Paks emlékművet állít a nemzeti összetartozás napjára, Gaál Tamást ennek
elkészítésével bízta meg a városvezetés. A Munkácsy Mihály-díjas szobrászművészt budafoki műtermében faggattuk a készülő alkotásról.
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Döntés után
Tizenhárom témát tárgyalt
márciusi ülésén a város képviselő-testülete. A közalapítványok
kuratóriumi
beszámolójának
egyhangú elfogadása után a személyes gondoskodást nyújtó
szociális és gyermekjóléti intézmények térítési díjait állapította
meg a grémium.
– Alapvetően az elmúlt évben
alkalmazott díjakat hagyta jóvá
a testület, egy esetben eszközölt
emelést. A házi jelzőrendszeres
segítségnyújtás esetén az eddigi
napi 50 forint helyett 60 forintban állapította meg az idei díjat
– fogalmazott Hajdú János polgármester.
Idén is segíti a panel-, illetve hagyományos szerkezetű lakások

felújítását az önkormányzat, a
keretösszeg 50-50 millió forint.
A grémium idén nem várta meg
a kormány által ígért központi
támogatást, értesüléseik szerint
csak az év második felében jelenik meg az állami kiírás. – Nem
szerettük volna ezt az évet elveszteni – fogalmazott ennek
kapcsán a polgármester. Mintegy tíz éve juthatnak az ingatlantulajdonosok önkormányzati
pályázaton hőszigetelési, fűtéskorszerűsítési
támogatáshoz,
ennek köszönhetően a lakótelepi
lakások több mint 80%-a, a hagyományos építésűek több mint
20%-a korszerűsödött.
– Az önkormányzat továbbra
is a hőszigetelést, a nyílászáró-

cserét, a belső műszaki felújítást támogatja, vagyis az olyan
fejlesztéseket, amelyek energia-megtakarításhoz vezetnek.
Hőszivattyút és egyéb hosszabb
megtérülési idejű beruházásokat nem támogat a kiírás. A
pályázat tartalmi elemei megegyeznek az előző éviekkel, az
adatlap már elérhető a város
honlapján. A városvezetés bármikor leállíthatja a pályázatot,
ha úgy látja, hogy elfogy a fedezet, de az előző években arra is
volt példa, hogy menet közben
megnövelte a keretet vagy átcsoportosított a keretek között
– összegzett Hajdú János.
Az elnyerhető maximális ös�szeg lakásonként panelnél egy-

féle munkára 300 ezer, többféle
munkavégzésre 600 ezer forint
lesz, míg hagyományos építésű
házaknál 400 ezer forint. A teljes bekerülési összeg legfeljebb
50%-a pályázható.
Az ülésen a képviselők a továbbiakban megválasztották a szavazatszámláló bizottság tagjait,
valamint arról is határoztak,
hogy idén nem adományoznak
Környezetünkért kitüntetést. Az
egyebek napirendi pontban téma
volt többek közt a Rákóczi utcai
régi rendelőintézet épületének
eladása is, amire vételi ajánlat
érkezett. Az ülésen most csak az
értékesítésre történő kijelölésről
határozott a testület.
Faller Gábor

Koreai befektetők érdeklődtek Pakson
Jó fekvésű, a vállalkozások számára teljes körű szolgáltatást nyújtó
városként fogja a koreai befektetőknek ajánlani városunkat a
Koreai Kereskedelemfejlesztési &
Befektetésösztönzési Ügynökség
(KOTRA) budapesti kirendeltségének vezérigazgatója. Kim Yong
Suk háromnapos, régiót feltérképező útjának programjába Paksot
is beillesztette. Sebők Ferenc marketingigazgatóval együtt a paksi
ipari parkot kereste fel, ahol Tell
Edit alpolgármester és dr. Sztruhár
Sándor, a Paksi Ipari Park Kft. ügyvezetője adott tájékoztatást a város
nyújtotta lehetőségekről.

A KOTRA információt gyűjt és
továbbít a vállalkozóknak, hogy
segítse őket a megfelelő helyszín
kiválasztásában. A kereskedelmi
kapcsolatok és a befektetések minél kedvezőbb alakulását segítő
szervezet képviselőinek látogatása
a Nemzeti Külgazdasági Hivatal
segítségével jött létre, mondta el
dr. Sztruhár Sándor. Vendége,
Kim Yong Suk pedig arról beszélt,
hogy eddig Magyarország jelentősebb ipari parkjait kereste fel, de
érdeklődést kelthet fel egy Paks
méretű város is. – Megismertük a
paksi ipari parkot, így már tudjuk,
hogy elsősorban kis- és közép-
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vállalkozásokat keresnek. Ami a
koreai befektetők számára előnyös
lehet, hogy közel fekszik Budapesthez, és – ugyan az atomerőmű
miatt a statisztikai adatok mást
mutatnak – itt olcsó a munkaerő
– fejtette ki. További előnyként
említette a Duna szomszédságát, s
az általa kínált vízi szállítási lehetőséget, illetve a teljes körű, egyablakos szolgáltatást, amit a paksi
ipari park kínál. A vezérigazgató
azt mondta, hogy főként a nagy
munkaigényű vállalkozások letelepedésében, illetve az energetikai
szektorban lát lehetőséget Paks
esetében. A zöldmezős beruházásokat preferálják, ami nagyobb
befektetést igényel, ugyanakkor
több munkahelyet teremt. Hozzáfűzte, hogy egy befektetés azonban nem egyszerű folyamat, hos�szú időt, akár több évet is igénybe
vehetnek az előkészületek, egyeztetések, míg végül a befektetett
energia megtérül. Példaként említette, hogy éppen néhány nappal
korábban koronázta siker több
mint két éven át tartó munkájukat
egy gyógyszeripari cég székesfehérvári letelepedésével.
A két ország közötti kapcsolatot
sikeresnek nevezte a vezérigaz-

gató arra utalva, hogy hazája a
tizenegyedik legnagyobb befektető Magyarországon, az eddig
befektetett összeg meghaladja
a kétmilliárd eurót. Több mint
negyven kisebb-nagyobb koreai
cég érdekelt jelenleg Magyarországon, a legismertebbek a Samsung és a fejlesztése harmadik
üteménél tartó Hankook. – Jól
érzik magukat a befektetők Magyarországon – összegezte.
Vida Tünde
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Megújul az Újtemplom utca

A környéken lakók és a jelentős
forgalmat bonyolító útszakaszon gyakorta közlekedők örömére új aszfaltburkolatot kap
az Újtemplom utca. A március
3-i munkaterület-átadással el is
kezdődött a beruházás, amely-

nek látványosabb része az adminisztratív feladatok befejezése
után a napokban indul. Amint
felvonulnak a Strabag Általános
Építő Zrt. munkagépei, lezárják
az átmenő forgalom elől a Tolnai út és a Kishegyi utca közötti

szakaszt. – A csatlakozó utcák
zsákutcává változnak, a torkolatokat teljesen lezárják a gépjárműforgalom elől, hogy ezen a
szakaszon zavartalanul folyhasson a munka – mondta el Leber
Ferenc alpolgármester. A hetes
számú választókörzet képviselője hozzátette, az útfelújítást egy
időben csak félpályán végzik,
így az autóbusz-forgalom zavartalan lesz. A buszmegállókat
azonban áthelyezik a mostanitól
körülbelül ötven méterre, és a
parkolási lehetőség is megszűnik az utcában.
A beruházás keretében az Újtemplom utca 650 méteres
szakasza kap aszfaltburkolatot,
emellett átépítik a Tolnai út és
a Kodály Zoltán utca között a
vízvezetéket, a buszmegállók
betonburkolatot kapnak és az
útszegély is megújul. A kivitelezés várhatóan június elejéig tart,
utána visszaáll a forgalmi rend.
A beruházás bekerülési költsége
bruttó 117 millió forint.

A felújítás idejére a közlekedőktől és az ott lakóktól egyaránt
türelmet és megértést kérnek. A
közlekedéssel kapcsolatos problémákkal a helyszínen dolgozókat kereshetik, illetve a körzet
képviselőjéhez is fordulhatnak.
Leber Ferenc arról is tájékoztatott, hogy a hetes körzetben
újabb nagy volumenű felújítás
tervezése is elindul. Idén az Ady
Endre utca felújításának szerződését készítik elő és jövő év március elsejével meg is kezdődhet
az Ady Endre utca és a Szent
Lélek-templom előtti autóbuszparkoló kialakítása. Addig a
közbeszerzési és szerződéskötési
folyamat zajlik, ez októberben
zárulhat, de a kivitelezésbe akkor már nem érdemes belekezdeni. A járda- és úthibák javítása is folytatódik a körzetben. A
lista készen áll, de a felfagyások
miatti rongálódásokat helyszíni
bejáráson mérik fel, ezt követően döntenek az ütemezésről.
-dal-md-

Átadták a felújított Fehérvári utat. Az állami kezelésben lévő útszakasz több mint egy kilométer hosszan újult meg. A felújításban a városi
önkormányzat is közreműködött a szegélyek átépítésével, új szegélyek kialakításával és több kapubejáró felújításával. A képen balról jobbra: Rimai
Rudolf, a Magyar Közút Np. Zrt. megyei igazgatója, Tóth Ferenc kormánymegbízott, Tell Edit alpolgármester és Potápi Árpád János útügyi biztos.
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Március 15. –
a megkérdőjelezhetetlen ünnep
A Szent István téren tartott
megemlékezéssel kezdődött
a március 15-i városi rendezvénysorozat, ahol Hajdú János
polgármester mondott beszédet. Délután a Csengey Dénes
Kulturális Központban Tell
Edit alpolgármester köszöntötte az ünneplőket, és átadták
a Tisztes Polgár díjat. A hagyományt követve mindkét helyszínen paksi iskolák diákjai
adtak ünnepi műsort.
1848. március 15-re összeállt
a reformkori művelt, új nemzedéki akarat. Erőre kapott a
szándék, a felismerés, hogy
válaszúthoz érkeztünk, a cselekvés vagy a halogatás válaszútjához. Mindez formát
öltött a Nemzeti dalban és a
12 pontban – mondta ünnepi
beszédében Hajdú János. Paks
polgármestere az 1848-as eseményekre visszatekintve kiemelte, hogy páratlan politikai,
közjogi, szervezési, mai szóval
logisztikai bravúr, soha nem látott összehangolt eseménysorozat eredményeként győzött vértelenül a magyar forradalom.
Az események óramű pontos-

sággal peregtek, mintha egy
égi kéz irányította volna őket,
pedig csak az ész és a hit ereje,
a szív melege és a hazaszeretet
heve hajtotta őket. Beszélt arról,
hogy március 15. olyan nemzeti
ünnepünk, melyről nem kellett
soha ideológiai vitát folytatni,
mely fellebbezhetetlen és megkérdőjelezhetetlen. A lelkünk
része, a nemzettudat kitörölhetetlen alkotóeleme. Március
15. nélkül biztosan másképp
lennénk magyarok, mint ahogyan jelenleg vagyunk. Kifejtette, hogy a kérdés ma nem az
ünnep fontosságával, jelentőségével kapcsolatban merül föl. A
kérdés ma az, hogy mi, mostaniak, képesek vagyunk-e arra,
hogy méltó utódai lehessünk a
166 évvel ezelőtti márciusi ifjaknak. Meghalljuk-e az akkori
hívást, értő-e még a szívünk és
a lelkünk a nemzedékeken átívelő szabadságvágy befogadására, továbbvitelére? A közelmúlt sok mindenre megtanított
bennünket. Legelőször is arra,
hogy a demokráciát nemcsak
elérni, elfogadni, óhajtani kell,
hanem nap mint nap folyamatosan szervezni, ápolni, életben

tartani, csiszolgatni és féltőn
őrizni – mondta.
A Szent István téren tartott
városi megemlékezésen az
Energetikai
Szakközépiskola és Kollégium diákjai adtak
műsort a Tűzvirág Táncegyüttes közreműködésével, majd
az emlékezők elhelyezték a
tisztelet virágait Jámbor Pál
szobránál.
Az ünneplés délután a Csengey
Dénes Kulturális Központban
folytatódott, ahol Tell Edit alpolgármester szólt a megjelentekhez. Ilyenkor nemcsak a forradalom szellemét idézzük meg,
tisztelgünk a magyar szellem, a
magyar akarat, a hősiesség, az
önfeláldozás előtt, hanem a jelen
dolgait és feladatait is számba
vesszük. Hiszen tudjuk mindannyian, hogy nem elég elismerni a múlt dicső szereplőinek
érdemeit, nem elég elmerengeni
elődeink példaadó cselekedetein, hanem tevékenyen, aktívan
kell élni az életünket, a jó példák
útmutatását követve dolgozni és
alkotni. Azzal becsüljük meg az
elődeink által létrehozott értékeket, ha a magunk erejéből is
hozzájárulunk a múlt értéktá-

rának a bővítéséhez, mondta az
alpolgármester. Beszélt arról is,
hogy március okán sokat emlegetjük az ifjúságot, s rámutatott, hogy a mai fiatalok fogják
átvenni tőlünk a stafétabotot és
viszik tovább a nemzeti lobogót. Ezért példát kell adnunk
nekik, tanítani őket munkára,
küzdelemre, tiszteletre, hitre,
hazaszeretetre, hagyományra
és magyarságra, hiszen ők csak
azt tarthatják meg, amit megszerettek, amihez ragaszkodnak
és amit a magukénak éreznek.
Nem vár rájuk sem kisebb feladat, mint minden eddigi nemzedékre, az ország irányítását, a
haza, a magyarság megtartását
kell vállalniuk – emelte ki. Az
ünnepi beszédet követően átadták a Tisztes Polgár elismerést,
amelyet 2014-ben a dr. Berecz
Katalin és dr. Hellebrand Béla
fogorvos házaspár vehetett át.
Az est folytatásában a Paksi Vak
Bottyán Gimnázium diákjai
léptek színpadra, majd a meghívott vendégeket állófogadásra
invitálták, ahol Leber Ferenc
alpolgármester mondott pohárköszöntőt.
Kohl Gyöngyi
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Állami kitüntetést kapott Kováts Balázs
A
Magyar
Érdemrend
tisztikeresztjével tüntette ki
Áder János köztársasági elnök
a nemzeti ünnepen Kováts
Balázst. A paksi gépészmérnök, atomerőmű szakmérnök,
címzetes egyetemi docens Budapesten vette át a kitüntetést.
Az elismerés adományozására
Orbán Viktor miniszterelnök
tett javaslatot. A Magyar Érdemrend a magyar állam által
adományozható legmagasabb
kitüntetés, ennek egyik fokozata a tisztikereszt. Az érdemrend a nemzet szolgálatában,
az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek elő-

mozdításában és az egyetemes
emberi értékek gyarapításában
kifejtett kimagasló, példamutató tevékenységet végző személynek adható.
Kováts Balázs a méltatás szerint szerteágazó, sokrétű, magas szintű, példaértékű szakmai tevékenységéért, a fiatalok
felkarolásáért, a tehetséggondozásért kapta meg a rangos
kitüntetést. A díjazott azt
mondta, a sikerhez elengedhetetlen a közösség és a szabadság. Az előbbi az erőművet, a
várost, a régiót jelenti egyebek
mellett. Utóbbit pedig vagy az
élet adta meg számára vagy

megküzdött érte, esetleg, ha
fogyni látta, új feladatot vállalt.
Azon, hogy ez a feladat milyen
nagyságrendű, milyen jelentőségű, nem gondolkodott, csak
tette a dolgát. Munkásságának
jelentős állomásait felsorolni is
nehéz, hiszen ott volt az erőmű indításánál, majd az ESZI
születésénél, kezdettől vezette
az atomerőmű látogatóközpontját, oroszlánrészt vállalt
társadalmi
kapcsolatainak
alakításában, a nukleáris ipar
elfogadtatásában, bekapcsolódott a kapacitás-fenntartás
előkészítésébe.
Vida T.

Házaspár kapta a Tisztes Polgár elismerést

A március 15-i városi ünnepségen a Csengey Központban
idén is átadták a Tisztes Polgár
kitüntetést. Az elismerést ezúttal dr. Berecz Katalin és dr.
Hellebrand Béla fogorvos vehette át.
A Deák utcai rendelő két, emeleti, egymással szomszédos rendelőjében dolgozik dr. Berecz Katalin és dr. Hellebrand Béla majd’
ötven éve. Egy ideje átmenetileg
egy asszisztenssel dolgoznak ketten. Természetes, hogy segítik
egymást. Ezt tették egész életükben. A két fogorvos az életben is
egy pár, lassan ötven éve.
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Az orvosi egyetemen ismerkedtek meg, egy évfolyamra jártak.
Dr. Hellebrand Béla eredetileg
szekszárdi, felesége Nógrád megyei. Fél évszázada annak, hogy
rövid szekszárdi lét után Paksra
szegődtek. Dr. Berecz Katalin így
fogalmazott: – Nem mondhatom,
hogy mostanra megszerettem
Paksot, hiszen elejétől szerettem.
A férje hozzáfűzi, ő korábban is
nagyon jó benyomást szerzett
az akkori nagyközségről, ahova
először egy futballmeccsre jött.
– Sétáltam egyet a Duna utcában,
ott volt a régi halászcsárda… Azt
mondtam magamban, hogy ez
gyönyörű hely, itt jó lehet élni.

Az akkori gondolat beigazolódott, otthonra leltek Pakson,
ahol két fogorvosi hely várta
őket nem sokkal azután, hogy
diplomájukat kézhez kapták. A
város ismert, megbecsült polgárai lettek. Politikában, szakmán
kívüli közéletben nem vállaltak
szerepet. Berecz doktornő korábban a városi rendelőintézet
igazgatóhelyetteseként is dolgozott, férje pedig a járás területén csoportvezető főorvos
volt. Mindkettejük megkapta
korábban az egészségügyben
kimagasló munkát végzők elismerésére alapított városi kitüntetést, a Pongrácz Sándor-díjat.
Napjaik ma is aktív munkával
telnek. Szeretnének praktizálni
addig, amíg egészségük engedi.
Annak, hogy ez nem esik nehezükre, Kati néni szerint egyszerű magyarázata van, máig
szeretik a munkájukat, örömet
lelnek benne. A fogorvos szakma, a használt anyagok, eszközök és berendezések és ezzel
együtt a páciensek igényei nagyon sokat változtak az eltelt
évek alatt, az ismeretek, a tudás
frissítése nélkül ezt nem lehetne követni, mondják. Számukra minden megoldott feladat
egy-egy jó, tartós élményt je-

lent. Legfontosabbnak azt tartják, hogy a hozzájuk fordulók
problémáját lelkiismeretesen,
legjobb tudásuk szerint oldják
meg. Természetes, hogy vannak
olyan betegeik, akiket évtizedek
óta kezelnek, s olyanok is, akiknek már az unokáit is. – Ötven
év két emberöltő – fogalmaz dr.
Hellebrand Béla. Azt is elárulja,
hogy nagyon szereti a Dunát,
a természetet, 37 éve vadászik.
Büszkén mondja, hogy kertjüket ő gondozza. Feleségét a
munka és a ház körüli teendők
nagyon lefoglalják, de ha ideje
engedi, szívesen olvas, szereti a
klasszikusokat, a történelmi témájú könyveket. Azt is elmondták, hogy nagyobbik lányuk jogász, Budapesten él, a kisebbik,
aki szüleit követve fogorvos lett,
Pécsen. Öröm, amikor unokáik
– itt is, ott is egy fiú és egy lány
van – meglátogatják a nagyszülőket. A kérdésre, hogy mi a
titka annak, hogy mind a magánéletben, mind a munkában
meg tudták őrizni a harmóniát,
Béla bácsi tréfásan azt mondja,
az, hogy a felesége a főnök. Kati
néni mosolyogva teszi hozzá:
„csupán” annyi, hogy mindig is
a konszenzusra törekedtek.
-vt-
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Pakson járt a házelnök
A jó gazdaságpolitika a legjobb foglalkoztatáspolitika – ezt Kövér László, az Országgyűlés házelnöke fogalmazta meg paksi
sajtótájékoztatóján az inkubátorházban. A
fideszes politikus Hirt Ferenc és Tóth Ferenc
országgyűlési képviselő, valamint Hajdú János polgármester oldalán arról beszélt, hogy
a kormány munkahelyvédelmi akcióprogramjának már látható eredményei vannak.
Ma 270-280 ezerrel több ember dolgozik,
mint 2010-ben. Ezen belül is olyan társadalmi csoportok foglalkoztatását tudták növelni, amelyek átlagos helyzetben nehezebben
férnek hozzá a munkaerőpiachoz, így a fiatal
pályakezdőkét, a nyugdíjhoz közel állókét,
családos anyákét. Kövér László arról tájékoztatott, hogy a következő hétesztendős európai uniós költségvetésből Magyarországra
több pénz jut, mint amennyi eddig jutott
– dacára annak, hogy az unió összköltségvetése csökken. Az Európai Unió ebben a
ciklusban Magyarország kezdeményezésére
és lobbijára kifejezett hangsúlyt fektet a fiatalok foglalkoztatására. Az uniós források
felhasználása eltér majd az eddigiektől, a

mostani ciklusban érkező források 60 százalékát gazdaságfejlesztésre, a vállalkozások
lehetőségeinek bővítésére, versenyképessé
tételére szeretnék fordítani.
A paksi atomerőmű küszöbön álló bővítése
tízezres nagyságrendben fogja a munkahelyek számát bővíteni az építés folyamán és
évi egy százalékkal fog majd hozzájárulni a
gazdaság növekedéséhez – hangsúlyozta a
politikus.
Az atomerőmű-bővítés mellett állt ki közleményében a Kereszténydemokrata Néppárt
is. A nukleárisenergia-termelésre hosszú
távon szüksége van Magyarországnak, jelentette ki Bagdy László, a paksi alapszervezet
elnöke, aki kiemelte: jogosnak tartják a társadalom által jelzett igényt, hogy az átláthatóságot és a tájékoztatást biztosítani kell a
beruházás időszakában. A bővítésről ugyanakkor nem tartanának népszavazást, ez
ugyanis véleményük szerint nem megfelelő
eszköz egy olyan összetett szakmai, szakpolitikai kérdés eldöntésére, amely magas szintű
gazdasági, energetikai, technológiai ismereteket igényel.

Nemzeti ünnepünk előestéjén fáklyás felvonulásra várta szimpatizánsait a Fidesz. – Március 15-én egy maroknyi fiatal elindított egy
lavinát, amely megváltoztatta a nép életét. Ez
a nap erőt adott és 166 éve minden tavasszal
erőt ad ahhoz, hogy higgyünk magunkban és
legyünk büszkék magyarságunkra – fogalmazott Hirt Ferenc a Szent István téren. – Széchenyi már akkor intett: a magyar földet a
magyar emberek kezébe kell adni; az embereket hagyni kell dolgozni; akik nem dolgoznak,
azokat is rá kell venni – mondta el Jámbor
Pál szobra előtt az országgyűlési képviselő.
Hozzátette: – Széchenyi hitéből egy nemzet
hite lett, tízek, százak, ezrek kezdtek bízni
egy ilyen Magyarországban. Hitték, hogy ha
változtatunk, Magyarország jobban teljesít.
Majd milliók hittek a bátor törvényekben, a
reformokban, amelyek kinyitották a változás
és a megújulás kapuját. Azóta tudjuk, a valódi
forradalom nem egy délutánból áll, hanem a
haza fáradhatatlan szolgálatából – Az ünnep
végén a paksi Fidesz, a Kereszténydemokrata
Néppárt és a Fidelitas képviselői megkoszorúzták Jámbor Pál szobrát.
-dsz-vt-kg-

Békés demonstráció a nők jogaiért
Nők a változásért! feliratú transzparensekkel a kezükben és vörös sállal a nyakukban
tartottak békés demonstrációt a lakótelepen

a Magyar Szocialista Párt Nőtagozatának
tagjai a szervezet elnökének, Gurmai Zita
szocialista európai parlamenti képviselőnek

a részvételével. Egy körsétát követően a kulturális központ szökőkútjához visszatérve, a
mögé felsorakozó támogatók – köztük külföldiek – gyűrűjében ismertette megmozdulásuk célját a képviselő. Az elmúlt négy
évben drámai mértékben változott meg a
nők helyzete, többek között az alaptörvény
módosításának okán, fejtette ki a politikus
hozzátéve, az alaptörvényből kikerült az
egyenlő munkáért egyenlő bér elvének biztosítása, de a bérolló mellett érzékeny probléma még a gazdasági testületekben alkalmazandó női kvótákhoz kapcsolódó ügy is.
– Hiszek a magyar bölcsességben és a kormányváltásban – fogalmazott magyarázatul
a január 17-én Budapesten elindított Nők a
változásért szlogenű mozgalomra Gurmai.
Heringes Anita helyi országgyűlési képviselőjelölt szerint a női szempontnak mind a
döntéshozásban, mind a vállalati szférában
érvényesülnie kell és a nők számára meg kell
teremteni azt a lehetőséget, hogy gyermeküket
munkavállalás esetén nyugodt szívvel tudják
pedagógusok felügyeletére bízni. Heringes
Anita elmondta, az MSZP a listaállításkor húsz
százalékos női kvótát érvényesített.
-mdPaksi Hírnök, 2014. március 21. n 7
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Bérlakásprogrammal tartanák
Magyarországon a fiatalokat

Bővítené az államilag finanszírozott felsőoktatási férőhelyeket Dúró Dóra, a Jobbik
Magyarországért Mozgalom országgyűlési
képviselője. Az intézkedéssel a szegényebb

családok gyermekei is bekerülhetnének a felsőoktatásba, hangzott el a párt paksi fórumán
a Csengey Dénes Kulturális Központban. – A
diplomás munkanélküliségről szóló tündérmese egyáltalán nem igaz, Magyarországon
diplomásként a legkönnyebb elhelyezkedni – szögezte le a Jobbik Budapest 6. számú
választókörzetében induló képviselőjelöltje,
hozzátéve: – A felsőoktatásban végbement
színvonalcsökkenés oka, hogy ciklusokon
keresztül engedélyezték, hogy a költségtérítéses hallgatók együtt tanuljanak az államilag
finanszírozott képzésben résztvevőkkel mesterségesen felduzzasztva a hallgatói létszámot.
– A fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntötte a kormány – ezt már az iskolák állami
fenntartásba vételéről mondta el a fórumon
Bencze János vendégeként Dúró Dóra, aki
szerint bár az alapgondolat helyes volt, a kivitelezést elkapkodták. – Valóban hozzá kellett nyúlni a rendszerhez, és az állami szerep
növelése is helyes volt az oktatásban, ám

az önkormányzatoktól lényegében minden
döntési jogkört megvontak és az intézmények vezetői is méltatlan helyzetbe kerültek – fogalmazott a politikus, aki szerint az
állam és az önkormányzatok szoros együttműködésével kellene fenntartani az iskolákat, az állam szerepét pedig elsősorban a
tartalmi szabályozásban kell érvényesíteni.
A fiatalok külföldre vándorlásával kapcsolatban Dúró Dóra kifejtette: elsősorban munkahelyet kell teremteni, amely tisztességes
megélhetést biztosít a felnövekvő generáció számára. Emellett bérfelzárkóztatásra is
szükség van, tette hozzá a politikus. A Jobbik
bérlakás-építési programjával kapcsolatban
elmondta: a fiatalok döntő többsége 35 éves
korában sem tud elköltözni szüleitől, ezért
otthonteremtési elképzeléseik szerint kedvezményes bérlettel lehetne igénybe venni a
programban részt vevő lakásokat, amelyeket
később, kedvezményes állami hitelből meg is
lehetne vásárolni.
-dsz-kg-

Csökkentenék az ország függőségét
A Lehet Más a Politika számításai szerint a
paksi bővítés 3000 milliárd forintos költségénél olcsóbban, 2600 milliárd forintból lehetne a magyarországi szél- és napenergiatermelést úgy fejleszteni, hogy az kiváltsa a
tervezett két atomerőművi blokkot, tette le
voksát az alternatív energia mellett paksi
látogatásán Schiffer András. Az LMP társelnöke a párt paks-tamási körzetben induló
jelöltje, Harmat Gabriella fórumán beszélt
erről a Csengey központban. Schiffer András hozzátette: energiastratégiájuk másik sarokköve az energiahatékony épületfelújítás,
amely amellett, hogy jelentős megtakarításokat eredményezhet a családok és intézmények számára, még százezer új munkahelyet
is teremtene.
Az ország mind a nyugatnak, mind Oroszországnak ki van szolgáltatva – ezt már Harmat
Gabriella tette hozzá, aki olyan irányú fejlesztéseket sürgetett, amik csökkentenék ezt a
függőséget. – Ebben Paksnak is komoly szerepe van – szögezte le az LMP országgyűlési
képviselőjelöltje.
A nők esélyegyenlőségének témájára kitérve
Harmat Gabriella kifejtette: ezen a terüle8 n Paksi Hírnök, 2014. március 21.

ten a magyar közéletnek súlyos elmaradásai
vannak. – A nemek arányos képviselete máig
nem valósult meg a politikában: például a
paksi és a Tolna megyei közgyűlésnek is csak
egyetlen hölgy tagja van. A pártoknak kelle-

ne tenniük azért, hogy minél több nő kerülhessen döntéshozói szerepbe, és így megvalósulhasson a női érdekképviselet – hívta fel
a figyelmet a paks-tamási körzetben induló
jelölt.
-dallos-kövi-

Kétkamarás parlamentet ígér
Szili Katalin pártja

Minden olyan döntést támogat a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt
(KTI), amely munkahelyeket teremt és nem
jár környezetszennyezéssel – jelentette ki
dr. Szili Katalin a minap Pakson az atomerőmű-bővítésről. A KTI elnöke Eszenyi

Gáborral, a párt paks-tamási körzetben induló képviselőjelöltjével járt városunkban.
Magyarországnak szüksége van az új blokkokra, szögezte le Szili Katalin, aki egyedül
a részletes hatástanulmányokat hiányolja az
előkészítésből.

Az elnök szavaiból kiderült, a KTI programjának fontos eleme a civil demokrácia
megteremtése, melyet egy második kamara
valósítana meg a parlament mellett a civilszervezetek, szakmai kamarák, szakszervezetek, egyházak, köztestületek részvételével.
Szili Katalin halasztó hatályú vétójogot biztosítana ennek a szervezetnek. Az elnök hozzátette: bevezetnék a képviselők visszahívhatóságát és az egyházak, illetve civilszervezetek
1%-os adófelajánlásainak mintájára lehetőség lenne a pártok számára is további 1%-ot
felajánlani a személyi jövedelemadóból. A
KTI a vagyonvizsgálatot is kötelezővé tenné
a parlamenti képviselőknek megválasztásukkor és mandátumuk lejártakor egyaránt.
Szili Katalin szólt a privatizációs szerződések betartásának kérdéséről is, szavai
szerint a magyar társadalomnak tudnia
kell, hogy a nemzetgazdaság vagyona a 25
év során hová került. A KTI által preferált
háromkulcsos adórendszerről az elnök
elmondta, hogy 5, 16 és 20%-os kulccsal
adóztatnák meg a jövedelmeket. -dsz-kg-

A választások a városi médiában
A Paksi Hírnök és a TelePaks Kistérségi Televízió írásban lefektetett szabályok alapján
foglalkozik a választásokkal, ez kiterjed a
képviselők bemutatására is. A paks-tamási
körzetben induló tizenhat képviselőjelölt
közül nyolc élt a lehetőséggel, hogy bemutatkozzon a Paksi Hírnök hasábjain. A következő oldalakon az általuk összeállított
programismertetőket olvashatják szerkesztés
nélkül.
A TelePaks Kistérségi Televízió is biztosított bemutatkozási lehetőséget: 20-20 perces
programismertető magazinokban ismerkedhetnek meg a nézők a jelöltekkel, ezeket
március 24-től naponta 19.15-től a TelePaks
Híradót követően lehet megtekinteni. Mindennap egy jelölt mutatkozik be előre kisorsolt sorrend szerint. (Ez a TelePaks képújságban tekinthető meg, ugyanezt a sorrendet
vettük figyelembe a Paksi Hírnök hasábjain.)
A jelöltek programismertető magazinjait a
paks.hu és a TelePaks YouTube-csatornája is
közzéteszi március 24-től. A választások napján a helyi televízió élő műsorral jelentkezik,
a stúdióba számos vendéget – politikust és
politológust – várnak.
Paksi Hírnök, 2014. március 21. n 9

Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja

Seres Mária Szövetségesei

Hingl János Zsolt

Ferenci Richárd

Hingl Zsolt vagyok, paksi lakos,
a Szociáldemokraták Magyar
Polgári Pártjának jelöltje.
Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani annak a
több mint 600 embernek, aki
aláírásával támogatott és egy
esélyt adott arra, hogy elmondhassam, hogy mit is szeretnék.
Mi az az értékrend, amit képviselek, mit is jelent ma a szociáldemokrácia.
Sokan úgy gondolják, hogy mi
is csak egy állami támogatásra
hajtó tömörülés vagyunk. Ezért
itt ragadnám meg az alkalmat,
hogy elmondjam, hogy a Szociáldemokraták összes jelöltje
lemondott az állami támogatásról. A párt pedig, az államtól
kapott milliókból óriásplakátok
gyártása helyett 2000 adag ételt
oszt szét 25 napon keresztül Budapesten és 170 ezer kg lisztet,
cukrot, rizst, sót országszerte.
A Szociáldemokraták első és
legfontosabb célkitűzése
az
életszínvonal emelése. Nem a
gazdagság, hanem a szegénység
elleni küzdelem, demokratikus úton. Elsősorban a bérből
és fizetésből élők képviselete,
a szociális biztonsági rendszerek fejlesztése (közegészségügy,
szakszervezetek, oktatás, nyugdíj...).
A szociáldemokraták az állam
által garantált jóléti ellátórendszerek fejlesztését, a szolidaritást, az egyenlőtlenségek csökkentését, az esélyteremtő állam
kialakítását helyezik előtérbe.
10 n Paksi Hírnök, 2014. március 21.

A pártban lévő összes jelölttársam, aktivista és önkéntes hiszi,
tudja, hogy egy jóléti társadalmat csak ezen eszmék mellett
lehet felépíteni. Az a társadalom
nem működőképes, ahol akkora
szakadék tátong a felső 10% és
alsó 50% között, hogy azt évtizedek alatt sem lehet áthidalni.
Én nem próbálom megmagyarázni senkinek, hogy jobban él,
mint 4 éve. Azt sem szeretném
vitatni, hogy valakiknek az az
előtti 8 év volt jobb. Miért is ne
lehetne így, sokfélék vagyunk
sokféle életérzéssel. Még ígérgetni sem szeretnék szép dolgokat, hogy rám szavazzanak.
Nem! Én azt szeretném megmutatni, hogy van más lehetőség, van más irány, ami mentén
lehetne ezt a kicsi országot terelgetni. Nem jobb, vagy bal
oldalinak kell lenni, hanem
közös célokat kellene felállítani. Hogy azután jobbról, vagy
balról közelítjük meg azokat, az
már másodlagos kérdés kellene
hogy legyen. Csak a cél elérése
a fontos! És mi más lehetne ez
a közös cél, mint az életszínvonal emelése. Ehhez elsősorban
olyan munkahelyeket kell teremteni, ahol mindegy, hogy
valaki kőműves vagy szociális
dolgozó, pénztáros vagy mérnök, de olyan fizetést vihessen
haza, amiből tisztességesen
meg tud élni. Olyan és annyi
közegészségügyi intézményt
létesíteni, ahol nem kell hónapokat várni a sorunkra. A jövőt
építeni, iskola és óvoda fejlesztéssel. Ha ez mind megvan és
már üres ágyakkal vannak tele
a kórházak, megszűntek a várólisták, akkor lehet bármi mással
foglalkozni.
Kérek mindenkit, hogy éljen
demokratikus jogával és teljesen
mindegy, hogy kinek adja azt az
X-et, csak menjen el szavazni,
mert a rendszerváltás előtt sokan az életüket áldozták azért,
hogy ezt ma ilyen formában
megtehessük.

Kedves Pakson élő Választópolgár! Ferenci Richárd vagyok,
a 3. sz. választókörzet jelöltje.
1997 óta vagyok a nonprofit
szektorban, 2000-től a Paksi
Turizmusért Egyesület elnökeként tevékenykedem.
Magamról annyit, hogy nem
vagyok politikus és a nonprofit
szektor képviseletére vállalkozom, érdekérvényesítői és nem
klasszikus ellenzéki szerepben.
Programjaim:
1) Szeretnék kiállni a Paksi
Atomerőmű bővítése mellett,
valamint szeretném a nonprofit szektort képviselni a Parlamentben. Gondolkodni és beszélgetni hívnám az embereket

a politika és a közélet kapcsolatáról.
2.) Szeretném elősegíteni Pakson a fiatalok minőségi szórakozását különböző támogatási
formákkal.
3.) Legyen egy inkubátorház a
civileknek, ahol rendezvényeiket megtarthatják!
4.) Pénzügyi alap megteremtése a Pakson tevékenykedő formális és informális szervezetek
számára, amelynek célja, hogy
azon programokat támogassa
pályázati formában, amelyek
elősegítik Paks város turisztikai, biztonsági, természetvédelmi, hitéleti, kulturális és sportéleti fejlődését.
Ennek az alapnak feladata lenne:
– az erőmű építőit és a későbbi
üzemeltetőket „befogadni”, integrálni, hogy minél hamarabb
a közélet tagjai legyenek és jól
érezzék magukat az új otthonukban
– külföldre távozott fiataljainkkal a kapcsolat megtartása,
visszatérésük elősegítése
5.) Legyen egy független Civil
referens, akit a város vezetése
bevon a döntések előkészítésébe.

A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt

MSZP, Együtt, DK, PM, MLP

Váczi Ferenc

Heringes Anita

Tisztelt választópolgárok! Váczi Ferenc vagyok, A Haza Nem
Eladó Mozgalom Párt egyéni
országgyűlési képviselőjelöltje. Paksi születésű vagyok, itt is
nőttem fel, így láttam a város
folyamatos fejlődését, növekedését. Látom azt, hogy az erőmű bizonyos fokú megélhetési
biztonságot ad az itt élőknek,
ezért az ország többi régióival
szemben ezt a részt nevezhetjük
a „nyugalom szigetének”. Ennek
ellenére mégis a bővítés ellen
tenném le a voksomat, mert az
újonnan létrejött munkahelyek
mellett számos negatív vonzata
is lenne Paks II-nek, amiről nem
tájékoztatták megfelelően az
embereket. Ha csak a környezetünket nézzük, szükséges lenne
egy duzzasztó építése a Dunán,
ami negatív irányba befolyásolná az itt lévő élővilágot. A nyugodt, békés városunk legalább a
kétszeresére fog növekedni, ami
óhatatlanul magával hozza a
megnövekedett bűnözést. Paks
elveszítené jelenlegi kedves,
nyugodt kisvárosias létformáját.
Ha kicsit tovább gondolkodunk,
és a gyermekeinkre-unokáinkra
fókuszálunk: Mit is hagyunk nekik hátra? Egy hatalmas várost,
ahol, ha az erőmű bezárja ka-

puit, nem lesz annyi ember számára munkalehetőség. Ne hozzunk létre Magyarországon még
egy szellemvárost. Elérkeztünk
a beruházás költségeihez. Úgy
gondolom, az állampolgárok
nem tudják azt finanszírozni,
hogy 3000 milliárdot húzzanak
ki a zsebükből azért, hogy az
energiaéhes multicégek igényeit
kielégítsük. Ezt a pénzösszeget
a jelenleg meglévő, és az újonnan alakuló kisvállalkozások
támogatására kellene fordítani.
Oktatásra, egészségügyre és a
hatalmas életszínvonal-béli különbségek leküzdésére. Meg kell
teremteni Magyarországon azt a
gazdasági helyzetet, hogy valós,
értékteremtő munkahelyek jöhessenek létre. Ehhez azonban
a pénzszivattyúkat el kell zárni,
és ki kell iktatni. A fölösleges
költekezéseknek pedig gátat kell
szabni. Rengetegen beszélnek a
szellemi örökségünkről. Sajnos
más örökségről nagyon nem is
tudnának, hiszen a mai politikai elit már az egész országot
eladta. De így milyen öröksége lesz unokáinknak? Tisztelt
Honfitársaim! A problémákat
és az akadályokat csak együtt,
közösen tudjuk leküzdeni. Vis�sza kell adni az emberek önbecsülését, magabiztosságát és az
önmegvalósításhoz való jogát,
társadalmi osztályoktól függetlenül. Én és A Haza Nem Eladó
Mozgalom Párt ezt képviseljük.
Ami egy ember harcaként indult 5 évvel ezelőtt, az mára egy
több tízezer fős mozgalommá,
majd a helyzet következtében
párttá alakult, hogy érdemben
tudjuk ott orvosolni a bajokat,
ahol keletkezett. A magyar Parlamentben. 2014. április 6. – A
Döntés Napja!

A választókerületünk problémáira térségenként más-más
megoldásra van szükség. Kérem
ismerje meg megoldási javaslatainkat:
A Paksi Atomerőmű a régió
stratégiai szereplője. Az erőmű
bővítése átlátható finanszírozás, nyilvános szerződések és
nagy társadalmi támogatottság
mellett, csak a térség komplex
fejlesztésével együtt valósítható meg! Ez legalább olyan fontos kérdés számomra, mint az
erőmű biztonsága. Becslések
szerint a beruházásból 30-40%os lehet a hazai beszállítók részesedése. Az elmúlt közel 4 év
a Fidesz által elvesztegetett idő
volt a bővítés érdemi előkészítésében, a térség és a vállalkozók felkészítésében. Ez nem
hiba, hanem bűn a kormány
és a választókerület fideszes
országgyűlési képviselői részéről. Az új parlamenti ciklusban
én azért fogok dolgozni, hogy
késlekedés nélkül elinduljon ez
a felkészítő munka, hogy ne a
külföldiek és az oligarchák legyenek a beruházás nyertesei,
hanem a paksi, tamási emberek
a magyar szakemberek.
A térség falvaiban óriási a
munkanélküliség. A 4-6 órás
közmunka ebből nem jelent kiutat. Közmunka helyett értékteremtő munkával, 8 órában kell
megoldani a régóta munkanélküli emberek foglalkoztatását
a mindenkori minimálbérért.
250 000 új, valódi munkahe-

lyet teremtünk. A fiataloknak
garantáltan munkát vagy képzést adunk. Számunkra fontos,
hogy minden családban legyen
legalább egy kereső. Tisztességes munkával, tisztességes bért
lehessen kapni. A nők munkába való visszatérését bölcsőde
és óvoda-fejlesztési programmal segítjük. Jelentősen csökkentjük az alapvető élelmiszerek árát.
Másfélszeresére, 100 000 forintra emeljük a nettó minimálbért úgy, hogy a munkáltatók bérterhei nem növekednek.
A mikrovállalkozások leírhatják a társasági adójukból a
bérekre rakódó közterheket.
Serkenteni fogjuk a vállalkozói
hitelek folyósítását, valamint
az EU-forrásokhoz való gyors
hozzáférést.
Újraindítjuk a nyugdíjkorrekciós programot, kialakítjuk a korhatár előtti nyugdíjak rendszerét, megteremtjük a rugalmas
nyugdíjba vonulás lehetőségét.
Visszaállítjuk a 65 év felettiek
számára a valóban ingyenes
utazás lehetőségét. Lehetővé
tesszük a korkedvezményes
nyugdíj igénybevételét a veszélyeztetett szakmacsoportok
áttekintése után. A véglegesen
megrokkant és nem rehabilitálható emberek számára lehetővé tesszük a nyugdíjvédelmet.
Megszüntetjük az embertelen
és orvos-szakmailag is irritáló
orvosi felülvizsgálatokat, eljárásokat. Aki nem rehabilitálható és az előírt nyugdíjbiztosítási
feltételeknek megfelel, annak
rokkantsági nyugdíjat biztosítunk. 100 000 forintos nyugdíjig minden 65 év feletti 24 000
forint pluszpénzt kap, hogy
meg tudja fizetni a gyógyszereit. Radikálisan csökkentjük,
majd megszüntetjük az elviselhetetlenül hosszú várólistákat.
Számunkra ezek a legfontosabb
lépések Önökért!
Heringes Anita, az Ön
országgyűlési képviselőjelöltje
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Jobbik Magyarországért Mozgalom

Fidesz–KDNP

Bencze János

Hirt Ferenc

Tisztelt Választópolgárok!
Miért fontos számunkra 2014.
április 6.? Miről is szól ez a választás? Mindannyiunk fejében
számos kérdés kavarog. Engedjék meg, hogy a tisztánlátás
végett pár sorban megszólítsam
Önöket.
Bencze János, 41 éves háromgyermekes családapa vagyok.
Alapvégzettségem informatikus, de boldogulásomat mindenképp szülővárosomban képzeltem el, így családi kötődések
révén a méhészetet választottam
élethivatásul. Önökkel együtt
éltem át a rendszerváltás óta
eltelt időszak pusztító változásait. A politikában egyedül a
Jobbikban láttam meg az esélyt
a körzet valódi problémáinak
megoldására. A mezőgazdasági
és vidékfejlesztési kabinetben
dolgozom, részt vettem a vidékfejlesztési program megírásában, számtalan példát vittem
magammal a térségünkből.
Magyarország a 24. órájában
van, ahová az elmúlt 24 év kormányzása juttatta. Ez az utolsó
esélyünk, hogy jó irányba fordítsuk az ország szekerét.
Számunkra különösen jó esélyt
jelent a paksi atomerőmű bővítése.
Sajnos a tapasztalat szerint
körzetünkben
egyértelműen
látszik, hogy az államilag finanszírozott nagyberuházásokról
kiszorultak a térségi vállalkozások, a helyi munkaerő. Szükség
van egy igazi, szigorú politikai
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és szakmai kontrollra, hogy a
beruházás valóban a környék
érdekeit szolgálja. Erre csak
a Jobbik alkalmas, hisz az elmúlt 24 év pártjai rajtunk kívül
mindannyian érintve vannak
a gyanús politikai és gazdasági
összefonódásokban.
Mint az Önök jobbikos képviselőjelöltje kemény munkát és
komoly térségi érdekvédelmet
ígérhetek. Megszakítom azt a
„hagyományt”, hogy a képviselő
csak 4 évente a kampányidőszakban jelenik meg a választók
előtt. Minden évben egyszer
ellátogatok a térség minden településére, ahol beszámolok az
országgyűlésben végzett munkámról, és számon kérhető leszek. Számomra nem azt jelenti
az országgyűlési munka, mint
a jelenlegi képviselőnknek, aki
a 4 év alatt 20 alkalommal élt a
felszólalás lehetőségével, és szomorúan tapasztalhattuk, hogy
ezen felszólalások egyike sem a
térségünkkel kapcsolatos volt.
Mindent meg fogok tenni, hogy
az erőműbővítés kapcsán a lehető legtöbb munkahely a környező településeken jöjjön létre.
Ennek érdekében párbeszédet
kezdeményezek a környék vállalkozóival és polgármestereivel.
Körzetünk kiemelkedő mezőgazdasági adottságait ismerve
mindent elkövetek az élelmiszeripari feldolgozó kapacitás
újrateremtése érdekében. Kiállva a családi gazdaságok és kistermelők mellett. Az elmúlt 24
évben csak a Jobbik képviselte
a magyar vidék érdekeit, és jelentette meg azt programjában
is. Egyedüliként nekünk van
valós programunk, amely bárki
számára elérhető a jobbik.hu internetes oldalon.
Kérem, hogy április 6-án éljenek
szavazati jogukkal, és döntsenek
az Önök képviseletére alkalmas
jelölt személyéről.
Tisztelettel: Bencze János
Jobbik Magyarországért
Mozgalom képviselőjelöltje

Eddig a Tamási választókerületet képviselte, most Paks lett a
központ. Mennyiben lehet más
ez a feladat?
Sajátos módon Paksra „hazajöttem”. A családom régi hajómalmos família volt Pakson. A
Hirt ház még ma is áll, az idősebbek így emlegetik. Egy véletlen balesetben elsodorták a
malmot, és három fivér a népes
családból Tamásiba költözött.
Így lettem Tamási gyerek, Paksi gyökerekkel. Szép feladat ez
a körzet, az Erőmű pedig még
különlegesebbé teszi.
Ha már említette az Atomerőművet, adódik a kérdés: Ön szerint jó üzlet a paksi bővítés?
A kérdésre a válasz egyértelmű:
igen, jó üzlet. Paradox módon
ezzel minden nagyobb párt
egyetértett néhány éve, hiszen
Bajnaitól kezdve Gyurcsányon
át Mesterházyig valamennyien
kiálltak a bővítés mellet. Valószínűleg kampánystratégiai
megfontolások állnak a csoportos amnézia mögött.
Az ellenzők érvei között szerepel többek között elkapkodott,
előnytelen szerződéskötés, atom
helyett alternatív energia, népszavazás. Mit gondol ezekről?
Hét év előkészítő munkát nem
neveznék elkapkodottnak, a
szerződés pedig a piacon elérhető legjobb feltételekkel
köttetett. Az orosz partnerekkel most is kiváló az együtt-

működés, a szakembereink
megtanulták és magas szinten
üzemeltetik a technológiát. Az
alternatív energia jó irány, a
saját vállalkozásomban is jelen
van. Azonban látni kel, hogy a
jelenlegi 35 forintos előállítási
ára a paksi 12 Ft-tal szemben
nem versenyképes. Ha az országunkat alaperőmű nélkül
hagyjuk, akkor az energia kitettségünk elképesztően megnő, ez pedig óriási kockázat és
függőség. Márpedig 20 éven
belül a jelenlegi alaperőművek
80% leáll, köztük a mostani
paksi blokkok is. A népszavazással kapcsolatban pedig csak
annyit, hogy egyetlen olyan
hozzáértő szakember sem
akadt az országban, aki ellenezné a bővítést. Akkor egy ilyen
volumenű szakmai kérdésben
miért is kellene népszavazást
tartani?
Mit jelent majd a paksi bővítés a
választókerületnek?
Erre elég egyértelműen tudok
válaszolni. Az életet, a levegőt,
a lehetőséget jelenti. 10 ezer új
munkahelyet, a vállalkozásoknak megrendeléseket, a környéknek gazdasági fellendülést.
Felhívom a figyelmet a szerződés egyik pontjára, amely
kötelezi az orosz felet, hogy a
teljes beruházási összeg 40%-át
magyar vállalkozásoknak kell
kapniuk. Nincs az a felelős országgyűlési képviselőjelölt, aki
ilyen lehetőségtől megfosztaná
azokat, akiket képvisel.
Mire számít április 6-án?
Arra, hogy a választók továbbra is megtisztelnek bennünket
a bizalmukkal, és azt a munkát,
aminek csak az elején vagyunk,
tovább tudjuk folytatni. A magam részéről maradok ugyanaz
az elhivatott, becsületes, kitartó
fajta, aki a választói érdekeit
sosem téveszti szem elől. Számítok Önökre, Önök is számíthatnak rám.

Közösség a Társadalmi Igazságosságért

Lehet Más a Politika

Eszenyi Gábor

Harmat Gabriella

Eszenyi Gábor vagyok, 42 éves,
egy gyermekem van, 4 éves
kisfiú. Minősített-hegesztő a
végzettségem. A szakmámnak

köszönhetően bejártam a világ
számos kontinensét és országát.
Több mint húsz éve dolgozom a
szakmámban. A célom az, hogy
egy boldogabb Magyarországot
teremtsünk magunknak és a
gyermekeinknek.
Devizahiteles sorstársunk! A
devizahiteleseknek nincs jobb
vagy baloldal!!! Nincs politikai
akarat a helyzet megoldására… Ezért a politikai akaratot
nekünk, civileknek kell bevinni a parlamentbe! Jogot és
igazságosságot a devizahiteleseknek! Kérem, támogassanak
szavazataikkal 2014. április
6-án.

26 éves vagyok, végzettségem
szerint jogász, jelenleg pénzügyi és biztosítási tanácsadóként dolgozom. Pakson nőttem fel, itt végeztem a bölcsitől
kezdve a középiskoláig mindent. Rengeteg gyerekkori emlék köt ide, a szeretteim nagy
része Pakson és a környékbeli
falvakban él. 16 éves korom
óta rendszeresen sportolok, így
a futócipőmmel immár több,
mint 10 éve koptatjuk az Ürgemezőt és a paksi aszfaltot. Szabadidőmet a családdal, barátokkal töltöm, önkénteskedem.
Nagy szerelmem a zene és
színház, így hacsak tehetem
színházba járok. Zenében alapvetően mindenevő vagyok, de a
blues és a rock áll a legközelebb
a szívemhez.
Ami a helyi politikát illeti:
megítélésem szerint Paks nagyon sok mindenben alapvetően jó irányt mutat. Példaértékű,
európai színvonalú város, ami
a kulturális és közösségi élettől kezdve a városépítészeten
át sok mindenben megmutatkozik. Ennek ellenére természetesen voltak/vannak olyan
döntések, amelyekben nem
elég erőteljesen jelennek meg
az általam fontosnak tartott
értékek. A mai napig nem értem, hogy a város miért nem
használja a gazdasági erejét
intenzívebben arra, hogy a
környező településekkel együtt
(azokat segítve) fenntartható
pályára álljon. Jelenleg minden

az Atomerőműre épül, de mi
lesz a várossal (és a térséggel!),
ha egyszer nem lesz? A panel
felújítási program jó irány, de
ezt még lehetne fokozni. Paks
mintavárossá válhatna az alternatív energiák hasznosításában is, hiszen a gazdasági ereje
megvan hozzá.
Az eddigi időszak egyik legnagyobb hibájának a politika
hitelének lenullázását tartom.
Az elmúlt évtizedekben regnáló politikai elit egyik legsúlyosabb adóssága, hogy a
demokráciát nem megélte,
hanem eljátszotta. Az emberek
visszatérő érzése, hogy a politikusok visszaéltek a bizalmukkal, amire rosszabb esetben az
agresszió, a szélsőségek, „jobb”
esetben egy londoni repülőjegy
a válasz… Azért használom az
idézőjelet, mert elszomorító,
hogy a tehetséges fiataljaink
elhagyják az országot. Sajnálom, hogy így döntenek, de
valahol meg is értem őket, hiszen a legtöbben azért mennek
el, hogy normális egzisztenciát
tudjanak teremteni maguknak,
amire az itthoni vezetés nem
teremt nekik valódi esélyt. Magyarország a nyugat, sőt egyre inkább a kelet összeszerelő
üzemévé vált, ahol a diplomás
és nem diplomás fiatalok minimálbérért kábeleket szerelhetnek. Ezt ti. kis hozzáadott
értékű, olcsó munkaerőre építő gazdasági modellt és a katasztrofális foglalkoztatáspolitikát tartom a rendszerváltást
követő politikai elit második
legnagyobb hibájának. Ezt a
két folyamatot meg kell változtatni. Célom egyrészt rácáfolni
arra a több évtizedes tapasztalásra, hogy tisztességes ember
márpedig politikus nem lehet,
másrészt párbeszédet indítani
arról, hogy Paks gazdasági erejét hogyan lehet arra használni,
hogy hosszú távon fenntartható pályára állítsuk a várost, és a
környező településeket is.
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Atomerőmű

Nemzetközi nukleáris kurzusnak
adott otthont Paks
Száznál több fiatal nukleáris szakember vett
részt azon a háromnapos nemzetközi kurzuson, amelyet az MVM Paks II. Atomerőmű
Fejlesztő Zrt. szervezett a European Utility
Requirements (EUR) tagjaként. A nemzetközi szervezet a francia EDF kezdeményezésére a ’90-es évek elején jött létre, mára közel húsz erőmű-üzemeltető cég csatlakozott
hozzá szerte Európában. A szövetség egy követelményrendszert dolgozott ki annak érdekében, hogy az Európában épülő új atomreaktorok megfeleljenek a legmagasabb szintű
elvárásnak. Az atomerőmű-üzemeltetők által
létrehozott European Utility Requirements
célja, hogy a követelmények harmonizálásával javítsa az atomenergia versenyképességét
és elfogadottságát. Guillaume Jacquart, a
kormányzó tanács 2013-ban választott francia elnöke azt mondta, hogy bár az atomerőmű-típusok különböznek, mindegyikükkel
szemben elvárás a nukleáris biztonság és a
gazdaságosság.
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– A paksi kurzus megszervezéséért köszönet illeti az MVM Zrt.-t és az MVM Paks
II. Zrt.-t, mert lehetővé tette, hogy a megújult követelményrendszert jobban megismerjék és szélesebb körben felhasználják
– hangsúlyozta Guillaume Jacquart.
Tóth Csilla, az MVM Paks II. Atomerőmű
Fejlesztő Zrt. műszaki igazgatója kifejtette, hogy a magyar szakemberek már korábban bekapcsolódtak az EUR munkájába, de hivatalos taggá 2012-ben vált az
MVM Magyar Villamos Művek, amelyet
a Paks II. Zrt. képvisel a szervezetben.
Az EUR követelményrendszere több más
nemzetközi és hazai dokumentum mellett
nagy segítséget nyújtott az új blokkokkal kapcsolatos tervező, előkészítő munkában, mondta Tóth Csilla. Hozzátette,
mindez kölcsönös, hiszen hazánk aktív
szerepet vállal a követelményrendszer
aktualizálásában, a legújabb verzió véleményezésében. Kiemelte, az Európában

létesíteni kívánt erőművek terveit az EUR
„megfelelteti”, azaz megvizsgálja, hogy
azok teljesítik-e a szigorú nemzetközi elvárásokat.
Szarvas Krisztián, a paksi program szervezője, az MVM Paks II. Zrt. gépésztechnológiai osztályának vezetője azt mondta, maga a kurzus is Magyarország aktív
részvételét igazolja az EUR munkájában.
Hasonló, fiatal szakemberek számára hirdetett képzést négy évvel ezelőtt tartottak
Csehországban. Pakson ezúttal a nukleáris biztonságra fókuszáltak, a tucatnyi előadás többsége ezzel a kérdéssel foglalkozott. A házigazdák két témában szólaltak
fel, a tervezési alapokkal kapcsolatban és
irányítástechnikai témában tartott magyar szakember előadást.
A kurzus zárásaként a résztvevők zöme a
paksi atomerőműben üzemlátogatáson vett
részt, illetve megtekintette a Karbantartó
Gyakorló Központot.
-vida-

A Magyar Nemzet újságírója kapta
idén az Urántollat

Dékány Lóránt, a Magyar Nemzet újságírója,
a lap energetikai mellékletének szerkesztője
kapta ebben az esztendőben a paksi atomerőmű Urántoll díját. A kitüntetést az Erzsébet Nagy Szállodában tartott ünnepségen
vehette át Hamvas Istvántól, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójától. Ahogy a
méltatásban elhangzott, Dékány Lóránt tényszerűen, közérthetően, az események hátterét is megvilágítva tájékoztatja lapja olvasóit
az energiaipar legfontosabb híreiről. Ráérez a
hírekre, olvasói érdekében kérdez, vitatkozik,

magyaráz. Sokszor kemény kérdéseket tesz
fel, de tudósításaiban mindig igazságosan és
tényszerűen írja le a lényeget. Ezzel az állhatatos, mindig magas minőségű, etalonnak
számító munkával érdemelte ki az Urántoll
díjat, amelyet 1992-ben alapított a cég azon
újságírók elismerésére, akik az atomenergia
békés célú alkalmazásáról, a paksi atomerőműről hosszú időn keresztül rendszeres, objektív tájékoztatást adnak. A díj átadása után
a kitüntetett elmondta, nagyon örül, hogy
ilyen fiatalon megkaphatta a díjat, ez visszajelzés számára, hogy jó úton halad. Kiemelte,
hogy kérdéseire mindig pontos és megbízható válaszokat kap az atomerőműtől.
Az idei ünnepségen első alkalommal adták át
az Atomtoll olvasói díjat, amelyet az Atomerőmű újságban publikálók elismerésére
alapítottak. Az olvasók szavazatai alapján
a leginformatívabban és legérdekesebben
Orbán Ottilia tájékoztatott 2013-ban a cég
eseményeiről, így elsőként ő vehette át az elismerést. Ahogy az ünnepségen elhangzott, a
lapban tudósítók mérnökök, előadók, technikusok, akik többletfeladatként vállalják, hogy
az üzemújság munkatársaként a munkatársakról a munkatársakhoz, illetve a lakossághoz szólnak. Orbán Ottilia 1985 óta dolgozik
a vállalatnál, a vegyészeti főosztály munkatársa. Az Atomerőmű újság szerkesztőbizottságának tagjaként aktívan segíti a lap munkáját, rendszeresen és hitelesen tájékoztatja az

olvasókat az erőműben történt eseményekről, a cég rendezvényeiről, a munkavállalók
életéről. Orbán Ottilia elmondta, hogy szüleitől örökölte a könyvek és az írás szeretetét.
Szívesen beszélget az emberekkel és ír munkájukról, életükről, hobbijukról. A szabad
sajtó napja alkalmából tartott ünnepségen,
amelyet 1999 óta közösen rendez Paks Város
Önkormányzata és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Tell Edit, a város alpolgármestere és
dr. Kovács Antal, a cég kommunikációs igazgatója köszöntötte a megjelenteket.
-kgy-

Szállítói Nap tizenötödik alkalommal
Az MVM OVIT Zrt.-t értékelte
2013 legjobb szállítójának a paksi atomerőmű, a Kiemelt Szállító
díjat 15. alkalommal adták át. Az
elismerést átadó Hamvas István
vezérigazgató azt mondta, hogy
alaptevékenységét, a villamosenergia-termelést maga végzi az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt., de
a többi feladatra a hatékonyság és
eredményesség érdekében külső
partnerekkel szerződnek. Tavaly
4500 szerződés született, amelyek
legjelentősebbjeit egy reális eredményt biztosító és a szállítókat
kellő módon differenciáló teljesítményértékelési rendszer alapján
minősítették. Ez alapján érdemel-

te ki az MVM OVIT Országos
Villamostávvezeték Zrt. a Kiemelt
Szállító címet. Az MVM OVIT
Zrt. a paksi atomerőmű egyik
legfontosabb stratégiai partnere:
2013. évi teljesítése az összesített
szállítói teljesítés közel 26%-át teszi ki.
Az MVM OVIT tevékenysége
több szállal kapcsolódik a paksi atomerőmű működéséhez:
együttműködési keretszerződések
alapján nagy volumenű és értékű
gépész, villamos és építészeti karbantartási, valamint nem technológiai épületekhez kapcsolódó
szakipari munkát végez, emelőgép vizsgálati, javítási, hegesztési,

illetve forgácsolási tevékenységet
biztosít. A forgácsolóüzemben
kereskedelmi forgalomban nem
beszerezhető, raktári tárolású
tartalék alkatrészek gyártását is
végzi, illetve komoly beruházási,
létesítési feladatokat végzett és végez az erőmű részére. A társaság
vezérigazgatója, Gopcsa Péter az
Erzsébet Nagy Szállodában tartott
Szállítói Napon azt mondta, az elismerés értékét emeli számukra,
hogy „Magyarország legjobb vevőjétől” kapták. Az atomerőművet
ugyanis nagyon szigorú, komoly
minőségi elvárásokat támasztó, de korrekt partnernek tartja.
Gopcsa Péter azt is elmondta,

hogy az OVIT ma a legnagyobb
energetikai kivitelező cég és mint
ilyen, a paksi atomerőmű kapacitás-fenntartási programjában
is részt kíván vállalni. Rövidesen
megteszik a lépéseket egy klaszter létrehozására, ami összefogja
majd a csatlakozni kívánó cégeket villamos, irányítástechnikai és
gépész területen. – A miénk Magyarországon a legnagyobb energetikai kivitelező 1600 fővel, 53
milliárd forint árbevétellel, ezért
úgy gondoljuk, szakterületünkön
vezető szerephez tudunk jutni, a
vállalkozókat ernyőszerűen ös�sze tudjuk fogni – fogalmazott a
vezérigazgató.
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A legversenyképesebb áron
az atomerőmű termel áramot

Ismét az új blokkok finanszírozásától hangos a sajtó. A
kormány szerint az évszázad
üzlete a paksi bővítés, az ellenzék viszont hátrányosnak
látja a hitel feltételeit. A beruházással kapcsolatban egymással sokszor homlokegyenest más következtetéseket
vonnak le politikusok és laikusok. A Paksi Hírnök Aszódi Attilát, a BME Nukleáris
Technikai Intézetének igazgatóját kereste meg Budapesten
többek között azzal, jelen körülmények között vállalná-e a
kormánybiztosi feladatot.
– A tudományos világban sincs
egyöntetű állásfoglalás annak
kapcsán, hogy nélkülözhetetlen
lenne a paksi atomerőmű bővítése, a legerősebb hangok mégis
ezek.
– Magyarország szegény energiahordozókban, egyrészt emiatt
kerül fókuszba a jól készletezhető atomenergia, a másik az
ellátásbiztonság, hiszen biztosan
tudjuk, hogy az elkövetkezendő
évtizedekben ez az energiahordozó rendelkezésre áll. A következő években a klímavédelmi
szempontok is erősödni fognak,
célszerű olyan energiaforráso16 n Paksi Hírnök, 2014. március 21.

kat keresni, amelyek nem járnak
együtt szén-dioxid-kibocsátással.
Környezetvédelmi szempontból
egy fosszilis tüzelésű erőművel
szemben az atomerőműnek jelentős előnye van, gyakorlatilag
csak hőt bocsát ki, nincs más
környezeti hatása. Bár jelenleg
még alacsony a szén-dioxid ára,
mindenki azzal számol, hogy 1020 éves távlatban sokba fog kerülni a kibocsátása, ami tovább
rontja a fosszilis energiahordozókon alapuló erőművek versenyképességét. És bár ezzel kapcsolatban nagyon sok vita van, az
atomenergia mellett mégis az ár
az egyik legmeggyőzőbb érv: ha
összehasonlítjuk a versenytársakat, az atomerőmű tud majd versenyképes áron villamos energiát
adni.
– Veszítettünk vagy nyertünk
egyáltalán az elmaradt tenderrel?
– A pályáztatás elvileg segíthetett
volna a technológiák összehasonlításában, és talán csökkenthette
volna az árat, de pont ennek a
két szempontnak van hátoldala
is. A műszaki képességeket jól
meg lehetett ítélni az előzetes műszaki dokumentációk alapján is,
viszont számos olyan projektet
láttunk már, ahol a tender vesztes

szereplői megtámadták a versenykiírást, ennek folytán a projekt elhúzódott, felesleges veszteségeket
okozva. Nem foglalnék ezzel állást a tender mellett vagy ellen…
Anélkül, hogy tudtam volna előre,
hogyan alakul a döntés, már előtte sokat mondtam, hogy a finanszírozás fogja eldönti a kérdést,
mert a műszaki megoldások az
igazán versenyző három technológia között nagyon hasonlóak.
Ekkora beruházási tőkét hos�szú időre a piacon meglehetősen
nehéz szerezni. A közgazdászok
gyakran mondják is, hogy hazánk
országkockázata,
nemzetközi
megítélése rossz, emiatt drágán
juthatunk hitelforrásokhoz. A
kockázatok költségként árazódnak be, ezt a gordiuszi csomót
oldja fel az oroszok által kínált
alacsony hitelkamat.
– Európában is eltérő a megítélés: van, ahol építési láz van,
van, ahol leszámolnak az atomenergiával.
– A legtöbb szavazó számára
érthetetlen az, hogy míg Németország antinukleáris, addig
Franciaország vagy az Egyesült Királyság miért fektet ebbe
hosszú távon. Ennek oka, hogy
a politika eszköztárába kiválóan
beleillik az atomenergia. Ezzel a

témával nagyon jól lehet mozgósítani pro és kontra. A politika rendkívül primitív, leegyszerűsített üzenetekkel operál,
így szándékosan polarizálja a
társadalmat. Az országok eltérő
érdekek mentén más-más irányban használják ezt az eszközt.
– Ezzel szemben mennyire lehet
hatékony a tényeken alapuló tájékoztatás?
– Nem világos, hogy az emberek hány százalékát érdekli ez a
téma valójában. Az látszik, hogy
van egy réteg, amelyet ez foglalkoztat, aki szívesen merül el a tudományos részletekben, de nem
tudom, hogy a társadalom mekkora része lenne hajlandó leülni
vitatkozni erről. Több fórumon
vettem részt az utóbbi időben,
amelyek nagyon gyenge érdeklődést mutattak, ebből én arra
következtetek, hogy az emberek
jelentős részét nem érdekli ma
Magyarországon ez a kérdés.
– Ha a bővítésről beszélünk, lassan nincs olyan televíziós műsor,
cikk, vitafórum, amiben meg
nem szólalna. Tudományos szakemberként hogyan éli meg, hogy
közéleti szerepet is vállaljon?
– A feladat nem új, a 90-es évek
óta megszólalok energetikai témában, ennek legintenzívebb
időszaka a 2003-as paksi üzemzavar utáni periódus volt, amikor sokszor kellett szakmai dolgokat közérthetően elmondani
a közönségnek. Az egyetemi
oktatói szerepben pedig alapvetően megszokja az ember, hogy
kérdeznek tőle és válaszol.
– A bővítés kapcsán tervezik
kormánybiztos kinevezését is.
Miniszteri biztosként már megfordult korábban az atomerőműben, jelen körülmények között vállalná a feladatot?
– Nehéz téma ez, nem gondolkoztam még rajta, de rengeteg
múlna a feltételeken. Megkeresés mindenesetre hozzám eddig nem érkezett.
(Folytatás a 17. oldalon)

(Folytatás a 16. oldalról)
– Az egyetem és a Nukleáris
Technikai Intézet számára milyen lehetőséget jelent a bővítés?
– Már most látjuk, hogy a szakemberigény megnőtt, ezért biztosítanunk kell azok képzését,
akiket az ipar, a közigazgatás
vagy a hatóság fel akar majd venni. Emellett egy atomerőmű építése nemzeti feladatokat is ad. Ez
alatt nemcsak a beszállítói arány
biztosítására gondolok: egy
atomerőmű biztonságát mindig egy nemzeti hatóságnak kell
megítélnie minden országban,
mert ők képviselik a társadalmat.
Így rengeteg elemzési, a biztonság ellenőrzésével kapcsolatos
feladat lesz, amit csak kevés szervezet tud ma Magyarországon elvégezni, ebben a mi intézetünknek is szerepe lesz a jövőben.
– A politika mennyire partner a
szakmával való egyeztetésben?
– Ez még előttünk van. Az államközi megállapodást nyilván a politika tudta megkötni,
ebben túl sok szerepet mások
nem kaptak, most jöhet az az
idő, amikor a szakma is sok feladatot kaphat.
– Az oroszoktól való függetlenedés az ukrajnai események kapcsán különös jelentőséget kapott.
Mennyiben játszhat szerepet
ebben az energia készletezhetősége?
– Az atomenergia üzemanyagának készletezhetősége sokkal nagyobb biztonságot ad más energiahordozókkal szemben. Ehhez
hozzátartozik, hogy az üzemanyag előállítása nem egyszerű
feladat. Az uránércet ki kell bányászni, elválasztani belőle magát az uránt, abból sárgapor lesz,
amit gázzá alakítanak, ezt használják a dúsításhoz, a gázt vis�szaalakítják urán-dioxid-porrá,
ebből készülnek a pasztillák. Az
eljárás sok elemet tartalmaz, ennek különböző szolgáltatásait
meg lehet vásárolni más-más
helyről. Ha tegyük fel, Oroszország elszigetelődik, akkor egy
orosz atomerőműhöz is minden
további nélkül lehet nemzetközi
piacról üzemanyagot szerezni,
ilyen értelemben nem válik lehetetlenné az üzemanyag-ellátás.

– Egy átmeneti időszakban
Pakson többletáram keletkezhet.
Hol tartanak az energiatárolással kapcsolatos kutatások?
– Abban az átmeneti időben,
amikor az új paksi blokkok
együtt működnek a régiekkel (ez
kivitelezéstől függően hat-nyolc
év lehet), nem tudni pontosan,
hogy mekkora lesz a villamosenergia-igény. Ha marad a mostani, akkor éjszaka elképzelhetőek olyan időszakok, amikor
vissza kell terhelni valamelyik
blokkot. Erre az új létesítmények nemzetközi szabványoknak
megfelelően képesek, de ez nem
kedvelt eljárás az energetikában,
mert akkor a blokk nem termel
annyi áramot, ennek következtében romlik a gazdaságossága.
A másik opció, hogy a fölös villamos energiát, ami az én számításaim szerint 1-2 terrawattóra
lenne évente, ami a Pakson
megtermelt áram 3-6 százaléka,
exportáljuk. Ehhez a szükséges
határkeresztező kapacitások rendelkezésre állnak. A harmadik
lehetőség, hogy addigra kiépítünk olyan tárolókapacitást, ami
az éjszakai időszakokat áthidalja:
éjjel töltjük őket és napközben
kisütjük. Ez a megoldás hasznos lenne a megújulók terjedése
szempontjából is. Hogy ezzel mit
tud kezdeni a politika és a szakma, azt meglátjuk, ez sok időt
igényel. A villamos energia tárolása a világon forró téma, sok
kutatás zajlik erről, mert a megújulók rendszerbe integrálása is
kihívást okoz. A legelterjedtebb
technológia a tárolás kapcsán a
szivattyús-tározós vízi erőmű,
amire itthon is vannak lehetőségek, de nem mi vagyunk a nagyhatalom ebben. Számomra is
izgalmas, hogy szerte a világban
az elektromos autók terjedésével
számolnak. Ezeket éppen éjjel
kell tölteni. Számításaim szerint,
ha számottevő elektromos autó
lépne üzembe hazánkban, az
nagyjából abban a mennyiségben igényelhetne villamos energiát, amennyi éjszaka feleslegként keletkezne. A következő tíz
évben sok fejlődés várható, így az
elektromos autók terjedése sokat
javíthat a képen.
Matus D.

Innovatív eszközök
a kommunikációban
Hirtelen ötlet alapján, mobiltelefonon elkészített kampánytervvel nyert díjat az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkatársa.
Simon Zoltán 2009-től erősíti
az atomerőmű kommunikációs
csapatát. Kollégáival éppen egy
nukleáris
kommunikációval
foglalkozó nemzetközi konferencián vett részt Ljubjanában,
amikor értesült arról, hogy egy
holland nukleáris szervezet, a
Nucleair Nederland pályázatot hirdetett. Kommunikációs
kampányjavaslatokat vártak egy
közeljövőben várható helyzetre,
amikor is egy időben rendeznek egy biztonsági csúcstalálkozót a világ számos vezetőjével, köztük Barack Obamával,
illetve egy nukleáris témájú
konferenciát. A feladat az volt,
hogy az utóbbi programra hívják fel a figyelmet. – Out of the
box, azaz olyan megoldásokat
vártak, amelyek a szokványos
sémáktól eltérőek, kreatívak –
vázolta Simon Zoltán, aki még
ott a ljubjanai konferencia díszvacsoráján kezébe kapta telefonját és két ujjal „bepötyögte”
az első mondatokat. Két ötletet
küldött el, a nyerő egy hollywoodi ál-akciófilm, a Láncreakció beharangozója, aminek
egyik szereplője Obama, de
végül kiderül, hogy nem is ő az
igazi „nagy durranás”, hanem a
nukleáris konferencia. Zoltán
azt mondja, jelezték a pályázat
meghirdetői, hogy meg is valósítanák az ötletét.
Arra a kérdésre, hogy munkahelyén, a paksi atomerőműben
lehet-e ilyen out of the box,
azaz a hagyományokkal szakító
kommunikációs eszközökkel
élni, azt mondta: annak ellenére, hogy igen speciális tevékenységű, állami vállalatról van
szó, alkalmaznak ilyen modern
módszereket. Ilyen például a közösségi médiabeli megjelenés,
azaz az atomerőmű Facebookprofilja, amely az ágazat legak-

tívabb profilja. Az új eszközöket
a belső kommunikáció során
is bevetik. Példa rá PATRIK,
aki nem egy új kolléga, hanem
egy új információs rendszer.
Lényege, hogy az erőmű több
pontján kihelyezett nagyméretű monitorokon üzeneteket
jelenítenek meg. Környezet- és
biztonságtudatosságot erősítő
gondolatok ugyanúgy helyet
kapnak itt, mint az erőműves
kiadványok
megjelenéséről
szóló tájékoztatás vagy egyéb
fontos információ. A tavaly karácsony óta működő PATRIK a
közösségi tudat erősítésében is
hatékony eszköz. Mindezeken
túl számos apróbb-nagyobb
újdonsággal lehet találkozni az
erőmű kommunikációjában,
eszközeiben, kezdve attól, hogy
a látogatóközpontban Kalocsát
bemutató mini kiállítás, majd
a látogatók mozgására reagáló
interaktív padlóvetítés fogadja
a vendéget, megújult a kerékpáros installáció, van mobil
elektroszmog- és sugárzásmérő,
dolgoznak az atomerőmű weboldalának megújításán, egészen
addig, hogy tavaly bevezették a
vállalati biztonsági kultúra további erősítését szolgáló Ezüstkártya elnevezésű motivációs
rendszert.
Vida T.
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Megnyílt a
gyógyászati központ
Megnyitotta kapuit a Paksi Gyó
gyászati Központ, ahová számos szakrendelés is átkerült.
A gyógyfürdő épületébe költözött:
– a központi rendelőintézetből
a reumatológia, az ortopédia, az
urológia és a gyermek pulmonológia;
– a Barátság úti rendelőből a
bőrgyógyászat és a fizikoterápia;
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– a Deák Ferenc utcai rendelőből a gyógytorna.
Előreláthatóan március 24-től
a Deák Ferenc utcai tüdőgondozó a Táncsics Mihály utcai
rendelőintézet épületébe költözik. Mindeközben már zajlik a
gyógymedencék betegterheléses próbaüzeme is, és várhatóan
április elején megnyithatják ezt
a részleget is.

Magyar tulajdonú cég
1 fő üzletágvezetőt
keres paksi fióktelepének vezetésére
Vezetővel szembeni elvárások:
• Magas fokú szervezőkészség
• Pontos, precíz munkavégzés
• Határozottság
• Nagyfokú terhelhetőség
• Kitartás
• Önálló munkavégzés
• Jó kommunikációs képesség
• Vezetői készségek
• Ügyfélorientált szemlélet
• Sikerorientált, teljesítménycentrikus személyiség
Amit nyújtunk:
• Fix és teljesítményorientált versenyképes fizetés
• Korszerű, modern munkakörnyezet
• Folyamatos képzési lehetőség
Amennyiben eldöntötte, hogy nemcsak Önmagán segít,
hanem kollégáit is kész támogatni, tanítani és egy jó csapatot kialakítani, majd sikerre vinni, akkor fényképes önéletrajzzal jelentkezzen az alábbi elérhetőségen:
uzletagvezetopaks@gmail.com

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÁLYÁZATOT HIRDET A PAKSI BÓBITA BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY
VEZETŐI 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
• a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2 sz. melléklet I. rész 2/B. pontban meghatározott szakirányú végzettség
• legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A vezetői megbízás időtartama:
a vezetői megbízás határozott időre 2014. augusztus 1-től 2019. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: 7030 Paks, Ifjúság útja 4.
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
- nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. §-ának (8)
bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
Illetmény és egyéb juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint e törvénynek a szociális valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
A pályázat KSZK honlapján történő közzététel ideje: 2014. március 12.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 15.
A pályázatot zárt borítékban a Paksi Polgármesteri Hivatal Titkársági Osztályára kell benyújtani (7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Paksi Bóbita Bölcsőde
intézményvezetői pályázat”.
A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás a Paksi Polgármesteri Hivatal Titkársági
Osztályán kérhető személyesen vagy a 06-75-500-533-as telefonszámon.
A pályázatok elbírálásának módja: A beérkező pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése és
a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)-(10) bekezdései alapján létrehozott bizottság
véleményezi. A pályázatokról Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. május 21.
Az állás legkorábban 2014. augusztus 1-jétől tölthető be.
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Pozitív nap a Csengeyben
Pozitív nap (nemcsak) nőknek
címmel harmadik alkalommal
hívták az érdeklődőket egész
napos rendezvényre. Ahogy
az elnevezés is mutatja, elsősorban a hölgyeknek szólt ez a
nap a Csengey központban, de
az ajtó a férfiak előtt is nyitva
állt, sőt a Süni Gyermekkuckó
játszóházával és az arcfestéssel a gyermekekre is gondoltak. A program fókuszában
változatlanul a test és a lélek
harmóniája állt a korábbi években beváltak mellett új programelemekkel, mint például a
hangfürdő, különböző mas�százsok, illetve idén Nagy Lajos
személyében pszichológust is
hívtak, aki a párkapcsolatokról
beszélt, mondta el Tibai Eszter
főszervező. Az előadók között
volt H. Nagy Júlia, aki az általa felfedezett generációs jelekről beszélt a hallgatóságnak,

Weiszné Tóth Erikától táplálkozási tanácsokat kaphatott a
hallgatóság, Kiss-László Nóra
pedig Mindenhogy(?) nő címmel tartott előadást. A program
ideje alatt kozmetikus, fodrász,
műkörömépítő szakemberek
tartottak tanácsadással egybekötött bemutatót, és divattanácsadáson is részt vehettek a
vendégek. Mindezek mellett
volt
biorezonancia-terápia,
íriszdiagnosztika és kiállítás
jobb agyféltekés tanfolyamon
készített rajzokból. A központ
előterében felállított standokon
termelők, kézművesek kínálták portékáikat, többek között
mézet, kézműves szappanokat,
ékszereket és biotermékeket.
Az idei Pozitív napot, amelynek megvalósításában közel
harminc szakember vett részt,
divatbemutató és Vastag Csaba
műsora zárta.
-kgy-

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 finanszírozza
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.
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A székely szabadság
napjára emlékeztek
Országszerte és Pakson is megemlékeztek a székely szabadság
napja alkalmából március 10-én
azokról a vértanúkról, akiket
1854-ben e napon végeztek ki a
marosvásárhelyi Postaréten. Az
ünnepet Izsák Balázs, a Székely
Nemzeti Tanács elnöke kezdeményezésére tartják meg 2012 óta,
amely a ma élő székelyek számára
nem csupán a közös emlékezés
napja, de az összetartozásé is. E
témában tartott az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Közhasznú
Egyesülete (EMTE) szervezésében előadást Máté Pál. 1990-től
egyre erősebbek az autonómiára
való törekvések, ezért a székely
szabadság napja alkalmával tartott megemlékezések a székelyföldi autonómiára való akaratnak
is hangot adnak, hiszen az ott
élőknek napjainkban is meg kell
harcolniuk megmaradásukért,
a nyelvükért. Pakson és környé-

kén az EMTE ismeretei szerint
mintegy 60-70 hazánkba vándorolt székely él – erről már Bándi
Imre, az EMTE elnöke beszélt. A
legtöbben egy jobb világ, a boldogulás reményében költöztek
Magyarországra, amelyre húsz
éve nemcsak mint anyaországra,
hanem mint a lehetőségek országára tekintettek. A cél most a
szervezet keretein belül megőrizni hagyományaikat, átadni őket
az utókornak, megismertetni az
itteniekkel Erdély történelmét és
biztosítani az elszármazottaknak,
hogy méltóképpen megélhessék
ünnepeiket. Bándi Imre elmondta, a 25 éve működő szervezet
minden hónapban tart összejöveteleket, tartja a kapcsolatot az
otthon maradt erdélyiekkel. A
Paksra átkerült vezetés célja az
egyesület fiatalítása és az EMTE
megerősítése, a paksi tevékenység
felpezsdítése.
Matus Dóra

Erkölcs, játék,
mese, érzelmi
intelligencia
A címbéli kulcsszavak azok, amelyek köré az óvodai nevelésben a
nemzeti köznevelésről szóló törvényben új elemként megjelent
erkölcsi nevelés építhető. A témában Kövecsesné dr. Gősi Viktória
adjunktus, a Nyugat-magyarországi Egyetem Neveléstudományi
Intézetének munkatársa tartott
nagysikerű előadást óvodapedagógusoknak a Paksi Benedek Elek
Óvoda meghívására a Csengey
Dénes Kulturális Központban.
Mivel az előadó eredeti végzettsége szerint óvodapedagógus,
hitelesen képviseli azt a felfogást,
hogy az erkölcsi nevelésnek különösen nagy szerepe van a korai
gyermeknevelésben, hiszen az erkölcsi normák ekkor vésődnek be
életre szólóan. A különböző élet-

szakaszokban más-más módszereket, eszközöket kell alkalmazni
a cél eléréséhez. Az óvodában az
erős érzelmi kötődés, a játék és a
mese eszközeit kell használni a
társakkal való együttműködés, a
környezethez való pozitív viszony
kialakításában, szóbeli utasítások
helyett példamutatással közvetítve. Bosnyák Zoltánné, az óvoda
vezetője elmondta, hogy az előadás kapcsán megfogalmazódott
az igény az intézmény Szülők
Akadémiája programjának felelevenítésére, mert Kövecsesné dr.
Gősi Viktória, aki maga is édesanya, gyakorlati példákkal alátámasztott előadásával segítene
eligazodni a szülőknek az egyetemes és a XXI. századi értékek
között.
Kohl Gyöngyi

Laikusok is a bírák
soraiba léphetnek
egy napra
Rendhagyó borversenyt szervez
április 5-én 15 órakor a Paksi
Sárgödörtéri Présháztulajdonosok Egyesülete a Fabro Pincészetben. A megméretés attól rendhagyó, hogy a szakavatott bírák
mellett a borok készítői és kedvelői is véleményt mondhatnak
egymás mintáiról. Az érdeklődők
számára is nyitott bormustrán a
résztvevőket különböző bizottságokban végzett borbírák segítik
az értékelésben. A megméretésre
fehérbor, vörösbor, rosé, illetve
sillerbor és óbor kategóriában lehet nevezni, minden mintából két
palackot kell leadni.
Ezeket Kovács Mihály présházába
(Sárgödör tér 50.) várják április
1-től 3-ig 15 és 18 óra között. A
mintákhoz üvegeket és dugókat

ugyanitt lehet felvenni. A borverseny nevezési díja 500 forint mintánként, amely már tartalmazza a
vacsora árát. A hidegtálas vacsora és a borkóstolás nem nevező
tagoknak 1000, ugyanez a nem
nevező betérőknek 1500 forint.
További információ Kovács Mihálytól (20/316-4221), valamint
Polgár Zoltántól (20/910-8601)
kérhető.
-md-

Ha kedved szottyan sétálni egyet az Ürgemezőn, vagy segítenél a nálunk költő védett madaraknak fészkelőhelyek kihelyezésével,
akkor várunk! – így hívta odútúrára az Ökocsiga Közhasznú Egyesület a lakosságot abban a sorozatban, amelyet az Atomerőmű Sportegyesület szabadidősport szakosztályával karöltve valósítanak meg. A program a szakosztály farsangi játszóházában odúkészítéssel kezdődött,
az odútúra a második állomás volt. A résztvevőkkel öregebb fákra helyeztek ki fészkelőhelyeket, amelyekbe széncinkéket, seregélyeket, szalakótákat és baglyokat várnak, illetve három vércseládát is kitettek, mondta el Sáfrány Szilvia. Az egyesület vezetőségének tagja hozzátette,
hogy új odúkat ősszel és tavasszal érdemes kihelyezni a madaraknak, előbbi biztonságos téli éjszakázásukhoz, utóbbi pedig fészkelésükhöz,
költésükhöz segítség. A következő találkozó nyáron lesz, amikor megvizsgálják, hogy a most kihelyezett odúkat, költőládákat mennyire
kedvelték meg a madarak, ősszel pedig gombatúrára invitálnak majd az Ürgemezőre. A programot a karácsonyi játszóházban zárják, ahol
az állandó résztvevők között nyereményeket sorsolnak ki.
-gyöngy-
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Paks a szíve közepe
Prágai Károly-híd, bécsi Stephansdom, római
Colosseum, londoni Tower Bridge, párizsi
Eiffel-torony és a paksi Makovecz-templom
– az illusztris építmények díjat hoztak Sitkei Balázsnak, aki a BaGaTech Nemzetközi
Sütőipari, Cukrászati és Gasztrotechnikai
Szakkiállítás népes mezőnyében harmadik
díjat érdemelt ki két tortacsodájával. Az egyik
ezek közül az, amely az utazásai során érintett
nagyvárosokat és azok nevezetességeit, valamint tetején a paksi templomot formázza.
– Paks a szívem közepe, ahogy a tortáé is –
mondja Balázs büszkén a bronzot nyert alkotásról. A másik érmes torta vintage stílusban
készült, hasonlóan az előzőhöz dobostorta
alapra, dekor cukormassza bevonattal.
A világot látott fiatal jövő májusban végez a
budapesti Gundel Károly vendéglátó-ipari
iskolában. Mint mondja, bármit tanulhatott volna – kitűnő érettségivel és két nyelvvizsgával végzett a Balogh Antal iskolában
– de a szakma mellett döntött, mivel a családi vállalkozás átvételében látja a jövőt. Az
óvárosban működő vállalkozás tulajdonosa
ugyanis a szintén cukrász nagymama, akivel az európai utak egy részét is megtette,
ízlelgetve a külföldi édességeket, ellesve öt-

leteket, díszítéseket. Az iskolában egyelőre
az alapokat tanulja, szakmai számításokat,
vendéglátói ismereteket, de a korai sikerek
már most annak köszönhetőek, hogy kiskora óta a cukrászdában sürög-forog, ellesve a
trükköket, technikákat. – Szinte ide születtem, ez kapcsol ki, kicsiként is segédkeztem,
a gimiben pedig már minden napom itt fejeződött be – meséli.
Külföldi tapasztalatokra is szert tett egy
németországi biopékségnél, de a fejlődése
szempontjából ennél is fontosabb a szakmai megméretéseken való részvétel, mert
itt nyílik lehetőség új technológiák és alapanyagok megismerésére, külföldi kiállítókkal való kapcsolatépítésre, az ipartestülettel
való megismerkedésre. Az ifjú paksi cukrász interjúnk idején is a következő kiállításra, a Sirha elnevezésű desszertversenyre
hangol alig egy héttel az aktuális díj után.
Mint mondja, rengeteg terve van, a család
nagy örömére jövőre átvenné a stafétabotot és számos újítást tervez. Ahogy fogalmaz, Paks ugyan kisváros, de igény van a
különlegesre, fontos, hogy a kínálat mindig
trendkövető legyen és nyisson az újdonságokra.
-md-

Minden este hálát mondanak
Korvin Jánost köszöntötte kilencvenedik
születésnapja alkalmából Hajdú János polgármester és Tell Edit alpolgármester. A
Móra Ferenc utcai családi házban egy esztendővel ezelőtt is jártak, akkor János bácsi felesége töltötte be kilencvenedik életévét.
– Nemsokára 66 esztendeje lesz annak,
hogy összeházasodtunk, de soha nem veszekedtünk, mindig mindent szépen megbeszéltünk, akár munkáról, akár a családról
volt szó – mondja Korvin János, aki március 17-én töltötte be kilencvenedik életévét.
János bácsi elmesélte, hogy annak idején
édesapjától tanulta meg a szabómesterséget,
hatvan évig ebben a szakmában dolgozott.
Emellett 1953 és 1991, később 1996 és 2001,
majd 2003 és 2004 között a Paksi Pünkösdi
Gyülekezet pásztora volt. Népes család veszi
körül a tisztességben megőszült házaspárt.
Négy lányuk, három fiuk, húsz unokájuk és
tizennégy dédunokájuk van, a tizenötödik
jöttét most várják. Gyermekeik közül ketten
Németországban élnek, egyikük Székesfehérváron, a többiek pedig itt Pakson. Kató
néni és János bácsi albérletben kezdték közös
életüket, majd egy megörökölt Eötvös utcai
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házba költöztek, amelyet azonban a hatvanas
években teljesen tönkretett egy pinceomlás.
Akkor költöztek a Móra Ferenc utcába, ahol
ma is élnek. Napközben jól elvannak kettecskén, János bácsi sokat olvas, és tőle telhetően gondoskodik feleségéről, aki mostanában
gyengélkedik. A házimunkába besegítenek
gyermekeik, akik gondoskodó szeretettel
veszik őket körül nap mint nap, két lányuk

egészen közel lakik hozzájuk. Legfiatalabb
gyermekük, Hedvig elmondta, bármit is hozott szüleiknek az élet, soha nem keseregtek,
hanem bizakodva tekintettek a jövőbe, ahogy
azt a mai napig teszik. Békességben, szeretetben élnek. Minden este, mielőtt nyugovóra
térnek, együtt imádkoznak, hálát mondanak
Istennek mindenért.
-gyöngy-

Kéttucat
program
a fesztiválon

Jó napot, mi újság?

Gaál Tamás
A szobrászat nem könnyű, különleges műfaját választotta
Gaál Tamás. Összeköt és ráolvaszt, vékonyít és vastagít, egyaránt hajlít és alakít követ és
fémet. Hol elvesz, hol hozzáad
a kompozícióhoz valamit, míg
hosszas vésés és hegesztés után
a keze nyomát őrző köztéri szobor születik. A város képviselőtestülete márciusi ülésén döntött
úgy, hogy a város emlékművet
állít a nemzeti összetartozás napjára, ennek elkészítésével bízták
meg a Munkácsy Mihály-díjas
szobrászművészt. Az általa tervezett köztéri alkotás a magyarság és Magyarország történelmi
évfordulóinak állít emléket oly
módon, hogy az több szempontból is alkalmas legyen megemlékezések lebonyolítására. – A
tematikát elsősorban a trianoni
események határozzák meg, de
tekintettel arra, hogy a szobor
több eseményhez is kapcsolható,
olyan szimbolikát és formálást alkalmaztam, ami tágabb értelmezést feltételez – magyarázta Gaál
Tamás a budapesti műtermében
jártunkkor. Az asztalt megfor-

mázó szobor szimbolikusan
utalhat oltárra vagy olyan helyre,
amely köré közösségek gyűlnek,
de funkcionálisan ténylegesen is
használható. A drapériaelemhez
is társíthatunk több asszociációs
lehetőséget, terítőt, ruhadarabot,
attól függ, szemlélője mire fogékony, mit indít meg benne, tette
hozzá a művész, aki elsősorban a
sablonos, sztereotip megközelítéstől kívánt tartózkodni. Az emlékmű anyaga, a süttői mészkő
beszerzése már zajlik, a vázlatok
alapján elkészült a modell méretarányos makettje. A plasztika
több hónapig készül majd, míg
végső helyén, a Duna-korzón
rakják össze elemeit. – A sétány
rendkívül jó helyszín, meghitt,
van intimitása és közösségi jellegű tér is, mivel rendezvényekre
használják, így az alkotás nem
szigetelődik el közönségétől –
hangsúlyozta Gaál Tamás. A
szobrászművész szerint éppen
ez a szép választott hivatásában.
Nem csupán zárt galériák falainak alkot, hanem közterekre,
ahol a szobor hozzátartozhat az
emberek életteréhez, minden-

napjaihoz. Pakson több alkotás,
a Deák-portré és az 1956-os emlékmű is a keze munkáját dicséri.
Azokat a bronz kisplasztikákat,
amelyek műtermében tett látogatásunkkor már tárolóhelyükön
pihentek, éppen egy hete várták
a Képzőművészeti Egyetem kiállításán a közönséget. – Manapság
kevesen mennek szobrásznak,
hiszen nem könnyű megélhetést
ígérő hivatás ez – mondja több
mint húszéves oktatói múlttal. A
Pécsi Tudományegyetem tanára
azt vallja, a diákokat elsősorban
a gondolkodásra kell rávezetni,
hogy személyiségükből hogyan
merítsenek. Nem könnyű ez,
hiszen a család támogatása is
kell, amely ma a művészélettel
szemben inkább az objektívebb
elképzeléseket részesíti előnyben. Gaál Tamás esetében egyértelmű volt, hogy ezt az utat
választja. Már általános iskolásként mintázott szobrokat, ezért
világos volt, hogy milyen területen tanul tovább. A főiskola
utolsó évében, első felkérésekor
felfigyeltek rá és azóta, ’88 óta
alkot töretlenül.
Matus Dóra

Komoly- és könnyűzenei koncertek, módszertani előadás,
képzőművészeti kiállítás, könyvbemutató, irodalmi est, tanári
hangverseny – 15 nap alatt hét
helyszínen 24 program lesz a IV.
Paksi Tavaszi Művészeti Fesztivál
programsorozatában. Külföldről,
a határon túlról és az ország több
pontjáról is érkeznek alkotók, előadók az eseményre, amelyet több
intézménnyel karöltve immár negyedik éve szervez a Csengey Dénes Kulturális Központ és a Pro
Artis Művészeti Iskola. A március
31-től április 14-ig tartó programon fellép többek között a fiatal
dzsessz-szaxofonos
generáció
legkiemelkedőbb, legsokoldalúbb
zenésze, Tóth Viktor, koncertet
ad Bozóki Andrea gitárművész, a
Pro Artis házi hangversenyt tart,
a Csengeyben pedig ismét meghirdetik a nagy sikerű Családok
a színpadon programot, ahol szülők, nagyszülők, testvérek közös
produkcióit láthatja a közönség.
A Dunakömlődi Faluházban sváb
táncház, az evangélikus templomban magyar harangjátékkoncert
lesz. Színek az életemből címmel
műsoros beszélgetést tart Bács
Ferenc színművésszel a Paksi
Pákolitz István Városi Könyvtár, a
Csengeyben pedig határon túli területhez is kapcsolódó versmondó verseny lesz. Mintegy két hetet
a művészetek jegyében tölthetnek
a kultúrakedvelők, hiszen minden nap más és más eseményre
várják a kikapcsolódni vágyókat.
A programsorozat helyszíne lesz
még a Paksi Képtár és az Erzsébet Nagy Szálloda is, program a
paksivmk.hu oldalon található.
-matus-

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

Fenyvesi család
A különböző híradások manapság Fenyvesi Réka sikereiről tudósítanak, pedig a Fenyvesi családban több remek sportsiker is
született korábban. Az Atomerőmű SE kiváló kajakosa legutóbb 2011-ben Kiszli Vandával
párban lett második a franciaországi ifjúsági maraton Európabajnokságon, a teljesítményt a
Városházán Hajdú János, Paks
polgármestere is méltatta. Az
édesapa, József egykor a Paks
zöld-fehér klubjában futballozott. – Megjártam a különböző
korosztályos csapatokat, de a körülmények akkor elég mostohák
voltak. A térség pályáit nemcsak
a játékra használták, egyéb állattartó tevékenységek is voltak,
a tisztálkodási lehetőségek sem
voltak mindenhol megoldottak.
Igazából szerettem a futballt, de
a társaim sokkal tehetségesebbek voltak nálam, ezért hamar
rájöttem, a későbbiekben csak
hobbiként űzöm tovább ezt a
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sportot – fogalmazott. Emellett
az ökölvívást is kipróbálta a családfő, de ez a karrier is hamar
félbeszakadt. Lányai születésekor azonban megfogadta, ha
mozgásról van szó, mindenben
támogatja őket. Helga, az első
gyermek sem az otthonülős fajtából való volt, a két kisebb: Judit és Réka pedig egyenesen az
örökmozgó kategóriába tartozott. Vasárnaponként a Fenyvesi
család apraja-nagyja – egy-két
szomszéddal kiegészülve – az
Atomerőmű sporttelepén futott,
ugrott, dobott, egyszóval sportolt. A lányok hangsúlyozzák:
édesanyjuk gondoskodó, bátorító hozzáállása nélkül biztos
nem ment volna! Helga a kettes
iskolában (ma már Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola)
sporttagozatos osztályba járt.
Kosárlabdával kezdett, de idővel
az aktív kosarazást felváltotta
a profi csapat mérkőzéseinek
látogatása. Helga volt tehát az

úttörő, de a komoly eredmények Juditnál érkeztek, aki akkoriban aktívan triatlonozott és
duatlonozott is. Hamar válaszúthoz érkezett a középső hölgy,
aki végül a piros-kék klub kiváló
kajakosa lett. Reményi Veronikával – barátnőjével – egészséges rivalizálás kezdődött, így hamarosan korosztályos magyar
bajnoki aranyérmek kerültek a
nyakába. A paksi középiskolai
évek után a továbbtanulás miatt
Szegedre költözött. Az egyetem
alatt még rövid ideig párhuzamosan tanult és sportolt, majd
végleg letette a lapátot, a diploma után férjhez ment, Szekszárdon alapított családot. Kisfia,
Dávid egyéves, és szintén nem
egy helyben megülő. Réka nyolc
évvel fiatalabb Juditnál. A legifjabb lány szüleivel egyre gyakrabban megfordult a csónakháznál. 11 éves korában kezdett
versenyszerűen kajakozni, előtte
úszott és futott. A legnagyobb

sikert fentebb már említettük,
érdekesség, hogy rövidebb távokon síkvízen a hazai mezőnyben a nagy események előtti
válogatókon rendre elvérzett.
Az országos bajnokság páros
bronzérmét említi, mint legemlékezetesebb síkvízi eredményt,
az olimpia nagyon távolinak tűnik. Jelenleg Budapesten tanul a
Rendőrtiszti Főiskolán, mellette
a Központi Sportiskola (KSI)
csapatával tréningezik, az iskola
és a sport párhuzamos megmérettetésein az első tavasz most
következik, a jövője még nyitott. A paksi évekre és sikerekre
a lányok szívesen emlékeznek,
a legjobb tudásukat nyújtották.
Az „örök elégedetlen” édesapa
szerint maradt a lányokban tartalék, de büszke az eredményeikre. Ők Fenyvesiék a Csendes
utcából, akik mindig csendesen,
szerényen készültek a nagy magyar és immár világraszóló sikerekre.
Faller Gábor

Elsöprő siker a kecskeméti ob-n

Szenzációsan szerepeltek az
Atomerőmű SE dzsúdósai Kecskeméten az országos bajnokságon. A március 16-i versenyen
hat arany-, egy ezüst- és két
bronzérem került a paksi versenyzők nyakába. Még csak elsőéves a junior Pupp Réka, de már
második felnőtt magyar bajnoki
címét szerezte a 48 kg-os súlycsoportban, minden ellenfelét
magabiztosan, ipponnal legyőzve. Az ifjúsági korú, 52 kg-ban
versenyző Polgár Luca szereplése
meglepetést okozott, harcosan,
óriásit küzdve, négy mérkőzést
nyerve állhatott fel a dobogó tetejére. Kiss Norbert a 73 kg-osok
között magabiztosan, ipponokkal
menetelt az aranyig, 2012 után
ismét magyar bajnoknak mondhatja magát. Ebben a sűrű, egyik
legnépesebb súlycsoportban a
junior korú Hosnyánszki Dániel a 3. helyen végzett, sok neves
ellenfelet utasítva maga mögé.
81 kg-ban Csoknyai László nem
hagyott kétséget afelől, hogy a
súlycsoport hazai legjobbja, ellentmondást nem tűrve szerezte

meg negyedik magyar bajnoki
címét. Kárpáti Gábor először indult ebben a súlycsoportban és az
előkelő 3. helyen végzett. A 100
kg-os mezőnyben is két paksi
dzsúdós állhatott fel a dobogóra, Cirjenics Miklós ipponokkal
győzte le a vetélytársakat, és
szerezte meg első felnőtt bajnoki címét, míg Ömböli Renátó
nyakába ezüstérem került. Bor
Barna a +100 kg-ban hozta a tőle
elvárható eredményt, magabiztos
versenyzéssel gyűjtötte be negyedik magyar bajnoki címét. (A 60
kg-os súlycsoportban Horváth
Zsombor pontszerző, hetedik helyen zárta a versenyt.) Az ASE az
egyesületek közötti rangsorban
nagy fölénnyel végzett az első helyen.
A bajnokság után a versenyzők
edzőtáborozásra a csehországi
Nymburgba utaztak. Az ASE
dzsúdósai nagyon jól kezdték a
2014-es évet, biztató formában
vágnak neki a májusban kezdődő, két évig tartó olimpiai kvalifikációs sorozatnak. Hangyási
László mesteredzőt (képünkön)

Paksi halászcsárda

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

tanítványairól és a következő hónapok feladatairól kérdeztük.
– Télen sikerült elvégeznünk a
betervezett sok munkát. Mivel
új szabályok léptek életbe, ezért
új taktikákat kellett megtanulni.
Bor Barna sérülésből jött vissza
sikeresen, Cirjenics Miki érkezése sokat jelentett és jelent a felkészülésében. Ők súlyuknál fogva
nagyon jó edzőpartnerei egymásnak, de nincs rivalizálás közöttük,
mert Cirjenics a 100 kg-ban, Bor
Barna pedig a +100 kg-ban versenyez – mondta el a mesteredző,
hozzátéve: – Csoknyai Laci a 81
kg-ban nagy kihívást kapott, vele
együtt négy nagyon jó versenyző küzdött a válogatott keretbe
kerülésért. A szövetség ezért az
első három European Open-viadalt jelölte ki válogatóul, mivel
ott nemcsak két versenyző indulhat egy nemzet képviseletében, és azonos feltételek mellett
dőlhet el, hogy ki kerüljön be a
nemzeti csapatba. Bor Barnának biztos volt a helye a válogatottban, de Cirjenics Miklós és
Csoknyai László is ezeken a versenyeken elért jó eredményeivel
harcolta ki az Eb-részvételt, és a
dzsúdószövetség költségén utazhat április 21-én a franciaországi
Montpelier-be.

Hangyási László hozzátette, ezen
a három versenyen a fiatalabbakat is tudták menedzselni: Kiss
Norbi pontszerző helyen végzett,
illetve Ohát Zalán és Kárpáti Gábor is belekóstolhatott a nemzetközi versenyek légkörébe, és egy
kicsit a csapat is összerázódott.
Mindegyik nemzetközi verseny
fontos, ezért nagyon kell a motiváció, ott kell nyerni, ahol elindulunk.
– Nagyon hosszú lesz ez az év,
terveink szerint kéthetes periódusban tudjuk versenyeztetni a
fiúkat, hétről hétre nagyon erős
lenne. A csehországi edzőtábor
után a tervek szerint megyünk
Boszniába, majd jöhet az Eb,
amelyen legalább két érmet és
egy pontszerző helyet szeretnék,
ami jó rajt lenne az olimpiai kvalifikációra. Az Európa-bajnokság
után renováljuk a dzsúdótermet.
Néhányan kapnak egy kis pihenőt, a többiek addig máshol
edzenek. Az olimpiai kvalifikációt májusban Kubában kezdjük,
itthon folytatjuk, majd megyünk
Mongóliába, ahol a verseny után
még két hétig edzőtáborozunk.
Az év fő versenye az augusztus
21-i oroszországi világbajnokság
lesz – mondta el a Paksi Hírnöknek Hangyási László.
-joko-

Csoknyai László: – Keményen készültem, reménykedtem,
hogy jól sikerül az évkezdés, és úgy néz ki, megérte a sok munka. Három European Openről két éremmel jöttem haza és az
országos bajnokság után is sok erős versenyem lesz. Úgy érzem,
mostanában fejben jobban ott vagyok, csak az adott feladatra
koncentrálok, mindig csak a következő verseny érdekel.
Bor Barna: – Igen erős két és fél hónapon vagyunk túl, jól
sikerült a felkészülés. Mind a három European Openen dobogóra
álltam, sőt az oberwarthit, ahol japán, brazil, koreai versenyzők
is tatamira léptek, megnyertem, ami az Eb előtt igen pozitív.
Montpelier-ben szeretnék érmet nyerni. Május végén elkezdjük az
olimpiai kvalifikációt. Nem unatkozunk a következő két évben.

Egész évben választékos étlappal, széles kínálattal, udvarias kiszolgálással
és menüfőzéssel várjuk kedves vendégeinket,
igény esetén ingyenes ételkiszállítást vállalunk.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu
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Végre vízen!
Elkezdődtek a vizes edzések, az
ASE kajakosai és kenusai vízre tették a hajókat március első
hetében. A téli alapozás, futás,
úszás, kondicionálótermi és tornatermi edzések monotóniája
után már a Dunán folytatják a
felkészülést a versenyekre. Az
előttük álló szezonról Bedecs
Ferenc, a kajak-kenu szakosztály vezetőedzője beszélt.
– Heti kilenc edzéssel készült
a 13-18 éves korosztály a tavaszi rajtra, a válogatottak az
MKKSZ, míg a többiek nagy
része az ESZI szervezésében
voltak sítáborban a télen, megtörve ezzel a mindennapi erősítő edzések egyhangúságát.
Megvolt a szokásos fizikai erőfelmérő is, de nem a megszokott
módon Győrben, hanem az or-

szág három részén megosztva.
Mi ezúttal Szegedre mentünk,
ahol mintegy 600 versenyző
jelent meg. Kis hiányérzetem
van, mert kenu szakágban csak
a szegediek és mi voltunk, így
sokszor háziverseny jellege volt
néhány gyakorlatnak. Természetesen
összehasonlíthatjuk
sportolóink teljesítményét más
helyszínek eredményeivel, ami
alapján a kép biztató. A várakozásoknak megfelelő eredmények születtek.
A vezetőedző hozzátette: felnőtt
versenyzőik közül Boros Gergely
és Somorácz Tamás jelenleg a
spanyolországi Sevillában melegvízi edzőtáborozáson vesz részt,
ők március 29-én jönnek haza.
Kiszli Vanda Szegeden tanul,
de egyéni tanrendet kért a főis-

kolán és itthon készül a síkvízi
és maratoni versenyekre. Tóth
Márton már főállásban dolgozik az atomerőműben, a polgári
életre koncentrál, befejezte a versenysportot, de az edzősködést
befejező Gutai Dánieltől átvette
a kajak-előkészítő csoportot. Az
utánpótlás megkezdte a vízen
a hosszú távú alapozó munkát,
reggelenként kondiznak, délutánonként pedig hétfőtől péntekig
3x15 és 2x20 km-t eveznek. Ez
azt jelenti, hogy az ASE csónakháztól nagyjából Ordas magasságáig eveznek fel. Szombatonként
ez a táv 30 km-re nő, Bölcske,
Madocsa környékén fordulnak
vissza a sportolók.
– Sok versenyünk lesz az idén,
Európa-bajnokság, világbajnokság síkvízen és maratoni távon,

felnőtteknek és ifjúságiaknak
egyaránt. Április második hétvégéjén lesz az évadnyitó Hídépítő
Kupa az újpesti öbölben, május
15-én pedig a maraton magyar
bajnokság, ami már mindenkinek „éles”, mert egyben válogató
verseny is lesz az Eb-re. Lesz még
az ifiknek (1997-től születettek)
olimpia Kínában, amire szintén
válogatón lehet kvalifikálni. Ez
érdekes verseny lesz, ugyanis a
pálya 800 m hosszú és nyolcas
alakú, a versenyzők egymással
szemben indulnak és kétszer
keresztezik egymás útját. Itt is
vannak esélyes versenyzőink,
reméljük, hogy sikerül kivívni
a részvételi jogot – mondta el a
Paksi Hírnöknek a kajak-kenu
szakosztály vezetőedzője.
Kovács József

Megnyerte első középszakaszmeccsét az Atomerőmű SE
Az alapszakasz-győzelem után
egy héttel Kaposváron játszotta
első középszakasz-mérkőzését
az ASE NB I-es férfi kosárlabda
csapata. A házigazdák már a
bajnokság első körében is bebizonyították, hogy mindenkire
veszélyesek tudnak lenni, nem
véletlenül zártak az ötödik helyen. A Dzunics-tanítványok
négy vereségükből egyet éppen
a somogyi megyeszékhelyen
gyűjtötték be, s most sem volt
kilátás könnyű mérkőzésre.
Az első negyedben viszonylag
kevés találat született, de eg�gyel több vendég, mint hazai.
A második felvonás vége felé
Puljko vezérletével hat ponttal
ellépett a KKK, a nagyszünetig

már nem sikerült ledolgozni a
hátrányt. A nagyszünet után is
a Kaposvár akarata érvényesült és 12 ponttal is sikerült elhúzniuk, de az utolsó percben
Vaughn és Körtélyesi találataival két pontra olvadt az ASE
hátránya. Az utolsó negyedben
ameddig bírta erővel, tartotta a
lépést a vendéglátó, de az utolsó percekben sikerült felőrölni
az ellenállását, és megnyerni a
találkozót. Kaposvári KK–ASE:
76-84.
A Szolnoki Olaj kupamérkőzései miatt változott az előre kiírt
program, az ASE legközelebb
lapunk megjelenésének napján
Kecskeméten lép pályára tétmérkőzésen. A szakvezetés a hosszú,

Jarrod Jones, az ASE amerikai centere (képünkön) meghosszabbította a bajnokság végén lejáró szerződését. Jones az előző bajnokságban az Alba Fehérvár játékosaként szerzett bajnoki címet, majd
követte Paksra edzőjét, Dzunics Braniszlavot. Az ASE színeiben
az alapszakaszban 13,5 pont, valamint 9 lepattanó volt az átlaga,
mellyel nagyban hozzájárult az alapszakasz-győzelemhez.
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13 napos szünet miatt edzőmec�cset iktatott a programba. Ezúttal
is Kaposváron léptek pályára

Tóthék, és ismét győztesen hagyták el a játékteret. Kaposvári KK–
ASE: 76-84.
-joko-

MOL Tehetséggondozásért
Díjat nyert a paksi edző
Nyolc, példamutató munkát
végző pedagógus, köztük a
paksi Nagy Gábor vehette át a
MOL Tehetséggondozásért Díjat Budapesten, a Művészetek
Palotájában. Nagy Gábor az
Energetikai Szakközépiskola és
Kollégium testnevelő tanára és
az Atomerőmű Sportegyesület
férfi kosárlabda szakosztályának junior edzője. 1981-ben
kezdett edzősködni a TF-en a
mini korosztály mellett, majd
a KSI-ben és a Tungsramban
folytatta juniorok és kadettek
mellett, 1989-91 között az ifjúsági válogatott másodedzője
volt.
1991-ben az Év utánpótlás
edzője címet kapta. 1992-ig
csapata kétszer nyert országos bajnokságot, illetve kupát.
Húsz éve dolgozik Pakson, ahol
szintén minden korosztállyal
foglalkozott, 1994-ben a junior bajnokságban csapatával
harmadik lett. U18-as junior
csapata a kiemelt bajnokságban idén is esélyes a legjobb 8
közé kerülésre. A helyi bajnok-

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

ságban jelenleg játszó szinte
mindegyik 40 év alatti kosarasnak valamilyen korosztályban
edzője volt.
Több tanítványa korosztályos válogatott (Miklóssy László, Bittvai
Attila), NB I-es játékos (Hortobágyi László, Jusztin Ádám,
Hartvich Tamás, ifj. Knézy Jenő,
Hutás László, Puskás Artúr), néhányan külföldi karriert futottak
be. Ő fedezte fel és hívta be a
válogatottba Dávid Kornélt, aki
később az NBA-ban játszott. Tanítványai testnevelőként és edzőként is tevékenykednek, hárman
riporterként, kommentátorként
a médiában dolgoznak (Knézy
Jenő – MTVA, Puskás Artúr,
Korpás Gábor – DIGI Sport).
Legfiatalabb tanítványai közül jelenleg Papp Márk tanul az Egyesület Államokban, eredményeire
már több egyetemi csapat is felfigyelt.
Nagy Gábor 1994-ben elindította a Labdavarázs nevű
kosárlabdasport-programot a
8-12 éves korosztály számára,
amit 1997-2010 között sza-

badidős mozgásfejlesztő programmá alakított át. Ezen több
mint 1400 kisgyerek vett részt
az évek alatt, havi rendszerességgel. Az elmúlt 32 év alatt
sok-sok gyerekkel szerettette
meg a sportot és a kosárlabdát,
munkája és eredményei a tömegsport és versenysport terén
is kiemelkedőek.

Twirling-ob
Pakson
Tizenegy egyesület 117 versenyzője mérette meg magát a
2014. évi twirling országos bajnokságon. Idén a Paksi Bezerédj
Általános Iskola és Kollégium
tornatermében rendezték a
kétnapos eseményt, a szervező
a Paksi Twirling és Botforgató
Kulturális és Sportegyesület, valamint az ESZI DSE volt. – Első
nap az utánpótlás, az előkészítő és az úgynevezett alapszintű
versenyzők mutathatták meg
tudásukat, akik nagyon szépen
teljesítettek. A második napon
a magasabb szintű sportolók
léptek parkettre D-től egészen
A szintig, végül a freestyle kategória következett – mondta el
Kalmár Lívia, a Paksi Twirling
és Botforgató Kulturális és
Sportegyesület elnöke. A kötelező elemek bemutatása közben
csend uralkodott a tornateremben, a felkészítők egyesével
diktálták a különböző gyakorlatokat a versenyzőknek. A hazaiak végül 14 éremmel zártak az
országos bajnokságon. A paksiak következő megmérettetése
júliusban nemzetközi kupa lesz
Németországban.
-efgé-

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

TEMETKEZÉS
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
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Fuss, ússz,
kerékpározz!

A címvédő nyert
Véget ért az idei városi kispályás teremlabdarúgó-bajnokság. Az ESZI sportcsarnokban
tizenöt csapat egy csoportban
versengett egymással, majd az
alapszakaszt a rájátszás követte, ekkor már három, egyenként ötcsapatos csoportban
folytatódtak a küzdelmek. A
sorozatot magabiztosan nyerte a korábbi többször győztes
Kreszpark Rangers, a gárda
idén is címvédőként indult.
– Gratulálok a Diófának, kétszer is felülmúltak minket, ám
ettől függetlenül pozitívan értékelem a csapat teljesítményét.
Az alapszakaszban és a rájátszásban is mindössze egy-egy
kivétellel az összes meccsünket
megnyertük, mindkét körben
az utolsó fordulótól függetlenül
már megnyertük a sorozatot.
Megérdemeltük a bajnoki címet – összegzett Dallos Tibor
csapatvezető.
Második helyen a tavalyi ezüstérmes Ovit SE végzett. – A

csapat magja maradt a tavalyi,
két-három új legény érkezett.
Titkon szerettük volna megnyerni a sorozatot, és bár ez
nem sikerült, nem vagyunk
elkeseredve – fogalmazott
Pletenyik Zoltán.
Harmadikként az N plusz T elnevezésű formáció zárt. A gárda
tavaly nagy fölénnyel nyerte az
akkor még kétcsoportos bajnokság másodosztályát. Az alakulatot Lazók Norbert verbuválta.
– Büszke vagyok a csapatunkra, eredményes gárdát sikerült
kialakítani, bízom benne, hogy
jövőre is remekül teljesítünk –
fogalmazott a csapatvezető. Az
amatőr teremlabdarúgó-tornát
idén is a Paksi Sportegyesület
szabadidősport
szakosztálya
szervezte, a sorozat végén különdíjak is gazdára találtak: a
gólkirály Osztermájer Gábor,
a legjobb játékos Makk Ádám
(mindkettő Kreszpark Rangers),
a legjobb kapus Licker András
(Ovit SE) lett.
röné

Bár a tapasztalatok szerint a
három sportág közül az úszás a
legkevésbé népszerű, így is sokan vetették magukat a medencékbe a Városi Tanuszodában a
Fuss, ússz, kerékpározz a gyermekedért! programsorozat nyitó
próbáján. Kicsik és nagyok, családok és pedagógusok egyforma
lelkesedéssel teljesítették a rájuk
szabott penzumot. – Ez a program megmozgatja a várost: az
óvodásokat a tanmedencében
különböző játékos ügyességi
feladatokkal szoktatják vízhez,
a nagyobbak pedig közben a
nagymedencében leúszhatják a
különböző távokat – nyilatkozta
Rostáné Katona Katalin szervező. A programban elsőként vesz
részt az Eötvös utcai óvoda és a
Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola. Előbbi intézmény-

ben az éves fejlesztési keretből
folyamatosan bővítik ugyan a
sportszerállományt, de a verseny
végén nyerhető utalvány további
segítség az óvodának. – Azért
is vágtunk bele, mert intézményünkben kiemelt szerepe van
a mozgásnak, és ez is egy jó alkalom arra, hogy együtt legyen a
család – fogalmazott Kriszt Antalné, az Eötvös utcai óvoda vezetője. Idén az óvodák mezőnyében a Mesevár, a Hétszínvirág,
a dunakömlődi óvoda és az
Eötvös utca verseng, míg az általános iskoláknál a Bezerédj, a
Deák Ferenc, a Balogh Antal és
a II. Rákóczi Ferenc vetélkedik.
Az első próbán összesen 447-en
teljesítették a távokat, a következő megmérettetés a futás lesz,
rajt az ürgemezei faháznál április
5-én 10 órakor.
efgé

Természetjárók,
irány az Ürgemező!
Az ország minden részéről érkező természetjárók mellett
paksi túrázókat is várnak az
immár 17. alkalommal megrendezett Bakancsos Atom
Kupára, az Ürgemezőre március 29-én. A DEMETER
Dél-Mezőföld Természetbarát
Egyesület és az Atomerőmű
SE természetjáró szakosztálya
szervezésében
megvalósuló
túraverseny versenyközpontja

a Cseresznyéskert Erdei Iskola lesz, itt lesz a rajt is 8 órától
10.30-ig. A túraversenyen több
kategóriában lehet nevezni; a
természetjárással most ismerkedők számára a végig jelzett
úton haladó, körülbelül tíz kilométeres távot ajánlják, amelyet 2-5 fős csapatokban lehet
teljesíteni. Számukra igény szerint túravezetőt is biztosítanak
a szervezők.

