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A gyógyfürdő megépítésével, 
a gyógyászati központ létre-
hozásával a város újabb meg-
határozó lépést tett a modern 
egészségügyi ellátás megvaló-
sításáért – mondta el Hajdú Já-
nos polgármester Paks legújabb 
egészségügyi létesítményének 
avatásán. 

2009-ben döntött úgy a képvi-
selő-testület, hogy a város hét-
éves gazdasági programjának 
részeként a több évtizede fellelt 
gyógyvíz felhasználására megépí-
ti a kistérség igényeire alapozott, 
szükséges és elégséges léptékű 
gyógyászati intézményt és gyógy-
fürdőt. Nem klasszikus wellness-
intézmény kialakítása volt a cél, 
hanem a helyi egészségügyi el-
látórendszer további fejlesztése, 
bővítése, így a gyógyászati célok 
kerültek előtérbe – hangsúlyozta 
az avatóünnepségen Hajdú János, 
Paks polgármestere. 
Az elképzelés megvalósítására 
kitűnő alapot biztosított a ren-
delkezésre álló gyógyvíz, mely-
nek kiváló a gyulladáscsökkentő 
hatása, ezért mozgásszervi be-
tegségek és egyes bőrgyógyásza-
ti problémák esetén különösen 
ajánlott, de bizonyos nőgyógyá-
szati és urológiai gyulladások 
kezelésére is alkalmas. A létesít-
mény végleges terveit 2010-ben 
készítette el a Kern és Klenk Épí-
tészeti Bt., majd 2011-ben nyílt, 

európai uniós közbeszerzési el-
járás után kivitelezési szerződést 
kötöttek a Strabag MML Kft.-vel. 
Az építkezés az üzempróbákkal 
zárult 2013 szeptemberében. A 
projektet irányító Paksi Ipari Park 
Kft. ügyvezetője, dr. Sztruhár 
Sándor arról tájékoztatott, hogy a 
beruházás alatt a technológiavál-
tásról született döntés öt hónapos 
kivitelezési csúszást okozott, de 
sikerült olyan mérnöki megol-
dást találni a vízkezelésre, amely 
a gyógyvíz értékes összetevőit a 
vízben tartva, korszerű, klórmen-
tes fertőtlenítést biztosít a me-
dencevízben. Az elterjedt töltő-
ürítő víztöltési rendszer helyett 
az országban szinte egyedülálló, 
korszerű, kontrollált és automa-
tizált vízkezelési technológiát épí-
tettek ki, mely számos előnnyel 
jár: gazdaságosabb és higiéniailag 
teljesen biztonságos üzemeltetést 
tesz lehetővé, a gyógyvízigény a 
töredékére csökkent és egyidejű-
leg az eredetileg tervezettnél jóval 
több, mintegy hetven fürdőző ve-
heti igénybe a medencéket. 
A beruházás 1,3 milliárd fo-
rintból valósult meg, önkor-
mányzati forrásból. A 3250 
négyzetméteres létesítményben 
nemcsak a gyógyfürdő kapott 
helyet: itt működhet a reumato-
lógiai és ortopédiai szakrendelés, 
ide költöztek a gyógytornakeze-
lések, a fizioterápiás kezelők és 
a bőrgyógyászat. Az átcsopor-

tosításoknak köszönhetően a 
régóta méltatlan körülmények 
között működő tüdőgondozó is 
átköltözhetett a Táncsics utcai 
központba. A fő profil azonban 
természetesen a gyógyvizes keze-
lés és a hozzá kapcsolódó fürdő-
gyógyászati ellátás. A gyógyászati 
központ szakrendelései Paks és a 
vonzáskörzetében elhelyezkedő 
13 település egészségügyi ellátá-
sát biztosítják. Az új létesítmény-
ben elérhető fürdőgyó gyászati 
kezelések is elsősorban a vonzás-
körzet betegeinek gyó gyulását 
szolgálják. 
A gyógyfürdő szolgáltatásait 
nemcsak a gyógyulni vágyók, 
hanem az egészségüket megőriz-
ni kívánó látogatók is igénybe 
vehetik.  Exkluzív, modern, ké-
nyelmes környezetben történnek 
a fürdőgyógyászati és medical-
wellness kezelések. A medencetér 
egyedülállóan attraktív kialakítá-
sú, különleges az iparművész által 
tervezett mennyezettől a meden-
cék kialakításán át a gyönyörű és 
különleges virágfalig. A gyógy-
fürdő medenceterében négy me-
dence (1 súlyfürdő, 1 tornafürdő, 
2 különböző hőfokú gyógyme-
dence) áll rendelkezésre.
– Több mint ötven, az Országos 
Egészségpénztár támogatásával 
és húszféle teljes árú, térítéssel 
igénybe vehető szolgáltatás közül 

választhatnak a gyógyfürdőbe 
látogató betegek és a fürödni, ki-
kapcsolódni, gyógyulni vágyók. 
Különböző masszázsok, tornák, 
pihentető, kényeztető kezelések 
és fürdők közül is válogathatnak 
a vendégek. Az OEP-támogatá-
sú kezelések igénybevételéhez 
háziorvosi beutalóval felírható 
ortopédiai, reumatológiai, spe-
ciális esetben baleseti sebészi 
szakorvosi javaslat szükséges 
– tájékoztatott dr. Bodnár Imre 
főigazgató, aki arra is felhívta 
a figyelmet, hogy a jól képzett 
szakorvosok és szakasszisztensek 
mellett korszerű eszközállomány 
segíti a gyógyítást az intézmény-
ben, magas szakmai színvonalú, 
minőségi ellátás várja az ide ér-
kezőket. A mozgásterápiás rész-
legben munkanapokon reggel 
nyolc, hétvégén reggel kilenc 
órától este nyolc óráig fogadják 
az érdeklődőket.  A recepción 
akár személyesen, akár telefonon 
is tájékozódhatnak a központ-
ban igénybe vehető szolgáltatá-
sokról, ugyanitt található meg 
az a kiadvány, mely részletesen 
tartalmazza a kezelések leírá-
sát, az árakat és mindent, amit 
a paksi gyógyvízről tudni érde-
mes. Az intézmény az interneten 
keresztül is elérhető: keressék a  
www.paksigyogyfurdo.hu oldalt.  

Dallos Szilvia

Felavatták 
a gyógyfürdőt
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Elektromos hajtású busz bemutatója Budapesten – a Modulo gyártói is abban bíznak, hogy a tiszta, CO2-kibocsátásmentes elektromos 
alapú tömegközlekedésé a jövő. Fotó: EvoPro

Elektromos buszok szállíthat-
ják a paksi utasokat, ha meg-
valósul az önkormányzat új 
projektje. Villamos meghajtá-
sú tömegközlekedési és szállí-
tójármű-hálózat létrehozását 
tervezi Paks európai uniós 
támogatás felhasználásával. A 
városi közlekedés modernizá-
cióját célzó projekt megvalósí-
tására céget alapít a képviselő-
testület a Paksi Ipari Park Kft. 
többségi tulajdonával.

Villamos meghajtású autóbu-
szok biztosíthatják néhány év 
múlva a helyi tömegközleke-
dést és elektromos járművek 
szállíthatják a hulladékot a sze-
méttelepre, ha megvalósul az 
a projekt, melynek indításáról 
májusi ülésén döntött a pak-
si képviselő-testület. A Paksi 
Elektromos Mobilitás projekt 
célja az elektromos járművek és 
a működtetésükhöz szükséges 
töltőállomás-rendszer kiépíté-
se, elterjesztése. – Ehhez Paks 
egyedül nem elég, nagyvároso-

kat kell bevonni a programba, 
célszerűnek látszik az M6-os au-
tópálya logisztikai tengelyében 
gondolkodni Budapesttől Pécsig 
– tájékoztatott a tervekről Hajdú 
János polgármester. Hozzátette: 
az elképzelés nagyra törő és igen 
komoly változást jelenthet az 
energetika területén, de reméli, 
hogy Paks kezdeményezőként 
felgyorsíthatja a megvalósítást.
Az ilyen típusú beruházásokat 
az Európai Unió is támogatja. 
Alapvetően a megújuló ener-
giaforrások felhasználásának 
elterjesztésére irányulnak a ki-
írások, de a program jól illesz-
kedik Paks esetében az atom-
erőmű által termelt villamos 
energia felhasználásához is, az 
új atomerőművi blokkok több-
letkapacitására építve – tudtuk 
meg. Hajdú János azt is el-
mondta: megpróbálják mind a 
tudomány, mind az alkalmazott 
technológia területéről a leg-
több ismeretet és a legjobb szak-
embereket bevonni a projektbe. 
A projektcég kapcsolatban lesz 

a Magyar Villamosenergia-ipari 
Átviteli Rendszerirányító Zrt.-
vel is.
A projekt irányítására a képvi-
selő-testület döntésével létre-
hoznak egy szakcéget, amely 
megfelelő szakemberek bevo-
násával, a pályázati anyag ki-
dolgozását követően elindítja 
a pályázatot és koordinálja a 
program végrehajtását. A cég 
indulótőkéje 42 millió forint 
lesz, a Paksi Ipari Park Kft. tu-
lajdonrésze 30 millió forint – 
tájékoztatott Hajdú János, aki 
azt mondta, a sikeres brüsszeli 
pályázat 10%-os önerő mellett 
akár 35 millió euró támogatást 
is hozhat.
– Mindehhez kormányzati se-
gítségre és kapcsolatokra is 
szükségünk lesz. Megtettük az 
első lépéseket – tette hozzá Paks 
vezetője.
– Az elektromos meghajtású 
járművek működtetésének költ-
sége a jelenlegi rendszer ötöde-
hetede. Ha a mostani árképzés 
nem változik, akkor a projekt 

gazdaságossága nem kétséges – 
hangsúlyozta Hajdú János.
A Paksi Hírnök márciusi számá-
ban Aszódi Attila beszélt arról, 
hogy szerte a világban számolnak 
az elektromos autók terjedésével. 
Ezeket jellemzően éjszaka töltik. 
A BME Nukleáris Technikai In-
tézetének igazgatójának számítá-
sai szerint, ha számottevő meny-
nyiségű elektromos autó lépne 
üzembe hazánkban, az nagyjából 
abban a mennyiségben igényel-
hetne villamos energiát, amennyi 
éjszaka feleslegként keletkezne 
az új blokkok megépítése után 
jelentkező többletkapacitásban.
Nemrég Glattfelder Béla euró-
pai parlamenti képviselő (Fi-
desz-KDNP), a Magyar Szolár 
Szövetség elnöke demonstrálta 
az elektromos hajtású járművek 
előnyeit Pakson. – Az elekt-
romos járművek terjedése is 
indokolja az új blokkok meg-
építésének szükségességét – 
hangsúlyozta a képviselő az 
atomerőmű előtt tartott tájé-
koztatóján.              Dallos Szilvia

Elektromos tömegközlekedésre 
váltana Paks
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Pakson alapvetően rend van. 
Azért, hogy ez így is maradjon, 
az év elején létrehozták a közte-
rület-felügyeletet. Munkatársai 
a város közigazgatási területén 
látják el feladataikat, az eddigi 
tapasztalatok kedvezőek.
A lakosság jó komfortérzeté-
hez hozzátartozik, hogy milyen 
környezetben élheti minden-
napjait. Az emberek közérzetét 
ronthatják a tilosban parkoló 
járművek, az illegális szemét-
lerakás, az otthagyott kutyapi-
szok, a parkokban szétdobált 
szemét, megrongált utcabúto-
rok, a hangoskodás. A meg-
felelő köztisztaság és közrend 
védelmére közterület-felügye-
let kezdte meg működését a 
polgármesteri hivatal belső 
szervezeti egységeként – adtuk 
hírül az év elején. A működés 
első tapasztalatai összességében 
kedvezőek. Az elmúlt néhány 
hétben kiemelt figyelmet fordí-
tottak az időkorlátos parkolás 
ellenőrzésére, mivel több jel-
zés érkezett a lakosságtól, hogy 
nem mindenki tartja be az elő-

írásokat, emellett a parkolóhe-
lyeket foglaló eladó autókkal, 
illetve a mozgássérült-parkolók 
jogosulatlan használatával kap-
csolatban is érkeztek észrevéte-
lek piactéri irodájukba. A köz-
terület-felügyelet munkatársai 
az ellenőrzések során most csu-
pán figyelmeztettek, felhívták a 
figyelmet a szabálytalanságok-
ra. Összességében azt tapasz-
talták, hogy a megszólítottak 
együttműködőek voltak, ritkán 
fordult elő, hogy másodszor is 
intézkedniük kellett. 
– Bár minden területen a fo-
kozatosság elvét igyekszünk 
követni, az illegális hulladék-
lerakással kapcsolatban akad-
tak már olyan esetek, amikor a 
szép szó kevés volt, így szank-
cionálni kellett – mondja Cseh 
Tamás. A közterület-felügye-
let vezetője hozzátette, hogy a 
munkatársak feladatait a vo-
natkozó törvény és helyi rende-
let szabályozza. Közreműköd-
nek többek között a közterület 
rendjére és tisztaságára vonat-
kozó szabályok betartásának 

ellenőrzésében, az önkormány-
zati vagyon védelmében, a köz-
tisztaság fenntartásában, az ál-
lategészségügyi és ebrendészeti 
feladatok ellátásában. Ennek 
érdekében rendszeresen járják 
a város parkjait, játszótereit, 
ügyelnek a közterületi alko-
holfogyasztás megelőzésére és 
a szórakozó fiatalokra. A mun-
katársak május 1-jén közremű-
ködtek a közterület-használati 
díj beszedésében, a közrend 
fenntartásában, és dolgoztak a 
Duna-parti szezonnyitó ren-
dezvényen is. Munkájukban 
szorosan együttműködnek a 
mezőőrséggel, a polgárőrséggel 
és a rendőrséggel. 
A feladatkörében eljáró közte-
rület-felügyelő hivatalos sze-
mély, feladatait járőrszolgálat 
vagy őrszolgálat keretében, 
országosan egységes egyen-
ruhában teljesíti – szögezte le 
dr. Blazsek Balázs címzetes fő-
jegyző. Az egyenruhán viseli 
a szintén országosan egységes, 
egyedi azonosítószámmal ellá-
tott felügyelői jelvényét, illetve 

a paksi munkatársak karjelzés-
ként a város jelképét. Amennyi-
ben szabálytalanságot tapasztal, 
igazoltathat, szóban figyelmez-
tethet, helyszíni bírságot szab-
hat ki, feljelentést tehet, illetve 
értesítheti a rendőrséget. A 
szervezet eddigi működése né-
hány hónapjának tapasztalata, 
hogy bár még nem mindenki 
tudja, kik ők pontosan és mi a 
feladatuk – s talán éppen ezért 
előfordul a lakosság részéről 
bizalmatlanság, bizonytalanság 
–, egyre inkább megszokják je-
lenlétüket, a megszólított sza-
bálytalankodók jelentős több-
sége hallgat intésükre és belátja, 
hogy az előírások betartása kö-
zös érdek. Dr. Blazsek Balázs 
elmondta, hogy a közterület-
felügyelet működtetésének cél-
ja nem az elrettentés, hanem 
a segítés, azt szeretnék elérni, 
hogy a közterület-felügyelőknek 
tekintélye legyen, és nem bír-
ságolással, hanem a kialakított 
jó kapcsolat jegyében tudjanak 
hatni a lakosságra. 

Kohl Gyöngyi

Nem a bírságolás a cél, 
hanem a jó kapcsolat megteremtése
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Atomerőmű

Nem lesz népszavazás a bővítésről

Két országot érintő tanul-
mányúton jártak a Társadal-
mi Ellenőrző, Információs és 
Településfejlesztési Társulás 
polgármesterei. Gáncs István 
elnökhelyettes, Tengelic pol-
gármestere azt mondta, a TEIT 
polgármestereinek egyrészt 
szerződéses kötelezettségük, 
másrészt jól felfogott érdekük, 
hogy időnként bővítsék, frissít-
sék ismereteiket a nukleáris ipar 
és általában az energetika terü-
letén zajló nemzetközi esemé-
nyekről, változásokról, különös 
tekintettel ezek helyi, települési 
kihatásairól. A 13 Paks környéki 
település vezetői néhány napja 
érkeztek haza az Ibériai-félszi-
getről, ahol elsőként a spanyol 
atomenergetikai helyzettel is-
merkedtek meg. Ennek kere-
tében  a Madrid melletti Trillo 
atomerőműben tettek látogatást, 
amely a paksihoz hasonlóan 

nyomottvizes rendszerű, kapa-
citása 1000 megawatt, üzembe 
lépésének éve 1988. A legna-
gyobb érdeklődést a merőben új 
megközelítésű látogatóközpont 
keltette fel, amely igen egyszerű 
megjelenítéssel, de 21. századi 
technikával biztosítja az alapis-
meretek megszerzését, egyúttal 
a csoportok gyors áthaladását. 
A névadó Trillo település pol-
gármestere is vendégül látta a 
delegációt, és a községházán 
válaszolt a TEIT-küldöttség kér-
déseire. Kiderült többek között, 
hogy az országban már a 90-es 
évek kezdete óta törvény szabá-
lyozza az együttműködés tartal-
mi és anyagi kérdéseit.
A következő program az andalú-
ziai Córdoba közelében épült kis 
és közepes aktivitású radioaktív 
hulladéktároló megtekintése volt. 
Ennek megoldása teljesen más, 
mint a Bátaapátiban lévő magyar 

tárolóé, ugyanis felszíni elhelyez-
kedésű. A tárolóhordókat be-
tonkonténerekbe helyezik, majd 
azok a beton tárolókamrákba 
kerülnek; ezeket lefedik, végül 
többrétegű talajtakaró kerül rá-
juk. Új megközelítés, hogy meg-
jelent a nagyon alacsony aktivi-
tású hulladék fogalma is, amely 
az atomerőművek lebontásakor 
keletkezik nagy mennyiségben – 
erre a célra külön tárolóegységek 
létesülnek. A befogadó település 
önkormányzati képviselői szin-
tén konzultáltak a TEIT küldött-
ségével. Spanyolországban igen 
erős és szervezett a „nukleáris te-
lepülések” szövetsége, a főváros-
ban külön irodát tartanak fenn, 
amelyet szintén megtekintettek 
a magyar polgármesterek élénk 
eszmecsere kíséretében.
Felhasználva a földrajzi kö-
zelségből adódó lehetőséget, 
a küldöttség behatóan tanul-

mányozta a portugál alter-
natívenergia-programot. Az 
ottani kormányzat 2002-ben 
indította útjára a húsz évre 
tervezett projektet, amelynek 
célja, hogy a villamosenergia-
igény 60%-át megújuló forrás-
ból fedezzék. A program elő-
irányzott költsége 22 milliárd 
euró. Hatalmas léptékű nap-, 
szél-, víz- és geotermikus-
energia-felhasználási fejlesz-
tés indult, amelynek jelentős 
foglalkoztatási hozama is lett. 
2014-re átlépték az 50%-os 
mértéket. A TEIT polgármes-
terei megismerték a világ egyik 
legnagyobb naperőművét 
Amarelejában, ahol több mint 
negyedmillió napelemkazetta 
66 megawatt csúcsteljesít-
ményre képes, jelentős mérté-
kű szén-dioxid-kibocsátástól 
megkímélve a környezetet.
A program zárásaként a kül-
döttség az Atlanti-óceán part-
közeli részén felépített hul-
lámerőművet tanulmányozta, 
amely az első ilyen létesítmény 
a világon. Az egymáshoz kap-
csolt, de egymáshoz képest a 
hullámzásnak megfelelően el-
mozduló óriási úszóhengerek 
dugattyús megoldással folya-
dékot keringetnek, amelynek 
segítségével villamos energiát 
termelnek. Egy „energiakígyó” 
750 kilowatt villamos kapaci-
tással rendelkezik, a prototípus 
után már további 25 darabra 
van megrendelés.              Vida T.

Nem lehet népszavazást tartani 
a paksi atomerőmű bővítéséről 
– döntött a Kúria, miután hely-
benhagyta a Nemzeti Választási 
Bizottság (NVB) határozatát. A 
Magyar Távirati Iroda a Kúria 
honlapján olvasható közleményt 
idézve azt írja, hogy a testület 
azért utasította el a kérelmet, 
mert – egyetértve az NVB-vel 

– nem lehet országos népszava-
zást tartani nemzetközi szerző-
désből eredő kötelezettségről. A 
Szigetvári Viktor, az Együtt – a 
Korszakváltók Pártja társelnöke 
és Jávor Benedek, a Párbeszéd 
Magyarországért Párt társelnöke 
által benyújtott kérdés úgy hang-
zott: „Egyetért-e Ön azzal, hogy 
az államadósságot növelő hitel-

ből ne épüljenek új atomerőművi 
blokkok Magyarországon?”
Az NVB február közepén hoz-
ta meg döntését arról, hogy el-
utasítja a két politikus közös, az 
atomerőművi blokkok építése 
ügyében tett népszavazási kérdé-
sének hitelesítését. A kérelmezők 
ezután a Kúriánál felülvizsgálati 
kérelmet nyújtottak be a bizottsá-

gi döntés ellen, ám a Kúria hely-
benhagyta a Nemzeti Választási 
Bizottság határozatát. A Kúria 
rögzítette: az alaptörvény alapján 
nem bocsátható népszavazás-
ra olyan kérdés, amely hatályos 
nemzetközi szerződésből eredő 
kötelezettségre, illetve az e kötele-
zettséget is tartalmazó törvények 
tartalmára vonatkozik.              -vt-

Az Ibériai-félszigeten tájékozódtak
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A gyed extra és a kiterjesztett 
járulékkedvezmény az adóked-
vezmény mellett nagyságren-
dileg közel 100 milliárd forint 
megtakarítást jelent a magyar 
családok számára – mondta el 
a Csengey központban Soltész 
Miklós szociális és családügyért 
felelős államtitkár. A szakpoliti-
kus Hirt Ferenc, a paks-tamási 
körzet országgyűlési képviselő-
je meghívására érkezett Paksra, 
hogy Kósa Ádám európai parla-
menti képviselővel részt vegyen 
a Fidesz helyi EP-kampányren-
dezvényén. 
Egyrészt az alacsonyabb jöve-
delműeket segítik a kormány 
idén bevezetett családbarát in-
tézkedései, a gyed extra és a ki-
terjesztett járulékkedvezmény, 
másrészt a munkába visszatérni 
kívánó édesanyák és családjuk 
helyzetét könnyíti meg. Utóbbi 

célt szolgálja a Fidesz-kormány 
által elindított bölcsődeépítési, 
-bővítési és -felújítási program 
is – mondta el Soltész Miklós a 
paksi fórumon. 
– Örömteli a születési ráta ked-
vező alakulása, különösen ör-
vendetes az abortuszok számá-
nak nagymértékű csökkenése 
és az a tény, hogy kevesebben 
válnak és többen kötnek házas-
ságot hazánkban – hangsúlyoz-
ta a szociális és családügyekért 
felelős államtitkár. Hozzátette: 
elindult egy pozitív folyamat, 
egyre inkább értéknek számít a 
család. A politikus szerint Ma-
gyarországon a nagy többség a 
hagyományos családban gon-
dolkodik, nem véletlen, hogy a 
legtöbben elfogadják hazánk-
ban az új Alaptörvény azon 
rendelkezdését, hogy a házasság 
egy férfi és egy nő kapcsolata. 

Véleménye szerint azoknak a 
Fidesz-KDNP-s képviselőknek, 
akik ki fognak kerülni az Eu-
rópai Parlamentbe, a hagyomá-
nyos családmodellt kell képvi-
selniük. 
– A család- és szociális ügy 
csakúgy, mint a foglalkozta-
táspolitika nemzeti hatáskörbe 
tartozik Európában – hangsú-
lyozta Kósa Ádám, aki a fogya-
tékkal élők támogatását meg-
célzó reformról beszélt a paksi 
fórumon. A fideszes európai 
parlamenti képviselő elmond-
ta, hogy az eddigi segélyalapú 
ellátás helyett egy olyan ellátó-
rendszert épített ki a kormány, 
ami a foglalkoztatást, az elhe-
lyezkedést segíti. – Még mesz-
sze van a vége, de pozitív jelek 
már láthatóak: 15 ezerrel több 
megváltozott munkaképességű 
dolgozik Magyarországon, mint 

négy évvel ezelőtt – tette hozzá 
a szakpolitikus. Kósa Ádám azt 
is hangsúlyozta, hogy Nyugat- 
és Közép-Európa között ezen 
a téren időbeni lemaradás lát-
ható, de Magyarország nagyon 
is igyekszik felzárkózni, amire 
komoly erőforrásokat is fordí-
tanak. Az európai parlamenti 
képviselő arról is beszélt, hogy 
támogatja a kötelező önkén-
tesség négy éve bevezetett gya-
korlatát az iskolások körében, 
hiszen a fiataloknak is meg kell 
tanulniuk a toleranciát, egymás 
elfogadását és segítését. A poli-
tikus véleménye szerint tudástól 
függetlenül bárkit be kell vonni 
ebbe a folyamatba. Azt szeretné, 
ha például a nyugdíjasok, fel-
használva tapasztalataikat, se-
gítenének a társadalmi célokért 
dolgozóknak.

Dallos Szilvia

Nem üzengetni kell Brüsszel-
be, ahogy ezt a miniszterelnök 
teszi, hanem párbeszédre van 
szükség; nem a kifizetőhelyeket 
kell átalakítani, hanem azért kell 
dolgozni, hogy a lehető legtöbb 
pénzt elhozzuk Magyarország-
ra – fogalmazott Gurmai Zita, a 
Magyar Szocialista Párt európai 
parlamenti képviselője Pakson. 
Az Európai Szocialista Nőszer-
vezet vezetője bízik abban, hogy 
május 25-én Európa balra for-
dul az EP-választásokon.
Gurmai Zita szerint fontos, 
hogy a magyar állampolgárok 
megértsék, az elmúlt négy év-
ben minden hazai fejlesztés 
97%-a uniós forrás felhaszná-
lásával készült, és tudják, hogy 
ezért dolgoztak az Európai Par-
lament szocialista képviselői az 
elmúlt két ciklusban. 

– Sajnos a következő hét évben 
kevesebb forrás jut Magyaror-
szágra, mert nem üzengetni kell 
Brüsszelbe, ahogy ezt a minisz-
terelnök teszi, hanem párbe-
szédre van szükség – tette hozzá 
a képviselő, aki a paksi szezon-
nyitó napján a Duna-parton ta-
lálkozott a választókkal. – Nem 
szeretném, hogy árokásással, 
szemétszedéssel foglalkozzanak 
a magyarok, nem akarom, hogy 
Magyarország Európa kubikosa 
legyen – hangsúlyozta a politi-
kus, aki szerint a szakképzett 
munkaerőnek az országban 
kell maradnia. Gurmai Zita 
elmondta: sokkolta, hogy 600 
ezren hagyták el az országot és 
keresnek máshol munkát, mert 
véleménye szerint ezek a fiata-
lok nem biztos, hogy vissza fog-
nak jönni. A képviselő hozzátet-

te: gyakornoki programot kell 
elindítani a 25 év alattiak fog-
lalkoztatásának növelésért. Az 
európai szocialisták programja 
szerint azért kell dolgozni, hogy 
új iparosítási program készül-
jön, amiben jelentős beruházá-
sok érkeznek Magyarországra 
is, ehhez európai minimálbért 
és minimálnyugdíjat kell bizto-
sítani, el kell érni, hogy megva-
lósuljon az egyenlő munkáért 
egyenlő bér elve. 
– Most esélyünk van arra, hogy 
végre a magyarokat értékükön 
kezelő, szociális és progresszív 
Európa legyünk kétharmados 
szocialista többséggel – hívta 
fel a figyelmet az európai par-
lamenti képviselő, aki a Magyar 
Szocialista Párt listáján ötödik-
ként szerepel. Heringes Anita 
országgyűlési képviselő szerint 

az MSZP-s képviselőknek to-
vábbra is az lesz a feladatuk az 
Európai Parlamentben, hogy 
Magyarországot minél jobb 
helyzetbe hozzák. – Fontos, 
hogy olyan lobbistáink legyenek 
Brüsszelben, akik azért harcol-
nak, hogy az alapvető feltételek, 
mint az ország 100%-os csa-
tornázottsága vagy a mindenki 
számára elérhető arzénmentes 
ivóvíz – megvalósuljanak. 
A szigetelőprogramok elindítá-
sát is célul tűzték. – Ha el tudjuk 
érni, hogy a hátrányos helyzetű 
településeken a házak szigete-
lése és a nyílászárók cseréje el-
indulhasson 80-90%-os uniós 
támogatással, elérhetjük, hogy 
a falvakban se az utcát fűtsék, 
és ezzel a programmal munka-
helyeket teremthetünk – tette 
hozzá Heringes Anita.        -dsz-

Soltész Miklós: 
ismét egyre inkább érték a család

Gurmai Zita:
nem üzengetni kell Brüsszelnek

 Paksi Hírnök, 2014. május 23. n 7



Bár volt, aki nem fogadott vol-
na rá, remekül sikerült az idei 
szezonnyitó a Duna-parton. A 
rendezvényt megelőző napok 
mostoha időjárása, az Yvette-
nek elkeresztelt ciklon miatt 
ugyanis kétséges volt, hogy a 
program minden elemét meg-
tartják-e. Helyesnek bizonyult 
a döntés, hiszen kegyes – sőt 
kellemes – volt az idő. A ren-
dezvényt a Duna megkoszorú-
zása nyitotta hivatalosan, ám 
már ezt megelőzően elkezdőd-
tek az előkészületek a halászlé-
főző versenyhez. Csakúgy mint 
tavaly, tizenkilenc nevező volt, 
de az igényelt halmennyiség 
több, mint az előző évben, azaz 
népesebb csapatok ülték körül 
az asztalokat. Neveztek csalá-
di, baráti társaságok, civil- és 
politikai szervezetek egyaránt. 
Némelyikük több bográccsal is 
főzött. – Tartottam tőle, hogy 
nem lesz jó idő, hoztunk egy 
sátrat is, hátha szükség lesz rá 
– mondta Ulbert Sándor hoz-
záfűzve, hogy nincs olyan sze-
zonnyitó, ahol ő ne lenne ott. 
Idén főzésre is vállalkozott. S 
hogy mi az Ulbert-féle halászlé 
titka? Csak azt teszi bele, ami 
belevaló, azaz halat, hagymát, 

paprikát, sót és vizet.  Farkasdi 
Sándor, aki a LaDIK Egyesü-
let bográcsa körül sertepertélt, 
azt mondta, halászfamíliában 
nőtt fel, a hagyományos recep-
tet alkalmazva főz, de bizony ő 
egy-két paprikát, paradicsomot  
is beletesz, ahogy az édesapja 
is tette. A Hajdú János polgár-
mester által vezetett zsűri a ti-
zenkilenc nevező közül Ador-
ján Mihálynak ítélte a Paks 
Halászléfőző Bajnoka címet, 
aki ily módon duplázott, hi-
szen tavaly is ő nyert. Második 
a Reform Főzőklub, harmadik 
a Fidesz csapata lett, a Duna-
kömlődi Borbarát Klub, amely 
három bográcsban is főzött, 
különdíjjal gazdagodott.
A szezonnyitó napján reggeltől 
estig rótta az utcákat a városnéző 
kisvonat, a vízi színpadon pedig 
helybeli művészeti csoportok 
váltották egymást. A gasztro-
nómia és a kultúra mellett idén 
a mozgás és az egészséges élet-
mód is szerephez jutott.  Társ-
rendezvényként  Ult  ra  marAtom 
névre keresztelt futóversenyt 
rendeztek, ahol 131 felnőtt és 45 
gyermek indult. Voltak egyéni 
versenyek és váltók, köztük igen 
kemény, 12 órás egyéni futás 

is. A legtöbb nevező, több mint 
ötven, a hatórás ötfős váltóban 
indult, illetve a szintén hatórás 

gyermektávon, amelyen négy is-
kola közel ötven diákja állt rajt-
hoz. A legfiatalabb a 12 eszten-
dős Füredi Rebeka Patrícia volt, 
a legidősebb a négyórás egyéni-
ben rajthoz álló 1939-es születé-
sű Lencsés Éva Nagyorosziból. 
A másik mozgásra csábító prog-
ramelem egy tizenhárom sport-
pontot magába foglaló verseny 
volt. Czink Dóra, az önkor-
mányzat turisztikai referense el-
mondta, hogy megkeresésükre 
a városban működő egyesületek 
és szolgáltatók állították össze 
az állomásokat. 24 diák-, fel-
nőtt-, családi és nyugdíjascsapat 
nevezett, amelyek közül kate-
góriánként egyet kisorsoltak és 
értékes ajándékcsomaggal jutal-
maztak. A napot Takács Nikolas 
vízi színpadon tartott koncertje 
zárta. Czink Dóra azt mondta, 
körülbelül kétszázan nyújtottak 
segítséget a szervezésben és a 
lebonyolításban, a nap sikere az 
ő munkájuk eredménye.         -vt-

Yvette megkímélte a szezonnyitót
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Négyezer darab négyszáz lite-
res komposztláda és a zöldhul-
ladék feldolgozásához szüksé-
ges berendezések beszerzéséről 
írt alá szerződést a Paks és Kör-
nyéke Hulladékgazdálkodási 
Társulás. A komposztládákat a 
társult településeken élők igé-
nyelhetik a szolgáltatótól.

– Az eszközbeszerzés mintegy 
másfél évet csúszott, hiszen 2013 
januárjában indult a próbaüzem 

a szeméttelepen, de a tervezettnél 
ésszerűbb és olcsóbb technoló-
gia alkalmazásáról döntöttünk a 
beruházás alatt, a közbeszerzési 
eljárás lefolytatása pedig nehéz-
kes – tudtuk meg Hajdú János 
polgármestertől, a társulás elnö-
kétől, aki arról is tájékoztatott, 
hogy a komposztládák június 
végéig megérkeznek Paksra. 
– A környezetbe illő, 400 lite-
res műanyag edényeket lapra 
szerelten szállítjuk, minden 

termék mellé tájékoztatót is 
mellékelünk a házi komposztá-
lással kapcsolatos tudnivalókról 
– tudtuk meg Bisztrán Jánostól, 
a Polyduct Műanyagipari Zrt. 
üzletágvezetőjétől. A nádudvari 
céggel megkötött szerződésben 
4000 komposztláda leszállítása 
szerepel, mintegy 38 millió fo-
rintért. 
– Minden, a Paksi Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Kft.-vel 
szerződésben álló ingatlantulaj-

donos térítésmentesen igényel-
het ládát – tájékoztatott dr. Sárosi 
József. A cég ügyvezető igazga-
tója arra is felhívta a figyelmet, 
hogy a ládákat használatra kap-
ják a társult településeken élők, 
az előzetes felmérésen összeál-
lított lista alapján, a jelentkezés 
sorrendjében.
A szeméttelepre szállított zöld-
hulladék feldolgozására szolgáló 
aprítógép és dobrosta szállítására 
a KITE Mezőgazdasági Zrt.-vel 
kötött szerződést a társulás. – A 
nagy teljesítményű aprítógép 
szétzúzza a fás szárú anyagokat, 
majd ha befejeződik a komposz-
tálási folyamat, a dobrostán vá-
logatják ki a fel nem használható 
mellékterméket, például a kö-
veket, kavicsokat – tájékoztatott 
Mátrai Gyula üzletágvezető, aki 
azt is elmondta, hogy a szerződés 
részeként cégük a gépek beüze-
melését és a kezelőszemélyzet 
betanítását is vállalta. A berende-
zések beszerzési értéke közel 50 
millió forint, a szállítási határidő 
augusztus 13.             Dallos Szilvia

Közgyűlésen értékelte a ta-
valyi év munkáját és döntött 
idei költségvetéséről a Paksi 
Iparos és Vállalkozói Kör. A 
dunakömlődi Frics Pincészet-
ben tartott megbeszélésen egy 
új megállapodás megkötéséről 
is határozott a tagság: az I. Ist-
ván Szakképző Iskolával fennál-
ló partneri kapcsolat mellett az 
Energetikai Szakközépiskolával 
is aláírják a támogatói szerző-
dést. Az iparoskör elnöksége 
május elején helyszíni látogatá-
son tájékozódott az iskola kiváló 
felszereltségéről és széles képzé-
si kínálatáról, ekkor körvonala-
zódott a terv, hogy az I. István 
Szakképző Iskolával megkötött 
szerződéshez hasonló együtt-
működési megállapodást írnak 

alá az ESZI-vel is. Ennek részle-
teiről a közeljövőben döntenek 
az iskola vezetőjével, tudtuk 
meg Ulbert Sándor elnöktől. 
Terveik szerint az együttműkö-
dés több területet érint majd: 
az iparoskör tagjai gyakorlati 
helyet biztosítanak a szakmát 
tanuló diákoknak, valamint az 
egyesület minden tanév végén 
díjazza a legeredményesebb ta-
nulókat. Emellett a partnerségi 
kapcsolat nagyon fontos eleme, 
tette hozzá Ulbert Sándor, hogy 
az egyesület tagjai ezentúl ami-
ben tudnak, azonnal segítenek 
mindkét iskolában: legyen az 
épületen kívüli vagy belüli javí-
tás vagy akár tantárgyi bemuta-
tóanyag biztosítása.

-dal-

A hulladék „eltérítése” a lerakóról nemcsak környezetvédelmi érdek, hiszen súlyos pénzeket kell befizetni a 
Paksi Hulladékgazdálkodási Np. Kft.-nek az államkasszába a nem szétválogatott hulladékok után.

Május harmadik hetében az 
Yvette-nek keresztelt ciklon 73 
km/órás széllökéseket hozott vá-
rosunkba, a Kurcsatov utcában 
egy háztömb közvetlen közelé-
ben egy fát is kidöntött. Az eset 
szerencsésen végződött.
– Éppen a házból léptem ki és 
mentem a kocsihoz, amikor egy 
erősebb széllökés belekapott a tő-
lem másfél-két méterre álló fába 
és hangos recsegéssel, ropogással 
elkezdett dőlni – idézte fel az ese-
ményeket Pál Péter, aki szemtanú-
ja volt a Kurcsatov utcai fa kidő-
lésének.  – A fatörzs súrolta a ház 
oldalát a lombjával és éppen hogy 
csak elkerülte az ablakokat. Igazá-
ból meglepődtem a dolgon. Utá-
na jöttem rá, hogy ha a kocsim a 
szokott helyén állt volna, akkor 

épp azon a járdarészen sétálok el, 
ahová a fa kidőlt. Valójában nem 
tudom, hogy el tudtam volna-e 
ugrani előle, mert a dőlő fa elég 
nagy lendülettel csapódott be.

Június végéig érkeznek a komposztládák

Együttműködnének 
az ESZI-vel

73 km/órás 
széllökést is mértek

Fotó: Pál Péter
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Országosan a teljes lakáspiac alig 
másfél százalékát teszik ki a luxus-
ingatlanok, vidéken még ennél 
is kisebb arányt, ennek ellenére 
Pakson is található pár rekordösz-
szegbe kerülő ingatlan, amit akár-
ki nem engedhet meg magának. 
Városunkban alapvetően maga-
sak a lakásárak, ezúttal azonban a 
kiugró értékűeket vesszük górcső 
alá: többségük befektetési célú in-
gatlan, de a családi házak között 
is akad pár gyöngyszem, amit 
talán csak a lottóötös megnyeré-
sével tudnánk megvásárolni. Az 
ár ugyanakkor önmagában nem 
lehet a luxus mércéje, hiszen eb-
ben a szegmensben mindennek 
egyaránt prémium minőségűnek 
kell lennie. A beltéri úszómeden-
ce, a wellnessrészleg, a kiemelke-

dően magas minőségű beépített 
anyagok, a korszerű gépészet és 
műszaki megoldások, valamint 
a többállásos garázs mind alap-
követelmény ahhoz, hogy egy 
ingatlant luxusnak, extrémnek 
definiáljanak. Nem minden nagy 
értékű ingatlan luxusingatlan, hi-
szen azt a felhasznált anyagok mi-
nősége, illetve az épület elhelyez-
kedése is nagyban befolyásolja. 
Utóbbi, vagyis a földrajzi helyzet 
előnyére válhat az atomerőmű 
közvetlen szomszédságában álló 
volt Opel Gemencnek is, ami 
iránt jelentősen megnőhet a ke-
reslet a nukleáris létesítmény 
kapacitásbővítése miatt. A 99 
millió forintért árult ingatlan 
évek óta kallódik a város szélén, 
1250 négyzetméteres területé-

vel mindezidáig nem keltette fel 
az ipari szereplők figyelmét, de 
mivel könnyen irodaházzá ala-
kítható, a bővítés révén felcsi-
gázhatja a befektetők figyelmét, 
mondja Fonyó Lajos ingatlan-
értékbecslő. A szakértő szerint 
Paks nem elsőszámú célpontja 
a befektetőknek, de ez megvál-
tozhat az erőmű bővítésével. A 
panziók kialakítása, öreg házak 
apartmanná alakítása eddig is 
favorizált terület volt a városban, 
itt továbbra is van piaci rés. Talán 
erre kalkulál az a Kossuth Lajos 
utcai ingatlantulajdonos is, aki 
550 négyzetméteres, többszintes 
ingatlanát 150 millió forintért kí-
nálja a piacon. Lakhatás mellett 
idegenforgalmi célra ajánlja tu-
lajdonosa a Gyapán található 500 

négyzetméteres Erdélyi kúriát 
is, amelyhez még egy több mint 
kéthektáros őspark is tartozik, 
így aki mélyen a zsebébe nyúl, a 
18 helyiségből álló épülettel nem 
kevesebb mint nettó ötvenmillió 
forintért vidéki nyugalmat is vá-
sárolhat magának. A település-
részi ingatlan azonban eltörpül 
az igazi rekorder Duna Hotel 
mellett, amelynek 2665 négyzet-
méteres épületét 519 millióért 
hirdetik. Ezek az ingatlanok akár 
teljes felszereltséggel megvásá-
rolhatóak, de vevőjük gyakran 
teljesen lecsupaszítja az enteriőrt, 
ugyanis az ilyen kaliberű vásárló 
semmilyen kompromisszumra 
nem hajlandó, mondja Fonyó 
Lajos. 

(Folytatás a 11. oldalon)

Pakson is elkölthető a lottóötös
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Kékhírek

(Folytatás a 10. oldalról)
Ha üzlethelyiség vásárlásáról 
vagy bérléséről van szó, a vá-
rosközpont az abszolút favorit, 
ahol a négyzetméterárak között 
igen nagy a szórás. Befolyásol-
hatja azt a parkolók száma, a 
felszereltség vagy, hogy van-e 
az épületben vizesblokk, ettől 
függően 1200-tól akár 2300 fo-
rintig terjedhet a skála, így akár 
havi 130 ezer forintba is ke-
rülhet egy közepes méretű üz-
lethelyiség bérlése. Ez alapján 
talán kevésbé meglepő, hogy 
csak tavaly mintegy 60 vállal-
kozás zárt be az óvárosban.  A 
befektetési célú ingatlanok mel-
lett jó pár családi fészek extrém 
áron kel el a csupán paksi Ró-
zsadombként számon tartott 
Malomhegyen is. A külcsín 
szempontjából sokszor nem is 
különösebben hivalkodó há-

zaknál gyakran a belső rejti az 
igazi értéket. A nem egyszer 
ötvenmillió forintos piaci árat 
is meghaladó ingatlanoknál 
az exkluzivitást a panoráma, a 
csend és az extra berendezések, 
prémium burkolatok adják. A 
szauna, a beltéri medence, a 
geotermikus fűtési rendszer, a 
házból nyíló garázs mind ér-
téknövelő tényező, de cserélt 
már gazdát olyan ingatlan is, 
amelynek minden hálószobájá-
hoz, még a gyerekekéhez is kü-
lön fürdőszoba társult. És vajon 
milyen kondíciókkal vásárol-
nak luxusingatlant a vevők? 
Egy ingatlanértékesítő honlap 
szerint hitel nélkül, javarészt 
készpénzzel. 
Kedves olvasók, nekünk ha-
landóknak csak a lottóötös se-
gíthet! 

Matus Dóra

Szinte felsorolni is nehéz, 
hány ügy miatt folytat eljárást 
a rendőrség egy paksi lakos 
ellen: a rekordert 39 rendbe-
li csalás bűntett, 129 rendbeli 
csalás vétség, 9 rendbeli csa-
lásbűntett-kísérlet, valamint 12 
rendbeli csalásvétség-kísérlet 
elkövetése miatt vonták eljárás 
alá. A 22 éves férfi 2013 áprili-
sában értékes műszaki cikkeket 
árult az interneten. A vásárlók 
megrendelték ezeket, majd el-
utalták a vételárat. A kézbesí-
tett csomagban azonban csak 
fadarabokat és téglát találtak, 
és a hirdetőt már nem lehetett 
elérni. A nyomozók látókörébe 
V. István került, akit a rendőrök 
gyanúsítottként hallgattak ki. 
Az elkövető beismerte a bűn-
cselekményt, szabadlábon vé-
dekezhet, a nyomozati iratokat 

vádemelési javaslattal május 
5-én küldte meg a hatóság a Fo-
nyódi Járási Ügyészség részére.
A minap zárta le egy tava-
lyi bántalmazás ügyében a 
nyomozást a Paksi Rendőr-
kapitányság. Még tavaly ok-
tóberben egy paksi nő tett fel-
jelentést a rendőrségen, mivel 
37 éves volt férje bántalmazta 
őt.  A sértett elmondása sze-
rint közös gyermekük miatt 
kerültek szóváltásba, és a vita 
hevében a volt férj több alka-
lommal fellökte és megharapta 
őt. Az esetet követően a rend-
őrök súlyostesti sértésbűntett-
kísérlet elkövetésének gyanúja 
miatt gyanúsítottként hallgat-
ták ki az elkövetőt, a nyomozást 
nemrégiben lezárták és meg-
küldték az iratokat a Paksi Járá-
si Ügyészség részére.

Kevés olyan területe van a művészetnek, ahol a bor és 
az alkotás olyan közvetlen kapcsolatban lenne egymással, mint 
a vinorellek esetében: a technika kevés hazai művelőinek egyike, 
Czirok Róbert egyedi munkáival mutatkozott be a Csengey Dénes 
Kulturális Központ Nagykiállítójában. A boroscímkéket is tervező 
és tetoválószalont vezető autodidakta alkotó technikája önma-
gában különleges, hiszen a festéket ebben az esetben a vörösbor 
antocianinja adja. Czirok Róbert realisztikus képeihez jó színanya-
gú borokat, kékfrankost, merlot-t, cabernet fajtákat, kadarkát és 
rozét használ, különleges műveit június 2-ig tekinthetik meg az 
érdeklődők.
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Díjaztuk őket

Előnyt kovácsol a tanításban 
szerzett jártasságából

Hivatásomnak tekintem ezt a munkát – fo-
galmazott Péterné Iker Ivett, a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ tankerületi 
igazgatója, aki otthonról hozta az oktatás-
hoz, neveléshez, iskolához való kötődését. 
Pedagógusfamíliából származik, édesanyja 
és édesapja ágán is több pedagógus van a 
családban, ezért szinte egyértelmű volt, hogy 

maga is a tanári hivatást választja. A Tehet-
séges Paksi Fiatalokért Alapítvány egykori 
díjazottja a Pécsi Tudományegyetem magyar 
nyelv és irodalom szakán szerzett bölcsész 
diplomát, majd egykori alma materénél, a 
Vak Bottyán Gimnáziumnál helyezkedett el, 
ahol öt év tanítás után fordulat jött az életé-
ben. – A polgármesteri hivatalban az akkor 
felálló oktatási és kulturális osztály vezetésé-
vel bíztak meg, ami óriási lehetőség és visz-
szautasíthatatlan ajánlat volt – mondja Ivett, 
aki tíz évig dolgozott vezető köztisztviselő-
ként. Mindeközben közoktatási végzettséget, 
majd közigazgatási szakvizsgát szerzett, mie-
lőtt a másfél éve megalakuló Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ tankerületi igaz-
gatói pályázatára jelentkezett volna. – Sokáig 
hiányzott a tanítás, de a kettő nem feltétlenül 
felcserélése egymásnak, csupán egy másik 
dimenzió a fenntartói oldalon tevékenyked-
ni – vallja Iker Ivett. A tankerületben jelenleg 
15 település intézményeit kell koordinálni és 
felügyelni, a szakmai munkán túl a bérkifi-
zetések biztosításától az épületüzemeltetésen 
át a megfelelő eszközellátás megalapozásáig. 
– Ha nem is zökkenőmentesen, de nagyobb 
problémák nélkül sikerült az átállás, ami 
annak is köszönhető, hogy a járási önkor-

mányzatok, az iskolaigazgatók és a peda-
gógusok partnerek voltak a Klebelsberggel 
való együttműködésben – mondja a vezető. 
Több mint egy esztendeje vette át a központ 
az oktatási intézmények működtetését és 
az állami intézményfenntartót ért kritikák 
ellenére a paksi tankerületben pozitívak a 
tapasztalatok, az intézmények gazdálkodása 
egyszerűsödött, a beszerzéseket és elszámo-
lásokat a központ végzi, ezzel az igazgatók 
a pénzügyi-gazdálkodási terhektől szaba-
dultak meg. Az új rendszert helyben nem 
is kísérték olyan konfliktusok, mint amit az 
országos sajtó időről időre felkapott, mondja 
Iker Ivett. Az egykori díjazott úgy véli, sok 
tankerületi igazgatóval szemben előnyt je-
lent számára, hogy mindkét oldalon, a ta-
nításban és a fenntartói oldalon is szerzett 
jártasságot, és hogy házon belül, otthonosan 
mozogva, az irodák és egykori munkatár-
sak között végezheti mindennapi feladatait. 
Annak ellenére, hogy nem napi nyolcórás a 
munkaidő, élvezi a folyamatos kihívásokat, 
és örül, hogy tősgyökeres paksiként itt találta 
meg a számításait. A paksi tankerület veze-
tőjeként pedig mindig nyitva tartja irodája 
ajtaját a szülők és pedagógusok számára. 

-MD-

Ismét nagy siker övezte a Paksi Városi 
Múzeum bemutatkozását Budapesten, a 
Múzeumok Majálisán. A tavalyihoz ha-
sonlóan idén is kreatív ötlettel állt elő az 
intézmény, amelynek így sikerült magára 
vonnia az érdeklődők figyelmét. – Még 
maga Ferenc József is tiszteletét tette ná-
luk – derült ki a múzeumigazgató, dr. Vá-
radyné Péterfi Zsuzsanna beszámolójából. 
A Nemzeti Múzeum felhívása szerint a 
„19” és „20” számot kellett megjeleníte-
niük a bemutatkozó múzeumoknak. A 
paksi intézmény „a 19. századi kúriában 
működő 20 éves múzeum” gondolat köré 
építette fel programját, megjelenését. A 
római kor mellett a Deák-kort idézték 
meg. Utóbbit képviselte a Ring István által 
készített verkli, ami nagy közönségsikert 
aratott. Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna 
elmondta, hogy egy Ferenc József-imi-

tátor, egy walesi születésű brit színész 
volt a Múzeumok Majálisának kiemelt 
vendége. Neki, a közönséghez hasonlóan 
különösen tetszett a paksiak verklije, így 
hosszan időzött szárnysegédjével együtt 
a standjukon. A verklit, ami a császárláb 
bemutatására is szolgált, a paksiak június 
21-én, a Múzeumok Éjszakáján láthatják 
majd. Erre I. világháborús tematikával ké-
szülnek, de arról is megemlékeznek, hogy 
a Paksi Városi Múzeum idén ünnepli ala-
pításának 20. évfordulóját.
A Múzeumok Majálisára visszatérve dr. 
Váradyné Péterfi Zsuzsanna elmondta, 
mivel tavalyi tapasztalataik azt mutatták, 
hogy sok a külföldi vendég, a magyar 
nyelvűek mellett angol és német szóróla-
pokat, bemutató anyagokat is vittek a mú-
zeumról, Lussoniumról és a császárlábról.                                  

Vida Tünde

Ferenc József is megnézte a paksi standot
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Országos szakmai találkozónak 
adott otthont a Paksi Bene-
dek Elek Óvoda Hétszínvirág 
tagóvodája. A Környezet- és 
Természetvédő Oktatóköz-
pontok Országos Szövetsége 
(KOKOSZ) óvodai munkacso-
portja a város természeti és épí-
tett környezetét, a Cseresznyés-
kert Erdei Iskolát és a tagóvoda 
munkáját is megismerhette. A 
KOKOSZ több mint harminc-
éves múltra tekint vissza, alap-
tevékenysége és célkitűzései 
az elmúlt évtizedekben nem 
változtak: arra hivatott, hogy 
segítse a környezeti tudatosság 
és érzékenység fejlődését és a 
környezetharmonikus magatar-
tás megerősítését, képviselje az 
oktatóközpontok hálózatát, ko-
ordinálja a szövetség tevékeny-
ségét, illetve hazai és nemzetközi 

szakmai kapcsolatokat alakítson 
ki. A KOKOSZ égisze alatt 78 
oktatóközpont működik, van 
közöttük óvoda, általános is-
kola, civilszervezet és nemzeti 
park is. A Hétszínvirág tagóvo-
da 2010 óta oktatóközpont. Az 
általuk szervezett találkozó a 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pontban tartott megnyitó után 
a Cseresznyéskert Erdei Iskolá-
ban folytatódott, ahol a Herman 
Ottó-emlékév alkalmából meg-
koszorúzták a természetkutató 
szobrát, majd Vásárhelyi Tamás 
muzeológus tartott bemutatót 
az emlékév alkalmából készült 
Vándortanösvényről, ami vol-
taképp egyfajta kölcsönözhető 
játszóház a tanösvények mintá-
jára. Célközönsége elsősorban 
az óvodás, általános és középis-
kolás korosztály, de a felnőtte-

ket is biztatják az egyszerű, ám 
tartalmilag, gondolatilag tágas 
játéktár kipróbálására. A bemu-
tatót követően a KOKOSZ Óvo-
dai Munkacsoportjának aktuális 
feladatairól, eredményeiről esett 
szó, a szakemberek kicserélték 
tapasztalataikat. Másnap elláto-
gattak a szervező tagóvodába, 
hogy megismerjék az ott folyó 
környezeti nevelési munkát és 
az intézményben zajlott felújí-
tási munkákat követően újjáé-
pített tanösvényt, amely jó példa 
arra, hogyan lehet játék közben, 
észrevétlenül csepegtetni a kör-
nyezetvédelmi ismereteket már 
óvodáskorban. Az óvodai láto-
gatást Paks épített és természeti 
környezetét bemutató séta kö-
vette, majd Lussoniumba veze-
tett a szakemberek útja.

-gyöngy-

Nemrégiben került címlapra 
a Paksi Hírnök online oldalán 
Mészáros Virág (képünkön) fo-
tója, amivel az Energetikai Szak-
középiskola végzős diákja a Diák 
Újságírók Egyesülete (DUE) 
országos pályázatán a minap el-
nyerte az Év diákfotósa címet. A 
Kereső című, környékbeli fotó-
sokat bemutató sorozat aktuális 
részében Virágot éppen az érett-
ségi lázas izgalmában kaptuk 
mikrofonvégre. A Paksi Hírnök 
olvasói nem először találkoz-
hatnak Virág nevével, akinek 

első komolyabb sikeréről nem 
egészen egy éve számoltunk be, 
amikor a TelePakson havon-
ta megjelenő, diákszerkesztésű 
ESZI Magazin a DUE országos 
pályázatán különdíjat kapott, 
ugyanitt az Év diákfotósa címet 
tavaly szintén Mészáros Virág 
nyerte el. Fotójával – amin egy 
fiatal lány szökken a magasba az 
erdőben – idén is számos érté-
kes nyereményt zsebelhetett be, 
de aminek ennél is jobban örül, 
hogy részt vehet a DUE tíznapos 
egyedülálló médiatáborában a 
Balaton partján, ahol profiktól 
lesheti el a szakma rejtett forté-
lyait. Virág a családi események 
megörökítésén túl 3-4 éve kez-
dett komolyabban foglalkozni 
a fotózással, és bár a törekvések 
igen, a téma gerince azóta sem 
változott. Elsősorban portréfo-
tózással szeret foglalkozni, fon-
tos számára a természetesség, 
a pillanatok hű megörökítése, 
az érzelmek közvetítése a ké-

peken. Pezsgő fiatalokat vagy 
éppen sokatmondó tekintetű 
időseket egyaránt lencsevégre 
kap, a lényeg, hogy a végered-
mény őszinte legyen, vallja. Té-
maválasztásával tavaly a Balkán 
hangja elnevezésű fotópályázat 
zsűrijét is meggyőzte, ahol a Bal-
kánon élők szokásait, környeze-
tét, értékeit, művészeti alkotásait 
kellett bemutatni – a legjobb 
30-40 fotóból álló összeállításba 
Virág képe is bekerült. Az Ener-
getikai Szakközépiskola végzős 
tanulója kommunikáció és mé-
dia moderátor szakon szeretne 
továbbtanulni, mivel a fotózást 
és a televíziózást nem csupán 
hobbiként, élethivatásszerűen is 
szívesen űzné. A kezdeti sikerek 
mellett az ESZI Magazin szer-
kesztése révén szerzett élmények 
is ebben erősítették meg, ahol az 
egyedi műsorvezetés feladatain 
túl kisfilmek és saját rovatok ké-
szítésének munkálataiba is bete-
kintést nyerhetett.     Matus Dóra

Kölcsönözhető tanösvény

Ismét Mészáros Virág 
lett az Év diákfotósa

Nem mindennapi előadás helyszí-
ne volt a Paksi Képtár: a Nézőmű-
vészeti Kft. és a Manna Kulturális 
Egyesület közös bemutatójában 
az Ady/Petőfi című darabé. A kö-
zépiskolásoknak szóló rendhagyó 
irodalomóra keretein belül nem 
versekkel és verselemzésekkel 
próbálták közelebb vinni a kö-
zönséget a két költőhöz, hanem a 
megszokottól eltérő előadói stílus-
sal és tartalommal mutatták meg 
azt, hogy ők is hús-vér emberek 
voltak. A két költő verseinek, ko-
rabeli dokumentumoknak, nap-
ló- és levélrészleteinek egyfajta 
szövedéke a darab Katona László 
és Kovács Krisztián előadásában, 
Scherer Péter rendezésében. Az 
előadás sokkal többet mutat, mint 
az írók, költők tankönyvekben ol-
vasható életrajza, azt mutatja meg, 
hogy Ady és Petőfi élete is tele volt 
problémákkal, ők is voltak szerel-
mesek, betegek, voltak örömeik, 
csalódásaik és vágyaik éppen úgy, 
ahogy a mai embereknek. 
A Nézőművészetinek nem ez az 
egyetlen ifjúsági darabja. Az egyik 
egy, a látását fokozatosan elveszítő 
fiatal nő története, a Gyáva című 
pedig a kábítószer-függőség ki-
alakulásának okaival, a drogfo-
gyasztás okozta pszichés és fizikai 
következményekkel foglalkozik. 
Az ifjúsági előadások sajátossága, 
hogy mindegyiket beszélgetés 
követi, Pakson Szálinger Balázs 
költővel találkozhattak a fiatalok. 

Kohl Gyöngyi

Rendhagyó 
irodalomóra

Rendezvényterem 
és épület bérelhető 
az Élet Házában családi, üzleti 
és civil rendezvények számára, 

15-60 főig. 
Érdeklődni: (70) 776-8271

TEIT
kalocsai látogatóközpont
(Szent István király út 35.)

nyitva tartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig
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Németkéren 1546 m2-es terü-
leten 125 m2-es 2 és félszobás, 
összkomfortos, gázfűtéses csalá-
di ház, melléképülettel, garázzsal, 
szuterénnal eladó. Lehetséges az 
1500 m2-es területet, ami a Po-
zsonyi utcára nyílik, építési telek-
ként használni vagy külön megvá-
sárolni. Irányár: 10,5 M Ft.

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

Pakson, az Öreghegy utcában 
tetőtér-beépítéses, frissen fel-
újított 86 m2-es, 3 szoba, nap-
pali, konyhás, gázkonvektoros, 
cserépkályhás, villanyfűtéses, 
ipari árammal ellátott 45 m2-es 
melléképület, 1000 m2-es tel-
ken, sok gyümölcsfával eladó. 
Irányár: 20,5 M Ft.

Pakson, a Bástya utcában 5 és 
félszobás összkomfortos családi 
ház szuterén, földszint, tetőtér, 
garázzsal + önálló kis házzal el-
adó. Irányár: 32 M Ft.

Pakson a Kossuth Lajos utcában 
3 lakásos társasházban 58 m2-es 
összkomfortos udvartéri lakás 
+ 765 m2-es építési telek eladó. 
Irányár: lakás 12,5 M Ft, építési 
telek: 5,5 M Ft.

Pakson a Jámbor Pál utcában 130 
m2-es, összkomfortos családi 
ház, udvarral, tárolóhelyiséggel 
eladó. Irányár: 16,5 M Ft.

Óbudán, a Vörösvári u 3 szobás, 
72 m2-es II. emeleti, felújított 
összkomfortos lakás eladó. Paksi 
2 szobás, erkélyes lakáscsere le-
hetséges. Irányár: 13,5 M Ft.

Pakson, a Kodály Zoltán utcá-
ban IV. emeleti, tehermentes 
52 m2-es teljesen felújított, be-
rendezett panellakás, újszerű ál-
lapotban, 10,8 M Ft. Autómosó 
melletti aknás garázzsal 2,3 M Ft 
eladó.

Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos

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

Ingatlanok értékbecslése, eladása

A város humánpolitikai bizott-
sága két pályázatot is hirdet a 
Pakson működő bejegyzett ala-
pítványok, közalapítványok, egye-
sületek, társadalmi szervezetek 
számára. Kulturális és egészség-
ügyi témában is várja a bizottság 
a pályázatokat, amelyeket szemé-

lyesen a hivatal közművelődési 
referensénél (I. emelet 126.) vagy 
postai úton (a Paksi Polgármesteri 
Hivatal 7030 Paks, Dózsa György 
út 55-61. címre) lehet benyújtani 
május 30. 12 óráig. A pályázati 
adatlap átvehető ugyanitt vagy le-
tölthető a paks.hu oldalon.

Pályázatokat várnak

Operatőr-vágót keres 
a TelePaks Kistérségi Televízió. 

Előnyt jelent Edius és Adobe programok ismerete 
és a televíziózásban szerzett szakmai tapasztalat. 

Jelentkezéseket várunk a telepakstv@gmail.com 
címen és a 20/577-9077-es telefonszámon. 

A munkavégzés helye Paks.

Fejlesztés 
Szedresben
Az Európai Unió támogatásával többéves előkészítés után mérföldkőhöz érkezett Szedres ivó-
vízminőség-javítása: április 25-én az ünnepélyes alapkőletétellel megkezdődött a beruházás 
kivitelezési szakasza. Az ivóvíz minőségének javítása kötelező feladat, a kútvizek károsanyag-
tartalmának határértékét a 201/2001-es kormányrendelet írja elő. A projekt keretében Szedres 
községben egy önálló víztisztítómű kialakítása történik, ami a biológiai ammónium, vas és man-
gán eltávolítását végzi. A technológia a kutak egyesített vizét fogadja, a tisztított ivóvizet pedig 
a térszinti tárolómedence felé bocsátja ki. A komplex vízkezelő rendszer teljesen automatikus 
üzemű, folyamatirányító számítógép által vezérelt berendezés. 

A beruházás során nem csupán technológiai korszerűsítés történik, egy új kút fúrása is elkészül, 
ráadásul a projekt költségének 20 százaléka hálózat-felújításra költhető, így a kiváló minőségű 
víz sok helyen már új vezetéken érhet célba. A kivitelezés befejezésének határideje 2015. márci-
us 31., de addig a féléves próbaüzemet is le kell bonyolítani. A beruházásra az Európai Unió és a 
Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 148.953.600 forint, a kivitelező a tolnai Hegedűs 
és Schmidt Kft. A projekt megvalósítása az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg.
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Jó napot, mi újság?

Laszlóczky Józsefné
Kisgyermekekkel foglalkozni felelősségteljes 
és nagyon szép munka, főként azt az idő-
szakot végigkövetve, amikor az első három 
évben a legtöbbet, a leglátványosabban fej-
lődnek – nem tudta kisebb elérzékenyülés 
nélkül felidézni a pálya szépségeit Laszlóczky 
Józsefné, ami nem is csoda tekintve, hogy 
negyvenéves munkaviszony, ezzel együtt a 
Paksi Bóbita Bölcsőde 24 éves vezetése után 
megy nyugdíjba decemberben. A 104 férő-
helyes, nyolc csoporttal működő intézmény 
talán a legszebb is a megyében, fogalmaz ért-
hető módon kis elfogultsággal. Az intézmény 
vezetését jó kondíciókkal, kedvező körülmé-
nyek között adhatja át, hiszen a bölcsőde 
jelenleg maximális kihasználtsággal műkö-
dik, a háromévesek közül párnak át is kellett 
mennie az óvodába, hogy az új jelentkezőket 
fogadni tudják. Tavasszal mindig megugrik 
a beíratások száma, de elképzelhető, hogy a 
kedvező tendenciát a nagyobb munkaválla-
lási kedv és a gyed extra is befolyásolja, véli 
Laszlóczky Józsefné, aki még azokra az idők-
re is emlékszik, amikor öt bölcsőde műkö-
dött Pakson. A ’70-es évek végén, ’80-as évek 

elején bizony nem ilyen körülmények között 
zajlott a munka, mondja a vezető: a Villany 
utcában akkoriban 12 kisgyerek helyett 20 
is volt egy csoportban, nem volt fürdőszoba, 
csupán lavór egy tartállyal, mindennap láz-
mérőzték a gyerekeket és a lyukas egyenru-
hákat alvásidőben stoppolták a gondozónők. 
A lakótelepi intézmény ezzel szemben rend-
kívül jól felszerelt, az önkormányzat tavaly 
korszerűsítette a konyhát, az épület szigete-
lésének felújítása után napelem kerülhet a 
tetőre, a bölcsődében működik két sószoba, 
és az intézmény alapítványának támogatá-
si forrásaiból az udvartér is megújulhat. A 
Paksi Bóbita Bölcsődében a rendeleteket 
megelőzve rendszeresítették az egészséges 
életmódra és táplálkozásra nevelést, illetve 
évekkel ezelőtt úttörőként vezették be a ku-
tyaterápiás foglalkozást a sérült gyermekek 
fejlesztésére. Azóta ez iránt országszerte ér-
deklődnek. A napi tevékenységeken kívül 
különböző játékformák biztosításával folya-
matosan fejlesztik, nevelik a kicsiket és részt 
vesznek a gyermekek személyiségének korai 
fejlesztésében. 

Az intézményvezető elárulta, már kisko-
rában eldöntötte, hogy gyerekekkel akar 
foglalkozni, és ha elölről kezdhetné, akkor 
is ezt a pályát választaná. Rengeteg energia 
és terv maradt benne, továbbra is részt vál-
lal a főiskolákon és szakközépiskolákban 
frissen végző kisgyermeknevelők vizsgáz-
tatásában, hiszen nyugdíj után is szívesen 
forogna a szakmában. 
– Minden tervem véghez vihettem, fejlőd-
hettem, láthattam szépülni az intézményt, 
sok örömöm volt a munkámban, minden-
kinek azt kívánom, így zárhasson le egy 
életszakaszt – mondta Laszlóczky Józsefné, 
aki éppen ebben az esztendőben, az egri 
Gárdonyi Géza Színházban ünnepélyes 
ceremónia keretében vehette át a szakmán 
belüli legmagasabb kitüntetést, az Agócsi 
Ágnes-díjat. Az elismeréssel, amelyet csu-
pán négy ember kap meg egy évben, az in-
tézményvezető úgy értékeli, nem csupán az 
ő pályafutását ismerték el, a kollégák érde-
me is, hogy eredményesen, sikerekben gaz-
dagon és elhivatottan végezhette feladatát.                         

Matus Dóra
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Sport

Másfél száznál is többen 
az UltramarAtomon

Az Erzsébet Nagy Szálloda mö-
götti parkoló, a Deák Ferenc utca 
és a 6-os számú főút egy szaka-
sza volt az a 930 méter hosszú 
pálya, ahol az elmúlt szombaton 
8.30-tól akár 12 órán át futhat-
tak az első UltramarAtom indu-
lói. A szervezők 4, 6 és 12 órát 
jelöltek ki egy-egy kategóriában, 
egyéniben és váltóban egyaránt. 
A versenyre összesen 176-an ne-
veztek. A legnépesebb mezőny a 
hatórás volt: itt 18 egyéni futó és 
váltóban 22 csapat indult. 
– Rendszeresen sportolok, az 
íjászkodás a fő irányvonalam, 
korábban kenuztam. Az iskolai 
programokon mindig részt ve-
szek. 3 perc körüli köröket sze-
retnék futni – mondta Kerekes 
Szilveszter, a Balogh Antal Ka-
tolikus Általános Iskola és Gim-
názium váltócsapatának tagja. 
– Ha jól tudom, mi vagyunk 
az egyetlen hat órában induló 
buliváltó. Kilenc fővel nevez-
tünk, családi, baráti társaság 
a miénk, az Atomfutáson is 
részt vettünk, legutóbb pe-

dig Szekszárdon, a Borvidék-
félmaratonon álltunk rajthoz 
– nyilatkozta Tóth Zoltán, a 
Független Atléták Szövetsége 
csapatvezetője. A főszervező 
Scheffer István nyolcadmagával 
a 12 órás egyéni kategóriában 
indult, végül több mint 102 kilo-
métert teljesítve ötödikként zárt. 
A rendezvény sikerét jelzi, hogy 
a szervezőgárda felkérést kapott 
a szeptemberi Atomfutáson, az-
zal párhuzamosan és egy időben 
az 50 kilométeres országos baj-
nokság lebonyolítására. 
– Nagyon jól sikerült a verseny, 
ezt állította az indulók mind-
egyike. A nézők folyamatosan 
buzdították a futókat, a segítők 
pedig minden részletre figyel-
tek. Profi szervezőgárda áll 
mögöttem, így sokat futhattam, 
amit a legjobban szeretek – tette 
hozzá Scheffer István. Legköze-
lebb szeptember 6-án lesz utcai 
futóverseny Pakson, akkor ren-
dezik ugyanis a 3. Atomfutás és 
2. BrutálAtom elnevezésű ese-
ményt.                                           efgé 

Kötél-, labda-, karika- és sza-
laggyakorlatokat mutatott be a 
Paksi Sportegyesület Ritmikus 
Gimnasztika Szakosztálya tan-
évzáró gálaműsorán. A csoport 
egy tanfolyamból nőtte ki magát 
több mint 25 éve, jelenleg száz 
taggal működik. Az utóbbi évek-
ben megnövekedett létszám mi-
att az edzéseket két csoportban, 
heti négy napon tartják a Deák 
iskola és a II. Rákóczi iskola tor-
natermében. A gálán az elmúlt 
év fejlődését és az újonnan elsa-
játított technikákat mutatták be a 
növendékek.                              röné

Bemutatták, 
mit tudnak
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Paksi halászcsárda
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vállalja  

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

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

igény esetén ingyenes ételkiszállítást vállalunk.

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

Számos nemzetközi és hazai 
érmet szállítottak a szakosztá-
lyok versenyzői, de ami ennél is 
fontosabb: tovább növekedett a 
sportolói létszám – hangzott el 
az Atomerőmű Sportegyesület 
küldöttközgyűlésén. A főbb na-
pirendi pontok közé tartozott 
az elnökség beszámolója a klub 
2013. évi tevékenységéről és a 
tavalyi év gazdasági beszámolója 
is. Dr. Kovács Antal, az egyesület 
elnöke a szakosztályok pénzügyi 
helyzetére részletesen is kitért. – 
Pár éve bevezettünk egy gazdasá-
gi rendszert, ami visszabillentette 
az akkori egyensúlytalan rend-
szert. A sok pozitív eredmény 
mellett ismét napirendre kerül 

ez a téma, néhány szakosztálynál 
ugyanis még szigorúbb gazdasá-
gi fegyelmet kérünk. Voltak, akik 
túlléptek a keretükön, ami nem 
megengedhető – értékelt az ASE 
elnöke. Díjat is osztottak a köz-
gyűlésen: az Örökös Tag elisme-
rést Gyarmathy Katalin vehette 
át, aki a szabadidősport terüle-
tén, elsősorban a szervezésben 
tevékenykedik eredményesen 
évtizedek óta. – Nagyon nagy 
megtiszteltetés ez a díj. Talán 
azért kaphattam, mert mindig 
mindenhol megtalálható voltam, 
mind a sport, mind a szervezés 
terén – mondta a kitüntetett. 
Örökös bajnok címet idén nem 
osztott a klubvezetés.      Faller G.

Két fordulóval a szezon vége előtt 
biztosította bennmaradását az NB 
I-ben az MVM-Paks. A labdarú-
gócsapat az OTP Bank Ligában a 
Szombathelyi Haladás elleni 1:0-s 
idegenbeli sikernek köszönheti a 
jövő évi tagságot, előtte azonban 
a Kecskemétet és a Diósgyőrt 
is legyőzte, valamint döntetlent 
játszott Mezőkövesden és a lista-
vezető Debrecen ellen. Az utolsó 
hazai mérkőzés előtt Csertői Au-
rél vezetőedzővel, Éger László csa-
patkapitánnyal és Haraszti Zsolt 
klubvezetővel beszélgettünk. 
– Hogy mi volt a konkrét fordu-
lópont a csapat eredményességét 
illetően, nem tudjuk meghatá-
rozni. Lassan beérik az a játék, 
amit szerettünk volna látni, a 
futballisták gondolkodása is po-
zitív irányba indult el, ami kihat a 

munkájukra. Az érkezésem utáni 
ötödik sikertelen meccs után arról 
beszéltek, hogy edzőváltás követ-
kezhet, most pedig öt mérkőzés 
óta veretlenek vagyunk. Ez egy 
ilyen szezon, és még nincs vége. 
Továbbra is azt szeretném látni, 
hogy a játékosok kihozzák ma-
gukból a maximumot – fogalma-
zott Csertői Aurél. 
– Még nem vagyunk a helyünkön, 
ennek az együttesnek a tíz között 
kell végeznie. Nagyon rosszul él-
tük meg a kudarcokkal teli idő-
szakot, de túl vagyunk rajta. Ha a 
következő meccseken is hasonló 
energiával futballozunk, szép le-
het a vége, de a tanulságokat ezt 
követően mindenkinek le kell 
vonnia – tette hozzá Éger László. 
– Igen komoly versenyfutás folyt 
itt tavasszal. Sokszor vesztésre 

álltunk, de abban végig biztos 
voltam, hogy bent fogunk ma-
radni. Tíz döntetlenünk van, 
ami azt jelzi, több mérkőzés 
kicsúszott a kezünkből. Ritka, 
hogy egy szezonban annyi ne-
gatívum ér egy együttest, mint 
ami most velünk történt. A hét 
hónap sikertelenség minden 
problémánkra világosan rámu-
tatott, így van min változtat-
nunk a következő időszakban 
– nyilatkozta Haraszti Zsolt. Az 
MVM-Paks az elmúlt hétvégén 
csodálatosan búcsúzott a Fehér-
vári úti stadion kitartó szurko-
lóitól és 4:0-ra felülmúlta a Pápa 
csapatát. A zöld-fehérek jelenleg 
a tizedik helyen állnak a bajnoki 
táblázaton, a záró játéknapon a 
Ferencváros otthonában ven-
dégszerepel a csapat.         -faller-

Örökös tag lett 
Gyarmathy Katalin

Éger: az első tíz között a helyünk
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A lehető leghamarabb befejezte a 
Pécsi VSK elleni férfi kosárlabda-
bajnoki negyeddöntőt az Atom-
erőmű SE csapata, miután az 
egyik fél három győzelméig tartó 
párharcot 3-0-ra nyerte. Az idei 
bajnokságban erőn felül teljesítő 
vasutasok az első, paksi mérkő-
zésen fejtették ki a legnagyobb 
ellenállást. A mérkőzés folyamán 
szívósan tapadt a hazai akra a 
vendégegyüttes, 3 pontnál na-
gyobb előnyt képtelenek voltak 
kiharcolni a piros-kékek. Bő két 
perccel a vége előtt sikerült csak 
megtörni a baranyaiak ellenállá-
sát, Szabó Zsolt két triplája és Ko-
vács Ákos duplája után kért időt 
a pécsi vezetőedző Csirke Ferenc, 
de  a feljavult paksi védekezéssel 
már nem tudtak mit kezdeni 
és Vaughn két hárompontosa 
végleg eldöntötte a mérkőzést. 
ASE–PVSK-PANNONPOWER: 
84-75.
A következő összecsapásra 
a pécsi csarnokban szombat 
helyett hétfőn került sor. Az 
első negyedben állva hagyta 
ellenfelét az ASE, Körtélyesi 
vezérletével 19 pontos előnyt 
szereztek tízpercnyi játék alatt. 
A második felvonásban kicsit 
összekapta magát a PVSK, de 
csak 4 pontot tudott lefaragni 
a hátrányából. A nagyszünet 
után a paksiak ismét átvették a 
játék irányítását és a harmadik, 
majd a negyedik negyedet is 
nyerve, nagy különbséggel ab-
szolválták a mérkőzést. PVSK- 
ASE 56-80.
Mindössze egy nap pihenőt 
kaptak a csapatok, szerdán 
már a Gesztenyés úti ASE-
csarnokban folytatták a párhar-
cot. Braniszlav Dzunics hosszú 
idő után újra teljes játékoske-
rettel gazdálkodhatott, Tóth 
Ádám és Rodney McGruder 
már vállalta a játékot. Az első 
negyedben tíz pont előnyre tett 
szert a hazai csapat, ami a má-
sodik játékrész közepére már 
16-ra hízott, de a rendkívül mo-

tivált, piócaként tapadó PVSK, 
Nelson és Budimir révén tíz 
ponton belülre jött a második 
negyed végét jelző dudaszóra. 
A harmadik játékrész közepé-
ig még bírta a vendégcsapat, 7 
pontra sikerült felzárkózniuk, 
de utána Körtélyesi és Vaughn 
vezérletével 16-2-es rohanást 
vitt véghez az ASE, és Kovács 
Ákos duplájával húsz pont fölé 
nőtt a hazai előny a harminca-
dik perc végére. Az utolsó tíz 
percben az addig óvatosabban 
játszó McGruder is belelendült 
a játékba, és pontjaival, lepatta-
nóival újra nagy hasznára volt a 
csapatnak. Az utolsó percekben 
már a közönségnek is játszot-
tak a paksi játékosok, és maga-
biztosan nyerték a találkozót. 
ASE- PVSK 94-69. 

A döntőbe jutásért a Sopron 
együttesével mérkőzik Dzunics 
csapata, az első összecsapás ered-
ménye: ASE–Sopron KC: 69-39.

(joko)

Az olaszországi Lignano után 
ismét felállhatott a dobogóra  
Pupp Réka, az ASE versenyzője a 
Déván rendezett junior cselgáncs 
Európa Kupán. A 48 kg-os súly-
csoportban négy mérkőzése kö-
zül hármat román ellenféllel ví-
vott, és mindhárom összecsapás 
után győztesen jött le a tatamiról. 
A döntőbe jutásért vívott küz-
delemben moldovai ellenfelével 
szemben alulmaradt, így bronz-
érem került a nyakába.

Jól szerepeltek az ASE versenyzői 
Győrben, a kajak-kenu Grabo-
plast maraton országos bajnoksá-
gon. Aranyérmet nyert Hodován 
Dávid, a C1 kölyök III. korcsoport 
10 km-s és a Pupp Noémi (ASE)–
Köteles Fatima (Esztergom) páros 
a K2 női ifi 12 km-es versenyében. 
Ezüstérmes lett Cseh Olivér a C1 
serdülő V. korcsoport 15 km-es 
távján. A dobogó harmadik fo-
kára állhatott fel a K2 női felnőtt 
26 km-s versenye után a Kiszli 
Vanda (ASE)–Horváth Lilla (Ka-
posvár), a K2 női ifi 12 km-s táv-
ja után a Fritz Anett (ASE)–Gál 
Fruzsina (Szolnok), és a C2 férfi 
ifi 17 km teljesítése után a Török 
Aurél (ASE)–Koleszár Zoltán 
(ASE) páros.

Jó horgász beetet – tartja a 
mondás, különböző csalikból 
ezúttal sem volt hiány a  nem-
zetközi rendőrszervezet, az IPA 
hagyományos kétnapos hor-
gászversenyén. A Vörösmal-
mi-tónál rendezett eseményt 
a Szerb IPA Szekció Csókai 
Szervezete tette nemzetközi-
vé, ők különdíjban is részesül-
tek. A versenyt az IPA Paksi 
Szervezetének Kaposvári NAV 
Csoportja nyerte, megelőzve a 
pusztahencsei Boszorkányo-
kat és a Szekszárdi RK Dévér-
Csuka elnevezésű formációt. 

Cselgáncs-
bronz Déváról

Győri érmek

Halra mentek

A döntőbe jutásért 
a Sopront kell legyűrni

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Vörös kakasok 
(4-4,5 kg) 2000 Ft/db

Fehér kakasok
(2 kg) 1200 Ft/db

Tel.: 70/215-0047
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T E M E T K E Z É S
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2. 

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

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok 
és koszorúk rendelése

A milánói kajak-kenu világkupán férfi K2 
500 m-en a Boros Gergely (ASE)–Hufnágel 
Tibor (G4S–Honvéd) páros az első helyen 
ért célba, és felállhatott a dobogó legfelső 
fokára. A magyar küldöttség három arany-, 
egy ezüst- és öt bronzéremmel az éremtáb-
lázat élén zárta az évadnyitó olaszországi 
viadalt.  Az Atomerőmű SE sportolóját a 
versenyről, a felkészülésről, és az éves fel-
adatokról kérdeztük.
– Az év első nemzetközi versenyén rögtön 
aranyéremmel kezdtél, milyen körülmények 
között nyertetek?
– Az időjárás elég szeszélyes volt: első nap 
tűzött a nap, másnap viszont szakadó esőben 
és szélben kellett evezni. Az utolsó két na-
pon már jobb idő volt. Három előfutamunk 

volt, elég erős mezőny jött össze és sűrű lett 
a befutó is. Az ötös pályán mentünk, 250 
méternél még csak a hatodik helyen álltunk, 
de végül két századmásodperccel nyertünk. 
Megelőztük többek között azt a portugál pá-
rost, amelyik az olimpián második lett, és az 
időeredményünkkel is elégedettek vagyunk. 
Így év elején, ahhoz képest, hogy nem men-
tünk még pályát, és csak heti egy páros edzé-
sünk volt, ez elég pozitív visszajelzés. Azért 
is érdemes volt kimenni erre a versenyre, 
mert jövőre ezen a pályán lesz az olimpiai 
kvalifikációs világbajnokság, legalább kicsit 
megismertük. Egyébként nagyon szép a mi-
lánói pálya, ahogy a cél felé eveztünk, láttuk 
az Alpokat, még havasak voltak a csúcsok.
– Milyen volt a felkészülés?
– A téli alapozást itthon végeztem el Pakson, 
utána Dunavarsányban folytattam a felké-
szülést Hűvös Viktor edzővel. Több klubból 
– Ferencváros, Tiszaújváros, KSI, Honvéd és 
Somorácz Tamással mi ketten az ASE-ból – 
vannak tanítványai, most már vele készülünk. 
Február utolsó hétvégéjén utaztunk ki Sevillá-
ba, négy és fél hetet töltöttünk ott edzőtábor-
ban. Tavaly is ott voltunk, akkor nagyon rossz 
időt fogtunk ki és egy ínhüvelygyulladást is 
összeszedtem, ami három hét teljes leállással 
járt. Most viszont végig sütött a nap, remek 
időnk volt, és jól sikerült a felkészülés. A vi-
lágkupa már jó visszajelzés volt erre.
– Hufnágel más korosztály, hogy kerültetek 
egy hajóba?

– Tavaly Sík Marcival mentünk, de ő most 
mást is csinál, ezért úgy beszéltük meg az 
edzőmmel, hogy próbálkozzunk mással. 
Tiborék részéről Sevillában jött a megkere-
sés, mondtam, hogy szívesen beülök vele 
egy hajóba. A tábor végén aztán jött a Dom-
bi-féle felkérés is – amúgy mi is gondoltunk 
rá –, ezért Szegeden a világkupán Dombival 
fogunk indulni. Nem tudom, folytatjuk-e 
Hufnágellel, mert nem túl szerencsés a vá-
logató rendszer. Az U23-asokkal együtt ren-
dezik, s mivel neki az év fő versenye az U23-
as Eb, ezért nem is tudnék vele, a harminc 
évemmel párban lenni.
– Milyen versenyekre készülsz az idén?
– A világkupa után most az a dolgom, hogy 
eldöntsem, kivel induljak legközelebb. Szege-
den május 25-én lesz a világkupa, két héttel 
később már válogató, addigra el kell dönteni, 
ki legyen a párom. Ezután három héttel lesz 
a következő válogató a júliusi brandenburgi 
Eb-re és az augusztusi moszkvai vb-re. Most 
az 500 m páros a fő szám, aztán, ha sikerül 
1000 m párosban indulni valakivel, akkor az 
is, mivelhogy az az olimpiai szám. A négyest 
illetően nem tudom, hogy fog alakulni. Fel-
merült a Dombi–Kökény–Dombvári–Boros 
összetételű hajó, de nem lett belőle semmi. 
Ha nem jön össze az 1000 m páros, akkor le-
het, hogy 1000 m egyesben is rajthoz állok. A 
célom, hogy valamelyik számban kijussak az 
Eb-re és a vb-re. 

Kovács József

Boros Gergely aranyos évkezdése
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Elkészülnek az 
újabb partfalak
Az Alisca Bau Építő Zrt. kivitelezésében júniusban véget ér Paks város nagyszabású partfal-sta-
bilizációs projektje: a „Paks, Petőfi és Csárda utca mögötti partfal-stabilizáció” című beruházás 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg 95 százalékos támo-
gatás mellett.

Pakson 2012-ben 340 millió forintos uniós projekt keretében a Deák Ferenc utca mögött 
erősítettek meg egy partfalszakaszt, az újabb program során pedig Dunakömlődön a Csárda 
utca 2-15. szám mögött, illetve a paksi Petőfi utca 9. számú ingatlanon, a Csonka köz alatt 
készült megerősített védmű 156,2 méter hosszan. Az önkormányzat közbeszerzési eljárás 
keretében az Alisca Bau Építő Zrt.-vel végeztette el a magaspart megerősítését annak érde-
kében, hogy megóvja a tövébe épült házakat, az utat, valamint a közműveket. 

Egészséges ivóvíz
Sárszentlőrincen
Befejezéséhez közeledik az Európai Unió támogatásával megvalósuló Sárszentlőrinc Község 
ivóvízminőség-javító beruházása. A Sárszentlőrinc és Uzd ivóvizét biztosító kutak vízkémiai 
komponenseiben az ammónium-, vas- és mangántartalom meghaladta az előírt határértéket, 
emiatt a kitermelt víz vízkezelést igényel. A projekt célja olyan víztisztító technológia tele-
pítése volt, amely lehetővé teszi a megfelelő minőségű ivóvíz-szolgáltatást. Ennek megvaló-
sítására még 2010-ben nyújtotta be igényét Sárszentlőrinc a Környezet és Energia Operatív 
Programhoz. Első fordulóban kidolgozták a beruházás terveit, beszerezték az engedélyeket és 
a közgazdasági költség-haszon elemzés elkészítésével benyújtották a második forduló pályá-
zatát. Ennek eredményességének köszönhetően Sárszentlőrinc az Európai Uniótól és a Ma-
gyar Államtól 142.570.109 forint támogatást nyert el. Olyan víztisztító-technológia és távve-
zeték került kialakításra, amely a teljes lakosság számára lehetővé teszi a megfelelő minőségű 
ivóvíz-szolgáltatást. A beruházás nyomán föld alatti vezetéken keresztül juttatják el Sárszent-
lőrincről az uzdi víztározókba a biológiai szűrés révén megtisztított ivóvizet. A két települést 
mintegy 1763 folyóméter hosszúságú vezetékkel kötötték össze. A fejlesztés nyomán minimá-
lisra csökken a vezetékes ivóvíz károsanyag-tartalma, hosszú távon biztosítva a településen 
élők környezetvédelmi és egészségmegóvási céljait. Az 158.411.232 forint összköltségű projekt 
kivitelezési feladatait a közbeszerzési eljárásban kiválasztott Techno-Gáz Kft. látta el.


