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Brüsszel nem emel kifogást
Közzétette honlapján a kormány a 
paksi atomerőmű kapacitás-fenn-
tartásával kapcsolatos nemzet-
közi egyeztetés dokumentumait. 
Eszerint Lázár János államtitkár 
az Európai Atomenergia Közös-
séget (Euratom) létrehozó szer-
ződés 103-as cikkelye értelmében 
2013. december 10-én keltezett 
levélben tájékoztatta az Európai 
Bizottság energiaügyi biztosát az 
Oroszországi Föderációval ki-
dolgozott nemzetközi szerződés 
tervezetéről. Levelében Lázár Já-
nos emlékeztette az energiaügyi 
biztost, hogy a magyar kormány 
2013. november 26-án tájékoz-
tatta az Európai Bizottságot arról 

a szándékáról, hogy együttmű-
ködési szerződést kíván kötni az 
Oroszországi Föderáció kormá-
nyával. Közzétették Orbán Viktor 
és José Manuel Barroso paksi bő-
vítésről szóló levelezését is. Orbán 
Viktor január 23-i levelében azt 
írta: az egész Európai Unió ener-
giabiztonságának növeléséhez 
járul hozzá a hosszú távú magyar-
orosz együttműködés a nukleáris 
energia területén. A kormányfő 
jelezte az Európai Bizottság el-
nökének, hogy a magyar hatósá-
gok folyamatosan tájékoztatják 
a bizottságot a két ország közötti 
együttműködési megállapodás 
végrehajtásáról. A kormányfő 

kiemelte továbbá, hogy a megál-
lapodást a vonatkozó uniós sza-
bályok figyelembevételével dol-
gozták ki, és külön kitérnek benne 
Magyarország uniós tagállamként 
vállalt kötelezettségeire.
José Manuel Barroso Orbán 
Viktornak írt február 7-i kel-
tezésű válaszlevelében azt írta: 
az Európai Bizottság, bár tett 
néhány érdemi észrevételt, 
nem emelt elvi kifogást a paksi 
erőmű bővítését illetően, de az 
EU-jog számos további vonat-
kozását, így a közbeszerzésre 
és az állami támogatásra vo-
natkozó szabályokat is be kell 
tartani.

Az Európai Bizottság elnöke hoz-
zátette: bízik abban, hogy a brüsz-
szeli testület a közbeszerzési és 
állami támogatási kérdések, illet-
ve általánosabb értelemben a ma-
gyar energiapolitika tekintetében 
is ugyanilyen építő szellemű és 
átlátható hozzáállásra számíthat.
A kapacitásbővítés kapcsán 
Lázár János Miniszterelnöksé-
get vezető államtitkár ezután 
úgy nyilatkozott, hogy „számos 
kérdésben lesznek még további 
egyezetések a paksi atomerőmű 
bővítésével kapcsolatban, de 
Brüsszel alapvetően támogatá-
sáról biztosította ezt a progra-
mot”.                                   -vida-

Döntés után
Első fordulóban február 12-én 
tárgyalta a város képviselő-tes-
tülete a 2014. évi költségvetést, 
akkor a sarokszámokat fogal-
mazta meg a grémium. A 26-i 
ülésen már a konkrétumokról 
tanácskoztak a városatyák, végül 
teljes egyetértésben, egyhangú 
szavazást követően fogadta el a 
legfontosabb napirendi pontot a 
testület. 
Hajdú János polgármester arról 
számolt be, hogy igen konzerva-
tív módon tervezik a város be-
vételeit. – Idén jelentős kiesést 
jelent, hogy a paksi atomerőmű 
a tavalyihoz képest mintegy 
400 millió forinttal kevesebb 
iparűzési adót fog befizetni, hi-

szen az átvételi árak jelentősen 
csökkentek az MVM Partner 
kereskedőcég felé. Emiatt az 
iparűzési adó-alap is mintegy 20 
milliárd forinttal csökken, ez a 
város számára 400 millió forint 
adókiesést jelent. Ennek ellenére 
stabilan tudjuk a várost irányíta-
ni, a város gazdálkodását tervez-
ni – fogalmazott Hajdú János. 
– Reális és betartható költség-
vetés készült, ami a város mű-
ködését biztonsággal fenntartja, 
és ha egy kicsit szerencsésebben 
alakulnak a dolgok, akkor nem 
másfél milliárd forintos különb-
ség lesz 2013 és 2014 között – ezt 
már Faller Dezső, a jogi, ügyren-
di és pénzügyi bizottság elnöke 

tette hozzá. Idén meghaladja a 
10,5 milliárd forintot Paks vá-
ros költségvetése, az összegből 
az elkövetkezendő időszakban a 
településvezetés négymilliárd fo-
rintnál is többet fordít beruházá-
sokra és felújításokra. A Kereszt 
utca-Fehérvári út padka- és gép-
járműbejáróinak rendezése már 
zajlik, márciusban nyolc utca és 
parkoló felújítása kezdődik, hat 
a közbeszerzési eljárás folyama-
tában tart, míg később további 
tizenöt közterület újulhat meg 
Pakson. – Ennyi pénzt szabályo-
san, az eljárásrendeknek meg-
felelően, szigorúan a tervezési, 
engedélyezési, közbeszerzési el-
járásrendet betartva nagyon ne-
héz elkölteni, ezek le is lassítják a 
beruházási folyamatokat. Ennek 
ellenére meg fogunk birkózni 
ezzel a feladattal is – tette hozzá 
Hajdú János. 
Az unió által támogatott pályá-
zatok közül a szeméttelep, bár 
már üzemel, teljes mértékben 
még nincs befejezve, a gépek kor-
szerűsítése folyamatban van. A 
szennyvíztisztító-telep kivitelezé-
se zajlik, a készültségi szint nagy-
ságrendileg 30%-os. A Deák ház 
felújítása is közel 50%-ban uniós 
forrásból megvalósuló projekt, 
a munkálatok itt is hamarosan 

elkezdődhetnek, valamint hama-
rosan több intézmény tetejére is 
napelemes rendszereket szerel-
nek fel. 
– Intézményi beruházásaink foly-
tatódnak, a Bóbita bölcsődében, a 
Mesevár óvodában, illetve a Pak-
si II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolában történnek több száz 
millió forintos fejlesztések. 200 
millió forint feletti összeg csak az 
iskola konyhájának és gazdasági 
szárnyának rekonstrukciója, ez 
már egy szerződött beruházás, 
hamarosan elindul a munka, 
két másik intézményben pedig 
tetőszigeteléseket, felülvilágító-
felújításokat és egyéb energetikai 
fejlesztéseket tervezünk – összeg-
zett a polgármester. 
A költségvetés elfogadása után 
a temetőkről és a temetkezésről 
szóló önkormányzati rendeletét 
módosította a testület, majd ar-
ról határozott, hogy kiírja a Paksi 
Bóbita Bölcsőde, valamint a Pak-
si Benedek Elek Óvoda és a Paksi 
Napsugár Óvoda intézményve-
zetői pályázatát. A költségvetés 
tételeiről részletesen tájékozód-
hatnak a www.paks.hu/res/2014_
koltsegvetes.pdf  oldalon, követ-
kező lapszámukban pedig külön 
mellékletben foglalkozunk a té-
mával.                          Faller Gábor
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Szelektív hulladékgyűjtés: 
pozitívak a tapasztalatok 
Idén is lesznek zöldjáratok és 
lomtalanítási akció az igények-
hez igazított számban, de csak 
szelektíven kihelyezett lombok 
és lomok számára. A lakosság 
szemléletváltásának köszönhe-
tően a tervezettnél eredménye-
sebben dolgozik a Paksi Hulla-
dékgazdálkodási Kft.

Szinte minden, a lakosságnál 
keletkező, a telepre kiszállított 
hulladékot ingyenesen fogad 
január óta a paksi hulladék-
kezelő központ. A különböző 
hulladéktípusokat, így az épí-
tési törmeléket, az elektronikai 
és műanyag hulladékot is a szá-

mukra kijelölt konténerbe kell 
helyezni a hulladékudvarban, 
a telep munkatársai segítenek 
az edényzet kiválasztásban. A 
tapasztalatok pozitívak, az el-
múlt két hónapban – amióta 
megszűntek a közterületi lera-
kók – igen sokan keresték fel a 
szeméttelepet, hogy leadják a 
háztartásokban keletkező hul-
ladékot, 99%-ban mindent át 
tudtak eddig venni, egy-két ve-
szélyeshulladék-típusra nincs 
csupán engedély. 
Egy éve működik a központ, a 
számok jó eredményekről árul-
kodnak, hiszen a szelektív gyűj-
tésnek köszönhetően egy év alatt 

a tervezettnél jóval kevesebb, 
8600 köbméter hulladék került 
csak a lerakóra. Ha ez a tenden-
cia folytatódik, akkor jelentősen, 
akár egy évtizeddel is megnö-
velhető a 160 ezer köbméter 
befogadóképességű hulladékle-
rakó használhatóságának ideje, 
tájékoztatott dr. Sárosi József. 
A Paksi Hulladékgazdálkodási 
Kft. ügyvezető igazgatója azt is 
elmondta, hogy a zöldjáratokkal 
idén is az igényekhez igazodnak, 
6-8 zöldhulladék-szállítást ter-
veznek, de ha igény merül fel, 
többször is biztosítják a szolgál-
tatást. – Igen nagy jelentősége 
van ennek az akciónak, hiszen 

2013-ban 17%-nyi hulladékot el 
tudtunk téríteni a lerakótól – ez 
országos szinten is nagyon jó 
számnak mondható –, ennek 
jelentős része zöldhulladék volt 
– tette hozzá dr. Sárosi József. A 
hulladékeltérítés arányának to-
vábbi javítása, ekképp a költségek 
további csökkentése miatt idén 
megváltozik a lomtalanítás rend-
szere: csak a szelektíven kihelye-
zett hulladékot szállítják majd el 
az akció idején. A lomtalanítás 
menetéről még egyeztetnek, de 
az már biztos, hogy ha igény lesz 
rá, akár két alkalommal is meg-
hirdeti a társaság.                     

Dallos Szilvia

Jelentős fejlesztések a hármas körzetben
Már dolgoznak a kivitelezők a 
Retek és a Pacsirta utcában, la-
punk megjelenéséig befejeződik 
a Fehérvári út korszerűsítése, 
tavasszal a Fecske és Imre, ősszel 
pedig a Kinizsi utca is új köntös-
be öltözik. A hármas körzetben 
elfogadott fejlesztésekről már-
cius 13-án, lakossági fórumon 
tart tájékoztatót Bordács József 
önkormányzati képviselő a Pak-
si Sportegyesület klubházában. 

A legtöbb utca a hármas körzet-
ben újul meg idén, így határo-
zott a képviselő-testület a város 
költségvetésének elfogadásakor. 

Ez nem azt jelenti, hogy nem 
maradtak feladatok, hiszen rossz 
állapotú, felújításra váró utca szá-
mos van még a körzetben, de az 
útfelújítások előkészítése sokszor 
évekig tart a tervezési folyamat és 
a közbeszerzési eljárások miatt. 
Az idei öt beruházás megvalósí-
tásáról már 2012-ben megszüle-
tett a döntés, tudtuk meg Bordács 
Józseftől, a hármas választókörzet 
önkormányzati képviselőjétől. A 
Retek és a Pacsirta utcában már-
cius 3-án megtörtént a munka-
terület-átadás, az Imre utcában 
március végéig, a Fecske utcában 
pedig májusban vonulnak fel a 

kivitelezők és a munkagépek, 
hogy javítsák a szegélyt, az ivó- és 
szennyvízhálózatot, majd aszfalt-
réteggel korszerűsítsék a burko-
latot. A Kinizsi utca faltól falig 
megújul, a munkálatok a közbe-
szerzési eljárás lefolytatása után, 
ősszel kezdődnek el. Az öt utca 
felújítására 671 millió forintot 
fordít a város, emellett folytatód-
nak a járdajavítások és a kátyúhi-
bák elhárítása is, egyebek mellett 
a Virág és a Mező utcában, tájé-
koztatott a körzet képviselője. A 
Kornis utca végén és a Május 1. 
utcában előforduló esővíz-elve-
zetési problémára is tervezik a 

megoldást. Bordács József arra is 
felhívta a figyelmet, hogy hosszú 
évek egyeztetőmunkájának és 
lobbitevékenységének köszön-
hetően korszerűsödik az állami 
kezelésben lévő Kereszt utca és 
Fehérvári út. A beruházás meg-
valósulását az is segítette, hogy 
az önkormányzat az aszfaltozást 
megelőzően 8 millió forintból ki-
javíttatta és rendbe hozta a szegé-
lyeket, valamint a kapubejárókat. 
A kormány támogatását kéri a 
város egy másik, a körzetbe ter-
vezett beruházáshoz is. Elkezdő-
dik egy 4500-5000 férőhelyes, fe-
dett lelátós új labdarúgó-stadion 
építésének előkészítése a város 
határában, a szükséges terület ki-
sajátítására és a közműrendszer 
kiépítésére mintegy 35 millió fo-
rintot különített el idei költségve-
tésében a testület. A létesítmény 
az előzetes költségbecslések sze-
rint 1,8 milliárd forintból épülhet 
meg. Tavaly stadionrekonstrukci-
ós célokra 800 millió forintot ítélt 
meg Paks számára a kormány két 
ütemben. Ezt felhasználva, illetve 
további támogatást kérelmezve 
épülhetne fel az új stadion, tájé-
koztatott a képviselő.                 -dal-
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Megújul a vízi színpad
A tervezettől eltérően két helyszínen 
rendezik a szezonnyitó rendezvénysoro-
zatot. A Duna-korzón halászléfőző ver-
senyre és civil napra, a Táncsics parkban 
pedig ultramaratonra és játékos sportve-
télkedőre várják majd az érdeklődőket. 

Januárban kezdődött el az első városi nagy-
rendezvény, a szezonnyitó szervezése, akkor 
még úgy tűnt, hogy nem lehet helyszín a 
korzó: bizonytalan volt, hogy meddig tart a 
vízi színpad felújítására kiírt közbeszerzési 
eljárás, ezért merült fel ötletként a Táncsics 
park mint lehetséges helyszín, tudtuk meg 
Tell Edittől. Paks alpolgármestere azt is el-
mondta: már látható, hogy május végéig biz-
tosan várni kell a szerződéskötésre a szín-
padtest felújítására kiválasztott kivitelezővel, 
ezért gondolták úgy – tekintettel a lakossági 
észrevételekre is –, hogy mégis az eredeti, 
jól megszokott helyszínen rendezik meg 

a halászléfőző versenyt és családi napot. A 
május 17-i egész napos programsorozat 
sportos részére, az UltramarAtom futásra 
és a tizenkét állomásos játékos versenyre a 
gyógyászati központ melletti parkban vár-
ják a város lakóit és az érdeklődőket, a két 
helyszín a tervek szerint Duna-parti frissí-
tőponttal kapcsolódik majd. Tell Edit arról 
is tájékoztatott, hogy a vízi színpadból egy 
XXI. századi színvonalú színpadhajót építtet 
a város, mely akár nyári színházi pódium-
előadások megrendezésére is alkalmas lesz. 
A hajótest felújítása várhatóan 6-8 hónapig 
tart, az előzetes költségbecslés szerint mint-
egy 40 millió forintból valósítható meg. A 
munkálatok miatt nem változik a Szent Ist-
ván napi ünnepségsorozat helyszíne sem: 
a korzó elé egy bérelt hajó kerül augusztus 
19-20-án, melynek színpadán többek között 
Rúzsa Magdi és zenekara szórakoztatja majd 
a paksi közönséget.                                   -dsz-

Április végén lesz a beíratás
Az általános iskolába készülő 
gyermekeket április 28-29-30-
án kell beíratni a körzet sze-
rinti vagy a választott általános 
iskolába. A szülőket mindhá-
rom napon 8-tól 18 óráig vár-
ják. A jogszabály szerint azt a 
gyermeket, aki 2014. augusz-
tus 31-ig betölti a 6. életévét, a 
szülő köteles beíratni általános 
iskolába. Ennek elmulasztá-
sa szabálysértési eljárást von 
maga után. Abban az esetben 
mentesül ez alól a szülő, ha a 
gyermek még nem érte el az 
iskolakezdéshez szükséges fej-
lettséget, ezért az óvodában 
marad. A beíratáshoz szükség 
van a gyermek nevére kiállított 
lakcímkártyára, az iskolai fej-
lettséget igazoló szakvélemény-
re, valamint a szülői felügyeleti 
jog gyakorlásáról tett nyilatko-
zatra. A nyilatkozathoz szüksé-
ges adatlapot a szülők az óvo-
dákban, az általános iskolákban 
vagy a Paksi Tankerületben (a 
polgármesteri hivatal harma-
dik emeletén) vehetik át. Az 
általános iskolai körzeteket a 
Tolna Megyei Kormányhiva-
tal határozta meg és tette köz-

zé honlapján február 28-ig, de 
kifüggesztve megtekinthető az 
óvodákban, az általános isko-
lákban és a Paksi Tankerület-
ben is, valamint megtalálható 
a www.paks.hu honlapon. A 
tavalyi évhez hasonlóan az ál-
lami intézményfenntartó köz-
pont idén sem előre határozza 
meg az egyes oktatási intéz-
ményekben indítható első osz-
tályok számát, hanem erről a 
beíratott gyermekek számának 
ismeretében dönt. A felvétel-
ről, adott esetben elutasításról 
az iskola igazgatója határoz, 
amelyről írásban értesíti a csa-
ládokat május 12-ig. Ameny-

nyiben a szülő nem a körzetes 
iskolába kívánja beíratni gyer-
mekét, csak a választott isko-
lában kell megjelennie, ahol 
várólistára kerül a gyermek. A 
várólistás igényeket akkor tudja 
teljesíteni az iskola, ha a kör-
zetes gyermekek felvétele után 
marad még szabad, betöltetlen 
helye. Ilyenkor a várólistáról 
előnyben kell részesíteni a hal-
mozottan hátrányos helyzetű, 
illetve a sajátos nevelési igényű 
gyermekeket, valamint azokat, 
akiknek különleges helyzete 
ezt indokolja: azaz testvére már 
az adott iskolába jár, szülője 
vagy testvére fogyatékkal élő, 

a szülő munkahelye az iskola 
körzetében van vagy lakóhelye 
az intézmény székhelyének egy 
kilométeres körzetében találha-
tó. Amennyiben több felvételre 
jogosult várólistás kisgyermek 
van, mint amennyi szabad hely, 
akkor nyilvános sorsolással kell 
dönteni. Ha a gyermeket nem 
tudják felvenni a választott in-
tézménybe, akkor a szülőnek öt 
napon belül fel kell keresnie a 
körzetes iskolát és oda beíratni, 
amit a körzetes intézmény nem 
utasíthat el. A beíratáskor arról 
is dönteniük kell a leendő első 
osztályosok szüleinek, hogy az 
államilag biztosított erkölcs-
tan vagy a valamely bejegyzett 
egyház által tartott hit- és er-
kölcstan tantárgyat választják-e 
gyermeküknek. A döntéshez 
segítségül az egyházak minden 
iskolában tájékoztatót tartanak 
márciusban, mondta Péterné 
Iker Ivett, a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ Paksi 
Tankerületének igazgatója. A 
beíratással kapcsolatban érdek-
lődni lehet az óvodákban, álta-
lános iskolákban, illetve a Paksi 
Tankerületben.                      -kgy- 

Az óvodai beíratás is áprilisban lesz, amelynek rend-
jéről a város képviselő-testületének humánpolitikai bizottsága 
februári ülésén határozott. A szülőket 24-25-én, mindkét 
napon 7.30 és 17 óra között várják az intézmények székhelyén, 
a Benedek Elek Óvoda esetében az Ifjúság útja 1/b, a Napsugár 
Óvoda esetében pedig a Vörösmarty utca 9-11. szám alatt. Az 
óvodai beíratáshoz szükség van a szülő személyi igazolványára 
és lakcímkártyájára, illetve beíratandó gyermekének születési 
anyakönyvi kivonatára, lakcím- és tajkártyájára. Az óvodavá-
lasztáshoz segítséget nyújt az önkormányzat március közepén 
megjelenő kiadványa, amelyben az óvodák és általános iskolák 
egyaránt bemutatkoznak. 
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Választás 2014

Egyszerűbben juthatunk uniós forráshoz

A mezőgazdaság lehet a kitörési pont
A közvetlen találkozás a legjobb alkalom, 
hogy eljuttassuk üzeneteinket a választó-
polgároknak, mondta el a minap Vona Gá-
bor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
miniszterelnök-jelöltje a paksi piactéren.  

– Programunk alapját azok a beszélgetések 
és benyomások adják, amelyeket útjaink so-
rán szereztünk, amelyekhez aztán szakpoli-
tikusaink hozzátették a tudásukat. Így a Job-
bik programját Önök és mi, közösen írtuk 
– mondta el a pártelnök. A látogatással egy-
bekötött sajtótájékoztatón elhangzott: a párt 
paks-tamási körzetben induló országgyűlési 
képviselőjelöltje, Bencze János egyetlen nap 
alatt megszerezte az induláshoz szüksé-
ges félezer ajánlást. A miniszterelnök-jelölt 
Pakson azt hangsúlyozta: az MSZP-vel és a 
Fidesszel ellentétben a Jobbik következetes 
álláspontja, hogy kiáll mind az atomerőmű-
bővítés, mind az orosz technológia mellett. 
Az atomenergiára ma szüksége van Magyar-
országnak, hosszú távon pedig az alterna-
tív energiaforrásokba, például a vízenergia 
hasznosításába való befektetést tartja fontos-
nak a Jobbik, hangzott el a sajtótájékoztatón. 
– Nem szabad megengedni a mutyit az 
atomerőmű-beruházás kapcsán – erre már 
Bencze János képviselőjelölt hívta fel a fi-
gyelmet. Úgy fogalmazott: az ország sorsát 
is évtizedekre meghatározó erőműbővítés 
során, ha mutyi valósul meg, az tönkrete-

szi a paksi régiót. – Ugyanez igaz a mező-
gazdaságra és a földmutyira is, amit sem 
országos, sem helyi szinten nem fogunk 
hagyni – jelentette ki a Jobbik paks-tamási 
körzetben induló képviselőjelöltje. Szó-
ba került ugyanez a téma a Jobbik Csen-
gey központban tartott fórumán is, ahol  
Bencze János leszögezte: a mezőgazda-
ságot látják az egyetlen kitörési pontnak, 
ahol munkahelyeket lehet teremteni, fő-
ként a keleti piacok segítségével. – Vala-
mikor Pakson is volt konzervgyár, amely 
bizonyította, hogy a mezőgazdaság képes 
munkahelyeket teremteni a feldolgozó-
iparban – fogalmazott a jelölt. A Jobbik fó-
rumának vendége volt Kepli Lajos ország-
gyűlési képviselő is, aki többek között arról 
beszélt, hogy a párt, ahol csak lehetséges, a 
környékbeli kis- és középvállalkozásokat 
részesítené előnyben a atomerőmű-be-
ruházás kapcsán. Kepli Lajos hozzátette: 
kampánykörútja során azt tapasztalta, 
hogy a politikai hisztériakeltés ellenére az 
emberek többsége belátja, hogy az atom-
energia biztonságos és tiszta energia.

-kg-dsz-

Könnyebben elérhetővé válnak az uniós for-
rások, több mint felük gazdaságfejlesztésre 
lesz fordítható – a változásokról informálód-
hattak a térség mikro-, kis- és középvállalko-
zásainak képviselői azon a vállalkozói fóru-
mon, amit Hirt Ferenc, a Fidesz országgyűlési 
képviselőjelöltje szervezett. A Duna Hotelben 
tartott rendezvényen Csepreghy Nándor (ké-
pünkön), a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
helyettes államtitkára tartott tájékoztatót.  
A mezőgazdasággal kapcsolatos tervek mel-
lett a munkahelyteremtés és a munkanél-
küliség merül fel legtöbbször kérdésként 
kampánykörútja lakossági fórumain, ezért 
tartotta fontosnak, hogy a térség vállalko-
zásai első kézből kapjanak információkat az 
uniós forrásokkal kapcsolatos változásokról, 
mondta el Hirt Ferenc. Az országgyűlési kép-
viselőjelölt felhívta a figyelmet: a hamarosan 
megnyíló 2014/20-as időszak európai uniós 
fejlesztési forrásainak 60 százalékát gazda-
ságfejlesztésre és munkahelyteremtésre kí-
vánják fordítani. 
– Itt Pakson különösen fontos ez, hogy felké-
szült vállalkozásokkal tudjunk nekivágni az 

atomerőmű-bővítésnek és a hozzá kapcsoló-
dó beruházásoknak – tette hozzá a politikus 
a fórumon, ahol Bordács József, a párt pak-
si elnöke is köszöntötte a megjelenteket. Az 
uniós pályázatok rendszerének változásáról 
Csepreghy Nándor, a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium helyettes államtitkára tájékoztatta 
a megjelenteket.  Mint hangsúlyozta, nemcsak 
azt döntötte el a kormány, hogy a korábbinál 
háromszor többet fordít gazdaságfejlesztésre, 
hanem azt is, hogy könnyebben engedi hozzá-
férni a forrásokhoz a magyar kis- és középvál-
lalkozói szektort vagy akár a nagyvállalatokat, 
ha azok fejlesztési elképzelései párhuzamban 
állnak a kormányéval. Az első és legfontosabb 
intézkedés, hogy egymillió euró, azaz 300 
millió forintos értékhatárig normatív alapon 
fogják pályáztatni ezeket a pénzeket, így a 
pályázati kiíráskor már teljesen világos lesz 
mindenki számára, hogy milyen célra lehet 
a forrásokat elnyerni, hány új munkahelyet 
kell létesíteni és milyen beruházást kell ösztö-
nözni. Fontos változás emellett, hogy az uniós 
forrásokból 600 milliárd forintot kívánnak 
fordítani kutatásfejlesztésre, és hogy a 2014-

20-as időszakban már nem kell pályázatíró 
segítségét igénybe vennie a vállalkozásoknak, 
az állam ingyenesen biztosítja ezt a szolgál-
tatást – tájékoztatott a fórumon Csepreghy 
Nándor.                                                            -dal-
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Elhunyt Polgár András

Tizenhat jelölt közül választunk

Hosszan tartó, súlyos betegség 
után február 28-án elhunyt Pol-
gár András operatőr, vágó, aki a 
családi hagyományokat folytatva 
a fényképész szakmát választot-
ta. A fényképezőgépet 1985-ben 

cserélte kamerára, akkor lett a 
PAV videóstúdió munkatársa. 
Aktív részese volt a paksi városi 
televízió létrehozásának. Ope-
ratőrként, képvágóként az első 
pillanattól munkatársa volt a te-

levíziónak, amely az első élőadást 
1992 januárjában sugározta. Pol-
gár András 1999 és 2000 között 
megbízott ügyvezetőként irányí-
totta a lapunkat is kiadó TelePaks 
munkáját. Tevékenységét a Jám-
bor Pál Társaság Balás Sándor-
díjjal ismerte el. Az elmúlt tíz év-
ben szabadúszóként elsősorban a 
Tolnatáj Televíziónak dolgozott, 
rögzítette a város és környéke 
legjelentősebb közéleti és sport-
eseményeit, illetve örökítette 
meg sok házaspár emlékezetes 
családi eseményét, az esküvőjét. 
Bár 1956-ban Tengelicen szüle-
tett, igazi paksivá vált. Imádta a 
természetet, kevés szabadidejét 
szívesen töltötte a Dunán, vagy 
hódolt másik szenvedélyének, a 
vadászatnak.                Vida Tünde

Tizenhat jelölt indulhat az or-
szággyűlési választásokon a 
paks-tamási körzetben, ennyi 
név közül választhatunk ápri-
lis 6-án. A választási bizottság 
három jelölt indulását tagadta 
meg, mivel nem gyűjtötte össze 
az ehhez szükséges 500 aláírást.

Bencze János (Jobbik), Dávid 
István (SZMP), Eszenyi Gábor 
(KTI), Ferenci Richárd (SMS), 
Gajnok Rómeó (HATMAP), 
Harmat Gabriella (LMP), He-
ringes Anita (MSZP-Együtt-DK-
PM-MLP), Hingl János Zsolt 
(Szociáldemokraták), Hirt Ferenc 
(Fidesz–KDNP), Köhler Nóra 
(SEM), Kulcsár Virág Mónika 
(MDU), Orbán Attila (Függet-
len Kisgazdapárt), Rafael Gyula 

(MCP), Sárköziné Rafai Nikoletta 
(Magyar Cselekvő Párt), Tamási 
Gabriella (Rend, Szabadság, Jólét 
Párt), Váczi Ferenc (A Haza Nem 
Eladó Mozgalom Párt). Ők a 16 
jelölt ábécérendben, akik közül 
dönthetünk arról, hogy ki kép-
viselje a Tolna megyei hármas 
választókerületet a parlament-
ben a következő négy évben. 31 
jelölőszervezet és egyéni jelölt 
igényelt aláírásgyűjtő ívet a helyi 
választási irodánál, közülük 19-
en nyújtották be ellenőrzésre a 
kitöltött ajánlóíveket. A március 
3-i határidő letelte után 16 jelöl-
tet vett nyilvántartásba a helyi 
választási bizottság, három jelölt: 
Gyuró Tímea (KMSZ), Németh 
László (SZDP) és Orsós Zsuzsan-
na (ÖP) indulását viszont megta-

gadta, mivel nem gyűjtötték össze 
az ehhez szükséges 500 aláírást. 
Egy esetben rótt ki mintegy 150 
ezer forintos bírságot három hi-
ányzó ajánlóív miatt a választási 
bizottság az Összefogás Párt jelö-
lőszervezettel szemben – tájékoz-
tatott dr. Blazsek Balázs. A helyi 
választási iroda vezetője arról is 
beszámolt, kisorsolták, hogy a 
jelölteket a szavazólapon milyen 
sorrendben tüntessék fel.
A kampányidőszak legjelentő-
sebb változása, hogy nem lesz 
kampánycsend. A plakátkihelye-
zésre és kampányrendezvényekre 
idén is, hasonlóan a négy évvel 
ezelőtti választási időszakhoz, a 
helyi rendelet szabályai vonatkoz-
nak: az ingatlan tulajdonosának 
hozzájárulása nélkül nem helyez-
hető ki plakát épületre, és kötelező 
a falragaszokat a választás után 30 

napon belül eltávolítani. Nem vál-
tozott a helyi szavazókörök száma 
sem: 17 helyszínen adhatják le 
voksukat a paksi polgárok, min-
denütt akadálymentes megköze-
líthetőséget biztosítanak. Lehető-
ség van mozgóurna igénylésére 
is, de csoportosan, lista alapján 
már nem: személyenként beazo-
nosíthatóan, az indoklást mellé-
kelve fogadhatja el a kérelmeket 
a választási iroda.  Az igényeket 
mozgóurnás szavazásra legké-
sőbb április 4-ig lehet bejelente-
ni, eddig várják a kérelmét azon 
állampolgároknak is, akik távol-
lévő választópolgárként, más te-
lepülésen kívánnak élni szavazati 
jogukkal. Csak érvényes személyi 
azonosító okmánnyal és érvényes 
lakcímkártyával, az értesítőben 
kijelölt szavazókörben voksolha-
tunk április 6-án.               Dallos Sz.

Saját nevére és adataira bukkant a helyi választási iroda 
egyik munkatársa a választási ívek ellenőrzése közben Pakson, 
miközben ő maga nem írt alá a jelölőszervezetnek, tájékoztatta 
a TelePaks Kistérségi Televíziót dr. Blazsek Balázs. A választási 
iroda vezetője hozzátette: az ügyben feljelentést tettek a paksi 
rendőrkapitányságon a választás tisztasága elleni bűncselek-
mény gyanúja miatt. Mivel az ügyet nem akarják a kampány 
részévé tenni, a nyomozás lezárultáig nem hozzák nyilvánosság-
ra a jelölőszervezet és a jelölt nevét.

Az új választási törvény értelmében csak érvényes 
lakcímkártya birtokában lehet majd szavazni április 6-án. A 
helyi választási iroda vezetője, dr. Blazsek Balázs arra hívja fel 
a figyelmet, hogy a 2013-as utcanév-változtatások kapcsán új 
lakcímkártyát kell készíttetnie azoknak a szavazóknak, akiknek 
a kártyáján még a régi utcanév szerepel. Ennek hiányában a 
szavazóbizottságoknak vissza kell utasítaniuk a szavazót.

Ajánlásokat 
várnak
Paks Város Önkormányzata az 
oktató-nevelő munkát végző 
pedagógusoknak és pedagógi-
ai szakszolgálati tevékenységet 
ellátóknak a gyermekek harmo-
nikus személyiségformálásában 
huzamosan végzett munkájuk el-
ismeréseként „Gyermekeinkért” 
kitüntetést alapított. A kitüntetés 
adományozására javaslatot tehet 
minden paksi lakos, paksi szék-
hellyel rendelkező jogi személy, 
valamint jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet. Az 
ajánlásnak tartalmaznia kell a je-
löltnek azon teljesítményét, ami 
méltóvá teszi a kitüntetésre. A 
javaslatokat írásban, április 3-ig 
lehet benyújtani dr. Blazsek Ba-
lázs címzetes főjegyzőhöz.
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Atomerőmű

Felpörgeti a gazdaságot a Paks ii.
Munkahelyteremtéssel, a vál-
lalkozók számára munkalehe-
tőséggel, a befektetői szándékot 
erősítő, versenyképességet nö-
velő olcsó energiával segíthe-
ti elő a gazdaság élénkítését a 
paksi atomerőmű kapacitásának 
fenntartása. Minderről Németh 
Lászlóné nemzeti fejlesztési mi-
niszter, Baji Csaba, az MVM 
Csoport elnök-vezérigazgatója 
és Nagy Sándor, az MVM Paks 
II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. ve-
zérigazgatója beszélt Pakson, az 
atomerőműben. 
Németh Lászlóné kifejtette, hogy 
nem képezheti vita tárgyát a ka-
pacitás-fenntartás szükségessége, 
hiszen köztudott, hogy a paksi 
atomerőmű biztonságosan, ki-
számítható módon, megfizethe-
tő áron és a környezetet nem ká-
rosítva termel villamos energiát. 
A bővítéshez szükséges előkészü-
letek óta több száz konzultáció 
zajlott a tervezett beruházásról, 
az orosz féllel több évtizedes, 
problémamentes kapcsolata van 
az országnak, vázolta. 

Beszélt a paksi atomerőmű tér-
ségre gyakorolt pozitív hatásá-
ról, illetve arról, hogy a kapaci-
tásbővítés milyen lehetőségeket 
nyit meg: 8-9 ezer embernek ad 
munkát, a vállalt 40%-os ma-
gyar beszállítói arány a magyar 
vállalkozásokat hozza helyzetbe. 
A gyakorlatban ez a hazai vál-
lalatok árbevétel-növekedését 
eredményezi, amely az 1200 
milliárd forintot is meghalad-
hatja, és számottevő adóbevételt 
jelent az államháztartás számára. 
A paksi atomerőmű jelenleg is a 
térség legnagyobb munkáltatója, 
amely közvetve több tízezer em-
ber megélhetését biztosítja. Tolna 
megyében részben a létesítmény 
működésének betudhatóan a 
munkanélküliségi ráta majd 
50%-kal alacsonyabb az országos 
átlagnál, húzta alá Németh Lász-
lóné. A nemzeti fejlesztési mi-
niszter azt mondta, hogy a felké-
szülést uniós források segíthetik, 
hiszen a 2014-20-as ciklusban a 
beáramló pénz 60%-a gazdaság-
fejlesztést szolgál. A miniszter 

azt mondta, véleménye szerint 
külön keretet kellene nevesíteni 
az erőmű-beruházásra.
Baji Csaba, az MVM Magyar 
Villamos Művek Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója azt emelte ki, hogy 
az MVM Csoport a hazai és re-
gionális energetikai piac sikeres, 
meghatározó és eredményes 
szereplője, amihez a paksi atom-
erőmű jelentősen hozzájárult. A 
társaságcsoport 2010-től meg-
háromszorozta árbevételét, az 
ország harmadik, Közép-Kelet 
Európa huszadik legnagyobb 
vállalata lett. Az elmúlt négy év-
ben 500 milliárd forint, vagyis 
az új blokkok létesítési költsége 
mintegy hatodának megfelelő 
összegű adó, járulék és osztalék 
befizetésével járult hozzá a költ-
ségvetéshez, így a magyar gazda-
ság növekedéséhez. 
Az MVM Paks II. Atomerőmű 
Fejlesztő Zrt. megkezdte a lehet-
séges hazai beszállítók, alvállal-
kozók azonosítását. Erről Nagy 
Sándor vezérigazgató adott szá-
mot. Azt mondta, eddig közel 

400 cég jelentkezett. Az MVM 
Paks II. Zrt. felméri a vállalkozá-
sok szakmai teljesítőképességét, 
minősítési rendszereiket, a jogi 
és műszaki feltételek meglétét, a 
humán erőforrást, az alvállalko-
zói kapcsolatokat, az elért szak-
mai teljesítményeket, referenci-
ákat. Segítséget nyújt a nukleáris 
beszállítói minősítés megszerzé-
séhez. Az új atomerőművi blok-
kok létesítése több ezer magasan 
képzett szakember és további 
több ezer szakmunkás számára 
teremthet munkalehetőséget. A 
felkészítési program elkészült, a 
tájékoztató fórumsorozat, amely 
múlt év végén indult, folytató-
dik, vázolta Nagy Sándor. Azt 
mondta, természetesen az is 
fontos számukra, hogy Paks 
városa és a térség felkészüljön 
azoknak a szolgáltatásoknak a 
biztosítására, amelyekre a beru-
házás, üzemeltetés során szük-
ség lesz, ezért folyamatos, élő 
kapcsolatot fognak tartani az 
önkormányzatokkal.            

Vida Tünde
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Döntöttek  
az új pályázati 
kiírásról

Kalocsa- 
Paks hídról 
álmodnak

Elfogadta a Jövőnk Energiá-
ja Térségfejlesztési Alapítvány 
kuratóriuma a 2014. évi első 
fordulós pályázati felhívását, 
amelyben prioritásként szere-
pel az európai uniós hátterű, 
az Új Széchenyi Terv kereté-
ben nyíló pályázatokon történő 
részvétel támogatása, az élet-
minőség javítását célzó és az 
energetika-racionalizálási pro-
jektek. A pályázati fordulóban 
rendelkezésre álló keretösszeg 
250 millió forint, a beadási ha-
táridő április 24.
A MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
által létrehozott alapítvány idei 
első ülésén, Kalocsán a kura-
tórium jóváhagyta a 2013. évi 
működésről szóló beszámolót 
is. Eszerint az elmúlt évben 
62 pályázat érkezett az alapít-
ványhoz, amelyből 56 része-
sült támogatásban több mint 
526 millió forint értékben. A 
megítélt támogatás közvetetten 
1,18 milliárd forint fejlesztést 
generált a paksi és kalocsai kis-
térséget, valamint a szekszárdi 
kistérség egy részét magába 
foglaló körben.
Az elmúlt évben a Jövőnk 
Energiája Térségfejleszté-
si Alapítvány támogatásában 
részesült többek közt az úzdi 
Fördős-kúria épületének felújí-
tása, Szekszárdon az Alsóvárosi 
temető parkjellegű felújítása, 
Miske község pályázati pénzt 
nyert az orvosi rendelő és szol-
gálati lakások kialakítására, 
Tolna város pedig a Geszte-
nyéskert Óvoda és Zeneiskola 
épületének energiahatékony-
sági korszerűsítésére. Pakson 
tavaly a Jövőnk Energiája Te-
rületfejlesztési Alapítvány tá-
mogatásával közel 1600 elavult 
közvilágítási lámpát cseréltek 
korszerűre, energiatakarékosra. 
Támogatta az alapítvány egy új, 
a mostaninál korszerűbb, na-
gyobb teljesítményű laborauto-
mata beszerzését is a Gyógyá-
szati Központban.

Paks és Kalocsa között jelenleg 
negyven perc az út, ezt az időt 
felezné meg az az új Duna-híd, 
amit az Összefogás Kalocsáért 
Egyesület szorgalmazott tegnapi 
sajtótájékoztatóján. „A huszon-
egyedik század legnagyobb ma-
gyarországi beruházása, a Paks 
II. megépítése kitörési pontot 
jelent Kalocsának és térségének. 
Ennek fontos feltétele a két vá-
rost összekötő Duna-híd megva-
lósítása” – áll a civilszervezet fel-
hívásában, amely szerint Kalocsa 
és a környék lakossága 1983 óta 
él együtt a paksi atomerőművel, 
társadalmi felelősségvállalásuk, 
partnerségi kapcsolatuk évtize-
dek óta kimagasló. Az új mega-
beruházás olyan lehetőségeket 
hordoz magában, amelyekre a 
mindennapjaikat a kalocsai tér-
ségben élő emberek várakozással 
és bizakodva tekintenek. Céljuk 
elérésére az Összefogás Kalocsá-
ért Egyesület a minél szélesebb 
társadalmi támogatás megszer-
zése érdekében aláírásgyűjtésbe 
és internetes mozgósításba kezd, 
majd a megfelelő számú aláírás 
begyűjtése után a petíciót a kor-
mány elé terjeszti.
– Nagyon racionális döntés len-
ne, ha megépülne a híd – nyilat-
kozta a TelePaks Kistérségi Tele-
víziónak Török Ferenc, Kalocsa 
polgármestere hozzátéve, hogy a 
híd nagyon régi elképzelés, már 
a ’30-as években készültek rá 
tervek. – Egy ekkora beruházás 
kapcsán lehetetlen nem végig-
gondolni annak a lehetőségét, 
hogy a két régió között híd léte-
süljön – szögezte le Török Ferenc.
Az Összefogás Kalocsáért Egye-
sület Meszesi-révnél tartott saj-
tótájékoztatóján dr. Réfy Miklós 
elnök azt hangsúlyozta: politikai 
pártoktól független társadalmi 
összefogásra hív fel a civilszer-
vezet a Kalocsa-Paks Duna-híd 
megépítése érdekében. A moz-
galom facebook-oldalán kiderül: 
már több paksi is csatlakozott a 
kezdeményezéshez.                     -kg-

Pataki János 
lett az új elnök
Új vezetőséget választott tisztújí-
tó közgyűlésén az Atomerőmű 
Nyugdíjasklub Egyesület. Az új 
elnök Pataki János villamosmér-
nök, közgazdász, aki négy éve 
csatlakozott a 138 tagot számlá-
ló szervezethez. Az új elnökség 
tagja lett Gáspár Gyuláné, aki 
alelnökként és egyben gazdasági 
vezetőként dolgozik, Kerepesi 
Ottó, aki szintén alelnökként a 
sportprogramokért felel, Mazán 
Lászlóné létesítményfelelős, Ko-
vács Zoltánné, aki a színházi 
programokat és Németh Sándor, 
aki a fürdőprogramokat szerve-
zi. Az elnökség tagja még Józsa 
Sándorné, aki főszakácsként a 
klub gasztronómiai programjai-
ból veszi ki elsősorban a részét. 
Pataki János azt mondta, hogy 
nagyon sok jó hagyománya, 
programja van az egyesületnek, 
ezeket folytatni szeretnék, illet-
ve újabbakkal bővíteni. Jelenleg 
hetente egy klubdélután van, de 
többre van igény, vannak, akik 

kártyáznak – kanasztáznak, il-
letve ultiznak –, másoknak a 
billiárd a szenvedélye, de még 
gyöngyfűző csoportja is van a 
klubnak. Negyedévenként ösz-
szevont névnapot tartanak, szín-
házba járnak Pakson és vidéken, 
fürdőket látogatnak, kirándul-
nak, sorolta Pataki János a prog-
ramok sorát. A terveik között 
első helyen az áll, hogy sporto-
sabbá tegyék a társaságot. Ren-
deznek majd petanque-versenyt, 
alakul egy kerékpáros csoport, 
több kirándulást iktatnak be 
programjukba. Szeretnének az 
általuk használt épület mellett 
egy szabadtéri pihenő- és főző-
helyet is kialakítani. Pataki János 
aláhúzta, fontosnak tartja a jó 
kapcsolatot az erőművel, amely 
egyrészt a létesítményt bocsátja 
rendelkezésükre, másrészt uta-
zásaikat támogatja. Azt tervezik, 
hogy előadást hallgatnak meg 
Paks 2-ről, illetve ellátogatnak az 
atomerőműbe.                          -vt-
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Búcsú a celluloidfilmtől
Utoljára használták február-
ban a kulturális központ mozi-
termében a 35 mm-es normál-
filmet. A szabványos filmcsíktól, 
amelynek két szélén hüvelyken-
ként 4-4 lyuk szolgál a film to-
vábbítására, a Csengey-napokon 
búcsúztak. Ilyet először Thomas 
Edison alkalmazott az általa fel-
talált mozgóképes kamerához, 
de a legtöbb mai professzionális 
vetítő is ilyen filmet használt a 
mozi digitális forradalmáig. A 
35 mm-es kiment a divatból, a 
hagyományos celluloidot mára a 
legtöbb helyen felváltotta a digitá-
lis vetítés. – A paksi mozi üzemel-
tetőinek és a hozzánk járó közön-
ségnek sem egyszerű ez a helyzet, 
hiszen az, hogy fiókba kerülnek a 
hagyományos tekercsek, nem azt 
jelenti, hogy automatikusan átáll-
nánk digitális vetítésre – mondja 
Gyulai István, a városi mozi ve-
zetője. Egy moziterem digitális 
átalakításának költsége ugyanis 

a méretétől függően 20-30 millió 
forintba is kerülhet. A kulturá-
lis központ egyik kistermét és a 
nagytermet is felmérte egy vál-
lalkozó. A költségbecslés szerint 
a nagyteljesítményű digitális gép, 
projektor, továbbá egy új vászon 
és hangrendszer beszerzése a 
kisteremben is 25 millió forintba 
kerülne, és ez az összeg még nem 
tartalmazza a hangszigetelést. Az 
intézmény minderre folyama-
tosan keresi a pályázati forráso-
kat. Noha a 35-ös fiókba kerül, 
bluray-lemezen továbbra is 6-8 
vetítés lesz havonta, azonban a 
filmkedvelők számára rossz hír, 
hogy a nagy közönségszámot 
vonzó sikerfilmeket kizárólag 
digitálisan gyártják és a premi-
ervetítésekhez képest is később 
érnek ide a mozik. A járásban 
ugyanakkor hiánypótló lenne 
a beruházás, mivel legközelebb 
Szekszárdon és Dunaújvárosban 
használnak digitális technikát. 

A nosztalgiázó kedvűek a Csen-
gey-napokon búcsúztathatták a 
35 mm-es kópiát a Nyomorultak 
című filmmel. 
Nemcsak ennek volt sikere, soka-
kat vonzott a hétvégi Kultúrházak 
éjjel-nappal rendezvénysorozat. 
Február 28. és március 2. között 
egy hosszú hétvégére reflektor-
fénybe kerülhettek az intézmé-
nyek, amelyek ily módon teret 
kaptak programjaik népszerű-
sítésére. Az országos kampány-
hoz a Csengey Dénes Kulturális 
Központ is csatlakozott, amely 
a nevével fémjelzett Csengey-
napokat is ekkor tartotta. Volt a 
házban vendégvezetés, tombo-
la, kiállítás a kulturális központ 
üzemeltetésében működő in-
tézmények eseményeihez kap-
csolódóan, és bemutatkoztak 
a házban működő különböző 
csoportok is. Felnőttek számára 
a Tűzvirág Táncegyüttes tartott 
táncházat, a Vetővirág Népze-

nei Együttes pedig Cserenyecz 
Katalin vezetésével nagy sikert 
aratott az óvodásoknak tartott 
táncos foglalkozással: mintegy 
120 gyermek látogatott el az ese-
ményre. Nem csupán a három 
nap alatt fordult meg szépszámú 
közönség a házban. Március el-
seje a kulturális statisztika leadási 
határideje, így friss felmérést ké-
szített az intézmény a látogató-
számról. Eszerint tavaly 89 370 
fő vett részt 2 387 rendezvényen. 
Harmincegy színházi előadást 
több mint tizenegyezren tekin-
tettek meg, emellett a moziban 
és a filmklubokban 123 filmet 
vetítettek, amire 3 749 néző volt 
kíváncsi, nem említve számos 
ismertterjesztő előadást és kiál-
lítást. A termek kihasználtsága a 
maximumot súrolja köszönhető-
en annak, hogy a házban műkö-
dő csoportok száma már 36-ra, 
tagsága 797-re nőtt.        

Matus Dóra

Cserenyecz Katalin és a Vetővirág táncházában több mint száz óvodás ismerkedett a lépésekkel.
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Ajándékot visznek a rajzokért

Megújulhat a mentőállomás

Alkotópályázat ítészeivé avan-
zsáltak a Balogh Antal kato-
likus iskola kisdiákjai nemré-
giben. A felkérés Jendrolovics 
Gábortól érkezett, aki immár 
egy évtizede gyűjt adományo-
kat azoknak az otthonoknak, 
ahol nehéz sorsú magyar gye-
rekeket gondoznak. A szerve-
ző évente kétszer járja körbe 
Böjte Csaba ferences szerzetes 
árvaházait, az első utat, vagyis 
a Mikulás-túrát minden esz-
tendőben a karácsony előtti he-
tekre időzíti: az ekkor kiosztott 
adományokért viszonzásként 
rajzokkal, versekkel kedvesked-
nek a Mikulásnak a nehéz sorsú 
gyermekek, ezt zsűrizték most 
Pakson. A Balogh Antal iskola 
az adománygyűjtésben és azok 
kiosztásában is részt vett tavaly, 
most pedig az elbírálás, illetve 
a legsikeresebb rajzok kiállí-
tásának helyszínéül szolgált. 

– Az alkotópályázaton elnyert 
jutalmakat egy újabb túra so-
rán juttatjuk el a gyerekekhez, 
ilyenkor külön díjazzuk az al-
kotót, illetve az intézményt, 
ahonnan sikeres pályamunka 
érkezett be – mondta el lapunk-
nak Jendrolovics Gábor. Idén a 
március 12-i héten várhatóan 
mintegy negyven otthonba, 
árvaházba látogatnak el a szer-
vezők, a díjazottakat mintegy 
1200 alkotás közül válogatták 
ki a diákok, a legtöbb pálya-
munka, egészen pontosan 460, 
az alsós korosztályból érkezett. 
Ezúttal milliós nagyságrendű 
adomány gyűlt össze vállalko-
zóknak, civileknek, telefontársa-
ságoknak, kereskedő cégeknek 
köszönhetően. Az ajándékok és 
adományok között papír-író-
szer, rajzeszközök és sportsze-
rek, pólók, illetve pendrive-ok is 
gazdára találnak. 

– Ezek a nagyon szerény kö-
rülmények között élő tanulók 
minden apróságnak rendkívül 
örülnek, és ami a legmegha-
tóbb, hogy az ajándékokat meg 
is osztják egymással, az egy szo-
bában élő társaikat családtagnak 
tekintik. Erdélyben a legtöbb 
helyen egészen mások a körül-
mények, mint itthon, van, ahol 
a mai napig kézzel mosnak, fa-
rönkben kialakított fekvőhelyen 
alszanak. A gyerekek a nehéz 
körülmények nyomán sokkal 
gyakorlatiasabbak, fát hasogat-
nak, kenyeret sütnek maguknak 
– mesélt élményeiről Prantner 
Edit, a katolikus iskola pedagó-
gusa, aki tavaly az adományosz-
táskor is jelen lehetett. Az elmúlt 
esztendőben 40 laptopot is át-
adtak, de a legszebb verseket és 
rajzokat beküldő intézmények 
idén is szép ajándékoknak örül-
hetnek.                                     -md-

Javulhatnak a paksi állomás 
mentőinek vonulási feltételei, 
és új mentőautó is érkezhet a 
szolgálathoz a sürgősségi ellátás 
országos fejlesztésének köszön-
hetően. Tolna megyében két 
mentőállomás, a paksi és a szek-
szárdi dinamizálására és egy új, 
bátaszéki mentőállomás építésé-
re kerül sor európai uniós támo-
gatással, emellett a végéhez köze-
ledik a mentésirányítási rendszer 
teljes körű fejlesztése is. 
– A paksi mentőállomás fel-
újítása során a kivonulás gyor-
sítása a fő szempont, ezért 
nevezzük a folyamatot dinami-
zálásnak – mondta el lapunk-
nak Győrfi Pál, az Országos 
Mentőszolgálat kommuniká-
ciós igazgatója. A fejlesztések 
révén a kivonulás gyorsaságá-
nak és körülményeinek felté-
telein javítanak, a cél, hogy a 
mentők a riasztástól számított 
15 percen belül helyszínre ér-
kezhessenek. A tervek szerint 
Pakson egy új, B típusú men-

tőgépjármű, valamint egy új, 
C típusú rohamkocsi is szolgá-
latba állhat, kiváltva a jelenleg 
legelhasználódottabbakat. Ez-
zel párhuzamosan zajlik az or-
vostechnikai és oktatási eszkö-
zök beszerzése. Mindemellett a 
mentőállomás korszerűsítését 
is elvégzik, tájékoztatott Győr-
fi Pál. Megújul a fűtésrendszer, 
kicserélik a nyílászárókat, szén-
monoxid-riasztót szerelnek 
fel a garázsokban, megoldják 
a külső szigetelést, napkollek-
torokat szerelnek a tetőre és 
kialakítanak egy mentőgép-
kocsi-mosót is. A kivitelezési 
munkálatok befejezése 2014 
augusztusára várható, amikor 
a korszerűsített mentőállomást 
ünnepélyes keretek között ad-
ják át. 
Nemcsak a mentőállomás fej-
lődik, a tűzoltóság létszáma  is 
bővülhetett nemrégiben. De-
cemberben még új, a koráb-
binál jobb védelmi képességű, 
biztonságos védőruhát kaptak 

a paksi tűzoltók, februárban 
pedig öt új munkatárs érkezett 
a szolgálathoz. – A frissen vég-
zett munkatársak a rendészeti 
szakközépiskolákban eltöltött 
két hónap után a Katasztrófa-
védelmi Oktatási Központban 
kapott újabb egy hónapnyi kép-
zéssel alapozták meg szakmai 
ismereteiket, majd záróvizsgát 
tettek – mondta el Sarkadi Fe-

renc, a Paksi Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség vezetője. Az 
újoncokat három különböző 
szolgálati csoportba osztják, 
ahol egy-egy mentor segítsé-
gével ismerkednek meg a pa-
rancsnokság állományával, a 
gépjárműfecskendőkkel, a tűz-
oltó-felszerelésekkel és a szol-
gálatellátás napi feladataival. 

MD 

Pályázat: 
A szépség 
koldusa
A Csengey Dénes Kulturális 
Központ pályázatot hirdet A 
szépség koldusa címmel álta-
lános iskolák felső tagozato-
sainak és középiskolásoknak 
azzal a céllal, hogy kedvenc 
József Attila-versüket jelenít-
sék meg szabadon választott 
technikával (rajz, agyag, fes-
tés, gyurma stb.). A beérkezett 
művekből kiállítást rendeznek 
a paksi művészeti hét keretén 
belül. A pályázók műveiket a 
készítő nevének, életkorának, 
osztályának, iskolájának és 
felkészítő tanárának feltünte-
tésével nyújthatják be a kultu-
rális központban április 4-ig. 
Bővebb információ a 75/830-
354-es telefonszámon vagy az 
ifjusagi@paksivmk.hu e-mail 
címen kérhető.
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Egy délutánra felfüggesztették a 
kiállításokon érvényes „mindent a szem-
nek, semmit a kéznek” szabályt a Paksi 
Képtárban, amikor rendhagyó sakkdél-
utánra hívták a közönséget. Az érdeklődők 
Ivan Ladislav Galeta képzőművész különle-
ges sakktábláin játszhattak. A nemrégiben 
elhunyt horvát képzőművész kiállított 
installációjában van például olyan sakktáb-
la, amelyikhez csak fehér bábuk tartoznak, 
van rombusz, illetve trapéz alakú és térbeli 
is, ami talán a legnagyobb sikert aratta. A 
program megvalósításában partner volt az 
Atomerőmű Sportegyesület sakk szakosztá-
lya, amelynek képviselői hoztak a rendez-
vényre hagyományos sakk-készleteket is, 
így azokat is ki lehetett próbálni, illetve 
játékos feladványokkal is készültek. A kü-
lönleges sakktáblákon való játékot általános 
és középiskolásoknak, játékos kedvű felnőt-
teknek, családoknak ajánlották. 

-kgy-

Busók lepték el a múzeumot
Farsangoló múzeumi foglal-
kozássorozatot tartottak a 
Paksi Városi Múzeumban. Az 
óvodás és általános iskolás 
gyerekek a látogatás alkalmá-
val megismerkedtek a farsangi 
népszokásokkal és kézműves 
foglalkozáson vettek részt. A 
farsanghoz kapcsolódóan al-
kotópályázatot is hirdetett a 
múzeum, a beküldött pálya-
munkákból pedig kiállítást 
nyitottak.  

A múzeum másfél hetet felölelő 
farsangi foglalkozássorozatán 
összesen 322 óvodás és általános 
iskolás gyermek vett részt Paks-
ról, Németkérről és Bölcskéről, 
a visszatérők mellett több olyan 
csoport is, amelynek tagjai még 
nem jártak az intézményben. A 
foglalkozásokon szó volt többek 
között arról, hogy mikor van a 
farsang, a régi szokások közül 
megismerték a gyerekek az ala-
koskodást, de a játékokban meg-
jelent Cibere vajda és Konc király 
jelképes küzdelme is. Ebben Ci-
bere vajda neve a böjti ételt, míg 
Konc király a húsos, zsíros étele-
ket jelképezi. Vízkeresztkor Konc 
király győz, húshagyó kedden 
pedig Cibere vajda. A küzdel-

mük közben elhullatják késeiket, 
villáikat, amit hamvazószerdán a 
gyerekeknek kell összeszedni, ezt 
idézték fel a látogatócsoportok-
kal a foglalkozáson. Mindemel-
lett megismerhették a gyerekek 
a mohácsi busójárás menetét, 
eredetmondáját is, majd a kéz-
műves foglalkozáson különböző 
farsangi álarcokat készíthettek. 
Az, hogy megjelent az idei soro-
zatban a mohácsi busójárás, nem 
véletlen, hiszen az idei farsangi 
alkotópályázatban ilyen masz-

kokat, illetve kiszebábokat kellett 
készíteniük a nevezőknek. Az 
érdeklődés a szervezők minden 
képzeletét felülmúlta: kétszáznál 
is több jelentkezőtől összesen 
115 alkotást neveztek Paksról 
és a kistérség más településeiről. 
Az előző két farsangi alkotópá-
lyázathoz hasonlóan idén sem 
hirdettek dobogós helyezéseket, 
hanem mindenkinek kedvesked-
tek egy kis ajándékkal, illetve a 
kiemelkedőnek talált alkotások 
készítőit különdíjban részesítet-

ték. A döntésnél szempont volt 
többek között, hogy mennyire 
autentikus az adott pályamunka, 
de olyan is volt, amelynek for-
ma-, illetve színvilágát találták 
kiemelkedőnek. Az eredményt 
a beküldött munkákból készített 
kiállítás megnyitóján hirdették 
ki, amelyet dr. Váradyné Péterfi 
Zsuzsanna, az intézmény igaz-
gatója ajánlott a közönség figyel-
mébe, illetve Gyurkó Ferenc bu-
sóálarc-készítő tartott előadást.           

-gyöngy-
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Hamarosan ismét virágba borul a város
Télen is folyamatosan vannak 
feladataik, de a tavasz közeled-
tével még több munka vár a DC 
Dunakom Plusz Kft. munkatár-
saira. A gyommentesítés, a talaj 
előkészítése az ültetésekre, a ját-
szóterek, utcabútorok karban-
tartása, a szobrok letisztítása és 
– amint szükséges – a fűnyírás is 
ezek között szerepel. 

A DC Dunakom Plusz Kft. park-
fenntartási részlege közel ötven-
hektárnyi zöldterületet gondoz, 
aminek része a fa-, illetve cser-
jeállomány gondozása metszés-
sel, pótlással, új ültetésekkel, a 
gyommentesítés, a virágosítás és 
nagyjából májustól a fűnyírás. 
Jelenleg a gallyazás az aktuális, 
illetve az őszről áthúzódott cser-
jeültetés befejezése, valamint a 
kétnyári virágokkal, árvácskával, 
tulipánnal, százszorszéppel beül-
tetett ágyá sok gyommentesítése, 
és a talaj előkészítése az egynyá-

riak május közepétől esedékes 
beültetésére. A virágosításban 
arra törekednek, hogy mind a 
huszonkét paksi virágágy szemet 
gyönyörködtető látványt nyújt-
son. A terveket a város főkertésze 
készíti el: előnyben részesítve a 
magyar fajtákat nagyjából ötven-
ezer tő egynyári virágot ültetnek, 
a kétnyáriak mennyisége ennek 
körülbelül a fele szokott lenni. 
A forgalmasabb helyeken lévő 
kiemelt virágágyakban a már 
bevált növényeket alkalmazzák, 
ahol több fajtát látunk, ott „tesz-
telés” alatt is vannak virágok, és 
ha beválnak, akkor azokat a ké-
sőbbi években is ültetik.  Tavasz 
közeledtével további feladata a 
DC Dunakom Plusz Kft.-nek a 
szobrok „kicsomagolása” és le-
tisztítása, amivel március 15-ig 
kell végeznie a cégnek. Az utca-
bútorok tavaszi karbantartása is 
ilyenkor időszerű, ahogy a közte-
rületi és intézményi játszótereké, 

utóbbiak európai uniós előírá-
soknak való megfelelését rend-
szeresen ellenőrzi az illetékes 
hatóság. A játszótéri homoko-
zókban szükség szerint homok-
cserét végeznek vagy hőkezelik a 
homokot. A város közel húsz ját-
szóterének egy része be van kerít-

ve, ezeket reggel hat órakor nyit-
ják ki és este nyolc órakor zárják 
be. Mindemellett már elkezdték 
a téli síkosságmentesítéshez 
használt homok összetakarítását 
a város utcáin és járdáin gépi és 
kézi erővel egyaránt. 

Kohl Gyöngyi

Már elhelyezték az egykori rönkvár helyén a mászófalat a Fenyves-
Árnyas tömbbelsőben.

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE PÁLYÁZATOT HIRDET A PAKSI 

BENEDEK ELEK ÓVODA INTÉZMÉNYVEZETŐI
BEOSZTÁSÁNAK (MAGASABB VEZETŐ) ELLÁTÁSÁRA

A munkakörhöz tartozó főbb feladatok:
• az intézmény alapító okiratában meghatározott tevékenységi körökbe tartozó 
feladatok vezetői irányítása, az intézmény szakszerű és törvényes működésének 
biztosítása, a dolgozók felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• az intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai 
végzettség és szakképzettség, 
• pedagógus – szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre 2014. augusztus 1-től - 2019. július 31-ig szól.

A pályázathoz csatolni kell:
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,
• részletes szakmai önéletrajzot,
• a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát,
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• nyilatkozatot arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
• nyilatkozatot arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 7.
A pályázatot zárt borítékban Paksi Polgármesteri Hivatal Titkársági Osztályán kell 
benyújtani (7030 Paks, Dózsa György út 55-61.). A borítékon kérjük a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot feltüntetni: 3241/2014. valamint a beosz-
tás megnevezését: intézményvezető.
A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás a Paksi Polgármesteri Hivatal Tit-
kárságán kérhető személyesen vagy a 75/500-555-as telefonszámon.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. május 21.
Az állás legkorábban 2014. augusztus 1-jétől tölthető be.

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE PÁLYÁZATOT HIRDET A PAKSI  

NAPSUGÁR ÓVODA INTÉZMÉNYVEZETŐI
BEOSZTÁSÁNAK (MAGASABB VEZETŐ) ELLÁTÁSÁRA

A munkakörhöz tartozó főbb feladatok:
• az intézmény alapító okiratában meghatározott tevékenységi körökbe tartozó 
feladatok vezetői irányítása, az intézmény szakszerű és törvényes működésének 
biztosítása, a dolgozók felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• az intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai 
végzettség és szakképzettség,
• pedagógus – szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre 2014. augusztus 1-től - 2019. július 31-ig szól.

A pályázathoz csatolni kell:
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,
• részletes szakmai önéletrajzot,
• a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát,
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• nyilatkozatot arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
• nyilatkozatot arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 7.
A pályázatot zárt borítékban Paksi Polgármesteri Hivatal Titkársági Osztályán kell 
benyújtani (7030 Paks, Dózsa György út 55-61. A borítékon kérjük a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító számot feltüntetni: 3243/2014. valamint a beosztás meg-
nevezését: intézményvezető.
A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás a Paksi Polgármesteri Hivatal Tit-
kárságán kérhető személyesen vagy a 75/500-555-as telefonszámon.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. május 21.
Az állás legkorábban 2014. augusztus 1-jétől tölthető be.
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Az emberséget hiányolták, lemondtak
Lemondott a Vöröskereszt paksi 
szervezetének elnöksége. Az ötta-
gú vezetőség azért oszlott fel, mert 
nem tudja elfogadni továbbra 
sem a tényét, sem a körülményeit 
annak, ahogyan a titkárt, Feren-
cziné Vesztergombi Klárát me-
nesztették. Dr. Csuta Tamás im-
már ex-elnök azt mondta, hogy 
a jogszerűséget nem vitatják, vi-
szont a humánumot hiányolják. 
Az ügy, amelynek előzményei 
egy évre nyúlnak vissza, megjárta 
a munkaügyi bíróságot is. A Vö-
röskereszt első és másodfokon is 
nyert volt dolgozója ellen. 
Dr. Csuta Tamás emlékeztetett 
arra, hogy tavaly év elején a Vö-
röskereszt megyei igazgatósága 
gazdasági megfontolásokra és 
felső utasításokra hivatkozva 
hat órára akarta csökkenteni 
Ferenczi né Vesztergombi Klára 
addig nyolcórás foglalkoztatását, 
bérét. Ezt több ok miatt is mél-
tánytalannak tartják. Részben 
azért, mert a titkár 25 éven át 
dolgozott, munkája ellen kifogás 
nem volt. Másrészt azért, mert 
csupán egy-két év hiányzott ah-
hoz, hogy a nyugdíjhoz szüksé-
ges negyvenéves munkaviszonya 
meglegyen. 

– Azzal sem értek egyet, ha ezt 
egy cipőfelsőrész-készítő cég így 
intézi, de ez egy karitatív világ-
szervezet esetében, aminek rangja 
van, méltóságon aluli – foglalta 
össze dr. Csuta Tamás. Mint kifej-
tette, a szervezet, hogy munkáját 
társadalmilag elfogadottá tegye, 
önkénteseket hív soraiba, azok-
nak pozíciót ad, a véleményüket 
viszont nem veszi figyelembe. A 
munkaidő-csökkentésről nem 
kaptak tájékoztatást, majd süket 
fülekre találtak akkor, amikor vé-
delmükbe vették azt, akivel éve-
ken, évtizedeken át dolgoztak.  
– Valójában bohócok voltunk 
csak – összegezte. Kitért arra is, 
hogy a vezetőségben közismert, 
a Vöröskereszt tevékenységével 
szorosan összefüggő területen 
dolgozó személyek vállaltak fel-
adatot, s igyekeztek tapasztalatai-
kat hasznosítani. – Nem vagyunk 
róla tájékoztatva, miként képzelik 
a paksi szervezet munkáját, nem 
állunk semmilyen kapcsolatban a 
megyei igazgatósággal. Ilyen kö-
rülmények között nem vagyunk 
hajlandóak dolgozni – mondta a 
távozó elnök. Hozzátette, nemcsak 
neki, hanem másoknak is szemet 
szúrt, hogy néhány hete a Vörös-

kereszt Tolnai Megyei Szervezete 
álláshirdetést jelentetett meg, két 
munkatársat kerestek nyolcórás 
foglalkoztatásra. – Kérdezem én, 
ha akkor nem volt, most van erre 
keret? – jegyezte meg.
A meglévő létszámmal, helyette-
sítéssel oldották meg, oldják meg 
ma is a területi munkatársi felada-
tokat a paksi városi titkár távozása 
óta, tájékoztatta lapunkat a Ma-
gyar Vöröskereszt Tolna megyei 
igazgatója. Gulyás Katalin szavai 
szerint a munka zökkenőmentes 
volt, az önkéntesek továbbra is 
kiemelkedően végezték tevékeny-
ségüket, szervezték a véradókat, 
közreműködtek a véradások le-
bonyolításában, figyelmet fordí-
tottak a sokszoros véradók meg-
becsülésére. Példaként említette, 
hogy Pakson az atomerőmű tá-
mogatásával színvonalas véradó-
ünnepséget tartottak, Németké-
ren, Dunaföldváron jó hangulatú 
véradóbált szerveztek az önkén-
tesek. Kiemelt esemény volt nyá-
ron a Sárszentlőrincen szervezett 
egészségnap, ahol a Vöröskereszt 
önkéntesei színes és hasznos elő-
adásokat tartottak, a rendezvény 
keretében véradásra is lehetőség 
nyílott. Dunaszentgyörgyön szin-

tén nagysikerű egészségnapot tar-
tottak. Dunaföldváron a Kenedi 
Alap pályázatának köszönhetően 
sikerült folytatni a hagyományt, 
és megszervezték a közel húsz-
éves múltra visszatekintő ifjúsági 
tábort, ahol 46 gyermek részesült 
felejthetetlen élményben. A Duna 
13 program Tolna megyében Báta 
és Dunaföldvár településeken zaj-
lott. A Vöröskereszt utóbbi helyen 
a Tolna Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatósággal tájékoztató 
fórumot tartott. Nem maradtak el 
az elsősegélynyújtó tanfolyamok, 
versenyek sem. – Sajnos a befe-
jezett véradások száma a megyé-
ben, így Paks területén is 10%-kal 
csökkent, a véradók önzetlensége, 
az önkéntes és a főállású véradó-
szervezők fáradhatatlan munkája 
ellenére – jegyezte meg Gulyás 
Katalin hozzáfűzve, hogy minden 
véradóhely teljesítménye viszony-
lag kiegyenlített.
A városi vezetőség a munkaügyi 
per idejére felfüggesztette műkö-
dését, majd februárban lemon-
dott – emlékezetett az igazgató. 
Azt mondta, új vezetőség válasz-
tására kerül sor. Paks területére 
hatórás, részmunkaidős álláshir-
detést tesznek közzé.                 -vt-

Középpontban a környezettudatosság
Új kihívások, alternatívák a 
fenntarthatóság útján cím-
mel rendezett konferenciát a 
15 éves ÖKO Munkacsoport 
Alapítvány az eddig végzett 
munka összegzésére és a jövő 
feladatainak átgondolására. 

A környezettudatos magatartás 
folyamatos alakítását, a tájé-
koztatást és szemléletformálást 
zászlajára tűző ÖKO Munka-
csoport Alapítvány története 
1997-re nyúlik vissza, 1998 
márciusa óta bejegyzett alapít-
ványként tevékenykednek. Az 
Energetikai Szakközépiskolá-
ban megtartott ünnepi konfe-
rencián szó volt többek között a 
fenntarthatóságról, a gazdaság 

és ökológia szimbiózisáról, a 
tudomány felelősségéről, gya-
korlati feladatairól, a Nemzeti 
Éghajlat-változási Stratégia le-
hetőségeiről, tehát olyan témák 
jelentek meg, amelyek segítet-
tek megismerni a tudományos 
eredményeket, az országos 
szintű szabályozást és irányo-
kat a környezeti nevelés, a kör-
nyezetvédelem területén. A 
munkacsoport ezen ismeretek 
alapján kívánja meghatározni 
további célkitűzéseit, feladata-
it, mondta el Jantnerné Oláh 
Ilona, az alapítvány vezetője. A 
civilszervezet fontosnak tartja, 
hogy az új kezdeményezések 
mellett megtartsák hagyomá-
nyaikat, bevált és kedvelt prog-

ramjaikat. Ilyen a társasággal 
egyidős, felnőtteknek szóló 
Szeresd, óvd és védd! környezet-
védelmi vetélkedő, a Föld napi 
rajzpályázat, amellyel a gye-
rekeket szólítják meg, a több 
mint tízéves múltra visszate-
kintő Séta az egészségért prog-
ram vagy az Ültess fát, életfát 
akció, amelynek lényege, hogy 
kisbabáknak ajándékoznak fa-
csemetét, amelyet az igénylő 
családok a gyermek környeze-
tében ültetnek el és gondoznak. 
Mindemellett az alapítvány 
nevéhez fűződik számos isme-
retterjesztő előadás, filmvetítés, 
kiállítás, terepgyakorlat és ok-
tatási segédanyag. 

-gyöngy- 
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Viskig nem ért el a kijevi káosz

Kékhírek

Természetesen figyelemmel 
kísérem az Ukrajnában zajló 
eseményeket – reagált kérdé-
sünkre az önkormányzat nem-
zetközi kapcsolatokat koordiná-
ló tanácsnoka, Herczeg József. 
Mint köztudott, Ukrajnában for-
radalmi hangulatban váltották 
le Janukovics elnököt. Herczeg 
József elmondta, telefonon ér-
deklődött is, de megnyugtatták, 
Visken mit sem lehet érezni a 
Kijevben zajló eseményekből, az 
emberek nyugodtak, meglepő 
módon nem is foglalkoztatják 
őket a történtek. Paks Kárpátal-
ján fekvő partnertelepülésének 
polgármestere, Szajkó Károly is 
ugyanerről számolt be lapunk-
nak. – Annyit tudunk, annyit 
látunk itt, mint Pakson – össze-
gezte. Nyugalom van, nincsenek 
zavargások, mintha mi sem tör-
tént volna.
Mint kifejtette, úgy gondolja, 
némileg stabilizálódott a hely-
zet, így bíznak abban, hogy kel-
lő kompromisszummal sikerül 
lezárni az eseményeket.
Szajkó Károly arról is beszámolt, 
hogy Huszton járt járási tanács-
ülésen. A Régiók Pártját és a 
kommunista pártot eltörölték, 
a képviselők kiléptek, az admi-
nisztrációban káosz van, szinte 

működésképtelenné vált, részle-
tezte. Visk polgármestere szerint 
attól függően, hogy az ország-

ban kik kerülnek hatalomra, az 
is megeshet, hogy Ukrajna két-
három részre szakad.                 -vt-

Egy paksi lakos tett bejelentést 
a 112-es segélyhívón a minap 
az esti órákban, mert egy férfit 
látott kimászni egy autókeres-
kedés kerítésén. A gyanús alak 
egy csomaggal a hóna alatt ke-
rékpárral távozott. A rendőrök 
a helyszínre érve az akkor még 
ismeretlen elkövető nyomába 
eredtek. Egy ház udvarán meg-
találták a bejelentés alapján leírt 
biciklit és igazoltatták a 21 éves 
paksi S. Alexet. A fiatalember a 
rendőröknek beismerte, hogy a 
kerítésen átmászva az autókeres-
kedésben leszerelte egy tehergép-
kocsi akkumulátorát. 
Ugyanezen az estén futott be 
újabb hívás a Paksi Rendőrkapi-
tányság ügyeletére arról, hogy a 
6-os főút 99 km-es szelvényénél 
az erdőben illetéktelenek terme-
lik ki a fát. A helyszínre kiérkező 
járőrök tetten érték az elköve-
tőket, összesen nyolc személyt, 
akiket kisebb értékre elkövetett 
lopás miatt gyanúsítottként hall-
gattak ki.
Őrizetben vannak a duna-
földvári betöréssorozat feltéte-
lezett elkövetői. Dr. Kuti István 
rendőrkapitány számolt be róla, 
hogy a paksi nyomozók múlt 
szombatra virradóra egy Pest 
megyei település határában négy 
személyt előállítottak, akik meg-
alapozottan gyanúsíthatók azzal, 
hogy több családi házba betörtek 
az elmúlt hetekben Dunaföldvá-
ron. Az ellopott tárgyak egy része 
megkerült. Két személy ellen őri-
zetbe vételük mellett folytat eljá-
rást a Paksi Rendőrkapitányság, 
illetve előzetes letartóztatásukat 
kezdeményezték az ügyészsé-
gen. Dr. Kuti István azt mondta,  
az elmúlt hetek során nagyjából 
kéttucatnyi családi házba törtek 
be Dunaföldváron. A nyomozás 
során több elkövetői módszert, 
kört azonosítottak, egy besurra-
nó tolvajt korábban már el is fog-
tak. A most rendőrkézre került 
Bács-Kiskun megyei gyanúsítot-
tak úgynevezett utazó bűnözők, 
a városhoz semmilyen módon 
nem kötődnek, mondta a kapi-
tány.                                      -md-vt-

Martonyi János külügyminiszter beszédet mond a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 
Beregszászon március 1-jén. A külügyminiszter kijevi és donyecki látogatása után érkezett Kárpátaljá-
ra. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

FELHÍVÁS

A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány azzal a 
kéréssel fordul Önökhöz, hogy jövedelemadójuk 
1%-ával támogassák az Alapító Okiratunkban 
megfogalmazott alábbi célokat:
– A tudomány, az anyanyelvi kultúra, a művésze-
tek és a sport területén kimagasló teljesítményt 
felmutató 10-24 éves fiatalok és a velük foglal-
kozó felnőttek ösztönzése a további sikerekre és 
eredményekre; a felkészülésükhöz szükséges fel-
tételek biztosításának támogatása
– Kimagasló eredményeket elért fiatalok részére 
tanulmányaik folytatásához  ösztöndíj folyósítása

Adószámunk: 18850099-1-17

Segítségüket ezúton is köszönjük!

Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány 
Kuratóriuma
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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 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 demok-

rácia 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!

WMi, magyarországi németek évszázadok óta otthon vagyunk a Kárpát-medencében. Magyarország a hazánk. Ezer szállal kötődünk ugyan-
akkor őseink szülőföldjéhez, a német nyelvű országokhoz is. A testvérvárosi, testvérközségi kapcsolatok, a diákcserék sokasága, anyanyel-
vünk, kulturális értékeink megőrzéséért végzett munkánk támogatása mind-mind erősítik önazonosságunkat. 
A német nyelvű országok gazdasági, kulturális és szociális teljesítménye minket
is büszkeséggel tölt el, miközben például 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 egyenjogúság 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 helyi és országos céljaink megvalósításához az Önök támogatására van szükségünk! 
Ezért kérjük, az országgyűlési választásokra is kiterjedően  ( A regisztrációs lapon „a nemzetiségi névjegyzékbe való felvétel iránti kére-
lem”-nél a B pontot is jelölje meg !) vetessék fel magukat németként a nemzetiségi névjegyzékre és támogassák szavazatukkal a magyaror-
szági németek listáját!

Amennyiben a regisztrációhoz további információkat vagy segítséget szeretnének kapni, úgy kérjük, forduljanak bizalommal a Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzata Szekszárdi Irodájához ( Szekszárd, Garay tér 4. Tel : 74/419-948, Fax : 74/510-264, e-mail: lduszek@t-online.hu)!

 Dr. Józan–Jilling Mihály Heinek Ottó
 Tolna Megyei Német Önkormányzat Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
 elnök elnök

fizetett politikai hirdetés
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Nagy lehetőségek előtt áll Tolna megye
Interjú dr. Puskás Imrével, 
a megyei önkormányzat közgyűlésének elnökével

Több mint 30 milliárd forint fejlesztési 
forrás biztosan felhasználható lesz Tolna 
megyében az Európai Unió 2014-2020-
ig tartó költségvetési időszakában. 
További cél, hogy az ágazati operatív 
programokból a lehető legtöbb fejlesz-
tési forrás érkezzen Tolna megyébe és 
haladja meg az előző uniós finanszíro-
zási időszakban lehívott mintegy 100 
milliárd forintos támogatás összegét. 
Ebben a munkában van kiemelt szerepe 
a Tolna Megyei Önkormányzatnak. 

A megyei önkormányzatok 2012. január 
1-jétől az intézményfenntartói szerepből 
kilépve terület- és vidékfejlesztési felada-
tokat látnak el. Milyen lehetőségeket nyit 
meg ez az új terület?

Ez egy lényeges változás a megyék éle
tében. Az új feladatnak megfelelően a 
megyei önkormányzatok már korábban 
megkezdték a tervezést a következő eu
rópai uniós finanszírozási időszakra ké
szülve. A cél, hogy az uniós fejlesztési for
rásokat elsősorban gazdaságfejlesztésre 
tudjuk fordítani, így fontos, hogy Tolna 
megye vállalkozásai, önkormányzatai, 
civilszervezetei olyan fejlesztési tervekkel 
rendelkezzenek, amelyek megalapoznak 
egy hosszú távú gazdasági növekedést. 
Fontos az itt élő mintegy 230 ezer ember 
életminőségének javítása, stabil jövőkép 

megalkotása, a családok támogatása, hi
szen a teljes magyar társadalom számára 
probléma az elöregedés. 

A megyei önkormányzatnak milyen 
konkrét feladatai vannak a tervezéssel 
kapcsolatban? 

A Tolna Megyei Önkormányzat a 2014-
2020 közötti időszak tervezésében és ké
sőbbi végrehajtásában jelentős szerepet 
tölt be. Ennek tükrében megkezdtük a 
Tolna Megyei Területfejlesztési Program 
elkészítését. A projekt az Itthon, Tolnában 
címet viseli. A munka első fázisa a helyzet
értékelés volt, azaz felmértük, hogy mire 
van szüksége Tolna megyének ahhoz, 
hogy hosszú távon is garantálni lehessen 
a gazdasági növekedést. Ebbe a tervezési 
munkába több mint 200 partnert von
tunk be. Gazdaság-, humánerőforrás- és 
vidékfejlesztési szakmai, illetve kistérségi 
fórumokon egyeztettük elképzeléseinket 
a partnerekkel, akik weblapunkra is to
vábbíthatták projektötleteiket, amelyeket 
igyekeztünk beépíteni a Tolna Megyei 
Területfejlesztési Programba. A személyes 
megkeresések mellett online felmérést 
is végeztünk a gazdasági és a civil szféra 
szereplői között. A szakmai dokumentu
mok széles körű megismertetése jelenleg 
is tart, eddig mintegy nyolcszáz projekt
javaslat gyűlt össze a megyében.

Fotó: Ótós Réka
Bizonyára kiemelt helyen szerepel a prog-
ramban a paksi atomerőmű bővítése. Mi-
lyen további területen képzelik még el a 
fejlesztést?

A főbb támogatandó célterületek kö
zött találjuk a gazdaságfejlesztést és a 
vidékfejlesztést. Támogatásukkal javul
hat a gazdasági környezet, amely több 
munkahelyet és magasabb béreket je
lent. 
Tolna megye legjelentősebb ipari léte
sítményének, a paksi atomerőműnek a 
megújítása nemzetgazdasági érdek. A 
megállapodás értelmében a beruházás 
40%-át magyar cégeknek kell elvégezni, 
ami hatalmas forrást jelent a vállalkozói 
szektornak. Tolna megye érdeke, hogy 
az érintett cégek jelentős része a tér
ségből kerüljön ki. 
Sajnos nem csak Tolna megyére jellem
ző ma Magyarországon, hogy a helyben 
megtermelt növényi és állati eredetű 
élelmiszer-alapanyagokat az előállítás 
helyétől távol dolgozzák fel, a helyben a 
lakosság által elfogyasztott élelmiszerek 
pedig messziről, sok esetben külföldről 
kerülnek a fogyasztókhoz. Ezen szeret
nénk változtatni azzal, hogy támogatni 
fogjuk, hogy a helyben előállított éle
lem helyben kerüljön az asztalra. Így 
nemcsak a fogyasztó örülhet annak, 
hogy nem kell megfizetnie a tetemes 
szállítási költségeket és jó minőségű, 
helyi termék kerül az asztalára, hanem a 
helyi vállalkozóknak is biztos piacot, ez
által új munkahelyeket is jelent mindez. 
Átfogó megyei turisztikai fejlesztéseket 
tervezünk, a már meglévő turisztikai 
látványosságokat (Gemenc, gyógy- és 
termálfürdők, borvidékek, pincefalvak, 
várak, kastélyok) hálózatba szeretnénk 
kapcsolni. A program eredményeként 
jelentősen emelkedhet a Tolna megyé
ben töltött vendégéjszakák száma és 
ezáltal az ágazat jövedelmezősége.
Itthon, Tolnában most még egy szlogen, 
ami a Tolna megyei fejlesztések irányvo
nalát jelzi. Célunk, hogy 2020-ra minden 
Tolna megyei úgy érezhesse, valóban 
itthon lehet Tolnában, élhető környezet
ben, gazdaságilag stabil térségben ter
vezheti családja jövőjét.       Wessely Judit

(X)
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Újvárosi anziksz

Természeti különlegességek  
az atomerőmű szomszédságában

Ezzel a címmel jelent meg az 
atomerőmű üzemtörténésze, Be-
reg nyei Miklós új helytörténeti 
kötete. A Paks épített környezete 
1945-1990 alcímet viselő kiad-
vány a város II. világháború utá-
ni épített környezetében bekö-
vetkezett változásokat igyekszik 
nyomon követni. – Azért csak 
igyekszik, mert nem minden 
esetben sikerült elegendő infor-
mációt összegyűjteni – mondta 
a szerző, akinek ez már a tizedik 
könyve. Beregnyei Miklós azt is 
elárulta, hogy a képeslapgyűjte-
mény – az anziksz ugyanis annyit 
tesz, mint képeslap – elsősorban a 
helytörténet iránt érdeklődő utó-
doknak szól. Azért készült, mert 
ez az időszak fehér folt, senki nem 
dolgozta fel, ellentétben a korábbi 
korszakokkal.
Információforrásként elsősorban 
a Tolnai Népújság – korábban 

Tolna Megyei Népújság – szol-
gált, amely viszonylag pontosan 
nyomon követte egy-egy épület 
születését, funkcióváltását. Ezt 
a Paksi Hírnökben megjelent 
információkkal egészítette ki 
Beregnyei Miklós, így állt össze 
egyéves munka eredményeként 
a kézirat. Dr. Kovács Antalnál, 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
kommunikációs igazgatójánál 
kopogtatott vele. Nyitott kapukra, 
támogatásra talált, könyvét ezer 
példányban készítette el az erőmű 
nyomdája. Kapott belőle az atom-
erőmű minden nagyobb szerve-
zeti egysége és a város is, számolt 
be a szerző, aki már a folytatást 
tervezi. – Aki figyeli Paks épített 
környezetét, látja, hogy a ’90-es 
évektől egy új építésznemzedék 
kapott lehetőséget, munkájuk 
nyomán számos új épület szüle-
tett, megváltozott például a főutca 

képe amellett, hogy az utcát is fel-
újították. Ha elmegyünk egy épü-
let előtt, jó esetben a tervezőjének 
a nevét tudjuk csak, mást nem – 

indokolta Beregnyei Miklós azt az 
elképzelését, hogy a ’90-es évektől 
napjainkig tartó időszakot is kö-
tetbe rendezze.                              -vt-

Vincze Bálint Genuin című al-
buma után új természetfotókkal 
teli kiadványt jelentetett meg az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
Az Élet a Brinyón című album 

a Dunaszentgyörgyi-láperdőt 
mutatja be. A fotókat ezúttal dr. 
Kalotás Zsolt készítette csakúgy, 
mint a szöveget. Az ötlet azonban 
az atomerőmű tipográfusától, 

Vincze Bálinttól (képünkön) szár-
mazik, aki a tervezést, tördelést, 
nyomdai előkészítést végezte. Ő 
mondta el lapunknak, hogy a ki-
advány előzménye egy 2012. évi 
kormányrendelet volt, ami ter-
mészetvédelmi területté nyilvá-
nította a Dunaszentgyörgyi-láp-
erdőt, amit a helyiek Brinyónak 
is hívnak. Ez egy közel 332 hek-
táros, erdőkkel, lápvidékkel szab-
dalt terület, ami sokhelyütt szinte 
ősi állapotban van. – Az, hogy 
egy harminc éve működő atom-
erőmű kerítésszomszédságában 
egy ilyen természetvédelmi te-
rület van, mindenki számára 
pozitív üzenet. Ennek apropóján 
kerestem meg az atomerőmű ve-
zérigazgatóját. A menedzsment 
támogatta, hogy szülessen egy ta-
nulmány, amit szakavatott, hoz-
záértő ember készít – idézte fel 
Vincze Bálint. Dr. Kalotás Zsolt 
Tolnán élő agrármérnök, vadgaz-
dálkodási szakmérnök, doktori 

disszertációját ornitológiai témá-
ban írta. Munkája kezdetektől 
a természetvédelemhez köti, a 
Környezetvédelmi Minisztérium 
Természetvédelmi Hivatal Ma-
dártani Intézetét vezeti. Fényké-
pezőgépet 22 évesen vett először 
a kezébe, ő volt az első magyar 
természetfotós, akinek a National 
Geographic magazinban publi-
kálták a fotóját 2002-ben.
A számos természeti különleges-
séget felvonultató láperdőről a 
szerző így fogalmaz: „A Duna-
szentgyörgyi-láperdőnek, ennek 
a Paksi Atomerőmű árnyékában 
szerényen meghúzódó, kevéssé is-
mert, ámde sokarcú védett termé-
szeti területnek minden értékét 
egyetlen albumban teljes körűen 
bemutatni lehetetlen vállalkozás. 
A könyv képei csupán ízelítőt 
adhatnak abból a sok apróbb és 
nagyobb csodából, amivel az év 
bármely szakában az ide látogató 
találkozhat.”                           -tünde-
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Jó napot, mi újság?

Ring István
Már akkor bejáratos volt a Paksi 
Városi Múzeum épületébe Ring 
István, amikor az még polgári 
védelmi raktár volt. Abban az 
időben karbantartóként, majd 
amikor elkezdődött a múzeum 
építése, egy kft. üzemvezetője-
ként vett részt a faipari mun-
kákban. Gyakorlatilag amióta 
a múzeum létezik valamilyen 
formában, kapcsolatban áll az 
intézménnyel, két éve viszont 
főállásban felel azért, hogy az 
alkalomról alkalomra megúju-
ló kiállítóterekbe életet leheljen, 
valósághű enteriőrt teremtsen. 
A Természetből otthonunkba el-
nevezésű időszaki tárlaton pél-
dául, ahol a diákok a gyékény, a 
vessző és a nád felhasználásával 
ismerkedhettek, hamisítatlan pa-
raszti udvart varázsolt a csupasz 
falak közé. A kiállításrendező 
összetett feladatnak tesz eleget, 
egyszerre gondolkozik asztalos-
ként, lakatosként és festőként, a 
fémtől a fáig mindent megmun-
kál, mondja Ring István, akinek 
nemcsak ötlete és tehetsége, 
szerszáma is van ehhez. Azon 
kevesek egyike, aki gyerekként 
nem túl sokat törte a fejét, milyen 
pályát válasszon magának. Szüle-

ivel már tízéves korában rendsze-
resen bejárt a műhelybe, és mire 
nyolcadikos lett, már asztalosok 
mellett dolgozott. 
– Amikor először mentem be az 
asztalosműhelybe és megéreztem 
a frissen gyalult fenyődeszka illa-
tát, megpecsételődött a sorsom – 
meséli. Ezután a szünetben nem 
nyaralni, hanem asztaloskodni 
járt, hiszen a szakmát igazán így 
lehetett megtanulni. Asztalosként 
aktívan ma már nem dolgozik, 
de a családnak és a barátoknak 
olykor-olykor készít még egyedi 
bútorokat. – Ami fából megvaló-
sítható és nem vaskarika, bármit 
elkészítek, a lényeg, hogy helyre 
szabott, kreatív megoldás legyen, 
a szériát nem szeretem – árul-
ja el. Ötletei nyomán épült már 
meg a múzeumban parapetfal, 
kemence és kukoricagóré is, 
ottjártunkkor pedig az aktuális 
farsangi kiállításra készült elő 
Ring István. A múzeumpeda-
gógiai foglalkozásokhoz fából 
gyártja az eszközöket, például 
fakardot vagy vesszőfalmakettet, 
de a rendezvények hangosítá-
sában, megörökítésében is részt 
vállal. Tavaly komplett mesét írt 
a kollektíva Mikulás-műsorá-

hoz, ahol nem volt rest magára 
ölteni a mikulásjelmezt sem. 
A múzeumi légkör, ahol még a 
történelmet is magába szívhat-
ja, ideális munkahely, mondja a 
kiállításrendező hozzátéve, csu-
pán a nap nem elég hosszú, hogy 
minden kedves elfoglaltságának 
eleget tehessen. Az „öreg moto-
ros”, amikor csak teheti, szívesen 
bütyköli idős paripáját: talán a 
paksiaknak külön már be sem 
kell mutatni a pannoniás Ring 
családot, amelynek tagjai hűsé-
ges veterán gépeikkel bejárják 
az egész országot. Nemcsak be-
járják, évenként veteránmotoros 
találkozót is szerveznek. Legyen 
az akár veteránjármű-börze, egy-
napos találkozó, kiállítás vagy 
verseny, a helyiek is nem egyszer 
gyönyörködhettek a messziről 
ideérkező járműmatuzsálemek-
ben. Kellő támogatás hiányában 
a rendezvény ezután az országot 
járva szerveződik, mivel családi 
költségvetésből lehetetlenné vált 
a több száz fős esemény megtar-
tása, mondta el Ring István. Az 
asztalos így sem unatkozik, kö-
zel egy éve új vállalkozásba, sző-
nyeg- és kárpittisztításba fogott. 
Emellett nemsokára lesz húsz 

éve, hogy vőfélykedni kezdett. 
Mivel itt nem volt hagyomány, 
tíz év zenélés tapasztalata alap-
ján úgy látta, nagy szükség van 
arra, hogy valaki a lakodalmakon 
kordában tartsa az eseményeket. 
Levéltárban is utánajárt annak, 
mi is a csínja-bínja a szakmának. 
Nem kérdés, hogy rátermett fő-
rendező, aki ismeri, tudja, hogy 
csengő hangú, tréfát kedvelő 
ember, ráadásul amióta az eszét 
tudja, a bajsza is hozzátartozik 
a természetes imidzséhez. Mint 
mondja, az arcát azóta nem érin-
tette borotva, amióta leszerelt 
a hadseregtől, kackiás, hetyke 
büszkeségével pedig már hiva-
talos fórumon is sikert aratott. 
Három évvel ezelőtt a negyedik 
kunsági bajuszfesztiválon Né-
metországból, Franciaországból, 
Erdélyből és Angliából is jöttek 
bajuszosok, szakállasok, hogy 
megmérettessék magukat, köz-
tük lett ezüstérmes kifent magyar 
bajusz kategóriában Ring István 
ékessége. Azóta nem vett részt 
hasonló megmérettetésen, ele-
gendő elismerés számára, hogy 
felesége – a borosta ellenzőjeként 
is – huszonhat éve mellette van.                                

Matus Dóra
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Magabiztos alapszakasz- 
győzelem
Nagy fölénnyel nyerte meg az 
Atomerőmű SE a férfi NB I-es 
kosárlabda-bajnokság alapszaka-
szát. Braniszlav Dzunics tanít-
ványai 22 mérkőzést játszottak, 
melyből 18-at megnyertek és 
csak négyszer hagyták el vesz-
tesen a pályát. A Gesztenyés úti 
csarnokban nem termett babér az 
ellenfeleknek, vendégként Zala-
egerszegen, Kaposváron, Pécsett 
és Székesfehérváron nem sike-
rült nyerni Körtélyesiéknek. A 
piros-kékek  átlagban 83,3 pontot 
szereztek és 70,5 pontot kaptak. 
A játékoskeret erősségét mutatja, 
hogy az utóbbi hónapokban (és 
jelenleg is) többen sérültek, ennek 
ellenére – leszámítva egy kisebb 
hullámvölgyet – ez a pályán nem-
igen látszott meg. A szakvezetés 
már most gondolt a jövőre és új 
szerződéseket kötött a magyar já-
tékosokkal: Eilingsfeld János, Ko-
vács Ákos, Körtélyesi Gergely és 
Tóth Ádám még két évig, Kerpel-
Fronius Balázs, Medve Máté, 
Luka Markovics és Szabó Zsolt 
pedig további egy évig biztosan az 
ASE játékosa lesz.
Most a középszakasz következik, 
amelynek felsőházában az első 
öt (kiegészülve a Szolnoki Olaj 
KK csapatával) oda-visszavá-
gó alapon játszik egymással. Az 
alapszakaszbeli eredményeket 
nem viszik magukkal, az alap-

szakasz-győztes ASE és a Szolnok 
3, az alapszakasz-második Alba 
Fehérvár és a harmadik helyen 
végző KTE-Duna Aszfalt 2, míg a 
negyedik Sopron KC és az ötödik 
helyezett Kaposvári KK 1 pontot 
kap. Az alsóházi középszakasz-
ban az alapszakasz-eredményeket 
viszik tovább, és két kört játszik 
egymással a hét csapat. Az ASE 
első középszakasz-mérkőzését 

március 8-án Kaposváron játssza.
A rend kedvéért essék szó az utol-
só alapszakasz-mérkőzésekről is. 
A pécsi és a fehérvári vereség után 
hazai pályán csak a győzelem volt 
elfogadható az ASE számára a 
Szeged ellen. Különösen annak 
tudatában, hogy siker esetén már 
biztos az alapszakasz-győzelem a 
hátralévő két forduló eredménye-
itől függetlenül. Ha nehezen is, de 

hozta a kötelezőt a paksi csapat, 
bár a végeredmény kissé csalóka: 
a 34. percben még csak 3 pont 
volt az Atomerőmű előnye. ASE–
Naturtex-SZTE-Szedeák: 79-65.
A következő fordulóban Sopron-
ban lépett pályára a piros-kék 
társaság, a hazaiaknak a jobb 
alapszakasz-helyezés volt a cél, 
Körtélyesiéknek pedig visszavá-
gási lehetőség a Magyar Kupa-
elődöntőben elszenvedett vere-
ségért. A visszavágás fényesen 
sikerült, a harmadik negyedben 
már 60-28-ra is vezetett a paksi 
csapat a Sabáli-legénység ellen. 
Az utolsó felvonásra már nem 
sok megválaszolatlan kérdés ma-
radt, félgőzzel is tartotta 20 pont 
körüli előnyét az ASE. Sopron 
KC–Atomerőmű SE: 59-76.
Az alapszakasz utolsó meccsét 
a Gesztenyés úton játszották a 
Dzunics-tanítványok a várakozá-
son alul teljesítő Jászberény ellen. 
A vendégeknél pályára lépett a 
frissen igazolt, 221 cm magas, 
korábbi NBA-játékos Bruno 
Sundov, aki 23 pontjával nagy 
érdemeket szerzett abban, hogy 
csapata a negyedik negyed elejé-
ig tartotta a lépést az ASE-val. Az 
utolsó felvonásban már 18-cal is 
ment az Atom, az elfáradó ven-
dégeknek már csak a kozmetiká-
zásra futotta. ASE–FORTRESS 
Jászberény 73-63.      Kovács József

A Szombathelyről elkül-
dött Justin Robinsont 
kisebb meglepetésre leigazolta 
a listavezető Atomerőmű SE. 
A paksi vezetőedző, Braniszlav 
Dzunics szerint erre amiatt 
volt szükség, mert a csapat 
elsőszámú irányítója, Deonta 
Vaughn folyamatosan hátsérü-
léssel kénytelen pályára lépni. 
A játékos a Jászberény ellen 
mutatkozott be új csapatában. 
Az 1987-es születésű Robinson 

186 cm magas brit válogatott. Négy szezont húzott le az NCAA-
ben szereplő Rider egyetem csapatánál, ahol az utolsó két évben 
már meghatározó játékos volt. Görögországban kezdte meg 
profi karrierjét 2011-ben, ahonnan Ciprusra vezetett az útja. A 
2012/13-as idényt Ukrajnában kezdte a BC Kyiv játékosaként, de 
a gondokkal küzdő csapattól februárban megvált, és Svédország-
ba tette át székhelyét. A nyári kontinenstornán négy mérkőzésen 
lépett pályára Nagy-Britannia nemzeti együttesében. A 2013/14-
es szezont az olasz első osztályban szereplő Vanoli Cremona csa-
patában kezdte, de a Falcóhoz írt alá. Szombathelyen 12 meccsen 
14,5 pontot, 2 lepattanót és 2,7 gólpasszt átlagolt. 

Érmek Prágából 
Újabb szép sikereket értek el az 
ASE dzsúdósai, ezúttal a prágai 
European Openről jöttek haza 
érmekkel. Csoknyai László a 81 
kg-os súlycsoportban a román 
Halast, a kazah Abdullajevet, az 
örmény Csaparjant és az olasz 
Marconcinit is ipponnal legyőz-
ve jutott a döntőbe. A fináléban 

a vb-ezüstérmes Mrvaljevics volt 
az ellenfele, aki egyetlen intéssel 
bizonyult jobbnak nála, így ezüst-
érem került Laci nyakába.
Cirjenics Miklós a 100 kilogram-
mosok között a lett Reskót, a len-
gyel Pintalt, majd az elődöntőben 
az Ázsia-bajnoki bronzérmes 
kirgiz Mamedovot győzte le. A 

döntőben már jukóval vezetett a 
korosztályos vb- és Eb-érmeket 
begyűjtő belga Nikiforov ellen, 
ám végül az ő nyakába is ezüst-
érem került. A +100 kg-ban Bor 
Barna a szlovén Dragic ellen ara-
tott papírforma-győzelmet, utána 
azonban kikapott a 100 kilogram-
mosok között Európa-bajnok, 

kétszeres vb-bronzérmes Lukas 
Krpalektől. A folytatásban Barna 
előbb az orosz Volkovot, majd a 
román Nateát is verte, s így a do-
bogó harmadik fokára állhatott 
fel. A 73 kilogrammos Kiss Nor-
bert ugyancsak öt meccset vívott, 
hármat megnyert, végül a hetedik 
helyen végzett.                               (kj)
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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

Megújul a motocross-pálya

Búcsúztak a Ligakupától
A Fehérvári úti klubházba vár-
ta szurkolóit február végén az 
MVM-Paks labdarúgócsapatá-
nak vezetése. Az immár hagyo-
mányos ankéton a drukkerek sze-
mélyesen is találkozhattak Csertői 
Auréllal, a klub januárban kine-
vezett vezetőedzőjével. A tréner a 
felkészülés mellett Nyári Tibor sé-
rüléséről és a Pécs elleni 1-1-gyel 
végződött idegenbeli Ligakupa-
mérkőzésről is beszélt. – Az elter-
vezett munkát megvalósítottuk, 
de kisebb-nagyobb sérülések hát-
ráltatták a folyamatos gyakorlást – 
nyilatkozta az MVM-Paks edzője. 
Az összejövetelen bemutatkozott 
a régi-új szerzemény Lázok János, 
aki félévi győri kölcsönadás után 
tért vissza, valamint az egyetlen új 
igazolás, Tóth Bence, aki koráb-
ban a Ferencvárosban és Pápán 
szerepelt. 
– Október vége óta készülök a 
csapattal, a társak gyorsan befo-

gadtak, igen jó közösség van a 
csapatnál. Pozitív számomra az 
is, hogy csak magyar játékosok 
vannak. A télen keményen dol-
goztunk, hogy eredményesek 
legyünk tavasszal – fogalmazott 
a középpályás. Az értékelők és az 
ismerkedések után kötetlen be-
szélgetés formájában folytatódott 
az ankét kendőzetlen kérdésekkel 
és őszinte válaszokkal.
Az OTP Bank Ligában a 18. já-
téknapon a Puskás Akadémia FC 
ellen idegenben 1-0-s vereséget 
szenvedett a paksi társaság, így 
visszacsúszott a 14. helyre. A Li-
gakupában pedig 3-1-es vereséget 
szenvedett az MVM-Paks, így bú-
csúzott a sorozattól. Az első hazai 
bajnoki mérkőzést a Videoton 
ellen március 9-én 18.30-kor ren-
dezik. A drukkerek a belépéshez 
vigyék magukkal személyazono-
sító okmányaikat is a Fehérvári 
úti stadionba.                Faller Gábor

A következő idényre való fel-
készüléssel telt a téli időszak a 
Paksi Autó-Motorsport Egye-
sületnél, a versenyzők kondi-
cionális edzéseket végeztek és 
nem mellesleg szponzorokkal 
tárgyaltak, támogatókat gyűj-
töttek. Februárban hagyomány-
teremtő szándékkal csapatépítő 
tréninget is szerveztek. Mind-
erről Péter Gyulát, a PAMSE 
elnökét kérdeztük, aki elmond-
ta, hogy évnyitó közgyűlésükön 
Gyutai Attila (gyorsasági) és 
Márkus László (MX és Enduro) 
lemondott a tisztségéről. Előb-
bi pótlását (Gyutai Attila tavaly 
kilépett, hogy Adrián pályafu-
tását egyengesse) nem tudták 

megoldani, így az a feladatkör 
továbbra is az elnöké lesz. Már-
kus László helyett Nagy Andrást 
választotta meg a közgyűlés.
Körvonalazódik a versenynap-
tár, majdnem minden időpont 
megvan, amiben az egyesület 
érdekelt. (Az információk a 
paksi-amse.hu oldalon is meg-
találhatók.) Péter Gyula hoz-
zátette, hogy idén nem tudják 
vállalni  paksi versenyek rende-
zését, ehelyett a pálya javítására 
és technikai komfortjára fóku-
szálnak, majd a pályalicensz 
megújítására, ami feltétele a ver-
senyek rendezésének.
– Jövőre szeretnénk egy kupa 
rendezésének a lehetőségét  is 

megszerezni. A pályával kapcso-
latosan az év elején egy nagyobb 
volumenű átalakítás történt, 
ez a nyomvonal és a technikai 
elemek módosításával is járt, 
tavasszal pedig az észrevételek 
alapján finomítjuk és javítjuk. 
A gyerekeknek, quadosoknak és 
a téli edzéseknek teret biztosító 
kispálya nyomvonala is átalakul, 
a pálya komfortjának javítása 
is idei feladat lesz. Aktualizál-
va lettek a pályarendszabályok 
és a használati rend is. A pálya 
karbantartását idén már Nagy 
András koordinálja.
A PAMSE elnöke hozzátette: 
az egyesület civilszervezetként 
segíti a Városi Baleset-meg-

előzési Bizottság munkáját, és 
jó viszonyt ápolnak a rendőr-
kapitánysággal, így rengeteg 
tapasztalattal rendelkeznek a 
közös fórumoknak köszönhető-
en. – Tanácsokkal tudjuk ellátni 
az útnak induló motorosokat a 
biztonságos védőfelszerelések 
és alapvető vezetéstechnikai is-
meretek témakörében, tagjaink 
számára pedig profi vezetés-
technikai tréningeken való rész-
vételt biztosítunk. Az alapvető 
üzenetünk az, hogy csak meg-
felelő védőöltözetben és nagyon 
figyelmesen közlekedjünk. Aki 
pedig gyorsan szeret(ne) moto-
rozni, azt várjuk a versenypályá-
kon!                                        -efgé-
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Megújuló energiaforrások 
a Paksi Bóbita Bölcsődében
Helyi villamosenergia-igényének kielégítését megújuló energiaforrá-
sokkal biztosítaná a Paksi Bóbita Bölcsőde. Több paksi közintézménnyel 
egyetemben ennek céljából pályázott napelemes rendszerekre, a megva-
lósításra európai uniós pályázaton nyert az Új Széchenyi Terv Környezet 
és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Nap-
elemes rendszer kiépítése a Paksi Bóbita Bölcsőde részére” című pályá-
zaton. A tervek szerint több középületen – a polgármesteri hivatalon, a 
Csengey Dénes Kulturális Központon és a helyi óvodákon is napelemeket 
helyeznek el energiatakarékossági beruházások keretében.
A támogató okiratot nemrégiben a Bóbita Bölcsőde is megkapta, ennek 
értelmében 30.513.147 forintot nyert el az intézmény elektromos-ener-
gia termelésére használatos napelemekre. Amint az időjárás engedi, 
elkezdik a rendszerek felszerelését, ügyelve arra, hogy a gyermekintéz-
ményben lehetőség szerint a hétvégéken történjenek a zajjal járó sze-
relési munkák. A kivitelezés minden helyszínen csupán néhány napot 
vesz majd igénybe. A beruházás határideje 2014. június 30., amely az 
Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg. 

Mezőgazdasági 
termelők, 

gazdálkodók 
figyelem! 

A Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 
megkezdte a 2014. évi területalapú támogatások 

előfinanszírozását.

A finanszírozás maximális mértéke: 
az előző évi támogatás 80%-a.

Használja ki a lehetőséget, s ebből finan szírozza 
a 2014. év tavaszi munkáinak költségeit!

Részletekről érdeklődjön 
a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 

kirendeltségénél: Paks, Táncsics u. 4.
Tel: 75/310-409,  75/511-188.

A világversenyeken 2013-ban 1-6. 
helyezést elért Tolna megyei spor-
tolók között a Celőke Mezőföldi 
Íjász Egyesület három versenyzője 
– Kerekes Szilveszter, Kovács Gá-
bor Zsigmond és Makai Róbert – 
is elismerésben részesült a minap 
Szekszárdon. Makai János elnök 
az eredményekről és az idei fel-
adatokról beszélt a Paksi Hírnök-
nek leszögezve, hogy a fejlődés 
2007-es alakulásuk óta jól látható. 
2010-ig hárman-négyen verse-
nyeztek, most már tízen vannak: 
három nő és hét férfi, akiknek 
van versenyengedélye. Az ered-
ményekből kiderül, hogy 2013-
ban csúcsteljesítményt nyújtott a 
csapat, két Európa-bajnoka is lett 
az egyesületnek Gyetvai Attila és 
Kerekes Szilveszter személyében. 
Hipszki Edit és Makai Róbert 
ezüstérmet nyert és Kun Alíz is 
az első hatban végzett az Európa-
bajnokságon különböző kategóri-
ákban. 

– Igen komoly teljesítmény ez, 
igen komoly kihívásokkal együtt. 
Makai Robi két számban lett or-
szágos bajnok, terepíjászatban 
és 3D-íjászatban, Szilveszter is 
országos bajnok lett, és ezüstér-
mek is születtek az ob-n szintén 
több kategóriában, tehát tényleg 
nagyon sok helyen megmutattuk 
magunkat. Makai Róbert válo-
gatott lett, így kikerült Olasz-
országba, ahol nagyon komoly 
eredményt ért el az első nemzet-
közi versenyén – mondta el Ma-
kai János. 
Itthon most indul majd a Grand 
Prix 3D íjászatban, amely négy 
állomásból és az országos bajnok-
ságból áll. A négy állomás közül 
az egyiket Cseresznyéspusztán 
rendezik július 16-17-én. 
– Március 30-án megtartjuk 
Cseresznyésben a GP-verseny 
főpróbáját, most erre készülünk. 
Országos szinten meghirdettük, 
úgyhogy nagy létszámra számí-

tunk. Egyesületünk legfőbb célja, 
hogy be tudjon csatlakozni az 
országos versenyrendszerbe – fo-
galmazott az egyesület elnöke.
A Celőkének idén nem sok nem-
zetközi versenye lesz itthon, de 
jövőre annál több. Makai Róbert 
a lettországi Európa-bajnokságra 
készül, míg Makai János a zág-
rábi terepíjász világbajnokságra 
is szeretne kijutni a válogatott 
tagjaként. A szövetség becsatla-
kozott az Alpok-Adria Kupába, 
amelynek Nádasdon lesz egy 
fordulója 2014-ben. 2015-ben 
Gödöllőn lesz a Nemzetközi Te-
repíjász Szövetség 3D világbaj-
noksága, ahol a sportág legkivá-
lóbbjai is részt vesznek majd. 
Az íjászat – holott olimpiai 
sportág – itthon messze nem 
olyan népszerű, mint a kosár-
labda, a foci vagy a kajak-kenu, 
ahol az utánpótlás-nevelésnek 
komoly hagyományai vannak. 
A Celőke utánpótlása mindösz-

sze 6-7 főből áll, akik részt vesz-
nek diákolimpiákon és iskolai 
bajnokságokon. – Május 17-én 
mi rendezzük a régióban a diák-
olimpiai kvalifikációs versenyt a 
Paksi Sportegyesület segítségé-
vel. Van két nagyon tehetséges 
tízéves kislányunk, akik, úgy néz 
ki, hosszú távon nálunk marad-
nak. Ők a többi utánpótlás-ver-
senyzőnk mellett remélhetően 
már indulnak a diákolimpián – 
fogalmazott Makai János hozzá-
téve: idén szeretnék az egyesület 
támogatói körét a nagyadózók-
kal bővíteni, hogy a versenyekre 
és legfőképp az utánpótlásra is 
forrásokat fordíthassanak. Mun-
kája elismerését is jelenti, hogy a 
Celőke elnökét a Magyar Terep-
íjász Szakbizottság vezetőjének 
nevezték ki. – Most alakulunk 
újra, próbálok egy lelkes csapatot 
összehozni, hogy az íjászat ezen 
ágát is talpra állítsuk – húzta alá 
Makai János.                           (joko)

Csúcsteljesítményt nyújtottak 2013-ban

22 n Paksi Hírnök, 2014. március 7.



T E M E T K E Z É S
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2. 

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

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok 
és koszorúk rendelése

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

A Café Bongo elbúcsúzott, jönnek a Faterok
Nem csak fateroknak
Szárnyra kapott a hír, hogy 
hamarosan új szórakozó-
hely nyílik a Café Bongo 
helyén Faterok néven. Mi-
ért pont Faterok? – kérdez-
tük Mukli Zsoltot, az indu-
ló hely egyik tulajdonosát.

– Édesapáink tiszteletére dön
töttünk az elnevezés mellett, 
ezzel tisztelegve emléküknek. 
És mivel mi is gyakorló édes
apák vagyunk, a névválasztás 
tökéletes.
– Miben lesz ez más, mint az 
eddig ott üzemelő szórako-
zóhely és miben fog többet 
nyújtani, mint az eddigiek?
– Tolnai lévén annak idején 
rengeteget jártam Paksra 
szórakozni, edzeni, sok ba
rátom volt és maradt, meg
szerettem a helyet és az 
embereket. Amikor meghal
lottam, hogy a régi szóra
kozóhely átvehető, kaptam 
az alkalmon, a barátommal 
osztottunk-szoroztunk és 
úgy döntöttünk, közösen be
levágunk. Régi álmunk válik 
valóra azzal, hogy egy iga

zán igényes szórakozóhelyet 
tudunk megvalósítani. Első
ként egy jó kis kávézó ötlete 
merült fel bennünk, aztán a 
gondolatok szárnyra kaptak 
és így alakult ki a Faterok 
Brasserie&Café. A Faterok 
hétköznap kávézóként fog 
működni, péntektől pedig 
felpezsdül a hangulat és ze
nés szórakozóhellyé alakul át 
a hétvégére. Azt, hogy mivel 
fog többet nyújtani, első
sorban a vendégeink döntik 
majd el. Mi igyekszünk kicsit 
többet adni az ital és kávé
választékban, mint a meg
szokott kávézók, bulihelyek, 
szeretnénk különleges prog
ramokkal feldobni a hétköz
napokat, hétvégéket. A zenei 
kínálat is igazodni fog a ven
dégek ízléséhez.
– A névben mire utal a 
Brasserie kifejezés?
– A finom belga söröket ked
velők biztosan tudni fogják.
– Kiket vár a Faterok, melyik 
az a réteg, amelyik megtalál-
ja az ízlésének megfelelő ze-
nét, programot?

– Elsősorban a 25 év feletti
eket szeretnénk megcélozni, 
de természetesen a fiatalabb 
közönséget is várjuk. A hely 
kialakítása, a programok, le
hetőségek, a hétvégi buli – 
nevezzük diszkónak – zenei 
kínálatában is inkább a fent 
említett korosztály igényeit 
fogja kielégíteni. Hétköz
napokon egyébként a már 
megszokott kávékínálattal, 
kávéspecialitásokkal, külön
leges italokkal, alkoholos és 
alkoholmentes koktélokkal 
várjuk a vendégeket. Hétvé
gén a kínálat ugyan megma
rad, de estére zenés szóra
kozóhellyé alakulunk át, ahol 
ismert DJ-k és zenei fellépők 
fognak gondoskodni a jó 
hangulatról. A felkészült és 
képzett személyzet pedig a 
vendégek maximális kiszol
gálásáról és biztonságáról 
fog gondoskodni.
– Ha nem szeretnék kávézni, 
diszkóba járni, de szeretném 
itt tartani a születésnapi bu-
lim vagy egy családi összejö-
vetelt, lesz rá lehetőség?

– Természetesen erre is gon
doltunk: a Faterok tervezése
kor figyelembe vettük, hogy 
lehetőséget nyújtsunk csalá
di ünnepek, baráti találkozók 
megszervezésére is. Külön 
VIP-terem kerül kialakításra, 
ahol meghittebb közegben 
lehet akár ünnepelni, akár 
üzleti találkozót szervezni. 
Aki különlegességre vágyik, 
annak lehetősége lesz részt 
venni havonta tervezett 
gasztronómiai programja
inkon, ilyen lesz a sajtok és 
borok násza, a csokoládé és 
borestek, a konyak és szivar
kóstolók, a dzsesszestek.
– Ezek igazán jól hangzanak! 
Mikorra várhatjuk a Faterokat?
A tervezett nyitás 2014 ta
vasza, kora nyara. Bízunk 
benne, hogy tényleg sikerül 
megvalósítani az álmunkat 
és egy igényes, szerethető 
szórakozóhelyet kialakítani, 
ami méltó lesz vendégeink 
bizalmára és fix pont lesz a 
szórakozni és kikapcsolódni 
vágyóknak. Sok szeretettel 
várjuk Önöket!                     (X)

834 m2-es 
közművesített 

építési telek eladó 
Dunaszentgyörgyön, 

a Tolnai Lajos 
utcában.

Irányár: 3 millió.
Telefon: 

20/9731-444
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Zambelli COLORFERR Kft.
györkönyi telephelyére:

RAKTÁROS KOLLÉGÁT KERES,
RÉSZBEN ADMINISZTRÁCIÓS FELADATOK ELVÉGZÉSÉRE

- Legalább szakmunkás végzettséggel
- 8 órás munkarendben

- Számítástechnikai jártasság előnyt jelent
- Targoncavezetői engedély (gáz+elektromos) előnyt jelent (nem feltétel)

- Elvárás: pontos, precíz munkavégzés
 

Jelentkezni önéletrajzzal lehet Lengyel Attila raktárvezetőnél.
Postacím: 0198/1 hrsz., H-7045 Györköny, vagy az attila.

lengyel@zambelli.hu e-mail címen.

Uniós támogatásból valósul meg 
a Pé-Me Kft. energiaellátását 
segítő napelemes fejlesztés
Több mint 15 millió forint vissza nem térítendő európai uniós tá-
mogatás segítségével valósítja meg beruházását a Pé-Me Építő-
anyag Kereskedelmi Kft. A projekt keretében napelemes rendszer 
kiépítésre kerül sor a cég telephelyén.
Péri László ügyvezető tájékoztatása szerint a fejlesztéssel a cég éves
energiafelhasználásának legalább 50%-a lesz kiváltható a nap-
elemek által termelt megújuló energiával. A Kft. számára kiemelt 
szempont, hogy a működési költségek számottevően ne emelked-
jenek, és lehetőség szerint alternatív energiaforrások bevonásával 
tovább csökkenjenek a versenyképesség megőrzése, fokozása ér-
dekében.
A Pé-Me Kft. a megvalósuló projekttel olyan példát kíván mutatni, 
melyhez hasonló Magyarország más pontján is felépíthető, elősegítve 
hazánk 2020-ra vállalt megújuló forrásból származó energiaterme-
lésre vonatkozó részarányát. E cél egybeesik az Új Széchenyi Terv 
zöldgazdaság-fejlesztési koncepciójának egyik kiemelt céljával, a 
megújuló energiaforrásokon alapuló technológiák ösztönzésével.

Kapcsolat: Péri László ügyvezető
Név/cím: Pé-Me Kft. 7030 Paks 
Fehérvári út 31.
Telefon/fax:75/510-580
Email: info@ujhazpaks.hu

CSOMAG AKCIÓ!
KOMPLETT SZEMÜVEG

Csomag tartalma:
• Látásvizsgálat • Szemüvegkeret

•  Szemüveglencse
• Tükröződéscsökkentő réteg

• Karcmentes réteg  • Munkadíj

Az akció részleteiről érdeklődjön üzletünkben!
Az akció időtartama március 1-től 31-ig

LENS OPTIKA, 
Paks, Dózsa György út 35.
Telefon: 75/511-246

20 990 Ft

15 990 Ft
9 990 Ft

INGATLANOK 
ÉRTÉKBECSLÉSE, 
ELADÁSA
 
Pakson, az Ősz utcában jó állapotú, 
1907-ben épült 83 m2-es műemlék 
présház eladó. Irányár: 3,1 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, frissen felújított 86 m2-es, 
3 szoba, nappali, konyhás, gázkonvek
toros, cserépkályhás, villanyfűtéses, 

ipari árammal ellátott 45 m2es mel
léképület, 1000 m2es telken, sok gyü
mölcsfával eladó. Irányár: 20,5 M Ft.

Pakson, az Ősz utcában 190 m2es 
présház, pince, első felén garázzsal el
adó. Irányár: 3,85 M Ft.

Pakson, a Kossuth Lajos utcában 3 
lakásos társasházban 58 m2es össz
komfortos udvartéri lakás + 765 m2es 
építési telek eladó. Irányár: lakás 12,5 
M Ft. Építési telek: 5,5 M Ft.

Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos

Tel: 06-70/310-8374
E-mail: fonyolajos@freemail.hu 


