keresztül
láttatná Paksot és környékét.
Nem csoda, hogy a fotós által
készített fényképek többsége
már-már mérnöki pontosságú, hiszen a szenvedélyes fotográfus eredetileg informatikus
mérnök végzettségű. Tíz éve,
hosszabb kihagyás után véletlenül került a kezébe kolléganője
fényképezőgépe, azóta azonban
egy nap sem telt úgy, hogy valamit meg ne örökített volna.
Kíváncsisággal közelít a környezetéhez, a témát nem keresi, inkább azt jeleníti meg, ami
benne van. Egyedi fotók készítéséhez nem ódzkodik a szinte
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elfeledett technikák, például a
képalkotáshoz lehető legegyszerűbb lyukkamera alkalmazásától. Erről elsőként 2008ban olvasott egy újságcikkben,
majd közel három óra alatt
elkészítette az első sajátját gyufásdobozból. Azóta nem egyet
szerkesztett már kellő rutinnal
szinte filléres eszközökből. A
lyukkamerához ugyanis nem
kell más, csupán négy dolog:
sötét tér, ami lehet akár egy repülőgéphangár is, kell egy fényérzékeny anyag, film vagy fényérzékenyített vászon, egy lyuk
és egy zárszerkezet. A fényérzékeny anyagot, például papírt lehet hajlítani, hullámoztatni vagy
gyűrni, így nyerhet a fotográfus
egészen egyedi és sajátos képeket, mondja Tamás. Hasonlóval
kísérletezik ő is kekszes dobozból, közönséges szigetelőanyagból, használt tekercsből készült

házi készítésű lyukkameráin. A
szóban forgó technika trükkjeit főként külföldi fórumokról
tanulja. Az, hogy a képalkotás
teljes folyamatát uralni tudja,
szabadságot ad a fénykép készítőjének – éppen ez szimpatikus
olyannyira a lyukkamerában a
paksi fotósnak.
Tamás több ízben mutatkozott
már be a helyi közönség számára kiállítás keretében, tartott
fotótanfolyamot,
megfordult
vendégelőadóként a Paksi Vak
Bottyán Gimnáziumban, sikerrel szerepelt Az én Paksom elnevezésű fotópályázaton, de képeire már külföldön is felfigyeltek:
2012-ben egy több mint háromszáz tippet és eszközt bemutató átfogó fotográfiai gyűjtemény összeállításához kérték
el Los Angelesből a képét. (Különleges fotóival lapunk megjelenésével egy időben találkoz-

hatnak is a Paksi Hírnök online
oldalán elindított Kereső című
rovatunkban.) Tamás úgy véli,
egy kép akkor jó, ha közönsége
elidőzik rajta, nem feltétlenül
kell hagyományos értelemben
véve szépnek lennie. Fotói megalkotása során is erre törekszik:
minimalista szemléletre, amely
nem tűri a mellébeszélést. Hasonlóan gondolkozó partnerekkel nemrégiben életre hívta
az mStúdió elnevezésű társulatot, amelynek tagjai rendszeres találkozók keretében törekednek a folyamatos szakmai
fejlődésre. A munkaközösség
hosszú távú célja workshopok,
képzések, szakmai találkozók
szervezése, eszközfejlesztés és
természetesen a szakmai ismeretek kamatoztatása akár a
modell-, a rendezvény- vagy a
természetfotózás területén.
Matus Dóra

Újraszerveződik a néptánccsoport
A Kárpát-medence hagyományos magyar táncai, vidám közösség és mozgás várja mindazokat, akik részt vesznek a
dunakömlődi faluház újonnan
indított néptáncos összejövetelein. A paksi településrészen
még 2010-ben szűnt meg a helyi néptáncegyüttes, azonban
tavaly sokak részéről merült fel
az igény a néptánctanulás iránt.
A foglalkozásokat nagy érdeklődés övezi, de az összejövetelek
célja egyelőre nem a bemutatkozás, fellépésekre való készülés,
hanem a hagyományápolás, a
tanulás és a mozgás, mondta el

Cserenyecz Katalin, a próbák vezetője. A Pécsi Tudományegyetemen végzett néprajzos maga is a
néptánc megrögzött szerelmese,
kisgyermekkora óta, immár 18
éve koptatja a színpadot, jelenleg a Bölcskei Néptáncegyesület
felnőtt korcsoportjának tagja és
Pécsen néptánc csoportvezetőnek tanul. Az ingyenes foglalkozásokat szerdánként, a faluház
egyéb programjaihoz alkalmazkodva 18 órától vezeti, és várja a
magyar parasztság tánckultúrája
iránt érdeklődőket.
A néptánccsoport újjáélesztése mellett az idei év újdonsá-

gai közé tartozik a kisékszerész
szakkör is, ahol a felnőttek és a
gyerekek is könnyen elkészíthetik egyedi kiegészítőiket, újságolta a dunakömlődi fiatal. A
foglalkozások fő alapanyaga az
úgynevezett ékszergyurma, ami
a hagyományos gyurmához hasonlóan könnyen megformázható, majd kisütését követően
kemény, ellenálló anyaggá válik. A süthető gyurmából szinte
bármi elkészíthető, számos más
technikával kombinálható, így
felhasználásának csak a képzelet szabhat határt, részletezte a
foglalkozások vezetője. Szintén

Álarcokat várnak

Időutazás

A néphagyományt helyezi a középpontba a Paksi Városi Múzeum legújabb, farsangi alkotópályázata. Idén busóálarcokat,
illetve kiszebábokat várnak a
pályázóktól.
A farsang vízkereszttől hamvazószerdáig, azaz a húsvétot
megelőző nagyböjt kezdetéig
tartó időszak, amelyet hagyományosan vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek
jellemeznek. A farsang vége és
egyben csúcspontja a farsang
farka, amely farsangvasárnaptól
húshagyó keddig tart és valójában télbúcsúztató is. A farsang
elnevezése országonként más,
nálunk a német fasen, faseln
(mesélni, pajkosságot űzni) szóból ered. Hazánkban számos
népszokás fűződik a farsanghoz,
amelyek közül kettőt jelenít meg
a Paksi Városi Múzeum idei alkotópályázata: a busójárást és
a kiszézést, ami kapcsán busóálarcokat, illetve kiszebábokat
várnak a nevezőktől. A kiszézés
télűző szokás, amikor egy, a telet,
a rontást jelképező, szalmából készített és felöltöztetett bábot hordoznak körbe a településen, majd
levetkőztetik és a folyóba dobják,
de ismert a bábégetés, máglyarakás is. A tél szimbolikus halála a
mohácsi busójárás rituáléjának is

Emlék-más-kép(p)
címmel
hirdetett képzőművészeti alkotópályázatot a Paksi Képtár,
amelynek eredményhirdetését
a közelmúltban tartották. A lehetőséggel az óvodás, az alsó,
illetve felső tagozatos általános
iskolás korosztályt szólították
meg. Számos alkotás érkezett
a Paksi Benedek Elek Óvoda
Kishegyi úti tagóvodájából, a
Paksi Deák Ferenc Általános
Iskolából és a Paksi Bezerédj
Általános Iskola és Kollégium
tanulóitól, valamint a Pro Artis
Művészeti Iskola növendékei
től. A pályázóknak a képtár
épületének múltját és jelenét
kellett feldolgozniuk tetszőleges technikával, ami nem volt
könnyű feladat, mégis közel ötven pályamunkával neveztek a

része. Busójáráskor az emberek
ijesztő, csúf maszkokat, szarvas
álarcokat vesznek fel, és zajkeltő
eszközökkel, kiáltozással járják
az utcákat, hogy elijesszék a telet;
hamut szórnak, hogy távol tartsák a rontó szellemeket. A hagyomány eredetét a törökűzés legendájával is magyarázzák, mely
szerint a Mohács-szigeti mocsárvilágba menekülő őslakos
sokácok ijesztő álarcokkal és kereplőkkel felszerelkezve átkeltek
a Dunán és kiűzték a törököket
Mohácsról, ám ennek nincs történeti alapja. Valószínűbb, hogy a
balkáni eredetű sokácok korábbi
hazájukból hozták magukkal a
szokást, amely aztán tovább formálódva érte el mai formáját.
A két hagyomány alapos megismerése sokat segíthet a múzeum farsangi alkotópályázatára
jelentkezőknek alkotásaik elkészítésében. A felhívásra gyerekek, felnőttek, csoportok, családok, egyéni alkotók egyaránt
jelentkezhetnek Paksról és a
kistérségből február 17-ig, az
alkotások leadásának határideje február 21. Ahogy azt már
megszokhatta a közönség, a beérkezett alkotásokból kiállítást
rendeznek a múzeumban, az
eredményhirdetést a megnyitón
tartják február 28-án. -gyöngy-

havonta egy alkalommal Meséljenek a bábok címmel bábfoglalkozást tartanak a dunakömlődi
könyvtárban, ahová a 9-12 év
közötti gyermekeket várják.
– Az ingyenes foglalkozások
alkalmával a magyar népmesekincs legszebb történeteit
dolgozzuk fel a fiatalokkal. A
foglalkozás célja a különböző
készségek játékos módon való
fejlesztése, kiemelve a kézügyességet, ugyanis a bábokat is közösen fogjuk elkészíteni – mondta
el Cserenyecz Katalin. A februári alkalom 25-én 16 órakor lesz a
faluház könyvtárában.
-md-

megméretésre, amelynek eredményhirdetésén Herczeg József
képviselő, az egykori konzervgyár üzemvezetője köszöntötte
a megjelenteket. Az ünnepségen
mindhárom korosztályban első
három helyezettet hirdettek,
illetve különdíjak is gazdára
találtak. A gyerekek alkotásaiból kiállítást nyílt az intézmény
előterében, a tárlat február 9-ig
látogatható. A program a Kulturális intézmények részvétele a
tanórán kívüli feladatok ellátásában – A Paksi Képtár a kulturális tudás szolgálatában című
projekt egyik állomása volt. A
múzeumpedagógiai programokat magába foglaló teljes munka
megvalósítására több mint 14
millió forintot nyert az intézmény.
-kgy-

A Paksi Képtár és az Atomenergetikai Múzeum is
részt vesz Magyarország eddigi legnagyobb múzeumnépszerűsítő kampányában, a Mozaik Múzeumtúrában. A háromszáz hazai múzeum és kiállítóhely részvételével megvalósuló
program február elsején indult, tájékoztatott Prosek Zoltán, a
Paksi Képtár vezetője. A program célja, hogy növelje a hazai
múzeumok és kiállítóhelyek látogatottságát, megismertesse a
szélesebb nyilvánossággal sokszínű kulturális kínálatukat. Az
akció része egy matricagyűjtő játék, ennek résztvevői a kijelölt
könyvesboltokban, múzeumokban juthatnak hozzá a múzeumokról készült külső fotókat ábrázoló matricákhoz, valamint a
gyűjtőfüzetekhez.
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Életet menthet a láthatóság

Január első három hetében tizenhárom gyalogost gázoltak
halálra Magyarországon. Hat
esetben a gyalogosok szabálytalanul haladtak át az úttesten,
négyen az úttest szélén közlekedtek. A tizenhárom tragikus
halálesetből tíz a késő délutáni,
esti, illetve kora reggeli időszakban következett be. Az Országos
Rendőr-főkapitányság ezért baleset-megelőzési kampányt indított Óvd a gyalogost! elnevezéssel. Az egyenruhások a látni és
látszani elv fontosságát hangsú-

lyozzák. A gyalogos közlekedés
a téli szürkületi időszakban és
éjszaka nagyobb kockázatot jelent, mint máskor, a statisztikák
szerint az év ezen időszakában
megnövekszik a gázolások száma. Probléma, hogy a gyalogosok általában nem elég körültekintőek a kedvezőtlen időjárási
körülmények között és kevésbé figyelnek a közlekedés más
résztvevőire, hiszen a kellemetlen időben – érthető módon –
mielőbb szeretnének célba érni.
A rendőrség munkatársai kérik

a járművezetőket, hogy mindig
fokozott figyelemmel és a sebességet csökkentve közelítsék
meg a zebrát, buszmegállókat,
valamint azokat a helyeket, ahol
fokozottan kell számolni gyalogosok megjelenésére.
– A posta és környéke az egyik
helyszín, ahol a legtöbb szabálytalan gyalogossal találkozni. A
gyalogos-átkelőhely látótávolságon belül van, ám mindenki a
régi beidegződés szerint ott kel
át az úttesten, ahol azt korábban
megszokta. Tavaly ebből közvet-

Sváb hagyományaikat őrizték
Remek hangulattal várta a svábbálra érkezőket a paksi Német
Nemzetiségi Önkormányzat a
minap a dunakömlődi faluházban. Az eseményen fellépett a
Roger Schilling és a Die Spatzen
nevű zenekar, emellett műsort
adtak a paksi német nemzetiségi iskolák tánccsoportjai és a német nemzetiségi tánccsoport is.
A program népszerűsége 23 éve
töretlen, az ország számos pontjáról vannak visszatérő vendégek. A jó hangulatú összejövetelen a német hagyományőrző
egyesület tagjai hívták táncba a
svábbál résztvevőit.
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ve volt már baleset, így nyilvánvaló, hogy ott is megjelenünk. A
múlt héten a régi nagyáruháznál
már ellenőriztük a gyalogosokat
– fogalmazott Herman Gábor, a
Paksi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője.
A KRESZ a gyalogosok számára
kötelezően előírja a láthatósági
mellény vagy ruházat használatát lakott területen kívül éjszaka
és korlátozott látási viszonyok
között. A láthatósági és fényvisszaverő eszközök használata
életmentő lehet lakott területen
belül, sötétben és jó látási viszonyok között is, de már az is
megelőzheti a balesetet, ha hétköznapi ruházatunk jól látható,
nem sötét színű.
A rendőrök az akció keretében a
gyalogosok közlekedését ellenőrzik lakott területen belül és kívül
egyaránt – tudtuk meg Herman
Gábortól, aki hozzátette: lakott területen, ahol van járda, azt igénybe kell venni. Lakott területen
kívül a gyalogosoknak kötelező a
forgalommal szemben közlekedni, mert így jobban látják a szemből érkező forgalmat. A szabálytalankodót első alkalommal még
csak figyelmeztetik, később helyszíni bírság vagy feljelentés lehet a
szankció, tette hozzá a rendőrségi
vezető.
Faller Gábor

Jó napot, mi újság?

Fazekasné Pinthoffer Irén
Májusban lesz két éve, hogy megnyitott a páratlan Tolnaricum
– immár páratlan abból a szempontból is, hogy elnevezését levédették tulajdonosai. Ahogy a
hungarikum különleges, egyedi
dolgot jelent, amelyről csak a
magyarok ismertek a világban, a
Tolnaricum ugyanez, csak szűkebb pátriánkra értelmezve. Az
óváros főterén, az Erzsébet Nagy
Szálloda szomszédságában található üzlet paksi, illetve Tolna
megyei termékekre specializálódott. Kínálnak itt helyi és megyét bemutató könyveket, Tolna
megyei termelőktől származó
ételeket, például fűszert Tolnáról, mézet Dunakömlődről, bort
a Sárgödör térről vagy Szekszárdról, pálinkát Györkönyből,
de decsi szőttest vagy tolnai kékfestőt is. Fazekasné Pinthoffer
Irén évekkel ezelőtt felismerte,
a Paksra érkező látogatóknak,
akár külföldieknek nincs lehetősége a városra jellemző aján-

dékok megvásárlására. A helyi
termékek mintaboltja azonban
többet jelent egyszerű ajándékboltnál, mondja az üzletvezető.
Manapság a tömegtermékektől
telített piacon egyre inkább felértékelődik a kézműves termékek értéke a fogyasztók körében.
A Tolnaricum gyűjtőtégelye néhány olyan kiveszőben lévő régi
szakma képviselőjének is, mint
a kádármesterség, de olyan új
szakmák is bemutatkozási lehetőséget kapnak termékeiken keresztül, mint a most divatos csokoládémanufaktúrák. A helyi
értékesítés nagy előnye, hogy a
termelő és a vásárló között szorosabb kapcsolat jön létre, hangsúlyozza Fazekasné Pinthoffer
Irén. A helyi termékek fogyasztásánál a vásárló több információhoz juthat az előállításról, és
személyes kapcsolat alakulhat
ki a termelővel, aki a nevét és
az arcát adja az általa előállított
termékhez. Erre szolgálnak a

nagysikerű termékbemutatók is,
ahol minden alkalommal más
gazda mutatja be portékáit kóstolóval egybekötve. – Ismerem
a lekvárt készítő nénit, hogy ki
állítja elő a szörpöt, a pálinkát,
ellátogattunk mindegyik csokoládéműhelybe, hogy lássuk,
mi kerül az édességbe, tudjuk,
mi kerül a polcokra. A termék
is fontos, de a készítőjével való
személyes kapcsolat még inkább – vallja a tulajdonos. Férjével borászképzésre járnak, a
tavaszi vizsgát követően pedig
sommelier-képzésen folytatják,
hogy szakavatottan ismertethessék meg a hozzájuk betérőkkel
a bolt remekeit. A kínálat bővítésén túl egyéb tekintetben is
vannak tervei az üzlet tulajdonosának. Fazekasné Pinthoffer
Irén úgy véli, a paksi óváros a
település igazi történelmi városrésze. A Deák ház tervben lévő
felújítása, a szálloda, a múzeum,
az itt található templom patinás

megjelenése, a régi épületek romantikája mind arra predesztinálja a településrészt, hogy a
város egykori rangjára emelje
vissza azt. Irén igazi kulturális
negyedet, egy kis Szentendrét
álmodott meg ide. Az egykori
Népbolt épülete mára egészében újra egy kézbe, a Fazekas
családhoz került egységes elképzelés szerinti hasznosításra,
amihez pillanatnyilag az anyagi lehetőségek korlátozottak.
A kulturális negyed víziójának
eléréséhez azonban megszülettek az első lépések, árulta el
Fazekasné Pinthoffer Irén. Az
épület kereskedelmi része fölött
ugyanis művészstúdió üzemel.
Az AlternArt Művészeti Egyesület tagjai szabad kezet kapva
három helyiségben alkotnak,
Irén elképzelései szerint nem
a nagyközönségtől elzárva, inkább bevonva a lakosokat, látogatókat a színes munkába.
Matus Dóra
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Sport

Rio de Janeiro a cél

Mint azt előző lapszámunkban
olvashatták, az ASE dzsúdó
szakosztálya leigazolta a 100
kg-os súlycsoport honi listavezetőjét, Cirjenics Miklóst. A
Budapest Honvédtól érkezett
versenyző 1990. március 11-én
Pécsett született, ahol édesapja irányításával a PVSK-ban
kezdett el dzsúdózni. Fejlődése

érdekében 16 évesen költözött
Budapestre, tavaly év végéig
Toncs Péter volt a mestere. Első
jelentős eredményét 2011-ben
Tyumenben érte el, az U23-as
Eb-n éremért lépett tatamira.
Tavaly megnyerte a Magyar Kupát, ötödik lett Tbilisziben az
European Openen és a rijekai
Grand Prix-n, valamint tagja
volt az Universiadén bronzérmet nyerő magyar csapatnak.
– Tavaly novemberben először
csak egy hónapra jöttem le
Paksra, de nagyon megtetszett,
hogy az egész dzsúdótermet
átjárja a munka szelleme, ezért
döntöttem úgy, hogy itt maradok – fogalmazott a sportoló,
hozzátéve: – Budapesten tűzoltó
is voltam sportállásban, az ASEnál csak a dzsúdóval kell foglalkoznom. Gyerekkoromban párszor már részt vettem Hangyási

Január utolsó hétvégéjén Budapesten rendezték a
Dzsúdó Magyar Kupát. Az ASE versenyzői közül Pupp Réka
(48 kg), Kiss Norbert (73 kg) és Ömböli Renátó (100 kg) a
dobogó tetejére állhatott fel, Hosnyánszki Dániel (73 kg) az
ötödik, Akkerman Gergő (73 kg) a hetedik helyen végzett.
Ugyanezen a hétvégén került sor az Ifjúsági Országos Rangsorversenyre, ahol Polgár Luca (52 kg) arany-, Sárosi Sára (63
kg) és Bognár Péter (55 kg) ezüst-, Lukács Ditta (44 kg) pedig
bronzérmet szerzett. Pásztor Barbara (63 kg) az ötödik helyen
zárta a versenyt.

Bulgáriában rendezték a 2014-es év első jelentős
dzsúdóversenyét, a szófiai European Openen harminc ország
292 cselgáncsozója lépett tatamira. Az ASE versenyzői közül
Csoknyai László a 81 kg-os súlycsoportban ukrán, orosz,
majd görög ellenfelét legyőzve került a döntőbe, ahol Krizsán
Szabolcstól egy intéssel vereséget szenvedett. Bor Barna is
a döntőig menetelt, a +100 kg-osok között izraeli, orosz és
ukrán vetélytársát verte, a döntőben azonban alulmaradt egy
waza-arival holland ellenfelével szemben. Ohát Zalán a 90 kgos súlycsoportban első meccsét nyerte, a másodikon vereséget
szenvedett, és helyezetlenül zárt. Cirjenics Miklós a 100 kg-os
súlycsoportban az első összecsapásán alulmaradt a végső
győzelmet is megszerző ukrán Cserkaszovval szemben, így ő is
helyezetlenül végzett a bolgár fővárosban.
László edzésein, ha nem is ilyen
szinten, mint most, de belekóstoltam, hogy milyen munkát követel. Most is keményebbnél keményebb edzések fogadtak, de
ezek az edzések mindig mások,
változatosak, ami nem azt jelenti, hogy könnyűek is, nem hiába
ilyen tapasztalt Laci bácsi. Tudom, hogy csak kemény munkával lehet eredményt elérni, és
úgy gondolom, bírni is fogom a
melót, és szeretek is edzeni. Bor
Barnával vagyok edzőpárban,
de gyakorlunk Ohát Zalánnal
és Ömböli Renátóval is, nagyon
jó edzőpartnerek vagyunk egymásnak. Egyfolytában fáradtak
vagyunk, de ez jó, mert ez vezet előre. Most már itt lakom

Pakson, így közelebb kerültem
a szüleimhez is. Tetszik a város
hangulata, már a nyári edzőtáborok idején is jól éreztem itt
magam. Barátságosak az emberek, már többen megismernek,
köszönnek, Budapest után ez
nagyon pozitív érzés. Elkészült
a versenynaptárunk is, eléggé
jól leszek menedzselve, szinte
ugyanazokon a versenyeken
indulok, mint Csoknyai Laci és
Bor Barna, és mindig csatlakozik hozzánk valaki. Nyáron elkezdődik a kvalifikációs sorozat
a riói olimpiára, a célom, hogy
eljussak oda. Ez lebeg a szemem
előtt – mondta el a Paksi Hírnöknek Cirjenics Miklós.
Kovács József

Teniszhírek A síeléssel ismerkedtek
Közel hetven fiatal teniszező vett részt a Paksi
Sportegyesület tenisz szakosztálya szervezte
Tolna megyei fedett pályás utánpótlás bajnokságon. A versenyzők többsége helyi volt,
de Szekszárdról és Dunaföldvárról is érkeztek
a Paksi Teniszcsarnokba a régiós megmérettetésre. A lányoknál és a fiúknál egyaránt öt
korcsoportban mérkőztek egymással az indulók. A zöld-fehér klub sportolói az öt játéknap alatt 24 érmet szereztek, a legfényesebb
medáliák közül hetet. A télen még két amatőr
teremtornát szervez a PSE tenisz szakosztálya, korosztályos megmérettetést legközelebb
tavasszal a salakpályákon rendeznek. -efgé16 n Paksi Hírnök, 2014. február 7.

Az olaszországi Forni Di Soprán járt a Mesevár tagóvoda küldöttsége, immár tizenkettedik alkalommal. A pedagógusok mellett a
szülők is gyermekeikkel utazhattak az olaszországi síparadicsomba. A helyszín ideális
a legkisebbek számára. – Tapasztalat, hogy
nagyobb társaságban, hasonló korú társakkal könnyebben sajátítják el a síelés alapjait a
gyermekek – mondta Nemes Emília, a Paksi
Benedek Elek Óvoda Mesevár tagóvodájának
pedagógusa. A küldöttség remek időjárási
körülmények között, kiválóan előkészített
pályákon síelhetett. A szülők, pedagógusok,
oktatók legnagyobb odafigyelése mellett pró-

bálkozhattak az apróságok, az ügyesebbek
már komolyabb terepen is gyakorolhattak.
– Egyenesen menni könnyű, kanyarodni nehéz – harsogta Buglyó Gergő és Nagy Hanga.
Az utolsó délutánon sívizsgát és síbemutatót
is tartottak, a szülők a hegy lábánál figyelték
gyermekeiket, akik az elmúlt öt napban tanultakat mutatták be. A nagyobbak, akik kijárták
a síiskolát, külön produkcióval készültek –
tette hozzá Nemes Emília. A sífoglalkozások
délelőtt tíz órakor kezdődtek és sötétedésig
tartottak. Az esti programok is változatosra
sikeredtek, kézműveskedés és társasjáték várta a gyermekeket.
Faller G.

Megtorpant az Atomerőmű SE
A kecskeméti vendégjáték után
(KTE-Duna Aszfalt–ASE: 6166) újabb idegenbeli mérkőzés
várt az ASE NB I-es férfi kosárlabdacsapatára. A vendéglátó
Pécsi VSK a meccs előtt az utolsó előtti, tizenegyedik helyen
tanyázott, mint a későbbiekben
A bajnokság végén több
játékosnak is lejár a szerződése az ASE NB I-es férfi kosárlabdacsapatánál. A klubnak
két játékossal már sikerült
megállapodnia a folytatásról:
a csapat kapitánya Körtélyesi
Gergely, és Eilingsfeld János
is a 2015/2016-os bajnokság
végéig hosszabbította meg
szerződését.

kiderült, éppen sikeresen túljutva egy edzőválságon. A találkozó egyértelmű esélyese az
Atomerőmű csapata volt annak
ellenére is, hogy több hiányzó és
sérüléssel bajlódó játékos volt a
keretben. A Pécs kezdte jobban a
mérkőzést, és 35 percen keresztül mind védekezésben, mind
támadásban jobb volt a paksi
csapatnál. Ekkor kezdett el hajrázni a Dzunics-legénység, és 17
pont hátrányból feljött 3 pontra.
A kiélezett végjátékban azonban
nem engedte ki kezéből a győzelmet a PVSK, és meglepetésre legyőzte a listavezetőt. Pécsi
VSK-Pannonpower–Atomerőmű SE 87-83.
A következő, 19. bajnoki fordulóban is vendégjáték követ-

kezett, a tavalyi bajnok AlbaFehérvár otthonában léptek
pályára Körtélyesiék. A házigazdák számára bírt nagyobb téttel
a találkozó, esetleges vereségük
esetén a felsőházi középszakasz-szereplésük is veszélybe
került volna. Az első negyed az
Albáé, a második az ASE-é volt,
3 pontos hazai előnynél mentek
pihenni félidőben a csapatok. A
nagyszünet után mintha elfelejtett volna kijönni az öltözőből a
paksi gárda, az Alba 14-0-s rohama szinte el is döntötte a mérkőzés sorsát. Az utolsó negyedben még volt egy felzárkózási
kísérlete McGruderéknak, de
az Alba biztosan őrizte előnyét
a mérkőzés végéig. Alba Fehérvár–Atomerőmű SE: 81-65.

Három fordulóval a bajnoki
alapszakasz vége előtt az ASE
vezeti a táblázatot 15 győzelemmel, második az Alba–Fehérvár,
harmadik a KTE-Duna Aszfalt
13-13 győzelemmel.
A bajnoki küzdelmek egy időre
szünetelnek, február 7-9. között
Pécs ad otthont a Magyar Kupa
nyolcas döntőjének. Az ASE a
Körmenddel mérkőzik a legjobb
négy közé kerülésért, továbbjutása esetén pedig a Kaposvár–
Sopron párharc győztesével
küzd meg a döntőbe jutásért.
A bajnokságban legközelebb
február 15-én lépnek pályára
Braniszlav Dzunics tanítványai,
a Szeged csapatát fogadják a
Gesztenyés úti csarnokban.
-joko-

Luka Markovics Pakson folytatja
Fél plusz egyéves szerződést kötött a szerb–
magyar kettős állampolgárságú Luka Markovics magyar U20-as válogatott játékossal
az Atomerőmű SE kosárlabda szakosztálya.
A 196 cm magas, 2-3. poszton bevethető
játékos 1993. szeptember 3-án a szerbiai
Szabadkán született, nyolcévesen kezdett
kosárlabdázni a Szpartak Szubotica csapatában. Szabadkáról Belgrádba vezetett az útja,
másfél évig a Mega Vizurában pattogtatott,
majd fél évig az újvidéki Vojvodina játékosa lett. 2012-ben igazolta le a Szolnoki Olaj,
2013 júliusában a magyar U20-as válogatott
tagjaként bronzérmet nyert Pitestiben a „B”
divíziós Európa-bajnokságon, kiharcolva az
„A” divízióba való feljutást.
– Azért jöttem 2012-ben Szolnokra, hogy
játszhassak az Adria-ligában, úgy gondoltam, hogy ott tudok fejlődni. Édesanyám
magyar, ezért hamar megkaptam a magyar
állampolgárságot, és most már a nyelvet
is jobban beszélem. Ennek köszönhetem,
hogy Váradi Attila meghívott az U20-as

válogatottba, amellyel sikerült feljutnunk
tavaly az „A” divízióba. Jól érzem magam
Magyarországon, hiányzik a család, de már
megszoktam. Jó pár éve, hogy már nem velük élek, és Szabadka Pakstól sincs messzebb
120-130 km-nél, kocsival másfél-két óra
alatt odaérek. Nagyon jól fogadtak a többiek, úgy érzem, hogy jó helyre jöttem, jól érzem itt magam. Jók az edzések, az ASE-ban
megvannak a lehetőségek, hogy fejlődjek,
és ha jól dolgozom, jól edzek, annak biztos
meglesz az eredménye. A 3-as poszt az én
posztom, tudok 2-est is játszani, de a 3-as az
igazi. A célom, hogy minél több játéklehetőséget kapjak, és az alatt az idő alatt, amit kapok, minél többet bizonyítsak. Bízom benne,
hogy itt eljutok olyan szintre, hogy teljesüljön a hosszú távú célom, hogy Euro-ligás
játékos legyek – mondta el Luka Markovics.
(A játékos a felnőtt csapatban az AlbaFehérvár ellen mutatkozott volna be, de
megbetegedett, ezért a debütálás elmaradt.)
-kj-

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
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Teremben rúgták a labdát
A téli hónapokban a csapatok
többsége a füves labdarúgópályákról a terembe vonul, így
készül a különböző bajnoki
sorozatok tavaszi fordulóira.
Január közepétől február végéig
az Atomerőmű SE sportcsarnoka ad otthont az utánpótlás futballtornáknak az ASE
és a Paksi FC szervezésében.
– Minden korosztálynak lehető-

834 m2-es közművesített
építési telek eladó
Dunaszentgyörgyön,
a Tolnai Lajos utcában.
Irányár: 3 millió.
Telefon: 20/9731-444

TEIT
kalocsai látogatóközpont

(Szent István király út 35.)
nyitva tartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

séget biztosítunk egy vagy több
teremtornára, az U7-től az U14ig. A csarnok rendkívül telített,
ezért próbáljuk a leghatékonyabban kihasználni. A téli időjárás
viszontagságait eddig remekül
sikerült kiküszöbölni – mondta
el Orosz József, az Atomerőmű
SE labdarúgó szakosztályának
utánpótlásvezetője. Legutóbb
az ASE lánycsapatának meghí-

torna alatt Klopcsikné Somorjai
Mária, az Atomerőmű SE lánycsapatának edzője. Az egylet
végül többet is elért: megnyerte
a kupát. A különdíjak közül a
legjobb kapusnak járó elismerést a paksi Szabó Anna kapta,
a legjobb hazai játékos Adorján
Viktória lett. A paksi hölgyek legközelebb a megyebajnokságban
lépnek pályára.
efgé

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

Valutapénztárosi
végzettséggel
pénztárost
felveszünk.
Érd.: 70/380-0208

TEMETKEZÉS
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2.
Telefon/fax: 75/311-065
Irodavezető: Wágner Aranka
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255
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vására érkezett a Gesztenyés úti
komplexumba a Pécsi VSK, a
Tolna, a Kalocsa és a Nagymányok együttese. A körmérkőzéses rendszerű lebonyolítás során
18 perces meccseket játszottak a
résztvevők. – Nagyon kemény és
jó küzdelmek vannak. Hiszem,
hogy alapvető célunkat, vagyis a
női labdarúgás népszerűsítését
sikerül elérnünk – fogalmazott a

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok
és koszorúk rendelése

A sporttársak körében ünnepelt
Családja, egykori tanítványai,
kollégái, sportbarátai körében
ünnepelte kilencvenedik születésnapját Szentesi Alajos. A
város Pro Urbe Díjával, valamint a Matolay-életműdíjjal
kitüntetett testnevelő tanár
példaértékű pályát tudhat
maga mögött.
Tele volt örömmel, bánat viszont nem érte, a gyerekek
rendesek, érdeklődőek voltak,
mondta Szentesi Alajos, akinek
kilencvenedik születésnapját
ünnepelték a Duna Hotelben.
Hozzátartozói mellett meghívták az ünnepre egykori tanítványait, kollégáit, sportbarátait,
akiket második családjának tekint. Amíg aktív volt, ötévente
szervezett sportos találkozót
számukra. Lala bácsi családjában mindig fontos szerepe volt
a sportnak, két gyermekétől
elvárt volt a testnevelésórákon
nyújtott maximális teljesítmény, mindketten versenysze-

rűen sportoltak. A találkozón
fotóösszeállítással idézték fel
Lala bácsi életútját, megjelentek
a diplomaszerzés évei, a paksi
gimnáziumhoz fűződő emlékek, iskolai és városi szintű aktív sporttevékenysége. A tanár
a Kalocsai Érseki Tanítóképzőben tanítói, majd a Testnevelési Főiskolán testnevelő tanári
diplomát szerzett. Szakmai tevékenysége 1948-tól 1984-es
nyugállományba vonulásáig a
mai Paksi Vak Bottyán Gimnáziumhoz, illetve a jogelőd intézményhez köti. Főiskolásként
versenyszerűen kosárlabdázott,
atletizált és kézilabdázott. Tanítványai közül több mint ötvenen választották a testnevelő
tanári pályát. Az iskolán kívüli
sportéletnek is aktív résztvevője volt; a paksi kosárlabdázás
egyik meghonosítója. Munkáját
Pakson Pro Urbe Díjjal ismerték el, 2011-ben pedig a Magyar
Testnevelők Országos Egyesülete és a Magyar Olimpiai Bizott-

ság Matolay-életműdíját vehette
át. Ahogy mondja, manapság
már nemigen végez produktív
munkát, inkább pihen, illetve
figyelemmel kíséri az ASE kosárlabdacsapatának mérkőzéseit – a kosarasok személyesen
köszöntötték a születésnapi ös�szejövetelen.

Szentesi Alajosnak öt unokája
és hét dédunokája van. A hos�szú élet titkát egyrészt a génekben látja, de jó szerencséjének
is köszöni a megért kilencven
évet, hiszen túlélte a háborút,
több műtétet, egyszer pedig
még gyermekként kihúzták a
Dunából.
-kgy-

Az egykori igazgatót köszöntötték

Nyolcvanadik
születésnapja alkalmából köszöntötték
Glósz Lajost a Paksi Vak Bot�tyán Gimnáziumban egykori

tanítványok, kollégák és városvezetők. A Pro Urbe Díjas,
nyugalmazott iskolaigazgató
öt évtizeden keresztül tanított.

Nagyon szerette a paksi gimnáziumot, a kedves tanítványokat, a kollektívát, idézte emlékeit Glósz Lajos. Az egykori
gimnáziumi igazgató Szegeden
diplomázott, ötvenévnyi szolgálat után aranydiplomás pedagógus. A Paksi Vak Bottyán
Gimnáziumban két évig volt
igazgatóhelyettes és 25 évig vezette az iskolát. A földrajz–történelem szakos tanár pályája
során tanított általános iskola
felső tagozatán, középiskolában, illetve a felnőttoktatásban
is munkálkodott, így több korosztályból ültek tanítványok
az óráin. Nyugállományba
vonulását követően is vis�szatért a katedrára, még nyolc
esztendőn át, 2002-ig volt óraadó tanár. Jeles alkalmakkor a
mai napig ellátogat a gimnáziumba, az iskola öregdiákjait
összefogó egyesület alapító

tagja. C. Szabóné Kocsiczki
Ilona, a gimnázium igazgatója elmondta, hogy amikor az
iskolába került, szinte az első
pillanattól azt érezte, hogy befogadták, amit Glósz Lajosnak
köszönhet. Az iránta érzett
tisztelet és szeretet indította
a nevelőtestületet arra, hogy
születésnapja alkalmából meghívják és köszöntsék. A bensőséges ünnep jelenlegi diákok
műsorával kezdődött, majd az
igazgató, illetve Mittler József
nyugalmazott igazgatóhelyettes köszöntötte az ünnepeltet,
akinek két gyermeke van és
négyszeres nagypapa. Glósz
Lajost a város 1995-ben Pro
Urbe Díjjal tüntette ki. A pihenés éveiben is sokat foglalkozik a világtörténelem, illetve
Magyarország történelmének
megismerésével.
Kohl Gyöngyi
Paksi Hírnök, 2014. február 7. n 19

Fotókat várt lapunk a téli városról a Paksi Hírnök internetes oldalán. A szép számú beküldő a szerkesztőség gondozásában megjelent Mit süt főz-ma? Paksi ételek és életek című
könyvvel gazdagodik. Fényképek: Csáky Lászlóné (bf), Kozma
Gábor (jf és jl), Szabadi János (bl).

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
Németkéren 1546 m2-es területen 125 m2-es két és fél szobás, összkomfortos, gázfűtéses, családi ház, melléképülettel, garázzsal, szuterénnal eladó. Az 1500 m2-es területet, ami a Pozsonyi utcára nyílik, lehetséges építési telekként használni vagy külön megvásárolni.
Irányár: 10,5 M Ft.
Pakson, a városközpontban, a Rákóczi utcában 4 szoba összkomfortos,
gáz- és villanyfűtéses családi ház garázzsal eladó. Irányár: 18,3 M Ft
Pakson, az Öreghegy utcában tetőtér-beépítéses, 86 m2-es, 3 szoba,
nappali, konyhás, gázkonvektoros, cserépkályhás, villanyfűtéses, 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

