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Új arcot kap a Szedres utcai tömbbelső

Megmérettük 
magunkat

Döntés után

Tovább szépül az ötös körzet: 
elkezdődött a Szedres utcai 
tömbbelső felújítása. A 170 mil-
liós beruházás a Szedres utcai két 
épület körüli területet, a Fenyves 
utca 17–23. társasház környeze-
tét és a Gesztenyés út 17.-től az 
utca végéig tartó szakaszt érinti. 
Út- és járdaépítés kezdődik, par-
kolókat alakítanak ki, locsolóhá-
lózatot telepítenek a következő 

időszakban, tudtuk meg Lovász 
Arankától. A műszaki osztály be-
ruházási ügyintézője hozzátette: 
megújulnak a köztéri világító-
berendezések, padokat helyez-
nek ki és zöldfelület-rendezés is 
zajlik majd. A kivitelező a DC 
Dunakom Plusz Kft., a befejezési 
határidő december 15.
Az ötös számú választókör-
zetben többnyire a ’70-es évek 

végén, ’80-as évek elején épült 
panelházak találhatók. Az utak, 
járdák, zöldfelületek és játszó-
terek felújítását folyamatosan 
végzi az önkormányzat. – 2010 
őszén a Pollack utcai játszótér 
bekerítésével kezdődtek a fej-
lesztések a körzetben, a környé-
ken rengeteg fát is ültettünk. 
Eközben folyamatosan zajlott 
a nagyobb volumenű munkák 

előkészítése – mondta el Csa-
jági Sándor. A körzet képviselő-
je hozzátette, a polgármesterrel 
bejárták a városrészt, és meg-
vizsgálták, hol és milyen fejlesz-
tés szükséges. A tervezési sza-
kasz két évet vett igénybe. Azóta 
megújult az Árnyas–Fenyves 
utcai tömbbelső és a Gesztenyés 
úti parkoló felújítása is befeje-
ződött.                      Faller Gábor

Ráadásul nemcsak magunkat, 
Önöket is, kedves olvasó. Ki-
adónk médiafelmérést végezte-
tett a városban, amely a Paksi 
Hírnök ismertségét, olvasottságát 
és tartalmi megítélését volt hi-
vatott elemezni. A kutatást 381 
fős, reprezentatív mintán a Local 
Policy Magyarország végezte, az 
apropót pedig az adta, hogy idén 
lesz 25 éve, hogy a város polgárai 
először vehették kézbe a Paksi 
Hírnököt. 
A kutatásból kiderült, hogy a pak-
siak 99%-a ismeri a Paksi Hírnö-
köt, 32%-uk, vagyis mintegy 6400 
személy minden lapszámot elolvas, 
34% (6700 fő) rendszeres olvasó, 
27% (5300 fő) pedig alkalmanként 
veszi kézbe a Paksi Hírnököt. A 
majd’ húszezres Pakson csupán ez-
ren nem olvasnak egyáltalán Paksi 
Hírnököt. A lakosságot az újság 

tartalmi megítéléséről is faggatták 
a kérdezőbiztosok. A válaszadók 
47%-a kifejezetten hasznosnak 
találja a lapban fellelhető informá-
ciókat, további 44% nyilatkozott 
arról, hogy inkább hasznos. A Pak-
si Hírnököt kevésbé hasznosnak 
tartók száma nem éri el a 10%-ot 
sem, és nem volt olyan válaszadó,  
aki egyáltalán nem tartotta volna 
hasznosnak a városi lap informáci-
óit. Arra a kérdésre, hogy mennyire 
szórakoztató a Paksi Hírnök által 
kínált tartalom, már nem érkezett 
ennyire kedvező válasz: 48% vá-
laszolt úgy, hogy kifejezetten vagy 
inkább szórakoztató. A kutatás 
leszögezi: a Hírnök ismertsége és 
olvasottsága megkérdőjelezhetet-
len, a lakosság elsősorban a helyi 
közéletről való tájékozódás, infor-
mációszerzés céljából olvassa.

Kövi Gergő

Rendkívüli ülést tartott június 
utolsó hetében a város képvi-
selő-testülete, az egyik fontos 
napirend a Domb utcai rendelő 
felújításával kapcsolatos pályázat 
benyújtása volt. Az intézet ideig-
lenes ÁNTSZ-engedéllyel műkö-
dik, régóta ráfér a felújítás, hiszen 
nem felel meg a legújabb egész-
ségügyi előírásoknak, mondta el 
Hajdú János polgármester. Paks 
első embere hozzátette: az épü-
letben nincs megfelelő módon 
elkülönített mosdórész és külön 
orvosi szoba, és az akadálymen-
tes közlekedés sem biztosított. A 
felújítás összköltsége meghalad-
ja a 30 millió forintot, ebből az 
állam mintegy 25 millió forint-
tal támogatná a beruházását, a 
fennmaradó, ötmillió forintot 
meghaladó önrészt a testület 
jóváhagyta. A tervek folyamato-
san készülnek, a pozitív döntést 
követően a kivitelezés legkoráb-
ban az év végén elkezdődhet.

A másik fontos téma az NB 
I-ben szereplő paksi labdarúgó-
csapat anyagi helyzete volt. Az 
MVM-Paks a névadó szpon-
zor támogatásának elmaradá-
sa miatt financiális gondokkal 
küzd, ennek orvoslására a tes-
tület 40 millió forint egyszeri 
pótlólagos támogatásról biz-
tosította a Paksi Futball Club 
Kft.-t. – Nem biztos, hogy 
ezzel az összeggel megoldó-
dik a csapat anyagi problémá-
ja. Újabb tárgyalásokra van 
szükség a szponzorokkal, el-
sősorban a Magyar Villamos 
Művekkel – fogalmazott Haj-
dú János. – Biztos, hogy csök-
kentett szponzoráció esetén 
nem lesz elég a pénz a csapat 
NB I-ben tartásához. Azt gon-
dolom, nem utoljára tárgyalta 
a képviselő-testület ezt a té-
mát – fűzte hozzá a polgár-
mester.

efgé
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Deák Ferenc-díjban részesült

Megajándékozták 
a búcsúzó futballistát

A háttérbe húzódva, szinte 
láthatatlanul, de mindenkor 
precízen és segítőkészen dol-
gozik Bachmann Józsefné 
ügyintéző, a Deák Ferenc-díj 
idei kitüntetettje. A kétévente 
adományozott kitüntetést a 
kimagasló teljesítményt nyúj-
tó köztisztviselők elismerésé-
re alapította Paks képviselő-
testülete, és először 2004-ben 
adták át. 

Bachmann Józsefné a Szolnok 
megyei Kunhegyesen született. 
Még egészen kicsi gyermek volt, 
amikor Paksra költöztek. A he-

lyi gimnáziumban érettségizett, 
majd két évig napközis nevelő-
ként és szintén két évig tanító-
ként dolgozott a sárszentlőrinci 
általános iskolában, miközben 
a kaposvári tanítóképző főis-
kola hallgatója volt levelező ta-
gozaton. Miután férjhez ment, 
párjával Németkéren telepedett 
le, egy fiúgyermekük született. 
Marcsi pályafutása a közszfé-
rában 1979. szeptember 1-jével 
kezdődött a Paksi Járási Hivatal 
Igazgatási Osztályán. Sokat kö-
szönhet első osztályvezetőjének, 
tőle tanulta, hogy nem kell kí-
vülről tudnia a jogszabályokat, 

azt viszont nagyon is, hogy hol 
kell őket keresni. A járási hiva-
talok megszűnésével, 1985-ben 
került a Paksi Városi Tanácshoz, 
1990 óta pedig a Paksi Polgár-
mesteri Hivatal köztisztviselője, 
így tulajdonképpen a közszfé-
rában eddig eltöltött harmincöt 
esztendőből majd’ három évti-
zed egy munkahelyhez köti. Je-
lenleg a műszaki osztály beruhá-
zási csoportjának munkatársa. 
A napi rutinfeladatok mellett, 
ami esetében a műszaki tervtár 
gondozását, a beruházásokkal 
kapcsolatos szerződések, szám-
lák nyilvántartását, különböző 
kimutatások, táblázatok számí-
tógépen történő feldolgozását 
és a térinformatikai projekt ad-
minisztrációs feladatainak el-
végzését jelenti, bármilyen más 
munkával megbízható, és bár 
munkaköréhez nem kapcsoló-
dik ügyfelezés, ebben is gyakran 
nyújt segédkezet a kollégáknak, 
villámgyorsan keresi meg a 
szükséges, fellelhető adatokat. 
Marcsi elmondta, hogy amikor 
a nyolcvanas évek elején megje-
lentek az első Commodore 64-
es számítógépek, akkor fordult 
érdeklődése a számítástechnika 

felé. Részese volt az első műsza-
ki tervtár megalkotásának, aztán 
1996-ban következett a térinfor-
matika projekt, aminek szintén. 
Most már olyan adattár áll ren-
delkezésre, amiben évtizedekre 
visszamenőleg meg lehet keresni, 
hogy mikor mi, hol épült a vá-
rosban. Bár már nyugállomány-
ba vonulhatott volna, egyelőre 
nem tervez ilyet. Nagyon szereti 
a munkáját, és nehezen szakadna 
el a műszaki osztályon munkál-
kodó kiváló, összetartó közös-
ségtől. Ahogy a munkában, úgy 
a magánéletben sem kenyere 
a tétlenkedés. Mint mondja, a 
szüleitől azt tanulta, hogy ha az 
ember valamilyen problémá-
val találja szembe magát, akkor 
minden körülmények között a 
megoldásra kell törekednie. Ezt 
olyan jól megtanulta, hogy akár 
még egy elromlott vízcsapot is 
nekiáll megjavítani. Azért nem a 
szerelés a legkedvesebb elfoglalt-
sága. Szeret kertészkedni, varrni, 
kötni, horgolni, gyöngyökből 
gyűrűket fűzni. A Deák Ferenc-
díj arra ösztönzi, hogy a továb-
biakban is a lehető legmagasabb 
színvonalra törekedve végezze 
feladatait.                 Kohl Gyöngyi

A Paksi Iparos és Vállalkozói 
Kör is búcsúztatta Éger László 
paksi labdarúgót, aki a szezon 
végén befejezte profi karrierjét. 
A sportoló, aki kilencszer ölt-
hette magára az „A” válogatott 
címeres mezét, 416 magyar baj-
noki mérkőzést játszott, négy-
szeres bajnok, Szuperkupa- és 
Ligakupa-győztes, meghatódva 
vette át az iparosok ajándékcso-
magját és együtt nosztalgiázott 
a megjelentekkel. 
Az esten hagyományosan ven-
dég is volt, ezúttal Illés Tamás, 
a Magyar Vállalkozói Szalon 
szekszárdi elnöke beszélt a 

megjelentekhez, Gáspár Péter 
környezetvédelmi, Gyöngyösi 
István pedig pénzügyi témában 
tartott előadást.
Az iparoskör szeptemberben 
tartja következő összejövetelét. 
Addig is az építőiparban tevé-
kenykedők munkával töltik a 
nyarat, ám a tagságnak lesz ide-
je kikapcsolódni, pihenni is. 
– A vállalkozók célja a jövőben 
is a mostanihoz hasonló, jó 
színvonalú rendezvények szer-
vezése, illetve a tagság bővíté-
se – árulta el Ulbert Sándor, az 
iparosok elnöke.                                         

efgé

Kukásautó beszerzéséről írt alá szerződést Hajdú János, Paks pol-
gármestere a Paks és környéke hulladékgazdálkodási társulás nevé-
ben és Seres László, a Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft. ügyveze-
tője. A tömörítős rendszerű teherautó új felépítménnyel bruttó 40 
millió forintba kerül. 
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Megújul a kulturális központ belső tere

Ő az idei Pongrácz Sándor-díjas

Rég várt felújítás kezdődött a 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pontban, 36 év után új kön-
tösbe öltözik, megújul a belső 
burkolat a nyáron, mondta el a 
Paksi Hírnöknek Hefner Erika, 
a kulturális központ vezető-
je. A beruházást közel másfél 
éves egyeztetés előzte meg az 
önkormányzattal, a város fő-
építészével, a műszaki osztály-
lyal, a felkért belsőépítésszel és 
tűzoltó szakértő közreműkö-
désével. Ennek eredményeként 
egyedi, külön e helyszínre gyár-
tott tapéta kerül a mintegy 440 
négyzetméternyi felületű falra, 
amely tűzvédelmi szempontból 
is alkalmas a közintézmény fel-
újítására. A fűrészfogas falstruk-

túra megmarad, a plüss drapéria 
helyett viszont modern, ezüstös 
fényű, kék vinyltapéta lesz. A 
munkákat június 16-án kezdték 
meg a Frics és Prantner Festő és 
Felújító Bt. munkatársai, a kivi-
telezés augusztus 15-én zárul. 
Hefner Erika elárulta, nem csu-
pán a színházterem külső bur-
kolata modernizálódik, új térrel 
is gazdagodik az intézmény. A 
tapétázás megkönnyítéséhez 
szét kellett bontani a nagykiállí-
tót és a munkálatok során olyan 
elemekre bukkantak, melynek 
köszönhetően kiderült, hogy 
a kiállítóterek egyesítésével a 
korábbinál nagyobb és deko-
ratívabb teret nyerhetnek. Az 
így megszülető új emeleti tér 

számos új tevékenységre adhat 
lehetőséget, az átalakításban a 
központ minden régi és új mun-
katársa részt vesz. Hefner Erika 
elmondta, az átalakítások elle-
nére sem borult fel a kulturális 
központ élete, ugyanis júliusban 
a rendszeres csoportok már nem 
látogatják az intézményt, így a 
működésben nincs jelentősebb 
fennakadás. Az önkormányzat 
közreműködésének köszönhe-
tően az intézmény üzemelteté-
sében működő Dunakömlődi 
Faluház padlózatának felújítása 
is megtörtént. Reményeik sze-
rint még ebben az évben a falu-
ház és a kulturális központ büfé-
je is új bejárati ajtót kap.

Matus D.

A jó védőnőt az jellemzi, hogy 
szereti a gyerekeket, szót ért 
a szülőkkel, képes bizalomra 
épülő, jó kapcsolatot kialakí-
tani velük és szakmai tudása 
naprakész – mondja Papp Ka-
talin. A laktációs szaktanács-
adó végzettséggel is rendelke-
ző területi védőnő vehette át 
idén a Pongrácz Sándor-díjat 
a Semmelweis-napi városi ün-
nepségen.     

A biológia tantárgy nagy ked-
vence volt az általános iskolában 
Papp Katalinnak, aki emlékei 
szerint ezért döntött az egész-
ségügyi szakközépiskola mel-
lett. Az érettségi után már nem 
volt kérdés, hogy ezen a terüle-
ten szeretne dolgozni. A lehető-
ségek közül a védőnői szakma 
nyerte el leginkább a tetszését, 
a szegedi Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem vé-
dőnői szakán végzett. A főis-
kolai évek után adott életet két, 
ma már felnőtt gyermekének. 
1997-ben kezdett dolgozni Ma-
docsán, illetve Bölcskén, 2005 
őszétől pedig szülővárosában, 
Pakson lett területi védőnő. 
Mint mondja, munkája nagy 

odafigyelést, állandó megúju-
lást, tanulást igényel. Mérföld-
kő volt eddigi szakmai pálya-
futásában, amikor részt vett 
a Semmelweis Egyetem és a 
Szoptatásért Magyar Egyesület 
2010 őszén indított szoptatá-
si szaktanácsadó képzésén, és 
megszerezte az IBCLC okleve-
let. A mindennapi védőnői fel-
adatok és a kollégáival közösen 
szervezett várandós, illetve szü-
lésre felkészítő foglalkozássoro-
zatok mellett így már laktációs 
szaktanácsadóként is tevékeny-
kedhetett. Ezzel a végzettséggel 
olyan specialistává vált, aki a 
szoptató anya és csecsemője 
különleges igényeit szem előtt 
tartva megelőzi, felismeri a 
szoptatással kapcsolatos prob-
lémákat, illetve segít megoldani 
azokat, megfelelő információ-
kat és támogatást nyújt a sikeres 
anyatejes tápláláshoz. A vég-
zettség megszerzéséhez szüksé-
ges kutatása adta az alapját an-
nak a pályamunkának, amellyel 
2012-ben első helyezést ért 
el az Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal, a Magyar Egészség-
ügyi Szakdolgozói Kamara és 
a Magyar Védőnők Egyesülete 

országos pályázatán. Dolgo-
zata arról szólt, milyen forrás-
ból merítenek információkat a 
szoptatásról az anyukák. A ren-
delőintézet és az önkormányzat 
által támogatott választható, 
illetve rendszeres kötelező to-
vábbképzések mellett rengeteg 
szakkönyvet, szaklapot olvas, de 
elmondása szerint tanul azoktól 
a pályakezdés előtt álló főiskolai 
hallgatóktól is, akiknek oktató 
védőnőként vezeti területi gya-
korlatát. Mint mondja, kérdé-
seikkel ébren tartják érdeklő-
dését, esetenként önvizsgálatra 
késztetik, és jó hatással van rá 

lelkesedésük. Van mit tanítania 
a jövő szakembereinek, hiszen 
nagyon sokrétű a területi védő-
női munka, amelyben az iskola-
kezdésig kísérik figyelemmel a 
gyermekek testi, lelki fejlődését, 
és annak érdekében, hogy ez jó 
irányba haladjon, tanácsaikkal 
segítik, támogatják a családot. 
Papp Katalin tagja a Magyar Vé-
dőnők Egyesületének és a Szop-
tatásért Magyar Egyesületnek. 
Számára a Pongrácz Sándor-díj 
nagy megtiszteltetés, s szerinte 
nemcsak neki, hanem az egész 
védőnői szakmának is szól. 

-gyöngy-
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Atomerőmű

Hosszú távon is biztosított 
az atomerőmű működése
Az ukrán belpolitikai helyzet 
nem befolyásolja az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. biztonságos és 
zavartalan működését, az atom-
erőműben a törvényi előírások-
nak megfelelően két évre elegen-
dő üzemanyag áll rendelkezésre. 
A tokozott üzemanyag-kazetták 
tárolása a hatóság által enge-
délyezett, biztonságos módon, 
teljes mértékben megoldott, és 
nem befolyásolja az atomerőmű 
normál üzemi működését. A 2. 
blokk várhatóan még az év fo-
lyamán megkapja a húszéves to-
vábbüzemelési engedélyt, az ott 
tárolt tokozott üzemanyag idei 
elszállítása nem feltétele az enge-
délyek megszerzésének – közölte 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Az atomerőműben a jogszabá-
lyoknak megfelelően minden-
kor két évre elegendő üzem-
anyagnak kell rendelkezésre 
állnia, így az atomenergia hosz-
szú távon képes biztosítani ha-
zánk villamosenergia-ellátását, 
szemben az egyéb energia-
hordozókkal. Az atomerőmű 
eddigi működése során sosem 
voltak üzemanyag-szállítá-
si problémák, ezzel együtt az 
ukrán helyzettől függetlenül 
az atomerőmű már korábban 
vizsgálta alternatív szállítási 
útvonalak kialakításának, illet-
ve alternatív szállító kiválasz-
tásának lehetőségét is. Szükség 
esetén az atomerőmű képes a 
frissüzemanyag-beszerzését 

ily módon megoldani, ezért az 
ország energiafüggetlensége 
biztosított. A paksi atomerőmű 
által termelt villamos energia 
elegendő a teljes magyar lakos-
sági fogyasztás, a közüzemi, 
iskolai, egészségügyi villamos-
energia-igény kielégítésére.
A közlemény kitért arra is, 
hogy a 2003-ban megsérült, 
üzemanyagot tartalmazó toko-
zott kazetták tárolása jelenleg 
az OAH által engedélyezett 
módon, biztonságos helyen 
történik és nem befolyásolja az 
atomerőmű normál üzemi mű-
ködését. A tárolással kapcsola-
tos hatósági engedély 2015 vé-
géig érvényes. A szállításához 
szükséges összes engedély, be-

leértve az Európai Unió illeté-
kes szervének engedélye, illetve 
az érintett országok különböző 
hatóságainak engedélye, ren-
delkezésre áll.
A 2. blokk üzemidő-hosszab-
bítási kérelmével kapcsolatos 
eljárást az Országos Atomener-
gia Hivatal végzi. Az engedély 
kiadásának nem feltétele a toko-
zott kazetták 2014-ben történő 
elszállítása, így a 2. blokk zavar-
talan továbbüzemeltetése bizto-
sított. Az atomerőmű a hatóság 
által megfogalmazott követel-
ményeket teljesítette, így várha-
tóan ez év folyamán megkapja 
az engedélyt a meghosszabbított 
üzemidőre.

Vida Tünde

Nincs hatással az üzemidő- 
hosszabbításra a szünetelő  
fűtőanyag-szállítás
Az, hogy az ukrán helyzet 
miatt Oroszország és Ma-
gyarország között szünetel a 
fűtőanyagszállítás, nem gátolja 
az atomerőmű normál működé-
sét és lapértesülésekkel ellentét-
ben a 2-es blokk üzemidő-hosz-
szabbítására sincs hatással. Az 
Országos Atomenergia Hivatal 
főigazgatója, Fichtinger Gyula 
azt mondta, a 2003-ban sérült 
fűtőelemek végső sorsát illetően 
is van alternatív megoldás, és a 
friss fűtőanyag-beszerzésnek is 
lehet más útja.
– Nem gátolja meg a paksi atom-
erőmű 2-es blokkjának üzem-
idő-hosszabbítását az, hogy a 
2003-ban megsérült fűtőeleme-
ket még nem szállították el. Táro-
lásuk a biztonság szempontjából 
megoldott, az oroszországi ki-

szállítás műszaki feltételei, enge-
délyei adottak, de van alternatív 
megoldás is. A 2003-ban, tisztí-
tás közben megsérült kazetták 
az úgynevezett pihentető me-
dencében vannak, tárolásuk a 
„biztonság szempontjából meg-
oldott, fenntartható folyamat” 
– húzta alá Fichtinger Gyula. A 
2-es blokk tervezett üzemideje 
2014. december 31-én jár le, az 
üzemidő-hosszabbításra évek 
óta készülnek, e folyamat kap-
csán azzal számoltak, hogy 2015 
végéig elszállítják a fűtőeleme-
ket. Az Oroszországba történő 
visszaszállítás műszaki feltételei, 
beleértve a szállításhoz szükséges 
eszközöket, járműveket, meg-
vannak, csakúgy, mint az enge-
délyek. A főigazgató azt mondta, 
hogy az Ukrajnában kialakult 

helyzet értékelése nem az ő fel-
adatuk. Arra viszont rávilágított, 
hogy arra az esetre is van megol-
dás, ha a szállítás végképp meg-
hiúsulna: akkor a Kiégett Kazet-
ták Átmeneti Tárolója fogadja be 
a tokozott üzemanyagot.
– Az Országos Atomenergia 
Hivatal, attól a pillanattól, hogy 
a szakemberek elkezdtek gon-
dolkodni a sérült fűtőelemek 
sorsáról, ragaszkodott ahhoz, 
hogy bármilyen megoldást is 
preferáljanak, legyen alternatíva 
– hangsúlyozta.
Fichtinger Gyula cáfolta azt, hogy 
„a 2003-as üzemzavarban megsé-
rült paksi fűtőkazetták esetében a 
legnagyobb baj, hogy senki nem 
tudja, pontosan mi van a kapszu-
lákban és hogyan viselkednek”.  
– Pontosan felmértük, hogy me-

lyik tokba mennyi fűtőanyag ke-
rült. Az így készült anyagmérle-
geket a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség is vizsgálta és rend-
ben találta – világított rá.
A működéshez szükséges üzem-
anyag beszerzése kapcsán fel-
merült aggodalmakra reagálva 
a főigazgató emlékeztetett arra, 
hogy az MVM Paksi Atomerő-
mű Zrt. köteles két évre elegen-
dő üzemanyagot a telephelyén 
tárolni. Ezt – mint hangsúlyozta 
– meg is teszi. A friss üzemanyag 
szállítása szavai szerint sokkal 
kisebb kihívás, mint a kiégett 
fűtőelemeké. A főigazgató azt 
mondta, hogy megfelelő enge-
délyek birtokában más gyártótól 
való beszerzésre vagy más út-
vonalon, akár légi úton történő 
szállításra is sor kerülhet.        -vt-
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Aszódi Attila a bővítés kormánybiztosa

Tábort szervezett az erőmű múzeuma

A paksi atomerőmű teljesítmé-
nyének fenntartásáért felelős 
kormánybiztossá nevezték ki 
Aszódi Attilát, a Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Nukleáris Technikai 
Intézet igazgatóját – derül ki 
a kormány Magyar Közlöny-
ben megjelent határozatából. 
Aszódi államtitkári fizetést kap, 
munkáját legfeljebb negyvenfős 
titkárság segíti, amelynek elhe-
lyezéséről a Miniszterelnökség 
gondoskodik. A kormánybiztos 
ellátja az atomerőmű új blokkjai 
teljesítményének fenntartásával 
összefüggő valamennyi felada-
tot, így különösen a tervezésé-
hez és megépítéséhez szükséges 
pontos kiinduló adatok, elké-

szítendő tervdokumentáció, a 
megvalósítás tervezett időke-
rete, valamint a minőségbizto-
sítási programok szakmai irá-
nyítását, és az ezzel összefüggő 
hatástanulmányok elkészítésé-
ben való részvételt és szakmai 
irányítást. Aszódi Attilát kine-
vezése első napján kereste meg 
a Paksi Hírnök új feladataival 
kapcsolatban. Ahogy a szakem-
ber fogalmazott, a beruházás 
mérföldköveit a Magyarország 
és az Oroszországi Föderáció 
közötti államközi megállapodás 
rögzíti, eszerint körülbelül tíz év 
áll rendelkezésükre az engedé-
lyeztetési és műszaki feladatok 
megvalósítására, az új blok-
koknak pedig a 2020-as évek 

közepére kell termelnie. Mint 
fogalmazott, a két ország közötti 
szerződés teremtett keretet arra, 
hogy a szakcégek mára elkezd-
hessék egymással az egyeztetést. 
Aszódi Attila kinevezése július 
elsejétől él, a kormánybiztos 
egyelőre nem tudja, hogy új fel-
adatai mennyiben befolyásolják 
egyetemi oktatói szerepét. A 
szakember energetikai témá-
ban a ’90-es évek óta megszó-
lal, szakmai tevékenysége során 
nemcsak energiapolitikával, ha-
nem az atomerőművek bizton-
ságtechnikájával is foglalkozott. 
Több kitüntetést is kapott, töb-
bek között a Magyar Köztársa-
ság Arany Érdemkeresztjét.

Matus Dóra

Meg lehet próbálkozni azzal, 
hogy nem tanulunk fizikát, de 
nem jár jól, aki így tesz, mert 
az életben sok olyan dolog van, 
aminek megértéséhez kell a fi-
zika. Ezt a magvas gondolatot 
egy aprócska uszódi kislány, P. 
Szabó Mirjam Noémi idézte fi-
zikatanárától, amikor az Atom-
energetikai Múzeum által szer-
vezett táborban járt Pakson. Az, 
hogy eljöhetett, valójában annak 
az eredménye, jutalma, hogy is-
koláját sok versenyen képvisel-
te. Mint mesélte, helyben nincs 
iskola, Kalocsára jár. Pakson 
már vendégeskedett egyszer, az 
atomerőművet nézték meg ak-
kor is. A közelmúltban egy fizi-
kaversenyen vett részt az atom-
erőmű szervezésében.  A téma a 
radioaktivitás volt, ami szerinte 
bonyolult, de sikerült könnyen 
megtanulnia. 
– Nagyon sok élményben volt 
részünk, jók a szobák, mindig 
van meleg vacsora, voltunk mo-
ziban, múzeumban, képtárban, 
Balatonfüreden. Sokat bicikli-
zünk, Tihanyban megnéztük az 
apátságot és a marcipánmúzeu-
mot, nagyon finom fagyik vol-
tak – sorolta szinte egy szuszra. 

Azt is elmesélte, hogy rengeteg 
különleges dolgot, védőruhákat, 
felszereléseket, berendezéseket 
és egy robotot is látott az erőmű-
ben és az Atomenergetikai Mú-
zeumban. A vele egyidős bátyai 
Bagó Roland férfiasan szűkszavú 
volt, de azt ő is elmondta, hogy 
nagyon jó programok voltak. 
Nem különösen szeret táborba 
járni, inkább a pályán focizik, 
de örült, hogy Paksra eljöhetett. 
Az osztályból a három legjobb 
matekos és fizikás tanuló jöhe-
tett, egyedüli fiúként ő. – Örül-
tem neki, mert megismerem az 
atomerőmű működését, megér-
tem, hogy mi történik, hogyan 
dolgoznak, hogy honnan jön az 
áram, amit mindennap haszná-
lok – mondta. A tábort az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. Atom-
energetikai Múzeuma szervezte 
múzeumpedagógiai programja 
keretében a Társadalmi Ellenőr-
ző, Információs és Területfejlesz-
tési Társulás Duna bal partján 
lévő településein élő hetedikes 
és nyolcadikos korosztály szá-
mára. 26-26 diákot fogadtak a 
bentlakásos, térítésmentes tábor-
ban egy-egy héten át. – A közös 
élményszerzés, a tudás közös 

megszerzése fontos a fiatalok éle-
tében – fogalmazott dr. Kovács 
Antal kommunikációs igazga-
tó a tábor kapcsán, amit – mint 
elárulta – egyik kollégája remek 
ötlete alapján először rendeztek 
meg. Céljuk az, hogy a környező 
lakosság a lehető legközelebb ke-
rüljön az atomenergiához. Mint 
mondta, arra számítanak, hogy a 
gyerekek, élményeiket elmesélve, 
szüleiket is elcsábítják az atom-

erőműbe, így ők is saját szemük-
kel győződhetnek meg arról, 
hogy Pakson a biztonság szem 
előtt tartása mellett folyik az 
áramtermelés. Hozzáfűzte, nem 
titkolt cél, hogy a környékben 
élő, természettudományok iránt 
fogékony fiatalokat esetleg a pá-
lyaválasztásban is befolyásolják, 
így a mai táborozók a jövőben 
kollégákként térhetnek vissza.

-vida-
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Együttműködés a ForddalBemutatta 
képviselő- 
jelöltjeit 
a Fidesz

A paksi, térségbeli vállalkozá-
sok, egyéni vállalkozók az elér-
hető legnagyobb kedvezményt 
kaphatják meg a Fordtól annak 

a szerződésnek az eredménye-
ként, amire majd’ egyéves tár-
gyalássorozat végén kerültek rá 
az aláírások. A Paksi Ipari Park 

Kft. a Ford Közép- és Kelet-
Európai Értékesítő Kft. mint a 
Ford magyarországi importőre 
és az FX Autóház Kft. hármas 
megállapodása úttörőnek szá-
mít, flottakedvezményeket jel-
lemzően cégek, cégcsoportok 
kapnak.  Ilyen – úgymond – 
ernyő-megállapodás még nem 
született – vázolta a Ford Közép- 
és Kelet-Európai Értékesítő Kft.
flottaértékesítési igazgatója, Da-
los Attila. Mint kiemelte, olyan 
struktúrát, kedvezménycsoma-
got sikerült összeállítani, ami 
kedvező a vállalkozások számá-
ra és reményeik szerint számuk-
ra is, hiszen Paks gazdaságának 
fellendülésével számolnak. 
Kovács József, az FX Autóház 
Kft. márkakereskedés vezetője 
aláhúzta, nem „csupán” a tel-
jes gépjárműparkra terjed ki a 
megállapodás, hanem magába 
foglalja a szerviz- és finanszíro-
zási hátteret is, sőt akár hosszú 
távú bérleti konstrukció is szóba 
jöhet. – Az ipari park hihetetlen 
fejlődése tette lehetővé, hogy 
komolyabb potenciállal számol-
junk Pakson. Tárgyalópartnere-
ink keményen, következetesen 
képviselték a paksi vállalkozók 
érdekeit – fűzte még hozzá. „A 
kemény tárgyalópartner”, dr. 
Sztruhár Sándor, a Paksi Ipari 
Park Kft. ügyvezetője, aki azt 
mondta, ez a program egy új 
korszak kezdete  és teljes mér-
tékben megtestesíti Partnerség 
a közös sikerért szlogenjüket. 
Ennek lényege, hogy átlépve az 
ipari park kerítésén, ott és úgy 
segítik a vállalkozókat, ahol te-
hetik. – Ez egy olyan lehetőség, 
ami nagy előnyöket rejt, de ezt 
ki kell használni – fűzte hozzá. 
Azoknak a vállalkozásoknak, 
amelyek érvényesíteni kívánják 
a kedvezményt, be kell szerez-
niük a PIP Kft. írásos igazolását. 
A Ford Közép- és Kelet-Európai 
Értékesítő Kft. jelenlévő képvi-
selői nem zárták ki annak lehe-
tőségét, hogy Pakson képvisele-
tet hozzanak létre az ügyintézés 
megkönnyítése érdekében.              

Vida Tünde

Paks Város Címzetes Főjegyzője pályázatot hirdet 
MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÓI MUNKAKÖR 

határozatlan időre szóló betöltésére.
1. A feladat jellege: 
Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos magasépítési fenntartási, beruházási feladatok 
ellátása.

2. Az állás betöltésének feltételei:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- egyetemi vagy főiskolai szintű
o építőmérnök: szerkezetépítő szakirány, 
o építészmérnök, 
o szerkezetépítő szakmérnök.
- érvényes „B” kategóriás személygépkocsi-vezetői engedély megléte és járművezetési gyakorlat,
- kiválasztás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése, 3 hónapnál nem régebbi 
hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása.

3. Előnyt jelent:
- közigazgatási szakvizsga megléte,
- szakmai (tervezői, kivitelezői, beruházói) gyakorlat,
- közigazgatási gyakorlat,
- általános építmények építési műszaki ellenőri szakterület (ME-É), vagy ennek megfelelő – 
érvényes – korábbi műszaki ellenőri jogosultság megléte.

4. A pályázathoz mellékelni kell:
- a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát,
- részletes szakmai önéletrajzot,
- érvényes jogosítvány másolatát,
- ha a pályázó ilyennel rendelkezik, a 3. pont szerinti műszaki ellenőri névjegyzéki számot.

5. Bérezés: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény szerint.

6. A pályázat benyújtási határideje: 2014. július 17.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. július 24.
A munkakör legkorábban 2014. július 25. napjától tölthető be.
A pályázatot Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyzőhöz kell benyújtani (7030 Paks, Dózsa Gy. út 
55-61.).
A borítékra a címzésen túl írják rá „PÁLYÁZAT MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÓI MUNKAKÖR 
BETÖLTÉSÉRE”.

Az állással kapcsolatban érdeklődni Hum Ferenc műszaki osztályvezetőnél lehet a 75/500-526-es 
telefonszámon.

Bemutatta őszi választásokon 
induló csapatát a Fidesz. A vá-
rosvezetői székekért kizárólag a 
párt tagjai szállnak harcba, köz-
tük olyanok, akik már rendel-
keznek képviselői tapasztalattal, 
illetve olyanok, akik első ízben 
kívánják a város szolgálatába ál-
lítani tudásukat, tapasztalataikat. 
Bordács József elnök beszámolt a 
jelöltállítás menetéről, felidézve 
azt, hogy ugyanezen szisztéma 
alapján választották polgármes-
terjelöltté Kozmann Györgyöt. 
Azt mondta, komoly munkára 
készülnek, kemény küzdelemre 
számítanak, de meggyőződése, 
hogy programjuk mellé állnak 
a paksiak. – Bízom abban, hogy 
meg tudjuk győzni a paksiakat 
arról, hogy a mi csapatunk tudja 
legjobban képviselni a város és 
az ott élők érdekeit rövid, közép- 
és hosszútávon – hangsúlyoz-
ta. A párt polgármesterjelöltje, 
Kozmann György egy politikust 
idézve azt mondta, csapatuk 
erőssége az, hogy az „öregek” 
tudják az irányt, a fiatalok tudják 
tartani a tempót. 
A párt jelöltjei körzetenként:  
1. körzet: Osztermayer László, 2.: 
Ulbert Sándor, 3.: Bordács József, 
4.: Kern József, 5.: Csajági Sán-
dor, 6.: Enyedi Csaba, 7.: Leber 
Ferenc, 8.: Forster György.
Bordács József kiemelte, hogy 
a Fidesz Paksi Szervezete mos-
tanra megerősödött, ezt jelzi, 
hogy minden jelöltje, beleértve 
a polgármestert is, Fidesz-tag, 
sőt Ulbert Sándor személyében 
a KDNP is képviselteti magát. A 
párt helyi elnöke újságírói kér-
désre azt mondta, a Fidesz és a 
KDNP között országos szövetség 
van, s nincs kétsége afelől sem, 
hogy a párt helyi szervezete is 
Kozmann Györgyöt fogja támo-
gatni az őszi önkormányzati vá-
lasztásokon. Arról is szólt, hogy a 
következő hetekben véglegesítik 
programjukat.                            -vt-
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Biztatóak az eredmények a határban
Itt a magyar dinnye. Lapunk 
megjelenésének idején már ga-
rantáltan hazait árulnak a város 
utcáin. Idén kiváló minőségű-
nek ígérkezik a honi gyümölcs, 
mivel kedvezett az időjárás 
az érésnek és csapadék is volt 
elegendő. Igaz, Kovács István 
termelő nem bízza a véletlenre 
a portéka minőségét, öntöző-
rendszerrel is segítette a palán-
ták növekedését. Mint mondja, 
a megyesegyháziak rendszerint 
több héttel megelőzik a Tolna 
megyei termelőket, de június vé-
gén már a helyi földekről is szed-
hető a dinnye. Színe, bajsza, töve 
és a gyümölcs hasának a színe is 
árulkodik arról, mikor kész a fo-
gyasztásra a hazai. Egy hektárról 
400-500 mázsa is lekerül, ahhoz 
azonban, hogy az öntözés, táp-
anyagpótlás, permetezés költ-
sége miatt ne legyen ráfizetéses 
a termelés, stabil árakra van 
szükség. A gazdák megyeszerte 
sok nehézséget megéltek az el-
múlt évtizedek alatt: értékesítési 
válságot, jégverést, szárazságot, 
a külföldi import ársöprő ha-
tását. Május közepén az Yvette 
nevű ciklon keltett riadalmat, az 
erős szél alaposan megtépázta 
a dinnyések fóliáit is. Tolnában 
Paks, Szedres, Tengelic és Duna-

földvár határában hagyomány a 
dinnye termesztése, de a ter-
melők évről évre egyre kisebb 
területen vállalkoznak a nehéz, 
és a jövedelmezőség szempont-
jából kiszámíthatatlan munkára. 
A paksi Kovács István azonban 
bizakodó, a görög mellett már a 
cukordinnyéje is érik, jó felvá-
sárlási árra számít, ráadásul egy-
szerre több lábon áll, barackkal 
is foglalkozik. Ennek pillanat-
nyilag nem túl jó a piaca, mivel 
országszerte bőséges a termés, 
a dömping pedig lenyomja az 
árakat. Öreghegyi termését nem 
csupán helyben értékesíti, szállít 
Budapestre és keresi a külföldi 
piacokat is. 
A magyar gabonából is jut 
kivitelre idén bőven, a nyári 
kalászosgabona- és repceter-
més várhatóan eléri az előző évi 
jó termés szintjét. Az őszi búza 
esetében pedig jelentős export-
lehetőség várható – mondta 
Czerván György agrárgazdasá-
gért felelős államtitkár. 2014-
ben körülbelül hetvenötezer 
hektáron vetettek kalászos nö-
vényt a gazdálkodók a megyé-
ben. Ennek hetven százaléka 
őszi búza, húsz százaléka őszi 
árpa és tíz százaléka tritikálé, 
tavaszi árpa, zab és rozs vegye-

sen. Az őszi árpa betakarítása 
már júniusban minden me-
gyében megkezdődött, idén a 
szokottnál két héttel korábban 
indultak az aratógépek. Az őszi 
árpa terméshozama hektáron-
ként 4,2 tonna az eddigi adatok 
szerint. Megközelítőleg ennyi 
lett a növénykultúra hozama a 
Paksi Aranykalász Mezőgaz-
dasági Kft.-nél is, tájékoztatott 
Braun János növénytermesztési 
szakágazat-vezető hozzátéve, 
az aratást a búzával folytatják 
a szokottnál valamivel koráb-
ban. A szakember elárulta, az 
enyhe tél miatt elszaporodott 
mezei pockok nem okoztak 
nagy kárt, viszont a nyári csa-
padék az utolsó órában érkezett 
a napraforgó számára. Noha a 
termelők a gabonatermés miatt 
kevésbé aggódhatnak, Braun 
János elmondta, sokak között 
ő is megütközve értesült arról a 
kormányzati ötletről, hogy a jö-
vőben állatok nélkül nem kap-
hatnának területalapú támoga-
tást a gazdák. Lapértesülések 
szerint Lázár János Miniszter-
elnökséget vezető miniszter az 
Országgyűlés Mezőgazdasági 
Bizottsága meghallgatásán tett 
bejelentést arról, hogy a vidék-
fejlesztési támogatások igény-

bevételéből ki kívánják rekesz-
teni a csak növénytermesztéssel 
foglalkozó termelőket. Tekin-
tettel arra, hogy a 2014-2020 
közötti időszakra vonatkozó 
föld alapú támogatásokra vo-
natkozó magyarországi szabá-
lyokat idén augusztus 1-jéig 
be kell jelenteni az unióban, és 
ezen döntések 2020-ig gyakor-
latilag nem változtathatóak, a 
Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara soron kívüli egyeztetést 
kezdeményezett a témában. 
Braun János nem érti a bejelen-
tés célját, hiszen nem az a gond, 
hogy kevés a sertés, hanem az, 
hogy azt sem lehet eladni, ami 
van. – Ha még több lesz, akkor 
mitől lesz jobb? – tette fel a kér-
dést arra célozva, hogy a sertés-
húst jelenleg nem lehet megfe-
lelő áron értékesíteni. Szerinte 
az állattartással az a gond, hogy 
ráfizetéses, ezen kellene segíte-
ni és elképzelhetetlennek tartja 
a változtatást. Régen maga is 
tartott háztájit, de ő maga és a 
cég is felszámolta az ágazatot. 
Azzal egyetért, hogy az állami 
földeknél állattartáshoz kötik a 
földbérletet, de véleménye sze-
rint egy ilyen kezdeményezés 
az egész termelést alapjaiban 
megingatná.                           MD
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ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0387 – Kulturális intézmények részvétele a 
tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában - A Paksi Képtár a kulturális 
tudás szolgálatában c. projekt

Elnyert támogatás összege: 14 049 080 Ft
Támogatás aránya: 100 %
Projekt megvalósításának kezdete: 2013. 06. 30. 
Projekt megvalósítás befejezése: 2014. 06. 29.
Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

A TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0387 Kulturális intézmények részvétele a 
tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című projektnek köszönhe-
tően komplex múzeumpedagógiai foglalkozássorozatokat valósítottunk 
meg Paks és kistérségének oktatási-nevelési intézményeivel szorosan 
együttműködve. 
Olyan tanórai és tanórán kívüli, szabadidős tevékenységeket kínáltunk a Pak-
son működő óvodáknak, általános- és középiskoláknak, melyek hozzájárultak 
ahhoz, hogy a gyerekek jobban megismerkedjenek a kortárs művészettel 
és annak társterületeivel. A programokon való részvétellel a Képtár inspiráló 
közegében mozogva közelebb kerülhettek a közgyűjtemények világához, 
melynek hosszú távú eredményeképpen a különböző korosztályokból múze-
umbarát felnőttek válhatnak, hiszen a múzeumok az élethosszig tartó tanulás 
egyik legszínesebb és leghatékonyabb intézményét alkotják. 
A projektnek köszönhetően tovább bővítettük a Képtárba látogató gye-
rekek körét, az óvodások és általános iskolai osztályok mellett a fogyaték-
kal élők, speciális zavarokkal küzdő gyerekek számára külön módszertani 
foglalkozásokon ismertettük a kiállítások anyagát, hiszen ez lehetőséget 
nyújtott számukra, hogy élményekhez, tapasztalatokhoz jussanak, s ne 
kudarcok érjék őket hátrányos helyzetük miatt. A Bezerédj Általános Is-
kola diákotthonával együttműködve a speciális nevelési igényű gyerekek 
számára műhely- és múzeumlátogatásokat szerveztünk, mely keretében 
félévente egy-egy alkalommal egy országos gyűjtőkörű múzeumba láto-
gathattunk el. Így tekinthettük meg a Magyar Természettudományi Mú-
zeum és a Néprajzi Múzeum kiállításait, s vehettünk részt a múzeumpe-
dagógiai foglalkozásokon.
Az általános- és középiskolás tanulók számára témanapi programsoroza-
tot szerveztünk, melynek címe: „Művészet és ….”
A témanapi előadások igazodtak a képtárba látogató gyerekek, diákok 
korosztályi sajátosságaihoz, általános iskola alsó és felső, valamint közép-
iskolás korú diákok számára is kínált lehetőséget az ismeretszerzésre. A 
témakörök összeállításánál arra törekedtünk, hogy a résztvevők számára 
ismerős, hozzájuk közel álló tárgykörök kerüljenek bemutatásra, azonban 
más aspektusból, iskolai, tantárgyi kereteken túlmutató szemlélettel talál-
kozva gazdagítsuk az ismereteket, készségeket és képességeket.
A témanapok első felében előadás, interaktív beszélgetés során ismer-
kedtek meg a résztvevők a témakörökkel, melyek művészettörténeti, tör-
téneti, társadalmi kontextusba is helyezték azt, majd ezt követően gya-
korlatban is próbára tehették a gyerekek kézügyességüket, kreativitásukat, 
különböző képzőművészeti technikákat sajátíthattak el, vagy épp egy-egy 
gondolat, ötlet megvalósításában tevékenykedhettek.
Heti és havi szakköreinken a Képtár kiállításaihoz kapcsolódva, tema-
tikus egységek köré szerveződve kreatív programokon vettek részt az 
óvodások és általános iskolás gyerekek. Különböző alkotói technikákkal, 
módszerekkel ismerkedtek meg, az időszaki kiállítások és a gyűjtemény 
anyagát segítségül hívva a szabadidős hasznos eltöltése, a gyerekek kéz-
ügyességének, kreativitásának fejlesztése és a programok iránti érdeklő-
dés elmélyítése volt a legfontosabb cél.

A projekt segítségével két kistérségi település, Kajdacs és Pusztahencse 
számára témaheteket szerveztünk, melynek célja, hogy hátrányos vagy 
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számára is lehetőséget biz-
tosítsunk arra, hogy az ötnapos napközis táborban részt vehessenek. A 
7-12 éves diákok játékos formában különféle képzőművészeti technikákat 
ismerhettek meg, a drámajátékok és alkotó tevékenységek során tapasz-
talatokat és élményeket szerezhettek, melyet nemcsak a művészeti anya-
gok, eszközök és stílusok tárházában való kalandozás, hanem az együtt 
eltöltött idő könnyedsége és játékossága is nyújtott számukra.
A Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskolával való együttműködés nyomán a 
tehetséggondozás területére is nagyfokú figyelmet szentelünk a projekt 
során, fejlesztettük a rendelkezésre álló erőforrásokat, melynek köszön-
hetően a két korosztályban a diákok szélesebb körű lehetőségeket és 
támogatást kaptak tehetségüket kibontakoztatására. A rendszeres fog-
lalkozások mellett félévente egy-egy alkalommal műhelygyakorlatokat 
szerveztünk, mely keretében ellátogattuk az Iparművészeti Múzeumba 
és a Ludwig Kortárs Művészeti Múzeumba is, megismerkedve az ottani 
gyűjteménnyel és múzeumi programokkal.
A számos múzeumpedagógiai tevékenység mellett különböző tematikus 
egységek köré szerveződve játékos ismeretszerző vetélkedőket és verse-
nyeket szerveztünk a projekt keretében az óvodásoknak, valamint álta-
lános iskolás diákoknak félévente egy-egy alkalommal a tanév során. Az 
előre meghatározott témákban (pl: színek, varázslatos lények, XX. századi 
művészeti irányzatok stb) tartott szabadidős tevékenységek és alkotópá-
lyázatok, családi vetélkedők és még a rendhagyó művészeti sakkverseny 
győzteseit a program végén díjaztuk, értékes könyvcsomaggal ajándé-
koztuk meg a legeredményesebbeket.
A projektnek köszönhetően komplex múzeumpedagógiai kiadványokat 
készítettünk a 7-12, valamint a 12-16 éves korcsoportok, valamint az 
együttműködő intézmények számára. A kötetek játékos formában mu-
tatják be a Képtár gyűjteményét, alkotói életutakat, valamint a kortárs 
művészet irányzatait. A kiadványok nemcsak a gyerekek számára kínál-
nak érdekes és izgalmas feladatokat, hanem a pedagógusok számára is 
módszertani segédletként, ötlettárként szolgál a művészeti és művészet-
tel való neveléshez. A módszertani és foglalkoztató füzeteket a múze-
umpedagógiai elismert és neves szakértői, szakemberei segítségével ké-
szítettük, így Sinkó István és Bodóczky István a kortárs művészeti nevelés 
lehetőségeiről, Dabi-Farkas Rita a megértési nehézséggel élők, speciális 
nevelési igényű gyerekek művészettel való fejlesztési módjairól írt kötetet, 
valamint Hemrik László és Éliás István a képtár gyűjteményét és egy-egy 
alkotóját bemutató kiadványt hívtak életre.
A projekt ideje alatt az érintett intézmények között szoros szakmai kap-
csolat alakult ki, elősegítve a hálózatosodást, a közgyűjtemények és köz-
oktatási intézmények közötti együttműködés erősítését. Hosszú távon 
pedig a felnövekvő nemzedék kultúra iránti igényének elmélyítése volt a 
legfontosabb célunk, hogy felnőttként aktív, értő és befogadó, közgyűj-
teményeket bátran használó látogatókká váljanak, akik szülővé válva is 
érezni fogják ennek fontosságát és továbbörökítik gyermekeikben a kul-
túra iránti igényt, a művészetek iránti fogékonyságot.
A tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek rendkívüli nép-
szerűségnek örvendtek, a már hagyományosnak tekinthető heti és havi 
szakkörök mellett az újító jellegű, rendhagyó eseményeink (témanapok, 
vetélkedők) résztvevőinek száma is felülmúlta előzetes tervezeteinket és 
várakozásainkat. A pályázatban vállalt indikátorokat is nem csupán telje-
sítette a projekt, de meg is haladta azokat, így összességében közel 600 
óvodás korú gyermek, valamint általános és középiskolás diák kapcsoló-
dott be az egy éven át tartó programsorozatba.



A zene kapta a főszerepet

Több évfordulóról is megemlékeztek

Bár a modern képzőművészet 
otthona, a zenét helyezte fókusz-
ba a Múzeumok éjszakáján a 
Paksi Képtár. Ez persze nem je-
lenti azt, hogy az előbbi teljesen 
háttérbe került volna, volt tár-
latvezetés, múzeumpedagógiai 
foglalkozás, sőt egy különleges, 
egyszeri kiállítás is. A képtár első 
ízben csatlakozott az országos 
szervezésű programhoz. Prosek 
Zoltán, az intézmény vezetője 
elmondta, hogy egy olyan festő-
művészt hívtak meg, aki ősszel 
egy kamarakiállítás keretében 
újra visszajön Paksra. A most 
megismert Nemes Márton a kép-
tár vezetője szerint a szakma által 
legtehetségesebbnek tartott pá-
lyakezdő festőművészek egyike. 
A késő este, kora éjszaka betérők 

bepillanthattak a kulisszák mögé 
is, Prosek Zoltán és Korpácsi 
Ferenc gyűjteménykezelő vál-
lalkozott arra, hogy kalauzolja 
őket a képtárnak a közönség által 
máskor nem látogatható terme-
iben, bemutatva annak múltját, 
jelenét, jövőjét. Azontúl, hogy az 
intézmény egyik új munkatársa, 
Szabó Nóra frissen végzett festő-
művész várta múzeumpedagógi-
ai foglalkozásra a képzőművészet 
iránt érdeklődő kisebb-nagyobb 
gyerekeket, egy fiatal paksi kép-
zőművész-palánta is alkotásra 
csábította őket. Orsós Bence öt 
éve a Pro Artis Művészeti Iskola 
képzőművész szakos növendé-
ke. – Bence mindenhez nagyon 
érzékenyen nyúl hozzá, őt azzal a 
nagy feladattal bíztam meg, hogy 

válogasson, rendezzen és mutas-
son be egy kiállítást a gyűjtemé-
nyünkből – mondta az igazgató. 
Azt, hogy Prosek Zoltántól felké-
rést kapott, vissza nem térő, kü-
lönleges lehetőségnek tekintette, 
éppen ezért nagy odafigyeléssel 
választotta ki a műveket, köztük 
például „két hatalmas és gyönyö-
rű szép” Keserü Ilona-képet, egy-
egy Halász Károly- és Pinczehelyi 
Sándor-munkát, valamint egy 
Maurer-szobrot. – Elképesztő-
en örültem, hiszen egyébként 
nincsenek ilyen lehetőségek – 
mondta lelkesen. Azt is elárulta, el 
tudná képzelni, hogy galériában, 
múzeumban dolgozzon. A jövő-
jét képzőművészként képzeli el, 
ezért az ESZI elvégzése után ilyen 
irányban szeretne továbbtanulni. 

A szívéhez legközelebb a grafika 
áll, de szívesen fest is. 
A zenés vonulatot két előadás tes-
tesítette meg a Múzeumok éjsza-
káján. Az egyik egy lemezbemu-
tató koncert volt, ami a magyar 
improvizatív dzsessz kiemelke-
dő muzsikusaiból álló Aura trió 
nevéhez fűződik. A Pro Artis 
Művészeti Iskola padjait szin-
tén koptató Tóth Viktor Lukács 
Miklóssal és Orbán Györggyel 
egy éve játszik egy zenekarban. 
A képtárban a februárban adott 
koncertjükből született Szemed 
kincse című CD-t ismerhette meg 
a közönség. A trió koncertje iga-
zi zenei csemege volt, akárcsak 
Karafiáth Orsolya, Legát Tibor és 
Kopasz Tamás rendhagyó zenés 
performansza.                        -vida-

Tucatjával sereglettek a Paksi Városi Múzeum-
ba az emberek a Múzeumok éjszakáján idén 
is. Az intézmény kollektívája ezért mindent 
meg is tett, sok lelkes segítővel együtt sokszínű 
programmal készültek. Mivel az épület kicsi, 
az udvarra is kitelepültek. Itt különféle kézmű-
ves termékek, csemegék és alkotási lehetőség 
várta a betérőket. Készíthettek kosarat, kardot, 
de akár legyezőt is. Szerencsére az égiek is ér-
tékelték a sok erőfeszítést, az egyre gyülekező 
felhők legfeljebb csak az igazgató, Váradyné 
Péterfi Zsuzsanna és kollégái homlokára csal-
tak ráncokat. 
Ezúttal két kerek évforduló adott apropót 
a programoknak, amit a Korszakhatárok a 
nagyvilág és a múzeum történetében cím hűen 
tükrözött. Az I. világháború kitörése, illetve 
az intézmény alapítása jelentett támpontot, 
előbbi századik, utóbbi huszadik évfordulójára 
emlékeztek. Hajdú János polgármester meg-
nyitójában köszönetet mondott a kollektívá-
nak azért, hogy a Múzeumok éjszakáján em-
léket állítottak a háború hőseinek. A megnyitó 
keretében köszöntötték a régi, ma már nyug-
díjas munkatársakat, a Múzeumért díj ko-
rábbi díjazottjait. A rendezvényen átadták az 
idei Múzeumért díjat is, amivel ezúttal Simon 
Csilla munkáját ismerték el. Az indoklásban 
elhangzott, hogy évek óta önzetlenül és nagy 
odaadással segíti az intézmény munkáját. Si-
mon Csilla eredetileg óvónő, jelenleg a paksi 
atomerőmű balesetelhárítási szervezeténél 

dolgozik. A múzeummal, annak dolgozóival 
akkor került kapcsolatba, amikor egy merész 
ötlet nyomán elkezdte kutatni az Erzsébet 
Nagy Szálloda múltját. Azóta – immár több 
éve – ott van a rendezvényeken, segít. Gya-
korta nem egyedül, hanem viszi magával az 
Energetikai Szakközépiskola diákjait, akik így 
szakmai gyakorlatra tesznek szert a rendez-
vényszervezés területén. Megfogta a légkör, 
ami a múzeumban fogadta. 
– Nagyon kevés hely van, ahol egy kollektíva 
egy irányba tud húzni. Kreatívak, nyitottak – 
mondta az intézmény munkatársairól. És ti-
toktartóak is, hiszen – mint kiderült – tavaly 
a Múzeumok éjszakáján eldöntötték, hogy 
őt választják tiszteletbeli muzeológusnak, de 
senki még csak utalást sem tett rá, így nagyon 
meglepte, amikor szólították.
Az ünnepélyes megnyitó után a vendégek 
válogathattak a különféle programok közül: 
módjuk volt éjszakai tárlatlátogatásra. Beren-
deztek egy korabeli parasztpolgári szobát erre 
az alkalomra, illetve egy új, első világháborús 
tárlattal is készültek. A kiállítást Nagy Márton 
Géza történész és Kákai Emese néprajzos ren-
dezte. A tervezésben és kivitelezésben Ring 
István, Makó Gábor és Balázs Orsolya vett 
részt. Helyszínül a kőtár szolgált, ami ámulat-
ba ejtő változáson ment keresztül. Sok hábo-
rús relikvia bemutatása mellett felépítettek egy 
futóárkot, aminek eredményeként a kőtár vi-
lágháborús hadszíntérré változott. Rendeztek 

fotókiállítást egy hivatásos haditudósító fotós 
korábban be nem mutatott képeiből. A paksi 
fúvószenekar katonaindulókat, a Pro Artis 
Művészeti Iskola két tanára kuplékat adott elő. 
A boldog békeidők és a háborús évek hangu-
latát idéző zenés kávéház nyitotta meg kapuit 
erre az estére, Ring István pedig megszólaltat-
ta a röviddel korábban Budapesten debütált 
vurstlit, ami szintén nagy népszerűségnek ör-
vendett.                                                 Vida Tünde
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Tavaly sikert aratott a Szent Iván-éji má-
mor a Sárgödör téren, idén fokozni kívánta 
a hangulatot a szervező Fabro Pincészet. A 
főszereplő idén is a kávé, a bor és a pálinka 
volt. – Ami a borászokat illeti, az elsődleges 
szempont a Tolnai borvidék felfedezése, 
ezért a helyi pincészeteket hívtuk, emellett 
országos hírű pálinka- és kávéházak érkez-
tek rendezvényünkre – mondta el Kovács 
Kristóf fesztiváligazgató. – Nincsen zász-
lóshajója a pincészetnek. Paksról minden-
kinek a siller jut eszébe, ami idén elég jól 
sikerült, de aki fehér-, rozé- vagy vörösbort 
szeretne kóstolni, nálunk bátran megteheti 
– fogalmazott Mayer Antal, a Mayer Pince 
borásza. A kis téren felállított színpadon a 
Fészer Band kezdett, majd a Kistehén ze-
nekar következett. A Szent Iván-éji mámor 
a tűzforgatók és a tűzugrók produkcióival 
zárult.                                                         -faller-

Aki az elmúlt hétvégén Dunakömlőd köz-
pontjába ért, bográcsállványokat, bográ-
csokat és hallé-különlegességeket láthatott. 
A dunakömlődi falunap szinte halászléfő-
ző-fesztivál jelleget öltött: hatvanhárman 
vettek részt a versenyen, aminek köszönhe-
tően még a 6-os úton is fenséges illatok ter-
jengtek – Spiesz József részönkormányzati 
elnök nagy örömére. 
– A falu közössége kilenc évvel ezelőtt 
álmodott meg egy olyan közösségi prog-
ramot, ami összekovácsolja az itt élőket. 
Ebből lett a falunap, ehhez csatlakozott 
öt éve a halászléfőző verseny, mivel Du-
nakömlőd évtizedek óta híres hallevéről. 
A kezdeményezés bevált, alkalmanként 
több mint félezren vesznek részt az ese-
ményen – fogalmazott Spiesz József. Az 
egész napos eseménysorozatot Faragóné 
Kertész Alice faluházvezető szervezte, 
így kicsik és nagyok is találtak megfele-
lő időtöltést. A tréfás családi vetélkedőn 
négyfős csapatok mérték össze tudásukat 
és jókedvüket, majd ezt követően a Du-
nakömlődi Félnótások szórakoztatták a 
publikumot. Az énekes-zenés produkciók 
után utcabállal zárult a nap. A halászlé-
főző versenyt Vincze Istvánné nyerte Pál 
Katalin és Szurovecz Istvánné előtt, kü-
löndíjat hárman kaptak: Laszlóczki József, 
a Dunakömlődi Gasztrocsajok, valamint 
Varjas József.

röné

Tüzet is ugrottak a Sárgödör téren

Fesztiválhangulat volt Dunakömlődön
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Első alkalommal rendezték közö-
sen a horgászok és a vadászok me-
gyei családi napjukat, a helyszín a 
paksi Ürgemező volt. A program-
sorozat kitüntetések átadásával 
kezdődött, és az új vadászok is 
fogadalmat tettek. A díjazottak 

közt volt Cseh Attila, aki 16 évig 
látta el a Paksi Atomerőmű Hor-
gászegyesület titkári teendőit. – A 
Tolna Megye Horgászmozgalmá-
ért arany fokozata a legnagyobb 
elismerés, amit horgász kaphat – 
fogalmazott a díjazott. 

– Három éve invitáltak először 
vadászatra. Annyira megtetszett, 
hogy mára nem is szeretnék elsza-
kadni tőle. A vadak megfigyelése, 
szokásaik megismerése mind cso-
dálatos élmény – fogalmazott a 
frissen fogadalmat tett Bor Péter. 

Az egész napos program sok ér-
deklődőt vonzott, a színpadon 
egymást követték a fellépők, 
melyek sorát a Vadászkamara 
Kürtegyüttes koncertje nyitot-
ta, de volt vadászkutya-, soly-
mász- és lovasbemutató, főző- 
és borverseny, valamint több 
kiállítás is. – Van jövője a kez-
deményezésnek. A horgászok 
és a vadászok remekül megfér-
nek együtt, komoly barátságok 
szövődtek és tapasztalatcsere 
is zajlott – nyilatkozta Kocsner 
Antal, a Tolna megyei Vadász-
kamara és Vadászszövetség 
elnöke. Gecse Lajos, a Tolna 
Megyei Horgászszövetség elnö-
ke is sikeresnek értékelte a ren-
dezvényt, hozzátéve: – Remé-
lem, a horgászathoz is sikerült 
kedvet csinálni azok körében, 
akik még sosem próbálták ezt a 
sportot.                                      efgé

Horgász- és vadásznapnak 
adott otthont az Ürgemező

Régi-új táborok a nyáron
Rendhagyó nyári tábort, play-
back-színházat szervez az Élet-
kert Gyapapusztán július 8. és 
12. között. A négynapos tréning 
alatt a résztvevők létrehoznak 
egy társulatot, begyakorolják 
a playback-színház technikáit, 
és zárásként nyilvános előadást 
tartanak. A Németkér és Gyapa 
közötti erdőben található hangu-
latos, felújított kúria egyébként 
sem mindennapi lakói, Cuhorka 
Kata és Fatér Barna autentikus, 
nomád környezetbe csalnak 
színházi hangulatot: már a mi-
liő sem mindennapi, ugyanis 
a jelentkezőket az ÉletKert 2,5 
hektáros területén egy 15 sze-
mélyes jurta, veteményeskert, 
labirintus, gyümölcsös és számos 
állat várja azok mellett a progra-
mok mellett, amelyek a foglal-
kozások tervezett tematikájába 
tartoznak. A tábor fő gerincét 
adó playback-színház spontán, 
rögtönzött játékot jelent, amiben 

a közönség tagjai mondják el sa-
ját életükből vett történeteiket, és 
a társulat tagjai ezeket jelenítik 
meg a színpadon egy játékmester 
vezetésével. A playback-színház-
ban a szereplők a pantomim, a 
zene, a tánc és a párbeszéd hasz-
nálatával gondolják újra a tör-
ténéseket, megismerve közben 
önmagukat és társaikat. Cuhorka 
Kata szervező elmondta, olyan 
kamaszokat várnak, akiket vonz 
a színjátszás, kísérletező kedvűek 
és szeretnék kipróbálni magu-
kat. A tréningeket Darida Zsófia 
pszichodramatista asszisztens 
tartja, aki több tréninget tartott 
börtönökben, lelkisegély-szol-
gálatoknál, illetve Tulok Imre 
pszichodramatista-asszisztens, 
értékesítési tréner és oktató. A 
tábor zárásakor, július 12-én a 
családtagoknak, ismerősöknek, 
érdeklődőknek 12 órakor elő-
adást is tartanak a tanultakból a 
gyapai Életkertnél. 

Egymást érik a programok a 
nyáron, a színjátszótábor végé-
vel rögtön kezdődik egy újabb 
a Cseresznyéskert Erdei Isko-
lában július 13-án. A már több 
mint két évtizedes hagyomány-
nyal bíró határon túli táborban 
ezúttal a mesés hagyományok-
nak és a hagyományos mesék-
nek szentelnek témát a szerve-
zők. Benedek Elek születésének 
155. évfordulója kapcsán mon-
dákkal, regékkel foglalkoznak 
a magyar irodalomból, majd 
az előadásokon szerzett tu-
dást különböző szekciók (vers, 
zene, film, dráma, újságírás) 
műhelymunkáinak keretében 
dolgozzák fel a résztvevők. A 
21. alkalommal megrendezésre 
kerülő Határon túli magyar kö-
zépiskolások olvasótáborában 
14-18 éves erdélyi, felvidéki, 
kárpátaljai, vajdasági diákok, 
illetve pedagógusok részvéte-
lére számítanak. Változatos a 

programpaletta, a tematikus 
foglalkozások mellett stúdió-
látogatást tesznek a táborozók 
a Kecskemétfilmnél, a Termé-
szet Házában, majd a Magyar 
Naiv Művészek Múzeumába is 
ellátogatnak. Lesz kerékpáro-
zás és sárkányhajózás is, illet-
ve különleges bemutatkozó est, 
ahol a résztvevők otthonról 
hozott fotókollázs, népdal vagy 
vers segítségével mutatják be 
saját szülőföldjüket. A temati-
kus foglalkozásokat Perjámosi 
Sándor művelődéstörténész, 
Sebestyén István bukovinai 
székely népművész és mese-
mondó, valamint Torma Zita 
meseterapeuta előadása színe-
síti. A tábor hagyományosan 
táncházzal és gálaműsorral 
zárul – július 20-án 18 órakor 
a Jézus Szíve-templomban mu-
tatkoznak be a csoportok az ér-
deklődő közönség előtt.

MD 
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Három helyszínen, négy napon 
át tartott a hetedik alkalommal 
megrendezett paksi harmoni-
kafesztivál. Idén nemzetközi 
volt a harmonikaverseny me-
zőnye, ahol a legfiatalabb in-
duló öt és fél, míg a legidősebb 
ötven év feletti volt. Szarvasról, 
Tatabányáról és Budapestről is 
érkeztek harmonikások, az ese-
ményt orosz, ukrán, bolgár és 
osztrák indulók tették nemzet-
közivé. Sztárvendégként Vla-
dimir Zubitsky érkezett Olasz-
országból, Alexander Poeluev 
(Oroszország) pedig a zsűri 
elnöke volt. – A legfontosabb 
kritérium, amit vizsgálunk egy 

versenyzőben, az hogy milyen 
zenész: mennyire felkészült 
technikailag és zeneileg, és ezek 
összességét értékeltük. Hiába 
jó valaki technikailag, ha nem 
adja bele a lelkét. Akad olyan, 
aki itt-ott hibázik, de lélekből 
játszik és képes átadni a dara-
bot. A jó zenész szívvel-lélekkel 
játszik – fogalmazott a zsűri 
elnöke.  A kétnapos verseny 
mellett harmonikabemutató, 
kiállítás színesítette a progra-
mot, amely az eredményhirde-
tést követően a Csengey Dénes 
Kulturális Központban nagy-
szabású gálaműsorral zárult.

efgé

A jó zenész szívvel-lélekkel játszik

Minden bizonnyal a Díjaztuk őket rovat 
eddigi legfiatalabb interjúalanyát kerestem 
fel Kovácsevics Hanna személyében annak 
apropóján, hogy a mindössze 14 éves paksi 
kislány éppen lapzártánk idején utazik New 

Yorkba meghallgatásra. Az ifjú balerinát már 
a készülődés izgalmában, az utolsó gyakor-
lások során értem utol a Pro Artis balett-
termében. Ahogy a tükör előtt, sokadszor 
próbálta el spicc-cipőben a gyakorlatokat, 
azon gondolkodtam, mennyire lehet kelle-
metlen a kikeményített orrú lábbeliben órá-
kat edzeni. Hannát azonban, ha érez is, nem 
tántorítja el a fájdalom – fiatal kora ellenére 
roppant céltudatos, a megmérettetés és a tét 
súlya sem rettenti el. Mint elmondta, félelem 
nélkül, magabiztosan vág neki a New York-i 
Balett Akadémia felvételijének. A Tehetsé-
ges Paksi Fiatalokért Alapítvány egykori dí-
jazottjának portfolióját édesanyja, Huszák 
Mónika küldte ki az Egyesült Államokban 
meghirdetett pályázatra, amire az időeltoló-
dást leszámítva azonnal érkezett is a válasz: 
várják a paksi tinédzsert próbakurzusra. Itt a 
baletten kívül más táncműfajokkal, például 
latin táncokkal is megismerkedhet Hanna, 
majd a kurzus végén döntenek arról, hogy 
tovább folytathatja-e tanulmányait egyéves 
ösztöndíj keretében New Yorkban. Mint 
Hanna édesanyja elárulta, a paksi kislány 
az első Magyarországról, aki New Yorkban 
bejutott a felvételi meghallgatásra. Már ezt 
is óriási sikernek könyvelik el, de Hanna és 
édesanyja tisztában van vele, hogy a fiatal 
tehetség külföldi kortársai már nagyobb tu-
dásanyagot sajátítottak el a hazaitól merőben 
eltérő képzési struktúra keretében. A világ 
egyik legnevesebb táncakadémiáján minden 

évben többszörös a túljelentkezés, de a leg-
jobb európai és orosz mesterek keze alatt csak 
a legtehetségesebb diákok pallérozódhatnak. 
Hanna hároméves korában kezdett balettoz-
ni, a Pro Artis Művészeti Iskolában ismerke-
dett meg az alapokkal, tízéves kora óta pedig 
már a Táncművészeti Főiskola tanulója, aho-
vá három éve jár. Láthatta már színpadon a 
közönség a Diótörőben, de szerepet kapott az 
Erkel Színházban a János vitézben is. Tehet-
sége korán megmutatkozott, de mint egykori 
tanára, Szarka Gitta fogalmaz, Hanna sikeré-
nek igazi kulcsa a kitartó szorgalma, céltuda-
tossága, nagy akaratereje lehet. Hanna már 
ötévesen eldöntötte, hogy színpadon akar 
táncolni, otthon is folyamatosan gyakorolt 
a tükör előtt, a tanórák után is rendszeresen 
a balett-teremben maradt. Mint elmesélte, 
igazi célja az, hogy prímabalerina lehessen, 
ez azonban Magyarországon kevés esély-
lyel valósulhat meg. Itthon nem favorizálják 
a magas balerinákat, nem találnak melléjük 
párt a színpadon, Amerikában és Párizsban 
viszont kiváltképp előny a sudár termet. Sze-
rencsés alkat, magassága és súlya is megfele-
lő a szakmához, a fegyelmezett étkezés sem 
viseli meg, hamar elsajátította a felvételihez 
szükséges gyakorlatsort is. Ha a New York-i 
meghallgatás mégsem sikerülne, akkor sem 
adja fel. Minden évben tovább próbálkozik, 
közben gyarapítja tudását Budapesten édes-
anyja támogatása mellett, aki karrierje egyen-
getésében is segíti.                           Matus Dóra

Díjaztuk őket

New Yorkba tart a paksi balerina
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Jó napot, mi újság?

Klézl Terézia
A tölgy a hosszan tartó élet, az 
erő, a nemes lélek és bölcses-
ség hordozója, jelképe az ősök 
tiszteletének és a rendületlen 
kitartásnak. Ez a fa a kedvenc 
növénye Klézl Teréziának, Paks 
város főkertészének, s áll is egy 
belőle a présházuk előtt lakóhe-
lyén, Szekszárdon.  

A városi főkertész feladata a 
zöldfelületek létesítésének, gon-
dozásának szakmai irányítása. 
Ez bővebben azt jelenti, hogy az 
ő tervei alapján zajlik a városban 
a fa-, cserje-, illetve virágültetés; 
szakértelmére a növénytakaró 
ápolásában, az új beruházások, 
felújítások során is számítanak, 
illetve teendői közé tartozik a 
parkokban található pihenő- és 
játszóhelyek kialakítása, fenntar-
tásuk felügyelete. Az intenzíven 
művelt zöldfelület Pakson je-
lenleg 30 hektár, ide tartoznak a 
közparkok, a lakótelepi lakóker-
tek, a közintézményekhez tarto-
zó kertek, a központi terek, a tör-
ténelmi belváros és a köztemető 
zöldfelületei. Ezeken a területe-
ken változatos fajtaösszetételű 
fa- és cserjeállomány található, 
a faállomány borítottsága több 
helyen eléri az ideális 70-80%-
ot. Problémát a kb. 30-40 évvel 
ezelőtt telepített nyárfák okoz-
nak, ugyanis a nyárfa puhafa, 
gyorsan növekszik, de gyorsan 
is öregszik, ezáltal balesetveszé-
lyessé válik. Jelenleg folyamatban 

van egy olyan eszköz beszer-
zése, amellyel meg tudják vizs-
gálni a fák törzsének állapotát. 
A várhatóan egy hónap múlva 
megérkező berendezés haszná-
latát, tekintettel az utóbbi időben 
történt fakidőlésekre, azonnal 
megkezdik. Emellett kipróbál-
nak a burkolatkazettákba ültetett 
hársfákon egy eljárást, amivel a 
gyökérzethez injektálják a levél-
tetvek ellen ható szert, s így re-
mélhetőleg megszűnik a parkoló 
autókon landolva oly sok kelle-
metlenséget okozó mézharmat, 
amit ezek a kártevők termelnek. 
Ami a virágokat illeti, Pakson és 
Dunakömlődön közel kilencven 
virágláda és húsz virágágy van. 
Ezekbe évente átlagosan ötven-
ezer egynyári palántát ültetnek ki 
május közepétől, amelyeket az-
tán ősszel a DC Dunakom Plusz 
Kft. parkfenntartási részlegének 
munkatársai kétnyáriakkal vál-
tanak, jellemzően tulipánnal 
és árvácskával, de csak a virág-
ágyak nagyjából felében, a város 
forgalmasabb pontjain. Klézl 
Terézia elmondta, hogy a virág-
ágyak tervezésekor figyelembe 
kell venni az adott növény fény-, 
víz- és tápanyagigényét, méretét 
és színét. Előnyben részesíti a 
magyar nemesítésű virágfajtá-
kat, amelyek a helyi klimatikus 
viszonyoknak megfelelnek. Ilyen 
például a Tagetes, ismertebb ne-
vén a büdöske „Csemő” fajtája, a 
Rudbeckia vagy a kúpvirág több 

fajtája, valamint a Celosia, hét-
köznapi nevén a kakastaréj, eb-
ből is a „Bikavér”, illetve a „Sava-
ria”. A  városban sétálva minden 
évben láthatunk petúniát, amely 
elképesztő változatosságot mu-
tató faj, illetve Nicotianát, azaz 
díszdohányt, amelynek fehér vi-
rága kiemeli és elválasztja a szí-
nes foltokat. Az elmúlt években 
tették próbára az Ipomoeát, azaz 
édesburgonyát, amely a körfor-
gónál díszlett, s mivel bevált, idén 
is ültettek a városban a sakkszo-
bor környékén. Egyre több he-
lyen jelennek meg mindemellett 
az igen szép látványt nyújtó és 
manapság divatossá váló dísz-
fűfélék a virágágyak körül. Idei 
újdonságként az Angelonia is 
megjelent, amely a buszpályaud-
varnál virít. Erre a fajtára a város 
főkertésze tavaly figyelt fel egy 
Balatonkeresztúron rendezett 
virágkiállításon. Hasonló alkal-
makra rendszeresen ellátogat, 
ahogy szakmai konferenciákra, 
előadásokra is. 
Megszerzett tudását több mint 
húsz évvel ezelőtt állította Paks 
szolgálatába. A szekszárdi Garay 
János Gimnáziumban érettségi-
zett, majd az egykori budapes-
ti Kertészeti Egyetemen táj- és 
kertépítész diplomát szerzett. 
Ezután visszatért szülővárosába, 
Szekszárdra, ahol először gya-
kornokként, majd tervezőként 
dolgozott a Tolna Megyei Tanácsi 
Tervező Vállalatnál, időközben 

megszerezte a vezető tervezői jo-
gosultságot. Munkája révén már 
azokban az években több szállal 
kötődött Pakshoz, ő tervezte töb-
bek között a polgármesteri hiva-
tal előtti parkot és az atomerőmű 
parkjainak egy részét, így amikor 
a tervezővállalat megszűnt, élt az 
éppen kínálkozó lehetőséggel és 
Paksra jött dolgozni. A főkertészi 
feladatokat megbízási szerződés-
sel látja el, mellette vállalkozó-
ként szaktanácsadással, valamint 
táj- és kertépítészeti tervezéssel 
foglalkozik, ami magában fog-
lalja a játszótér-, sportpálya-, 
sétány- és térburkolat-tervezést. 
Urbanisztikai tanulmányokat is 
folytatott, több település rende-
zési tervének tájrendezési mun-
karészét készítette el. Tervező-
ként a paksi munkák jelentették 
számára a legtöbb örömet, pél-
dául a lakótelepi tömbbelsők fel-
újításánál végigkísérhette a teljes 
építési folyamatot a tervezéstől a 
megvalósításig. Amikor Terézia 
nem dolgozik, legszívesebben 
családjával tölti idejét. Férje, Tóth 
Lajos István már nyugállományba 
vonult, így teljes „munkaidőben” 
hódolhat a szőlészetnek, borá-
szatnak, Terézia kedvenc elfoglalt-
sága viszont a tajcsi, augusztusban 
táborba is megy. Két lányuk van, 
Márti, az idősebb Budapesten él, 
közgazdász, két gyermek anyuká-
ja, Imola pedig Szekszárdon szol-
fézstanár, három gyermeke van. 

Kohl Gyöngyi
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Sport

Jan Pavlik munkába állt

Ingatlanok vételéhez, 
eladásához kötelező energetikai 

tanúsítvány készítése.
A korszerűsítési javaslatokat 

is tartalmazza. 
Rövid határidővel, 
már 24 óra alatt.

Felvilágosítás: 20/345-3448

Budapesten, a VII. kerületben 
2 szobás 63 m2-es lakás 

felújított, csere is érdekel. 
Irányár 12,8 M forint. 

Tel: 20/941-9769, 
75/313-633

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

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

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

Új technikai vezetője van az ASE NB I-es 
férfi kosárlabdacsapatának a 36 éves Jan 
Pavlik személyében. Az Atomerőművel két-
szeres magyar bajnok, egyszeres Magyar 
Kupa-győztes, 80-szoros cseh válogatott 
június 30-tól látja el ezt a szerteágazó felada-
tot. A kosárlabdán kívül családi kötelékek 
is fűzik Pakshoz, felesége az ASE egykori 
dzsúdósa, Till Regina.
– Tavasszal még a cseh első osztályban ját-
szottál, sőt még a következő bajnoki szezont 
is megcéloztad, de végül visszatértél Paksra. 
Mi a története?
– Három éve mentem el Paksról és a csa-
ládommal Csehországba költöztem. Ké-
szültem a civil életre, egy nagy cseh cégnél 
kezdtem el dolgozni az értékesítésben, de 
mellette még levezetésként játszottam a má-
sodosztályban. Azután hívott az első osztá-
lyú BK Lions Jindrichuv Hradec, és gondol-
tam, még egy évet bevállalok. Ebből aztán 
még egy év lett, és még tavaly decemberben 
is arról tárgyaltam, hogy egy újabb évet ját-
szom. 
– Minek köszönhető, hogy mégis meggondol-
tad magad?
– Mindig figyeltem, hogy mi van az ASE-
nál, mi történik, hogy áll a csapat. A mun-
kalehetőségről január elején szereztem tu-
domást, az első reakcióm az volt, tetszene, 
de nem jelentkezem. Történt azonban egy 
nagy tragédia a cseh csapatomnál: január 
14-én három játékostársam meghalt autó-
balesetben. Ezt egy napokig tartó kataszt-
rofális időszak követte, a baleset elindított 
bennem valamit. Már régebb óta éreztem, 
hogy váltanom kellene, de ezután a trauma 
után kezdtem el komolyabban foglalkozni a 
gondolattal, hogy jelentkezzem a pályázat-
ra. Úgy gondoltam, hogy sajnálnám később, 
hogy meg sem próbáltam. Január 21., kedd 
volt a jelentkezési határidő. Előtte való va-
sárnap beszéltem egy paksi haverommal, 
aki megkérdezte, hogy mire várok, ez volt az 
utolsó impulzus. 
– Mit szólt hozzá a család? Nehéz döntés volt?

– A döntés mellett szólt, hogy ismerem a 
várost, az embereket, a környezetet. A fele-
ségem, Regina szülein kívül eddig is sok em-
berrel, barátokkal, szurkolókkal is tartottam 
a kapcsolatot. Paks a második otthonom. 
Nehezítette a döntést, hogy nagyobbik fiam, 
Botond már iskolás, az első bizonyítványa 
csupa egyes volt – Csehországban az egyes 
a magyarországi ötös megfelelője –, vele is 
megbeszéltük, Regina munkája miatt sem 
volt könnyű a döntés, és hát van egy nagyon 
szép házunk is kint. Kisebbik fiunk, Benjá-
min még egy évig óvodás, nála nem okozott 
gondot a váltás.   

– Milyen feladatokkal jár a technikai vezetői 
munka?
– Minden, a csapat működésével össze-
függő teendő, kezdve a kosárlabda-szö-
vetséggel való kapcsolattartástól a külföldi 
játékosok munkavállalási engedélyének 
intézésén keresztül az egészségügyi ellátás 
biztosításáig. Látom a játékos oldaláról is, 
hogy mire van szüksége a csapathoz újon-
nan érkezettnek. Emellett, úgy néz ki, hogy 
ellátnám az edzői feladatokat is a 2001/02-
ben született gyerekekből álló utánpótlás-
csapatnál. Csehországban felsőfokú edzői 
iskolába is jártam, már csak a szakdolgozat 
van vissza, amit egy éven belül kell benyúj-
tanom.
– Mint mondtad, nagyjából képben vagy 
a csapattal kapcsolatban. Milyen feladatok 
várnak most az elején?
– A nyári szünet miatt a játékosokkal 
csak az alapozás megkezdésekor találko-
zom. Mivel kilencen maradnak az előző 
évi csapatból, nagy játékosmozgás nem 
lesz. Körtével (Körtélyesi Gergely) és Ka-
csával (Kovács Ákos) játszottam is együtt, 
Braniszlav Dzuniccsal nem nagyon is-
mertük egymást, de már találkoztam vele 
párszor, amióta megérkeztem. Elkezdtünk 
beszélgetni a kosárlabdáról, és rögtön ér-
tettük egymást. Lehet érezni, hogy maxi-
malista, és szerintem ebben a szezonban 
is kihozta a csapatból, amit lehet. Az első 
komoly feladatom az EuroChallenge-
sorsolás lesz július 6-án Münchenben, ott 
a leendő ellenfelekkel kell felvenni a kap-
csolatot.
– Milyen érzésekkel vágsz neki a munkának?
– Van egy pár egykori játékostársam, akik 
már hasonló munkát végeznek. Ők mond-
ták, hogy az első pár hónap kemény lesz, 
bele kell tanulni. 
Köszönöm a bizalmat, hogy rám bízták ezt 
a munkát, szeretném az elvárásoknak meg-
felelően végezni. Hosszú távra tervezek itt 
Pakson.

Kovács József

Jan Pavlik Csehországban, Zlínben szüle-
tett 1978. április 27-én. Iskolai végzettsége 
közgazdász, anyanyelvén kívül magyarul, 
angolul, oroszul és németül beszél. Nős, fele-
sége Till Regina, az ASE egykori dzsúdósa, 
gyermekei Botond és Benjámin.
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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

Az Atomerőmű SE két dzsú-
dósa, Csoknyai László és Bor 
Barna is ötödik helyen végzett 
az első ízben megrendezett 
Budapest Grand Prix-n. Az el-
múlt években világkupaként 
rendezték, az idei évtől már a 

jóval rangosabb Grand Prix 
címmel büszkélkedhet a buda-
pesti nemzetközi cselgáncsver-
seny. Természetesen nemcsak 
nevében, hanem a résztvevők 
tekintetében is magasabb szin-
tet képvisel a GP, és az olimpiai 

kvalifikációhoz szerezhető pon-
tok száma is lényegesen több. 
Csoknyai László a 81 kg-osok 
között az első meccsén a brit 
Reed ellen intésekkel győzött, 
a következő körben ipponnal 
verte a svéd Paceket, majd a 
belga Bottieau ellen újra in-
tésekkel sikerült nyernie. Az 
elődöntőben az orosz Európa-
bajnok Magomedov követke-
zett, aki a meccs végén – in-
tés után – a kitámadó paksi 
fiú ellen vazaarival győzött.                                                                                           
Hangyási László tanítványa a 
bronzéremért a grúz szárma-
zású görög Musztopulosz ellen 
küzdött, és intésekkel vezetett 
is az utolsó percben. Sajnos az 
utolsó másodpercekben végre-
hajtott juko értékű dobással a 
görög versenyző nyerte a mér-
kőzést. – Egész nap jól ment, 
az első három meccsemen 
olyanokat vertem, akik nagyon 
jók voltak. Az orosz ellen sze-
rintem nem kellett volna az 
utolsó 9 másodpercben inteni, 
de azon hamar túlléptem. A 
harmadik helyért volt egy igen 
jól felépített taktikám, ami tel-
jesen jól működött, 4 perc 54 
másodpercig. Ekkor a görög 
elindított egy combdobást, 

amiből a földre estünk. Ő vitte 
tovább az akciót, amiből én a 
dudaszó pillanatában az olda-
lamra fordultam. Ezért kapott 
egy jukót, én meg elvesztettem 
a meccset. Aznap este nem 
sikerült jól aludnom, nehe-
zen dolgoztam fel a vereséget. 
Nem mindegy, hogy az olimpi-
ai kvalifikációs menetelésben 
60 vagy 120 pontot szerzek-e 
egy ilyen versenyen. Most már 
megemésztettem, tanulok a 
hibámból, és gőzerővel készü-
lök a július 13-án, az oroszor-
szági Tyumenben sorra kerülő 
Grand Slam viadalra – mondta 
el a Paksi Hírnöknek Csoknyai 
László.
Bor Barna a +100 kg-osok 
között mindjárt egy világbaj-
nok, a japán Kamikava ellen 
kezdett, és intésekkel győzött. 
Következő mérkőzésén az uk-
rán Bondarenkót jukóval ver-
te, az elődöntőben azonban a 
kétszeres Eb-ezüstérmes grúz 
Okruasvili ipponnal bizonyult 
jobbnak nála. A bronzéremért 
a grúz junior Európa-bajnok 
Matiasvili ellen is ipponnal 
vesztett, így Barna is az ötödik 
lett.

(joko)

Nagyüzem van a kajak-kenu 
sportban, egymást érik a kü-
lönböző versenyek, válogatók. 
Az ASE kajak-kenu szakosztá-
lyának vezetőedzőjét, Bedecs 
Ferencet a válogatókról és a kö-
vetkező hetek, hónapok verse-
nyeiről kérdeztük.
– Jó hír, hogy a 2. felnőtt vb-vá-
logatón Boros Gergely Dombi 

Rudolffal az oldalán K2 500 
m-en az első helyen végzett, 
így ezen a távon ők képviselik 
Magyarországot az augusztu-
si moszkvai világbajnokságon. 
K2 1000 m-en a 2. helyen értek 
célba, ami a jövőre nézve bizta-
tó. Kiszli Vanda K1 1000 m-en 
a harmadik lett, így nem jutott 
ki Moszkvába, viszont készül 

az augusztus végi maraton vb-
válogatóra. Somorácz Tamás 
K2 1000 m-en 3. lett, nem sike-
rült kiharcolnia a részvételt az 
U23-as világbajnokságra. Július 
második hétvégéjén kerül sor a 
Velencei-tavi Sukorón a vidék-
bajnokságra, majd rá három 
hétre a gyermek-, kölyök- és ser-
dülőbajnokságra. A Kole szár–

Török C2 páros megcélozta a 
szeptemberi oklahomai maraton 
vb-részvételt. Nehéz dolguk lesz, 
mert Koleszár Zoltán augusztus 
10-28. között Kínában áll rajthoz 
az ifjúsági olimpián. Így kevés 
idejük lesz a közös felkészülésre, 
az augusztus végi válogatóra, de 
nagyon elszántak – mondta el 
Bedecs Ferenc.                Kovács J.

MTI Fotó: Máthé Zoltán

Két ötödik hely 
a Budapest 
Grand Prix-ről

Boros Gergely indul 
a síkvízi világbajnokságon
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Countryfesztiválon jártak az észak-olaszorszá-
gi Vogherában a Csámpai Country Road Club 
tagjai. A háromnapos rendezvényen táncbe-
mutatókat, workshopokat, koncerteket, tánc-
versenyt rendeztek. Utóbbin két csapatban is 
érdekeltek voltak a paksiak: a Hu-Go névre 
keresztelt magyar csapatban és egy kilenc or-
szág táncosaiból verbuvált társulatban, a Uni-
ted Countriesban is. A koreográfiákat nagy 
titkolózás mellett interneten továbbították. A 
magyar csapatban az ország különböző pont-
jain működő klubokból közel negyvenen tán-
coltak együtt, a nemzetköziben kilenc ország 
hatszáz táncosa. Előbbivel a hatodik, utóbbival 
az ötödik helyen végeztek a paksiak, de be-
számolójuk szerint nem ez volt a legnagyobb 
élmény, hanem az, hogy egy, a linedance lé-
nyegét kiválóan példázó kezdeményes részesei 
lehettek. Ezt a táncot közös nyelvként szokták 
emlegetni, mert hidat képez a különböző nyel-
vet beszélők között. A csámpai klub több mint 
hét éve alakult, az önkormányzat és az atom-
erőmű támogatása jóvoltából több országban 
megfordult már, mostani útjukhoz a város ön-
kormányzatának humánpolitikai bizottsága 
nyújtott nélkülözhetetlen támogatást.            -vt-

Vogherában ropták a csámpai táncosok

Közösségi nap

Újabb csillagos 
sikerek 

Az Energetikai Szakközépis-
kola adott otthont az immár 
hagyományos katolikus családi 
és közösségi napnak. A dél-
előtt során gyermekprogramok 
színesítették a rendezvényt az 

ESZI parkjában, délután a Kos-
suth- és Liszt-díjas Kovács Kati 
volt a sztárvendég a sportcsar-
nokban. Az eseményen a talp-
alávalót éjfélig húzta Tukács 
József és zenekara.

Remek eredménnyel gazdagítot-
ta a Csillag Show-tánc Egyesület 
eddigi eredményei sorát június 
utolsó hétvégéjén: a háromszoros 
világbajnok páros, Karsai Gréta 
és Papp Veronika egy Európa-
bajnokság aranyérmét hozta el 
street dance revü kategóriában, 
tájékoztatott a csoport művésze-
ti vezetője és koreográfusa, dr. 
Czárné Nagy Ildikó. Ugyanez a 

páros funky duó kategóriában 
második helyezést ért el, vala-
mint bronzot kapott street dance 
revü kiscsoport kategóriában 
Blága Csilla, Gelencsér Bettina, 
Karsai Gréta és Papp Vera. Az 
Európa Kupán hat ország 1100 
versenyzője indult 19 táncfajtá-
ban. A Soroksáron megrendezett 
Európa Kupa június 27-29-ig 
tartott.

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: 14,5 M Ft.

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

Kiadó Paks, Kodály Zoltán ut-
cában IV. emeleti, 52 m2-es, 
teljesen felújított, berendezett 
panellakás, újszerű állapotban, 
50 000 Ft/hó + rezsi, kéthavi ka-
ucióval. 

Érdeklődni lehet:

Fonyó Lajos
Tel: 06-70/310-8374

E-mail: fonyolajos@freemail.hu 

Ingatlanok értékbecslése, eladása
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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

Gépészmérnökök és 
villamosmérnökök részére 

tervezői munkaköröket kínál 
Robolution Kft. 

az ipari automatizálás 
területén.

Követelmény: Paksi vagy 
Paks környéki lakhely 

vagy letelepedési szándék.

Előny: Solid Edge, 
illetve Engeneering Base 

ismeret.

allas@robolution.eu

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Szent István király út 35.)
nyitva tartása:

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

A szezont 11. helyen záró 
MVM-Paks kilencedik élvonal-
beli szezonjára készül. Az első 
tréninget Csertői Aurél június 
23-án tartotta, itt egyetlen új 
játékos futott ki társaival. A 23 
éves Bertus Lajos az első nyári 
szerzemény, a kecskeméti ne-
velésű középpályás Felcsútról 
érkezett a Fehérvári útiakhoz, 
szerződése két évre szól. 
– Néhány társamat személyesen 
is ismerem, úgy gondolom, jó 
közösségbe igazoltam, a hangu-
lat családias. Természetesen kö-
vettem a Paks tavalyi szereplését, 
a hullámzó teljesítményt. Remé-
lem, idén egyenletesebb követi 
és biztos középcsapat lesz a gár-

da – fogalmazott az MVM-Paks 
újonca. A keretben további vál-
tozások is történtek: kölcsönből 
visszatért Eppel Márton, aki az 
MTK-ban, Heffler Norbert, aki 
a Sopronban, és Tóth Dániel, aki 
a Kozármislenyben futballozott. 
Biztos távozóként Bori Gábort 
lehet említeni, aki Diósgyőrbe 
igazolt, illetve Windecker Józse-
fet, aki kölcsönben volt Győrből. 
A szezon végén Éger László har-
minc év futball után visszavo-
nult. Nyári Tibor és Fiola Attila 
jelenleg rehabilitációjukat töltik, 
mindkettőjüknek a térdét kellett 
műteni, előbbinek még a tavaszi 
kezdés előtt, utóbbinak pedig a 
szezon végén. 

– Két játékosunkért, Szabó Já-
nosért és Fiola Attiláért komo-
lyan érdeklődnek. Kettőjük kö-
zül talán az egyik távozhat, ami 
azt jelenti, hogy együtt tudjuk 
tartani a társaságot – fogalma-
zott Haraszti Zsolt, a Paksi FC 
ügyvezetője. 
Az OTP Bank Liga új szezonjá-
nak első fordulójára július 25-
26-27-én kerül sor. A Magyar 
Kupa új kiírása szerint az NB 
I-es csapatok is bekapcsolódnak 
már az első fordulóba, ennek 
játéknapjai: augusztus 9-10-13. 
A Ligakupa első fordulóját szep-
tember 2-án tartják. 
– Előbbre szeretnénk lépni a baj-
nokságban, az első nyolc hely 

környékére – szögezte le Csertői 
Aurél. Hozzátette: – A Ligakupa a 
nyáron tovább erősödik, a feljutók 
is mind korábbi első osztályú lab-
darúgókkal erősítenek, így nem 
szabad újoncként kezelni őket. 
Az öthetes felkészülés alatt a ter-
vek szerint hét mérkőzést játszik 
a gárda, többek között a Honvéd-
dal, a Kaposvárral, a Kecskemét-
tel, a Siófokkal és a Vasassal. Első 
edzőmeccsüket már lejátszották a 
zöld-fehérek, akik Csorba góljával 
1:0-ra legyőzték a PMFC-Matias 
csapatát. Idén edzőtáborba nem 
utazik a csapat. Lapzártánk 
után érkezett: Heffler Norbert a 
PMFC-hez, Nagy Olivér pedig a 
Haladáshoz igazolt.                 -efgé-

Cél a nyolcadik hely környéke
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NÉGYNAPOS SZÍNES 
RAJZTANFOLYAM PAKSON

Július 15-18., mindennap 9:00–16:00-ig.

11-99 éves korig
A tanfolyamon előképzettség 
nélkül részt vehetsz!

Bővebb infó, regisztráció:
06-30/280-90-90, info@rajztanfolyam.com

KARBANTARTÓ ÁLLÁS
Paksi termelő vállalat karbantartó munkatársat keres 

több műszakos munkarendben.

Feltétel: 
– villanyszerelői vagy elektronikai műszerész végzettség
– termelési területen szerzett karbantartói tapasztalat
– műszaki rajzolvasási készség
– terhelhetőség, elhivatottság
– PLC programozási tapasztalat
– pneumatikus vezérlések ismerete
– paksi lakhely

Önéletrajzokat a következő címre várjuk: 
Vitafoam Magyarország Kft. 7030-Paks, HRSZ: 8806/2, 

vagy e-mailben:  genyed@vitahungary.hu; telefon: 75/510-128

Megkapták az engedélyt, lebontják a még 
veszélyes elemeket, ideiglenes, majd végle-
ges tetőt építenek a Bocskai utcai társasház-
ra, ahol június 13-án tűz pusztított. Apró 
György közös képviselő úgy tájékoztatott, 
hogy elkezdték a bontási munkálatokat, 
majd egy ideiglenes tető építését, hogy az 
épület megmaradt részét óvják az időjárás 
viszontagságaitól. Ez már része lesz a vég-
leges tetőszerkezetnek – vázolta a közös 
képviselő. 
Azt is elmondta, hogy nagyon sokan meg-
keresték őket, barátok, kollégák, ismerősök 
és ismeretlenek, felajánlva segítségüket, 
ezért úgy döntöttek, nyitnak egy közös 
számlát, ahol fogadják az újjáépítést támo-
gató adományokat. Ez megtörtént, már él 
is az OTP-nél a 11746012-20028716 szá-
mú számla. Apró György hangsúlyozta, 
nagyon hálásak mind a városvezetésnek, 
mind a paksiaknak a sok segítségért, amit 
a mentésnél, oltásnál és a kármentesítésnél 
kaptak.                                                    Vida T.

Számlát nyitottak 
a Bocskai utcai tűz károsultjainak


