A gyökerek ugyan nem látszanak, de azok tartják a fát – vallja Bosnyák
Zoltánné, a Paksi Benedek Elek Óvoda vezetője. Cikkünkből az is kiderül, ki
ösztönözte arra, hogy a pedagóguspályát válassza.
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BETÉTAKCIÓ ÚJONNAN ELHELYEZETT BETÉTEKRE
Lakossági és üzleti ügyfeleink részére 90 vagy 180 napos egyszeri lekötött Forint számlabetét elhelyezése esetén új betétre

Fiókjaink az Ön közelében:
7030 Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
7030 Paks, Barátság u. 3. Telefon: 75/510-216
Válassza bankjának
a MECSEK TAKARÉK Szövetkezetet!
Keresse kollégáinkat a részletek miatt!

évi 3,00% kamatot (EBKM: 3,00%)

valamint lakossági ügyfeleink részére takarékszelvényben elhelyezett új betétre

évi 2,80% kamatot (EBKM 2,80%) kínálunk!
• A kamat összeghatártól független! • A betétlekötéshez nem kell egyéb szolgáltatást igénybe vennie!
• Nem kell a bankbetét mellé más befektetést eszközölnie!

Így működik a testület
A várospolitika iránt érdeklődők figyelemmel kísérik a
testületi üléseket a TelePaks
televízióban és lapunk hasábjain. Az, hogy milyen szabályok mentén működik a várost
irányító grémium, kiderül az
önkormányzat szervezeti és
működési szabályzatával foglalkozó írásunkból.
Az önkormányzat szervezeti és
működési szabályzata (szmsz)
részletesen leírja a képviselőtestület működését, e szerint
dolgozik a tavaly októberben
megalakult grémium is. A testület elnöke a polgármester, aki
összehívja és vezeti az üléseket,
távollétében ezeket a feladatokat a tagok közül választott
alpolgármester látja el. A képviselő-testületnek évente kötelezően legalább hat alkalommal
kell tanácskoznia, illetve ünnepi alkalmakkor, kitüntetések
átadásakor ünnepi ülést tarthatnak. A helyi sajtóban megjelent híradások olykor rendkívüli testületi ülésről szólnak,
ami tulajdonképpen egy előre nem tervezett időpontban
megtartott tanácskozás. Ilyet
a polgármester bármikor ösz-

szehívhat, ha egy adott ügyben
a testületi állásfoglalással nem
lehet megvárni a következő
tervezett ülést. Ilyen eset lehet
például, ha pályázati önerő
biztosításáról kell határozni és
sürget a határidő. A polgármester a képviselő-testületi ülések
napirendjére az állandó bizottságok elnökeivel és a jegyzővel
közösen éves munkatervet készít, amit a testület hagy jóvá. A
fő napirendi pontok tárgyalásához írásos előterjesztés készül,
amiből kitűnik, hogy mi indokolja megtárgyalását, illetve az
adott témában előterjesztett
határozati javaslatot, amelyet
aztán vagy elfogad a többség,
vagy nem.
A képviselő-testület bizottságainak létrehozása törvényi kötelezettség, feladatuk a testület
munkájának segítése, annak
szakmai megalapozása. Az elnököt és a tagság több mint felét a települési képviselők közül
kell választani, polgármester,
alpolgármester és a hivatal dolgozója nem lehet tag. A paksi
képviselő-testületben öt állandó
bizottság dolgozik, a humánpolitikai; a gazdasági; a városépítő; a közbiztonsági, ifjúsági,

sport és esélyegyenlőségi, valamint a jogi, ügyrendi és pénzügyi. Mindegyik öttagú, tehát
a fentiek értelmében hárman a
képviselő-testület tagjai, ketten
úgynevezett külső bizottsági tagok. Feladataikat a szervezeti és
működési szabályzat több pontban részletesen meghatározza,
de alapvetően az adott szakterületet képviselve előkészítik a
testület döntéseit, szervezik és
ellenőrzik a döntések végrehajtását, valamint az elnök feladata
a bizottsági munka szervezése és
képviselete.
A képviselőket munkájukért
tiszteletdíj illeti meg, hogy miért mennyi, azt önkormányzati rendelet szabályozza. Hogy
csak két példát említsünk: a
képviselő havi tiszteletdíja
bruttó 85.030 Ft, ha bizottság
vagy településrészi önkormányzat tagja is, akkor bruttó
123.294, ám akkor is ennyi,
ha több bizottsági helye van. A
grémium tagjai a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, nevesül a Paksi
Közművelődési Nonprofit Kft.,
a TelePaks Nonprofit Kft., a
Mezőföldvíz Kft., a Paksi Hulladékgazdálkodási Kft., a DC

Dunakom Plusz Kft. és a Paksi
Ipari Park Kft. felügyelőbizottságában is dolgozhatnak. Egy
ilyen vállalásért szintén tiszteletdíj járhat, amelynek 2010ben meghatározott mértékén
az új képviselő-testület nem
módosított. A feltételes mód
nem véletlen, a Paksi Hulladékgazdálkodási Kft. felügyelőbizottságának tagjai ugyanis
munkájukért nem vesznek fel
tiszteletdíjat.
A polgármester és az alpolgármesterek díjazását a képviselő-testület határozza meg. Az
szmsz leírja, hogy a polgármester főállásban látja el megbízatását, az egyik alpolgármester
társadalmi megbízatásban, a
másik foglalkoztatási jogviszonyban. Az alpolgármestereket a képviselő-tesület tagjai
közül kellett választani a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, minősített többséggel. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata,
valamint az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról és
költségtérítéséről szóló önkormányzati rendelet a www.paks.
hu oldalon olvasható.
Kohl Gyöngyi
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Döntés után
Huszonhárom témát tárgyalt
az év utolsó soros ülésén a paksi képviselő-testület. Döntés
született az átmeneti költségvetés elfogadásáról, a bérlakások jövő évi lakbéreiről és arról
is, hogy Paks belép a Kalocsai
Duna-Hídért Egyesületbe.
Nem emeli az önkormányzat
2015-ben a bérlakások lakbéreit, mivel ezek mértéke megegyezik a megyében alkalmazott árakkal – így döntött a
képviselő-testület decemberi
soros ülésén. A grémium elfogadta a város átmeneti költségvetését is, amely 2015-ös
megalkotásáig biztosítja Paks
működését. Döntöttek arról is,
hogy a helyi autóbusz-közlekedés zavartalan és folyamatos

biztosítása érdekében meghosszabbítják a jelenlegi közszolgáltatási szerződést a Gemenc Volán Zrt.-vel. A testület
felülvizsgálta az önkormányzati
tulajdonban lévő dunakömlődi
köztemető temetkezési díjait is.
A városvezetők úgy döntöttek,
hogy 2015-ben nem emelik a
díjakat, mivel azok összhangban vannak a felekezeti temetőkben alkalmazott árakkal. Az
ülésen arról is határoztak, hogy
Paks belép a Kalocsai DunaHídért Egyesületbe, mivel tervük megvalósítása a város és
a térség fejlődését szolgálná.
Emellett Paks tagja lesz a Duna
Településszövetségnek, amely
a Duna kínálta lehetőségek további kiaknázást segíti.

Napirenden szerepelt többek
között a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
felügyelőbizottsági
tagjainak megválasztása és a
polgármesteri hivatal munkájáról szóló beszámoló értékelése
is. – A Paksi Járási Hivatal miatti átszervezést követően állandósult a hivatal állománya, nem
tervezünk létszámleépítést – tájékoztatott dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző. A grémium
döntött arról is, hogy Kovács
Tibort bízza meg a TelePaks
Nonprofit Kft. ügyvezetői és a
városi televízió főszerkesztői
feladatainak ellátásával, a Paksi
Hírnököt pedig a továbbiakban
is a jelenlegi főszerkesztő, Kövi
Gergő irányítja. A decemberi

ülésen arról is határozat született, hogy a továbbiakban a
paksi önkormányzat üzemelteti a lakótelepi jégpályát. A
megbeszélésen Horváth Zoltán
önkormányzati képviselő (Jobbik) rovásírásos településnévtáblák kihelyezéséhez kérte a
polgármester támogatását és őstermelői piac kialakítását is kezdeményezte. Az ülés elején nagy
érdeklődés mellett tartotta meg
idei közmeghallgatását a képviselő-testület. A kutyamenhely
problémája, a stadion körüli
területkisajátítások kérdése, valamint a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola jövőjét érintően a
körzethatárok megállapítása is
felmerült lakossági kérdésként.
Dallos Sz.

Városi üzemeltetésben a műjégpálya
A téli sportok szerelmesei számára talán már nem árulunk
el túl nagy újdonságot azzal a
bejelentéssel, hogy még tavaly
év végén, az ünnepek előtt újra
megnyitotta kapuit a lakótelepi
műjégpálya. December 20-án
és 21-én a próbaüzem alatt ingyenesen várták a korcsolyázókat, akik a hivatalos nyitás óta
is nap mint nap szívesen veszik
birtokba a létesítményt. A pálya
az előző szezonban megszokott
árakon látogatható: hétköznap
500, hétvégén 600 forint a belépés díja. Változás ugyanakkor

az eddigiekhez képest, hogy az
idei évtől nem az atomerőmű,
hanem az önkormányzat üzemelteti a paksi műjégpályát,
mondta el dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző. Az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. még
december elején jelezte a városnak, átadná a létesítmény
üzemeltetési jogát. A testület
évzáró ülésén döntött arról,
hogy a változatos sportolási és
szabadidős lehetőségek megőrzése érdekében átvállalja a
pálya fenntartásának költségeit.
Az üzemeltető a DC Dunakom

Plusz Kft. Arról is döntést hozott a képviselő-testület, hogy
az iskolai csoportok előzetes
egyeztetéssel minden hétköznap 8 és 14 óra között térítésmentesen vehetik igénybe a
jégpálya szolgáltatásait, ezzel
is színesítve a téli testnevelés-

órák programját. A nyitva tartás a korábbiakhoz hasonlóan
alakul, hétköznap 14–22 óráig,
hétvégén 9-től 22 óráig várják
a látogatókat. Amennyiben az
időjárás engedi, március 15-ig
lesz nyitva a jégpálya.
Matus Dóra
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Orosz cégek érdeklődnek Pakson
Az utóbbi hetekben felpörögtek az események az atomerőmű két új blokkjának
építése kapcsán. Süli János polgármester
arról számolt be lapunknak, hogy az ünnepek előtt több megkeresés is történt egyrészt a kormánybiztosi hivatal, másrészt az
építésben érdekelt orosz partnerek, azaz
a Roszatom, illetve az Atomsztrojexport
részéről. Az orosz cégek elsősorban ingatlanok után érdeklődtek, épületekre van
szükségük, hogy megnyissák helyi képviseletüket, elhelyezzék munkatársaikat. A régi
rendelőintézet szóba került mint esetleges
irodaház. Az épület iránt már korábban is
volt érdeklődés, magánbefektető is jelezte
vételi szándékát, felmerült mint a Paks II.
esetleges központja, így már történt értékbecslés is, ismertette a részleteket Süli János.
Azt mondta, hogy felmerült a bérbeadás és
az értékesítés is. Az értékesítés mellett szól
az is, hogy sürget az idő: csupán három
esztendő van 2018-ig, a kivitelezés kezdeti
időpontjáig. Ha az önkormányzat újítja fel
az erre rászoruló épületet, a közbeszerzés
miatt kicsúszhatnak az időből. Döntést –
minden körülményt figyelembe véve – a

testület hoz, tájékoztatott, azt is hozzátéve,
hogy erre mielőbb sort kell keríteni. A város polgármestere emlékeztetett rá, hogy az
orosz fél nem egy-két évre, hanem hosszú
távra, több mint egy évtizedre kíván berendezkedni és nemcsak ez az ingatlan érdekli,
hanem például a közeli Duna hotel és magáningatlanok is. Süli János aláhúzta, hogy
a város jövője szempontjából meghatározó
a küszöbön álló beruházás. Mint mondta, fontos, hogy a város ellátórendszerét is
felkészítsék. Az oktatási, szociális intézmények nincsenek „csúcsra járatva”, azaz az
alapító okiratokban meghatározottnál kisebb létszámmal működnek, de például az
egészségügyi rendszer minden bizonnyal
bővítésre szorul, vázolta. Kiemelte, hogy
amellett, hogy az önkormányzat és a hivatal
a bővítésre fókuszál, nem feledkeznek meg
a lakosság megszokott színvonalú kiszolgálásáról, az eddigi metódus szerint zajló fejlesztésekről sem. – Munkás év lesz az idei, a
testület és a hivatal azon lesz, hogy az előző
évek színvonalán vagy azt meghaladóan
tudjuk Paksot fejleszteni – foglalta össze.
-vt-

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Megszüntették a nyomozást
az idősek otthona ügyében
Megszüntette a nyomozást a Tamási Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya a Paksi Időskorúak
Otthona és Gondozóháza ügyében. Az indoklás szerint a nyomozás nem tárt fel olyan adatokat, amelyek alátámasztanák azt,
hogy bűncselekmény történt,
és az eljárás folytatásától sem
várható ilyen eredmény. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara Tolna Megyei Területi
Szervezete tett bejelentést állítva,
hogy az idősek otthonában lakókkal oly módon bánnak, hogy
testi épségük, egészségük gonA Paksi Katolikus Karitász
csoport köszöni támogatóinak
a karácsonyi adományokat.
Minden kedves
támogatónknak Istentől áldott
boldog új évet kívánunk!
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datlanságból veszélynek van kitéve. A nyomozás ismeretlen tettes
ellen indult „foglalkozás körében
elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségének megalapozott
gyanújának
megállapítására”.
Az eljárást a tamási kapitányság
folytatta le, mivel a Paksi Rendőrkapitányság tekintettel arra,
hogy az otthon működtetőjével,
a paksi önkormányzattal folyamatos munkakapcsolatban áll,
elfogultságot jelentett be.
A nyomozás megszüntetéséről szóló határozat szerint a tanúvallomások hallomásokon
alapultak, konkrét adatokat
nem tartalmaztak, a lefoglalt
vizitfüzetek, átadófüzetek, orvosi feljegyzések sem igazolták a bűncselekmény elkövetését. A sértettek idős koruk,
demenciájuk miatt nem tudtak
vallomást tenni. Az eljárás során

kirendelt orvosszakértő azt állapította meg, hogy nem történtek
foglalkozási szabályszegések és
testi sértés sem igazolható. A
dokumentum arra is kitér, hogy
nem merült fel olyan adat, ami
hűtlen kezelés elkövetésére utalt
volna. Dr. Pásztor Attila alezredes, bűnügyi osztályvezető a
fentiekre tekintettel szüntette
meg a nyomozást, áll az indoklásban.
Tell Edit alpolgármester emlékeztetett rá, hogy egy gondozott
hozzátartozója tett elmarasztaló
bejelentést egy budapesti alapítványnál, amely felszólította az
önkormányzatot az intézményi
dokumentáció átadására és elindította a vizsgálódások sorozatát. Az önkormányzat belső
ellenőrzése után számos hatóság
folytatott le szakmai vizsgálatot,
beleértve a kormányhivatal ille-

tékes szervezetét, de nem talált
hiányosságot a működésben,
ellátásban, szervezetben. Tell
Edit azt mondta, tudják, hogy
az idősgondozók által vállalt feladat a legnehezebbek közül való,
munkájuk során a kifáradás,
kiégés sokkal hamarabb bekövetkezik, mint más szakmáknál.
– Ez küldetés, ezek a dolgozók
olyan feladatokat végeznek el,
amit a család nem tud felvállalni. A családtagok ugyanakkor
érzékenyek, és – ha egy hiba
becsúszik – kritikusak, vázolta.
Hozzátette, ezzel együtt az ott
dolgozókat nem védik, de munkájukat elismerik és az új igazgatóval, Borbás Lászlóval egyeztettek is arról, hogy meg kell
keresni minden eszközt, hogy a
hibalehetőségeket kiküszöböljék, a kiégést és a konfliktushelyzeteket megelőzzék. Vida Tünde

2015 terveiről beszélt a polgármester
Fotó: Babai István/Paksi Hírnök

Majd’ tízéves hagyomány, hogy az új
esztendő első Paksi Hírnökében rövid
értékelésre kérjük és az előttünk álló évről kérdezzük a város első emberét. Süli
János polgármester a városközpont rehabilitációjáról és a bővítés kapcsán a
városra váró feladatokról is beszélgetett,
s felidézte az októberi önkormányzati választás estéjét is.
– 2014 tavaszán jelentette be, hogy polgármesterjelöltként indul a választásokon. A
városban szokatlanul kemény és megosztó
kampányidőszak után fölényes győzelmet
aratott csapatával. Hogyan emlékszik október 12-re?
– Belső igényem volt, hogy megméressem
magam. Szép nap volt az életemben, fontos
mérföldkő, hiszen elértem a kitűzött célt.
Annál szebb pillanatot nem kívánhatok
senkinek, mint amit azon az estén éltem
meg. Ráadásul nemcsak én voltam a részese, hanem mind a nyolc képviselőtársam
megtapasztalhatta. A legmerészebb álmainkban gondoltuk csak (persze erősen bizakodtunk), hogy mind a nyolc körzetben
a polgári összefogás képviselői nyernek.
A nagy arányú győzelem után, a testület
megalakításakor, azonnal a ránk váró feladatokra – a munkára – koncentrálhattunk: sorra látogattuk az intézményeket és
megtekintettük a folyamatban lévő beruházásokat, szinte minden percünk be volt
osztva az elmúlt két hónapban. A következő időszak talán kevésbé lesz ennyire feszes
munkatempójú. Ami a testületi munkát
illeti, többen közülünk már gyakorlottak,
van tapasztalatuk és vannak – közöttük
magam is – akik újak. A testületi üléseket
megelőző tanácskozások nem csupán a
feladatok, a problémák megbeszélését, ha-

nem a képviselőtársak összecsiszolódását is
szolgálják.
– Milyen várost vett át elődjétől? Tervez-e
változásokat az önkormányzat működtetésében?
– „Lakva ismerszik meg az ember” – tartja
a mondás. Egyelőre nem sikerült annyira
„belaknom” a hivatalt, hogy megítélhessem, szükséges-e változtatás. Finomítások,
feladat-átcsoportosítások minden bizonynyal lesznek a hivatalban és az önkormányzat cégeinél is. Utóbbiakra – reményeim
szerint – jelentős feladatok hárulnak majd
az erőműbővítés kapcsán.
Paks kiterjedt intézményrendszert működtet, járási és térségi feladatokat is ellát. Ezeket változatlanul és hosszú távon fenn kívánjuk tartani. A különböző intézmények
dolgozói jó körülmények között dolgozhatnak, de természetesen mindenhol van
fejlesztésre szoruló terület. A következő öt
évben változatlanul jelentős forrásokat fordítunk majd intézményeink korszerűsítésére. A város jó gazdasági helyzetben van,
feladataink elvégzése, terveink megvalósítása mellett a jövőben is jól kell gazdálkodnunk, hogy a város költségvetése továbbra
is egyensúlyban maradjon.
– Megszokhattuk, hogy Pakson minden
évben megújul jó néhány utca. Így lesz ez
2015-ben is?
– A képviselő-testület a 2015-ös költségvetést a február 11-i ülésén fogadja el. Ebben
jelentős útfelújítások szerepelnek. Több
utca esetében már egyeztetett, a lakossággal véleményeztetett kiviteli tervekkel rendelkezünk. A szándékunk mindenképpen
az, hogy folytatódjanak az utcafelújítások
és a tömbbelső-rehabilitációk, elkezdődjön a városháza épületének megújítása. A
piactér lefedését is szeretnénk megvalósítani. A jövőben arra törekszünk – a korábbi
jól bevált módszerre alapozva –, hogy az
utcák faltól falig újuljanak meg, sajnos az
elmúlt ciklusban néhány utca esetében ez
elmaradt. Szeretnénk erősíteni az önkormányzati tulajdonú DC Dunakom Plusz
Kft. szerepét. A városüzemeltető cégünktől
továbbra is egységes, jó színvonalú munkát
várunk el.
– Jó néhány európai uniós pályázat közeledik a végéhez 2015-ben, ezek közül a leglátványosabb talán a Deák-ház felújítása. Szoros a pályázatban meghatározott határidő,
sikerül majd tartani?
– A Deák-ház felújítása kapcsán nemcsak
az időjárás az egyetlen bizonytalansági tényező: kötelező régészeti feltárás is zajlik,

aminek az időtartama szintén felülírhatja
a kivitelezés menetrendjét. A határidő módosítására van módunk – bár nem egyszerű az eljárás –, és már látszik, szükség is
lesz rá.
A Deák-ház mellett a történelmi városközpont rehabilitációjára is szükség van, természetesen a hosszú távú terveink között
szerepel a megvalósítása: a Szentháromság
tér megújítására évekkel ezelőtt elkészültek
a tervek, és rendezni szeretnénk a múzeum
épülete előtti parkolót is, hogy a főutca felújításának folytatásakor ehhez a szakaszhoz már ne kelljen hozzányúlni.
– A jogszabályok lehetőséget adnak az önkormányzatoknak új adók kivetésére. Élnek
majd vele?
– 2014 év végén új adónemek bevezetésére
az idő rövidsége miatt már nem lett volna
lehetőség, hisz a rendeletet meg lehetett
volna ugyan alkotni, de azt kommunikálni, társadalmasítani, elfogadtatni már
nem. Nem zárom ki egy új adó bevezetését,
amennyiben olyan helyzetbe kerül a város,
ami indokolhatja, de egy ilyen lépést alaposan át kell gondolni, komoly, megfontolt
előkészítő munka szükséges a döntéshozatalhoz.
– Paks jövője szorosan összefügg az erőmű
bővítésével. Mit éreznek majd ebből a paksiak?
– Az orosz partnerek már konkrét kérdésekkel és kérésekkel kerestek meg bennünket 2014 decemberében, és természetesen
mi is vázoltuk elképzeléseinket. Szeretnénk, ha minden szolgáltatási ágban többségében a térség vállalkozásai végezhetnének munkát. Ahol hozzávetőleg ötezer
ember dolgozik majd azonos időben, ott
jelentős lehetőségek nyílnak nemcsak paksi, de megyei vállalkozásoknak is. Fontos,
hogy az itt megtermelt profit nagy része
helyben maradjon, bízom abban, hogy az
erőmű-építkezés ideje alatt megerősödött,
tőkeerős foglalkoztatók talpon tudnak
maradni. Azon dolgozunk, hogy a bővítés
legtöbb előnyét a város és a régió ki tudja
használni, és emellett a lehető legkevesebb
kár érje településünket és környezetét.
– Mit kíván Paksnak, a paksi polgároknak
az új esztendőben?
– Jó egészséget kívánok mindenkinek,
mert az a legfontosabb. Nyugodt családi
életet és azt, hogy azok a tervek, amelyeket
Paks városa a bővítéssel kapcsolatban megfogalmazott, megvalósuljanak, hiszen ez
minden városlakó közös érdeke.
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Az óév beruházásaiból válogattunk
Tucatnyi utca, két tömbbelső újult meg, számos önkormányzati intézmény korszerűsödött 2014-ben. Záportározó
épült, átadták a gyógyfürdőt
és elindult a próbaüzem az
új szennyvíztisztítóban. Cikkünk sorra veszi az óévben lezajlott beruházásokat.
A január átadással indult 2014ben, az év első napjaiban zárult
le a fogyatékkal élők és idősek
klubja otthonának építése. Paks
új szociális ellátóközpontjában a
hosszadalmas engedélyezési eljárás után szeptember elseje óta
biztosít a város nappali gondozást a fogyatékkal élők – mozgás-, látás- és értelmileg sérült
emberek – számára, és ebbe az
intézménybe költözött át az idősek klubja a Templom utcából.
A beruházást, melyet a Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítvány húszmillió forinttal támogatott pályázati úton, bruttó
101,6 millió forintból valósította
meg az önkormányzat.
Újabb partfalszakaszok váltak
biztonságossá 2014-ben: az építkezés a dunakömlődi Csárda
utcában, illetve Pakson, a Petőfi
utcában zajlott. Dunakömlődön
tégla támfalat, illetve betontámfalakat épített a kivitelező, vala-

mint egy lakóház megerősítése
is része volt a projektnek. Pakson a Petőfi utca 9.-nél, a Csonka köz alatt épült meg a támfal.
A közel 220 milliós beruházás
95%-os európai uniós támogatással valósult meg, a műszaki
átadást júniusban tartották.
Napelemes rendszerek kiépítésére több mint 130 millió
forint támogatást nyert az önkormányzat. A város gyermekintézményei közül a Paksi Benedek Elek Óvoda tagóvodáinak,
a Paksi Napsugár Óvoda intézményeinek épületeire kerültek
fel az energiamegtakarítást segítő naperőművek. A decemberben lezárult programnak
köszönhetően a Csengey Dénes
Kulturális Központban és a Városházán is működnek már a
takarékos gazdálkodást segítő
rendszerek.
Március elején kezdődött és június végén zárult a Gesztenyés
úti parkoló egy részének felújítása. A beruházást az önkormányzat saját forrásból valósította meg, összköltsége 57 millió
forint volt. Az út az eredetihez
hasonlóan aszfalt-, a parkoló
térkő burkolatot kapott.
Ugyancsak márciusban átadták
a megújult Fehérvári utat és Kereszt utcát. A főként állami és

uniós támogatásból megvalósult útfelújítás költsége mintegy
40 millió forint volt. A Magyar
Közút Nonprofit Kft. kezelésében lévő Paks–Cece összekötő
út több mint egy kilométeres
szakaszának korszerűsítéséhez
a paksi önkormányzat is hozzájárult: 7,2 millió forintot fordított a város a szegélyek és kapubejárók javítására, pótlására.
Március közepére készült el az
Fenyves–Árnyas
tömbbelső
felújítása. A kivitelezést 2013
őszén kezdte meg az önkormányzat megbízásából a DC
Dunakom Plusz Kft. Az építkezés része volt többek közt új
játékelemek kihelyezése, térkövezés, lépcsőépítés, megújult a
közvilágítás, locsolóhálózatot
építettek ki, valamint csapadékvíz-elvezetési és kertészeti
munkálatokat is végeztek. A
tömbbelsőben igazi különlegességek is helyet kaptak a sétányokon: a rózsakert, a fűszerés gyógynövénykert mellett egy
fűzfaalagút is készült. A tömbbelső növényekkel gazdagon
beültetett, játszótéri elemekkel
is ellátott modern parkká vált
a 110 millió forintos beruházás
során.
Kora tavasszal indult el a Táncsics Mihály utca alsó, Duna
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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felé eső szakaszának felújítása
is. A 25 millió forintból megvalósult beruházás keretében
mintegy 250 méter hosszan
korszerűsödött a forgalmas
útszakasz, a kivitelezés során
újakra cserélték a meglévő szegélyeket, valamint a régi aszfalt
marását követően új burkolat
készült és új útburkolati jeleket
festettek fel.
Március végén adták át a munkaterületet a Csengey Dénes
Kulturális Központ parkolóját
felújító kivitelezőnek is. A 42
millió forintos beruházásban
a terület új aszfaltburkolatot
kapott, a biztonságos gyalogos
közlekedés már forgalomlassító elemekkel biztosított, és új
mozgáskorlátozott parkolóhelyeket is kialakítottak.
A vízbázisok védőterületeinek
meghatározása, az ipari és a
mezőgazdasági tevékenységből származó szennyezések
csökkentése, a minőségi vízellátás biztosítása a célja annak a
programnak, melyet uniós pályázati támogatásból valósított
meg az önkormányzat. A mintegy 100 millió forintos projekt
2013 tavaszán indult, melynek keretében 15 ideiglenes
szennyezőforrás-feltáró és 17
megmaradó monitoringkutat
létesítettek. Az állandó kutak az áprilisi műszaki átadást
követően a Mezőföldvíz Kft.
üzemeltetésébe kerültek. A
programnak
köszönhetően
Dunakömlődön négy, Pakson
pedig 13 figyelőkút biztosítja
a város vízbázisának védelmét.
A projekt 2014 novemberében
zárult.
A Paksi Gyógyászati Központ mozgásterápiás részlege
és gyógyfürdője május elején
nyitotta meg ünnepélyesen kapuit. A projekt előkészítése öt
évig tartott, 2013 szeptemberére épült meg a létesítmény a
Strabag MML kivitelezésben. A
szükséges engedélyek beszerzését követően 2014 év elején
indult meg a próbaüzem.
(Folytatás a 7. oldalon)

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

(Folytatás a 6. oldalról)
A beruházás mintegy 1,3 milliárd forintból valósult meg.
Több mint ötven, az Országos
Egészségpénztár támogatásával
és húszféle teljes árú térítéssel igénybe vehető szolgáltatás
közül választhatnak ma már a
gyógyászati központba látogató
betegek és a fürödni, kikapcsolódni, gyógyulni vágyók.
Elektromos meghajtású tömegközlekedési és szállítójármű-hálózat létrehozását tervezi
Paks európai uniós támogatás
felhasználásával. A városi közlekedés modernizációját célzó
projekt megvalósítására májusban céget alapított a város a
Paksi Ipari Park Kft. többségi
tulajdonlásával. Sikeres pályázat esetén egy éven belül elindulhat a hálózat kiépítése Magyarországon.
Határidőre elkészült, és a műszaki átadással május végén befejeződött az Imre utca felújítása.
A 35 millió forintos beruházás
során az út burkolata mellett az
ivóvízhálózat is korszerűsödött
közel 200 méter hosszan.
Megújult a Fenyves utca 7. és a
Gesztenyés utca 15. közötti útszakasz is. A beruházás során
a társasházak ivóvízbekötő vezetékeit is kicserélték. A kivitelezés közel 30 millió forintból
valósult meg.
A nyár elejére készült el az új
záportározó a Haladás utca vé-

gén. A 40 millió forintos önkormányzati forrásból megvalósított beruházás során megépült
2500 köbméteres tározót határidőre átadták.
A nyár elején vette át a munkaterületet a Bercsényi utcában a
közbeszerzési eljáráson kiválasztott kivitelező. Már a munkálatok
kezdetekor problémák merültek
fel, az előre nem látható körülmények miatt a tervek módosítására volt szükség. Az eltéréseket
műszakilag kezelni kellett, ennek
következtében módosult a csapadékcsatorna terve, változott
a hossza és a mélysége is, így a
csatorna befogadója a tervezettől
eltérően a Kishegyi úti gerincve-

zeték lett. A sok változás miatt a
beruházást a tél előtt nem fejezhették be biztonságosan, így a
határidő módosításáról született
döntés. Az utca 2015. március
15-re készül majd el.
80 millió forintból újult meg
nyáron a Pacsirta utca. A kivitelező szakemberei az útburkolat
felújítása mellett az ivóvízvezeték-rendszert is cserélték, valamint szegélyépítés és zöldfelület-rendezés is történt.
Június végén indult el a Szedres
utcai tömbbelső rekonstrukciója a DC Dunakom Plusz Kft.
kivitelezésében. A beruházás a
Szedres utcai két épület körüli területen, a Fenyves utcában

a 17-23. számú társasház és a
Gesztenyés út 17.-től az utca
végéig lévő területen zajlott. A
helyszínen zöldfelület-rendezés
is történt és új utcabútorokat
helyeztek ki a városrészbe. A
beruházás értéke meghaladja a
170 millió forintot.
Tizenkét önkormányzati intézményben dolgoztak a nyáron a
DC Dunakom Plusz Kft. szakemberei: július elején kezdődtek
a tervszerű karbantartási, felújítási munkák. A Deák iskolában,
a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolában és a Vak Bottyán
Gimnáziumban is folytatódtak
a burkolatfelújítások. A középiskolában, valamint a lakótelepi
oktatási intézményben egyebek
mellett tantermi ajtók cseréjére
is megbízást kapott a karbantartó cég. Az óvodák közül Dunakömlődön és a Mesevárban dolgoztak a szakemberek, emellett
a városi könyvtárban lámpatestek cseréjét, a nyugdíjasklubban
terasz- és kerítésfelújítást, a járási hivatal épületén pedig előtetőépítést tartalmazott a felújítási
csomag. A Bezerédj iskolában
felújították a tornaterem padlózatát, az alsó tagozat épületében pedig újabb öt tanteremben
cserélték újra az elhasználódott
marmóleumburkolatot. Intézményei korszerűsítésére 2014ben közel 80 millió forintot fordított a város.
(Folytatás a 8. oldalon)
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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(Folytatás a 7. oldalról)
A nyár végére elkészült az erdei
futópálya, mely tovább bővítette a sportolási lehetőségek tárházát Pakson. A közel 35 millió forintból megvalósított 725
méter hosszú, 1,2 méter széles
pálya a szánkódombot öleli
körül az Ürgemezőn. Harminc
centiméter vastag, háromrétegű burkolatot kapott, legalul
15 centiméternyi zúzalékkővel,
felül pedig gumiborítással.
Húszmillió forintból szintén a
nyár végére készült el az Öreghegy utcát és az Arany János
utcát összekötő szervizút felújítása. A kivitelezési munkálatok
két hónapig tartottak.
Augusztusban lezárult az Ifjúság
út – Rákóczi iskola és Kurcsatov
utca közötti szakaszának felújítása is. A beruházás a szerződés
szerinti összegből, 31 millió forintból valósult meg. A parkolóhelyek a zöldfelület-rendezéssel
és a buszöböl átépítésével átrendeződtek kissé, de a számuk nem
változott: 58 parkolóhelyet és egy
akadálymenetes parkolót is használhatnak az arra közlekedők.
Az építkezés alatt az elöregedett,
beteg fákat kivágták, de helyettük újakat telepítettek a parkolók
melletti zöldfelületre.
Szeptemberben tudósítottuk olvasóinkat arról, hogy elkészült
az Újtemplom utca felújítása. A
mintegy 140 millió forintos be-

ruházás keretében ötezer négyzetméternyi burkolat korszerűsödött, a kivitelezés előre nem
látható műszaki problémák
miatt csúszott néhány hónapot.
Újabb fontos mérföldkőhöz
érkezett 2014 őszén a paksi
szennyvíztisztító telepet fejlesztő beruházás: elkészült az
új szennyvíztisztításra szolgáló
műtárgysor és elindult a próbaüzem. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló 800
millió forintos beruházás 2015
márciusában zárul.
Szeptember végén kezdődött el a
Kishegyi úti tagóvoda épületének
korszerűsítése. A Paksi Benedek
Elek Óvoda tagintézménye a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítvány 30 millió forintos
támogatásával újult meg. A beruházás teljes összege bruttó 62
millió forint volt. A kivitelezés
keretében utólagos homlokzatszigetelésre, lapostető-felújításra
és villamos munkálatokra adott
megbízást az önkormányzat.
Megújult ősszel a bejárati portál és új ablakok is kerültek a
nyugati homlokzatra a Pákolitz
István Városi Könyvtár homlokzat felújítási munkálatai
során. A beruházásra az önkormányzat biztosított mintegy 10
millió forintot.
Októberben indult el az a beruházás, amelynek köszönhetően
várhatóan teljesen megszűnik

a belvíz-veszélyeztetettség az
alvégen. A mintegy félmilliárd forintos költségű program
90%-os európai uniós pályázati támogatással valósul meg. A
szerződés alapján a Páli-ároknál lévő csapadékvíz-elvezetési
rendszer korszerűsödik, átépítik a Páli-árok felső szakaszán
található közel 30 ezer köbméteres, több évtizede részben
elkészült, de be nem fejezett
záportározót. Emellett új zsilip
kerül a 6-os főút alatti töltés
védett oldalára, az új műtárgyba két darab 1,6 m3/s teljesítményű szivattyút telepítenek.
A beruházás szerződés szerinti befejezési határideje 2015.
március 13.
Októberben indult el a Deák-ház és a régi postaállomás
felújítását biztosító „Paksi Metszet Örökségközpont/
Klímacentrum és Látványtár”
elnevezésű projekt kivitelezési szakasza. A megújuló Deák-házban egy kiegyezés kori
lakásbelsőt, egy szalont, egy
szobát, illetve egy konyhát alakítanak ki. A padlásra, az emeleti kiállítótérbe kerül a Duna
témáját és Paks mezővárosi
történetét bemutató kiállítás.
A jelenlegi gazdasági épületben római kori terem lesz, a
régi postaállomás épületében a
Paksi Városi Múzeum időszaki
kiállításai számára alakítanak

ki helyet. A beruházás költsége
316,5 millió forint, a befejezési
határidő 2015 áprilisa. A szerződés szerint ekkorra fejeződik
be második ütemként a nemzetközi szinten is újdonságnak
számító klímatörténeti múzeum decemberben elindult
építése is. A létesítmény 165
millió forintból készül el. A teljes projektre közel 400 millió
forint uniós támogatást nyert
városunk az Európai Uniótól,
a beruházáshoz mintegy 500
millió forint önrészt biztosít az
önkormányzat.
Ivóvízgerinc-rekonstrukciót végeztek 400 méteren, valamint
ezzel együtt a házi bekötéseket
is kicserélték a Fecske utcában,
ahol az útburkolat rekonstrukciójára adott megbízást az
önkormányzat. A 44 millió forintos felújítás október utolsó
napjaiban fejeződött be.
A mai kor követelményeinek
megfelelő konyhatechnológia
biztosítja az étkeztetés technikai feltételeit a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában,
ahol az étkezde, valamint a
gazdasági szárny felújítására
224 millió forintot biztosított a
város. A beruházás keretében
sorompóval ellátott kártyás
beléptetőrendszer is készült az
intézmény Gagarin utca felőli
bejáratánál.
Dallos Szilvia
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Atomerőmű

Partnerre találtak
az oroszországi szövetségben

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

Határozatlan időre szóló megállapodást kötött az Atomerőműveket Befogadó Oroszországi
Városok Szövetségével a paksi
atomerőmű térségében élőket
képviselő TEIT. Az erről szóló
szerződést tavaly év végén Pakson írták alá azt követően, hogy
a szervezetek bemutatták egymásnak eddigi eredményeiket,

céljaikat. A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás tagja a hasonló
szövetségek által létrehozott
nemzetközi szervezetnek, de ez
az első ilyen jellegű, kétoldalú
szerződése, szögezte le dr. Bálint József elnök. Azt mondta,
fontos számukra, hogy éppen
az atomenergia békés célú fel-

használásában jelentős szerepet
vállaló Oroszországban találtak
partnerre. Az együttműködés
keretében pedig tapasztalataikat szeretnék kicserélni. A TEIT
múltja miatt tud segítségére
lenni új partnerének, az orosz
szövetség pedig azért különleges, mert tizenhárom térségben érdekelt. Gorcsanjuk Pjotr
Petrovics, az Atomerőműveket
Befogadó Oroszországi Városok Szövetsége elnöke, egyben
Volgodonszk
polgármestere hangsúlyozta, hogy vállalt
feladatuk az adott területek
gazdasági, kommunális, infrastrukturális fejlesztéseinek
felgyorsítása, a települések közötti tapasztalatok cseréje, az
atomerőművekre
vonatkozó
információ továbbítása. – Álláspontunk szerint azon embereknek az életszínvonala, akik
nukleáris létesítmények közelében élnek, magasabb kell, hogy
legyen, mint az ország egyéb
területein élőké – húzta alá.
A megállapodás aláírását az

oroszországi
atomerőművek
környezetét bemutató fotókból
készült kiállítás megnyitójával
kötötték össze. A képek érdekessége, hogy készítőjük paksi, és a
paksi atomerőművet körülvevő
állat- és növényvilágról készült
képekről vált ismertté. Vincze
Bálint, az atomerőmű tipográfusa fotóival régóta igazolja a létesítmény azon állítását, miszerint
az atomerőmű környezetbarát
technológia, fejtette ki Hamvas
István vezérigazgató a megnyitón. Vincze Bálint a Roszatom
felkérésére az orosz nukleáris
létesítmények környezetét is
lencsevégre kapta. Az így született képek szolgáltak kezdetéül a magyar és orosz települési
szövetség együttműködésének.
Csurilova Szvetlana Viktorovna,
a fenti szövetség titkára, a
Roszatom konszern kommunikációs igazgató-helyettese azt
mondta, a képek jövőre vándorútra indulnak Oroszországban
és minden bizonnyal annak határain túl is.
Vida Tünde

Lázár János felügyeli a bővítést
A nemzetgazdaság szempontjából kiemelt fontosságú és az
energiaellátás biztonsága szempontjából alapvetően szükséges
beruházásnak tartja a kormány
a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos
beruházást. A Magyar Közlönyben december végén megjelent
kormányhatározat szerint a bővítést a Miniszterelnökséget vezető miniszter, azaz Lázár János
felügyeli.
A december 30-án életbe lépett,
a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos
egyes feladatok meghatározásáról szóló kormányhatározat szerint legalább félévente

jelentést kell majd készíteni a
kormány számára a beruházásról. A jelentésnek ki kell térnie
arra, hogy áll a paksi bővítés
műszaki-nukleáris biztonsági,
pénzügyi, társadalmi, médiaés foglalkoztatáspolitikai szempontból, áll az MTI hírében.
A kormány áttekinti a nukleáris létesítmények előkészítését, megvalósítását, működését
érintő hatósági eljárásokra vonatkozó és az ezekhez kapcsolódó jogszabályokat, aktualizálják
őket és megteremtik köztük az
összhangot. Az érintett miniszterek egyebek mellett javaslatot
tesznek azokra az intézkedésekre, amelyekre szükség van a be-

ruházással összefüggő hatósági
eljárásokban érintett hatóságok
szakmai felkészítéséhez, illetve
anyagi és humánerőforrásaik
biztosításához. A kormányhatározat szerint a beruházás során
a hazai energetikai ipar versenyképességének fokozásával
biztosítható a legnagyobb mértékű beszállítói arány, ennek érdekében beszállítói programot
indítanak, amelynek szervezeti
kereteit és forrását biztosítják.
Kutatás-fejlesztési célprogramokat is indítanak annak érdekében, hogy a megfelelő műszaki-tudományos szakértelemmel
bíró szakembergárda rendelkezésre álljon, továbbá egyéb in-

tézkedéseket tesznek a további
humánerőforrás megteremtése
érdekében.
A kormányhatározat arra is
kitér, hogy a műszaki kutatás-fejlesztésben való részvétel
megfelelő alapot ad a hazai, tervezésben, gyártásban, szerelésben, építésben, kivitelezésben
jártas intézmények, vállalkozások felkészülésére a beruházásban való közreműködéshez,
ezért indokolt, hogy ezek a
vállalkozások részt vegyenek
egy lehetőleg magyarországi telephelyen épülő, IV. generációs
kutatóreaktorhoz kapcsolódó,
üzemanyagot vizsgáló laboratórium építésében.
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Új korszak vette kezdetét 2014-ben
Korszakhatárnak tekinthető
az atomenergia hazai alkalmazásában a 2014-es esztendő.
Előbb államközi egyezmény
született arról, hogy újabb két
blokkot építenek Pakson, majd
a három erre vonatkozó szerződést is megkötötték. Közben
a paksi atomerőmű második
blokkja is megkapta az engedélyt a tervezett időn túli üzemelésre. A három választás
mindegyikén a politika színterévé vált az atomenergia ügye.
Kormányközi
megállapodás
született a paksi atomerőmű bővítéséről hazánk és Oroszország
között. Magyar részről Németh
Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter, míg orosz részről Szergej
Kirijenko, a Roszatom elnöke
írta alá az egyezményt Orbán
Viktor magyar miniszterelnök
és Vlagyimir Putyin orosz államfő jelenlétében január 14-én. A
Roszatom állami atomenergetikai konszern két új erőműblokkot épít Pakson. A 10 milliárd
eurós, tender nélküli beruházáshoz Oroszország államközi hitelt
biztosít, amelynek futamideje
30 év. A kormány hangsúlyozta,
hogy az elkészült erőmű magyar
állami tulajdonban marad.

A bejelentés hatalmas vihart
kavart, rengeteg támadás érte a
kormányt azért, mert mellőzte a
korábban sokat emlegetett tender kiírását, és kétoldalú megállapodást kötött. Április elsején
jelent meg orosz forrásokra hivatkozva a hír, hogy Oroszország
és Magyarország aláírta a paksi atomerőmű bővítésére szánt
mintegy 10 milliárd eurós állami
hitelnyújtásról szóló kormányközi megállapodást is.
Még ezt megelőzően megtartotta szokásos évértékelő sajtótájékoztatóját az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. Itt elhangzott,
hogy újabb sikeres évet zárt és a
hazai áramtermelés több mint
felét adta Paks. A rendelkezésre
állás, társadalmi elfogadottság és
dolgozói elégedettség egyaránt
magas, a biztonsági mutatók és
biztonsági kultúra folyamatosan
javul. Az év során nem volt egyetlen olyan eset sem, ami felkerült
volna a Nemzetközi Nukleáris
Eseményskálára, a kisebb jelentőségű esetek száma pedig negatív
rekordot döntött. Változatlanul
Pakson állították elő a legolcsóbban az áramot, az 1 KWh-ra jutó
árbevétel 12,71 forint volt.
Február végén Pakson mondta
el Németh Lászlóné nemze-

ti fejlesztési miniszter, hogy a
paksi atomerőmű kapacitásának
fenntartását szolgáló beruházás,
a két új blokk megépítése felpörgeti a gazdaságot, 1%-kal növeli
a GDP-t, 8-9 ezer embernek ad
munkát, a felkészült hazai vállalkozások pedig kihasználva
a 40 százalékos hazai részvételi arányt szintén munkához
juthatnak, a bővítés által 13
százalékos villamosenergiaárcsökkenés érhető el.
Elfogadta középtávú stratégiáját az MVM Magyar Villamos
Művek Zrt. közgyűlése. Ebben
kiemelt szerepet tulajdonított
a nukleáris kapacitás fenntartásának. Mint indokolták, a
nemzetközileg elismert, jelenleg
is magas szintű nukleáris biztonság fenntartása és további
fejlesztése mellett a paksi atomerőmű üzemidő-hosszabbítási
programjának folytatása, a teljesítménynövelés újabb lehetőségeinek vizsgálata, valamint az új
atomerőművi blokkok létesítési
feltételeinek megteremtése és a
beruházás megvalósítása is fontos eleme a stratégiának.
A Magyar Nemzet munkatársa,
Dékány Lóránt kapta az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. újságírók
számára 1992-ben alapított kiFotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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tüntetését, az Urántollat. A Paksi
Atomerőmű Kiemelt Szállítója
címet az MVM OVIT Zrt.-nek
adományozták. Az atomerőmű
hagyományos majálisán több
mint hetven munkavállaló kapott elismerést, kiváló karbantartókat, üzemeltetőket jutalmaztak. Ötszázezredik látogatóját
fogadta az atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontja. Az
1995 óta működő létesítmény
félmilliomodik vendége a budapesti Wesselényi Miklós Műszaki
Szakközép- és Szakiskola diákja,
Beck Ádám volt.
2014 nyarán földtani vizsgálatok kezdődtek a Paks térségében fekvő településeken az
atomerőművi blokkok létesítéséhez kapcsolódóan. Az MVM
Paks II. Atomerőmű Fejlesztő
Zrt. sajtótájékoztatón, majd lakossági fórumon számoltak be
arról, hogy a telephely-vizsgálati
program célja az olyan veszélyek
és körülmények meghatározása,
amelyeket az új atomerőművi
blokkok tervezésénél és biztonságának elemzésénél figyelembe
kell venni.
Szeptember végén az MVM
székházába hívták a sajtót, hogy
az atomerőmű-bővítés részleteiről adjanak tájékoztatást. Aszódi
Attila kormánybiztos, az MVM
Magyar Villamos Művek és az
MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. vezetői vázolták a
tervezett menetrendet. Arról beszéltek, hogy a paksi ötös blokk
2025-ben, a hatos egy vagy két
évvel később kezdheti meg az
áramtermelést.
Októberben a paksi atomerőmű
hármas blokkján – hosszú előkészítés után – elkezdték az új, második generációs orosz fűtőanyag
tesztelését. Az új üzemanyag
előállításánál 4,2 helyett 4,7 százalékos dúsítottságú urán-235
izotópot használnak. A módosított üzemanyag jobb fogyasztási
és üzemeltetési tulajdonságokkal bír, hosszabb üzemelési időt
eredményez, így javítja az atomerőművek gazdaságosságát.
(Folytatás a 11. oldalon)

(Folytatás a 10. oldalról)
Az MVM Magyar Villamos
Művek Zrt.-től közvetlenül állami tulajdonba került a paksi
kapacitásfenntartás irányításáért
felelős társaság, az MVM Paks
II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. Az
MVM közgyűlése október 15-én
döntött arról, hogy az atomerőmű-fejlesztő társaság részvényeit
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt. útján átruházzák a Magyar
Állam részére.
A kollektíva legkiválóbbjait jutalmazta az atomerőmű a 23. alkalommal tartott Céggyűrű ünnepségen. Húsz jelenlegi dolgozó
mellett Szabó Benjamin egykori
kormány-, illetve miniszteri biztos, az atomerőmű volt vezérigazgatója is kapott Céggyűrűt.
2014-ben újabb félmilliárd forinttal támogatta a térség fejlesztését az atomerőmű által
alapított Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány. Az első
fordulóban huszonegy, a másodikban tizenkilenc pályázó kapott támogatást. Az alapítvány
11 milliárd forintnyi fejlesztést
segített realizálni, ami azt jelenti, hogy minden forint támogatás további öt forintot tudott
mozgósítani az alapítvány működésében érintett területen.
Lezárult az a nemzetközi képzési program, amelyben vietnami
szakemberek vettek részt nukleáris témájú továbbképzésen
Magyarországon. A hallgatók a
BME Nukleáris Technikai Intézetében, majd a paksi atomerőműben szereztek helyszíni,
elsősorban gyakorlati tapasztalatokat. 2012-től öt csoportban
majdnem kétszázan bővíthették
ismereteiket.
A paksi atomerőműben magyar
kérésre nemzetközi, úgynevezett OSART-vizsgálat zajlott.
A Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség égisze alatt működő
szakembergárda jó benyomásokkal távozott, nem tárt fel a
biztonságosságot megkérdőjelező hibát. Az OSART-team vezetője, Pierre Gest azt mondta, benyomásaik nagyon jók, a paksi
atomerőmű jó szinten üzemel,
odafigyelnek az üzemeltetés biztonságára.

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Az Országos Atomenergia Hivatal az MVM Paks II. Atomerőmű
Fejlesztő Zrt. kérelmére lefolytatta az engedélyezési eljárást és
kiadta a paksi telephelyen létesítendő új atomerőműre vonatkozó telephely-vizsgálati és -értékelési engedélyt.
Bálint Józsefet, Kalocsa polgármesterét választotta elnökévé a
Társadalmi Információs és Településfejlesztési Társulás. Az alelnöki tisztet továbbra is Gáncs
István, Tengelic polgármestere
tölti be. A pénzügyi bizottság elnökének Süli Jánost, az ellenőrző
bizottság vezetőjének Fülöp Jánost (Fadd) választották.
Az egyes után immár a kettes
blokk is megkapta az engedélyt
az üzemidő-hosszabbításra. A
paksi atomerőmű erre vonatkozó
kérelmét pozitívan bírálta el az
Országos Atomenergia Hivatal.
A blokk 1984-ben kezdte meg
a termelést, új engedélye 2034.
december 31-ig szól.
Újabb négy modult építenek a
paksi atomerőmű szomszédságában lévő, jelenleg húszkamrás Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolójában; a bővítéshez szükséges talajcserét és a védelmi
rendszer átépítését elvégezték
a kijelölt területen. 2014-ben
8077 darab kiégett üzemanyagkazettát helyeztek el a létesítményben. A bátaapáti Nemzeti
Radioaktívhulladék-tárolóban

már 3249 hordó atomerőműből
származó kis és közepes aktivitású hulladék került végleges
helyére. Mindkét létesítményben újabb kapacitások kiépítésén dolgoznak – mondta el dr.
Kereki Ferenc, a társaság ügyvezető igazgatója a társaság évzáró
sajtótájékoztatóján.
A társaság 2014-ben mintegy
12 milliárd forintot fordított
létesítményei
üzemeltetésére,
fejlesztésére, kutatásainak finanszírozására. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft.
programjainak végrehajtásához
a Központi Nukleáris Pénzügyi
Alap nyújt fedezetet, melynek
legnagyobb befizetője a paksi
atomerőmű.
December elején aláírták a paksi atomerőmű két új blokkjának létesítésére, üzemeltetésére,
üzemanyag-ellátására vonatkozó
szerződést. Kulcsrakész atomerőművet kérünk két blokkal
a Roszatom vállalattól, amit 80
százalékban orosz hitel, 20 százalékban hazai forrás fog finanszírozni. Azt szeretnék, ha teljes
felelősséggel, nagy biztonságú,
nagy megbízhatóságú, villamos
energiát olcsón előállítani képes
blokkok épülnének Pakson, a
mostaniaktól északra – így öszszegezte Aszódi Attila kormánybiztos a legfontosabb tényeket.
Beszélt a három szerződés legfontosabb elemeiről, a blokkok

építésének finanszírozásáról és a
következő időszak teendőiről is.
Együttműködési megállapodást
kötött az Atomerőműveket Befogadó Oroszországi Városok
Szövetségével a paksi atomerőmű térségében élőket képviselő
TEIT. Az erről szóló szerződést
december 18-án, Pakson írták
alá. A megállapodás határozatlan időre szól, célja, hogy egymás
tapasztalatait megismerjék, a jó
gyakorlatokat átvegyék az atomenergiáról szóló ismeretterjesztés, a térségfejlesztés területén.
Legalább félévente jelentést kér
a kormány arról, hogyan áll a
paksi bővítés műszaki-nukleáris
biztonsági, pénzügyi, társadalmi,
média- és foglalkoztatáspolitikai
szempontból.
A paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos
egyes feladatok meghatározásáról szóló, december 30-án hatályba lépett kormányhatározat
szerint áttekintik a nukleáris létesítmények előkészítését, megvalósítását, működését érintő
hatósági eljárásokra vonatkozó
és az ezekhez kapcsolódó jogszabályokat, aktualizálják őket és
megteremtik a szabályok közötti
összhangot. A kormány kutatásfejlesztési célprogramokat indít,
intézkedéseket tesz a humánerőforrás biztosítására és a hatóságokat felkészíti a feladatra.
Vida Tünde
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Őket díjazta a város
A mindenkori paksi képviselő-testület által alapított díjak
adományozásáról évente vagy
kétévente döntenek a beérkezett
javaslatok alapján. 2014-ben hat
elismerést adtak át. Összefoglalónkban a Paksi Hírnök archívumából idézzük fel ezeket az
ünnepi pillanatokat, kiemelve a
díjazottak néhány gondolatát.

Fotók: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Fotó: Magánarchívum

– Különösen megtisztelő, hogy a
paksiak számon tartanak, figyelemmel kísérik pályafutásomat,
és méltónak tartanak erre a díjra. Hálás vagyok a paksiaknak,
minden támogatómnak, aki
segített eddigi szakmai utamon
– nyilatkozta lapunknak Berta
Alexandra, aki a Paks Kultúrájáért díjasok köréhez csatlakozhatott 2014-ben. Kiemelte,
hogy manapság divatossá vált
az a szemlélet, hogy a magyar
népzenét feldolgozva, más stílusokkal keverve kell megmutatni
a hallgatóságnak, mert így befogadhatóbb. Ezzel szemben ő azt
vallja, hogy népzenei kincsünk
önmagában, a maga nagyszerűségével, őszinteségével, tisztaságával gyönyörű. Ha hitelesen,
élményszerűen adják elő, akkor
megvan a hatása a közönségre.
A Junior Príma-díjjal is elismert
citerás népdalénekes előadóművész, népzenetanár a magyar
kultúra napja alkalmából rendezett városi ünnepi esten vehette
át a Paks Kultúrájáért kitüntetést,
amelyet 2004-től kétévente ítél
oda a képviselő-testület azoknak,
akik a város kultúrájáért, hazai,
illetve nemzetközi elismertségéért maradandót alkottak.
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Paks a világ legnyugodtabb helye
– mondta rendőrként és magánemberként is őszinte meggyőződéssel Simon Szilárd, akivel
annak apropóján beszélgettünk,
hogy Paks Közbiztonságáért
Díjat kapott. A város példaértékű közbiztonságának okát
több dologban látja. Elsőként
említette, hogy az atomerőmű
és a város munkahelyteremtő
képességének köszönhetően a
lakosság jelentős többségének
van megélhetése, de kiemelte a
térfigyelőkamera-rendszer viszszatartó erejét és azt is, hogy
Paks kisváros, ahol az emberek
figyelnek egymásra, és szólnak,
ha valami gyanúsat észlelnek.
Mindennek eredményeként kevesebb a bűncselekmény a városban, így több idő jut egy-egy
ügy maradéktalan megoldására, ami megmutatkozik a Paksi
Rendőrkapitányság kiváló felderítési mutatójában. Arról is beszélt, hogy nem készült öröktől
fogva rendőri pályára, de nem
bánta meg egy pillanatig sem,
hogy az egykori toborzó előadás
hatására erre az útra lépett. A
nagyvenyimi fiatalember házassága révén került Paksra, 1996
óta a Paksi Rendőrkapitányság
munkatársa, jelenleg a nyomozó
alosztály vezetője. 2001 óta családjával Györkönyben él.
Két ember, akik mindketten hivatásnak, egyben örömforrásnak
tekintik a tanítást. Közös bennük az is, hogy 2014-ben nekik
ítélték a Gyermekeinkért Díjat.
Horváthné Szabó Julianna, a
Paksi Vak Bottyán Gimnázium
matematika–fizika szakos taná-

ra elmondta, az elmúlt évtizedekben soha nem érezte, hogy a
munkája unalmas, monoton lenne, szerinte a pedagógushivatás
kifejezetten kreatív munka. Azt
vallja, hogy egy jó pedagógusnak
folyamatosan meg kell újulnia, és
nemcsak a gyakran változó követelmények miatt, hanem elsősorban azért, hogy mindenkori
tanítványaihoz alkalmazkodjon,
figyelembe vegye személyiségüket, korábbról hozott ismereteiket, teherbíró képességüket,
érdeklődésüket, egyéni problémáikat, pillanatnyi hangulatukat. Az ELTE után tanárként tért
vissza egykori középiskolájába.
Osztályfőnökként ötödik osztályát vezeti, segíti. Folyamatosan
képezi magát, az utóbbi időben
kiemelten a tehetséggondozás
területén. A természettudományos munkaközösség vezetője,
matematika szakköri munkájával is hozzájárult ahhoz, hogy
számos tanítványa ért el kiemelkedő eredményt különböző tanulmányi versenyeken. Számára
a legfontosabb értékek a kitartó,
szorgalmas munka, a becsületesség, az emberség, a jó közösség.
Ha valakiben nincs meg az elhivatottság, nem biztos, hogy a
pedagóguspályán marad, vagy
ha mégis, nem valószínű, hogy
jól fogja érezni magát. Így vélekedik Sztakó Imre, aki az elmúlt
tizennyolc esztendő alatt a Paksi
I. István Szakképző Iskola tantestületének pótolhatatlan tagja lett.
Fontosnak tartja, hogy diákjait
képességeiknek megfelelően tanítsa, készítse fel őket a vizsgákra. Tanítványainak szüleivel is jó

kapcsolat kialakítására törekszik,
s ezen a területen is eredményesen munkálkodik – mondta el.
Az osztályfőnöki munkaközösség
vezetőjeként oroszlánrészt vállal
az iskola hagyományos programjainak megszervezésében és
lebonyolításában, illetve ebben a
minőségében a kezdő kollégákat
segíti tanácsaival, tapasztalatainak
átadásával. Rendszeresen szervez
kirándulásokat, közreműködésével olyan diákok is eljuthattak
Magyarország különböző tájaira,
illetve határainkon túlra, akiknek erre szociális helyzetük miatt
egyébként nem lett volna lehetőségük. A tantestület tagjainak
szavazatai alapján 2013-ban megkapta az Év Tanára Díjat iskolájában. A Gyermekeinkért Díjat a
városi pedagógusnapi ünnepségen vették át a kitüntetettek.
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

– Nagyon meghatódtam, teljesen
váratlanul ért. Bizonyára az is szerepet játszott ebben, hogy idén lett
harmincéves a karate szakosztály
– reagált az elismerésre Záborszki
Zoltán, a Paks Város Sportjáért
Díj 2014-es kitüntetettje.
(Folytatás a 13. oldalon)

(Folytatás a 12. oldalról)
A díjazott több mint harminc
évvel ezelőtt szentelte életét ennek a sportágnak, hétdanos
karatemester, kezdettől a Paksi
Sportegyesület karate szakosztályának vezetője. Az eltelt évtizedek
alatt több ezer gyermeket edzett,
instruktorokat, bírókat, versenyzőket, sok feketeöves sportolót nevelt, akik messzire vitték a város, a
sportegyesület jó hírét. Mindeközben arra is gondot fordított, hogy
folyamatosan képezze magát,
aktívan részt vegyen a magyar és
nemzetközi karateéletben. A legnagyobb sikert a tavalyi Európabajnokságon érték el, ahonnan hét
egyéni éremmel és csapatezüsttel
tértek haza. Záborszki Zoltánt a
rengeteg jó eredmény, az elismerések nem teszik kényelmessé, sőt
tovább akar tanulni, fejlődni, nem
elfeledni a kezdők lelkesedését.
Szerinte, aki azt tartja magáról,
hogy a csúcsra ért, annak már lefelé vezet az útja.
Fotók: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Mindenkor precízen és segítőkészen dolgozik Bachmann Józsefné
ügyintéző, a köztisztviselők elismerésére alapított Deák Ferencdíj kitüntetettje. Pályafutása a közszférában 1979. szeptember 1-jén
kezdődött a Paksi Járási Hivatal
Igazgatási Osztályán. A járási hivatalok megszűnésével, 1985-ben
került a Paksi Városi Tanácshoz,
1990 óta a Paksi Polgármesteri
Hivatal köztisztviselője, így tulajdonképpen a közszférában eddig
eltöltött harmincöt esztendőből
közel három évtized egy munkahelyhez köti. Jelenleg a műszaki
osztály beruházási csoportjának
munkatársa. Feladata a műszaki
tervtár gondozása, a beruházásokkal kapcsolatos szerződések,

számlák nyilvántartása, különböző kimutatások, táblázatok számítógépes feldolgozása és a térinformatikai projekt adminisztrációs
feladatainak elvégzése. Részese
volt az első műszaki tervtár megalkotásának, majd a térinformatika projektnek. Mint mondja, a
szüleitől azt tanulta, hogy ha az
ember valamilyen problémával
találja szemben magát, akkor
minden körülmények között a
megoldásra kell törekednie. Ennek szellemében munkálkodik.

A Pongrácz Sándor-díjat a képviselő-testület Papp Katalinnak
ítélte 2014-ben. A területi védőnő szerint a jó szakembert az jellemzi, hogy szereti a gyerekeket,
szót ért a szülőkkel, képes bizalomra épülő, jó kapcsolatot kialakítani velük és szakmai tudása
naprakész. Papp Katalin 1997-től
Madocsán, illetve Bölcskén volt
védőnő, 2005 őszétől dolgozik
Pakson. Elmondta, hogy munkája nagy odafigyelést, állandó
megújulást, tanulást igényel.
Mérföldkő volt eddigi szakmai
pályafutásában, amikor a Semmelweis Egyetem és a Szoptatásért Magyar Egyesület szoptatási
szaktanácsadó képzésén IBCLC
oklevelet szerzett. A mindennapi
védőnői feladatok és a kollégáival
közösen szervezett várandós-,
illetve szülésre felkészítő foglalkozássorozatok mellett így már
laktációs szaktanácsadóként is
tevékenykedhet. A végzettség
megszerzéséhez szükséges kutatása adta az alapját annak a
pályamunkának, amellyel 2012ben első helyezést ért el az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara és a Magyar Védőnők
Egyesülete országos pályázatán.
Kohl Gy.

Nemcsak a nyelvtudás számított
A Paksi Deák Ferenc Általános
Iskola nyerte meg 2014-ben a
„Sprich Deutsch!” elnevezésű
német nyelvi vetélkedőt. A Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Magyar Úttörők
Szövetsége Paksi Elnöksége minden esztendőben a nemzetiségek
napjához kapcsolódóan szervezi
meg a tudáspróbát a német nemzetiségi hagyományok megőrzése és a magyarországi németek történetének megismerése
jegyében, lehetőséget teremtve
arra, hogy a felső tagozatos általános iskolások gyakorolhassák
a német nyelvet. A vetélkedőre
a Deák, a Bezerédj és a II. Rákóczi iskolából is nevezett csapat,
amelyek különböző feladatok,
gyakorlatok, tesztek megoldásával adtak számot német nyelvtudásukról, ismereteikről. A
soros vetélkedés fő témája a magyarországi németek irodalma
volt, ugyanakkor hangsúlyosan

jelent meg Dunakömlőd története. A tapasztalat azt mutatja,
hogy az immáron tizenkét éves
múltra visszatekintő vetélkedő
iránt nem csökken az érdeklődés, aminek okát az ötletgazda
Mezősi Árpád abban látja, hogy
a gyerekek ebben a korban már
komolyan érdeklődni kezdenek
gyökereik felől, illetve hogy a
paksi iskolákban hosszú ideje
magas színvonalú német nemzetiségi nyelvoktatás zajlik. A tudáspróba helyszíne 2014-ben is a
német önkormányzat klubhelyisége volt. Mivel a program ideje
közel esik karácsonyhoz, a házigazdák ez alkalommal is gondoskodtak az ünnepi hangulatról, teával, süteménnyel, szaloncukorral
kínálták a négyfős formációkat és
kísérőiket. A játékos, vidám vetélkedést Pápista László harmonikajátékával nyitották, a zsűriben helyet foglalt Josef Kanter szakadáti
író-költő.
-gyöngy-

Születésnapot
ünnepelt
a Hársfa utca
Fotó: TelePaks

Hetvenfős ünneplő társaság
köszöntötte a kilencvenedik
életévébe lépő Haáz Józsefet a
Hársfa utcában még karácsony
előtt, az összejövetel meglepe-

tés volt Jóska bácsi számára.
A mértékletesség és a család
szeretete a hosszú élet titka –
vallja az ünnepelt, aki születése
óta szinte végig a Hársfa utcában élt, és úgy vélekedik, kevés
ilyen összetartó utca van, mint
az övék.
Orbán Viktor miniszterelnök
üdvözletét Süli János polgármester és Tell Edit alpolgármester vitte el a szépkorúnak,
az utcabeliek pedig az ünnepség, a koccintás és a torta mellett egy fotóalbummal is meglepték, melyben valamennyiük
fényképe ott sorakozik.
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Kő és bor
A fenti címet kapta a Fabro
Pincészet karácsony előtti estje,
amelyiken egy, a pincében elhelyezett, jótékony hatásúnak ítélt
mészkőtömböt avattak fel. Az
est vendége volt Hirt Ferenc országgyűlési képviselő, Süli János
polgármester és dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző is. Kovács
Sándor tulajdonos elbeszélése
szerint Kiss Zoltán mágneses
terek kutatásával, földenergiákkal foglalkozó független kvantumenergia-kutató egy éve jelezte, hogy az alsó, tizenhárom
méter mélyen lévő pincéjükben
energiamező jelenlétét érzékeli.
Kiss Zoltán, akinek szavait nem
sokkal később tőle függetlenül
megismételte a pincében járva
egy cseh kutató is, azt mondta,
kvantumfizikai számításai azt
igazolták, hogy nyolc olyan elem
van, amelyik „energiakezdeményező”. Ezek más elemekkel
összekapcsolódva energiatermelést indítanak be, kiegyensúlyozó, „rendbetevő” hatást fejtenek
ki. Ahol ezek nagyobb arányban
vannak jelen, ott jobban érzik
magukat az emberek. A benne lévő kalcium, oxigén és szén
miatt ilyen a mészkő, ezért érzik
magukat jól az emberek például a templomokban, amelyeket
mészkőből építettek, vázolta a
kutató. Azt mondta, az agyagtömb, amiben a Fabro pince
van, kalciumban, szilíciumban
gazdag. Ezek hatásait erősíti fel a
mészkőtömb azzal, hogy visszaveri a falból áradó energiát. Mivel a kvantumkommunikációban nincs szükség érintésre sem,
aki ebben a légtérben tartózkodik, ösztönösen jól érzi magát,
sőt akár gyógyulhat is, hiszen
ezek az energiák megindíthatnak betegségek által gátolt folyamatokat anélkül, hogy tudnánk
ezekről az összefüggésekről.
A 800 kilogrammos mészkőtömböt a világ szívcsakrájának
tartott Pilisből, Dobogókőről hozatták, és belevésették a
pilisszentlászlói keresztes kő
motívumát.
Vida T.
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Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Tánccal búcsúztatták az óévet
Az előző évekhez hasonlóan gálaműsort adott december végén
a paksi DunaParty Táncklub a
Csengey Dénes Kulturális Központ színháztermében. Latin
és standard táncokat egyaránt
előadtak az esten, amellyel éves
munkájukat zárták: bemutatták
új koreográfiáikat a közönségnek. Az elmúlt tizenkét hónapban folyamatosan érkeztek hozzájuk felkérések, színre léptek
többek között jótékonysági bálokon, városi rendezvényeken.
Megtartották már hagyomá-

nyos kéthavonkénti táncestjüket,
amely nyár, illetve ősz elején nagyobb szabású program. Ezeken
a rendezvényeken az érdeklődők
megismerhetik a táncklubban
folyó munkát, kedvet kaphatnak
ahhoz, hogy csatlakozzanak a
társasághoz. A klubban az utánpótlás és az ifi csapat mellett
a kezdő és a haladó felnőttek
alkotnak csoportot. Alpekné
Mihalek Andrea, Alpek Imre és
Krausz Ádám táncoktatók 2014ben összesen 78 fővel dolgoztak,
a legnépesebb a felnőtt társaság

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

volt, de az utánpótlás és az ifi csoport létszámára sem panaszkodnak. A több mint húszéves múltra visszatekintő klub oktatói azt
tervezik, hogy idén még jobban
megpezsgetik a társastáncéletet
a városban és salsa workshopot
szerveznek. A Társastánccal a
Paksi Diákéletért Alapítvány égisze alatt működő klub továbbra
is nyitott, szívesen fogadják soraikba újabb tanítványok jelentkezését, amire változatlanul az általános iskola ötödik osztályától
van lehetőség.
-gyöngy-

Botforgató
gálaest
A Paksi Twirling és Botforgató
Kulturális Sportegyesület évzáró gálaműsort tartott a Csengey
Dénes Kulturális Központban.
Az esten már hagyomány, hogy
nem csupán az egyesület érmesei,
hanem a legkisebbek is színpadra
lépnek, hogy megmutassák, mit
tanultak az évben. Mind a tanítványok, mind az edzők büszkén
zárhatják az esztendőt a szervezetnél, hiszen számos más eredmény mellett három országos bajnokságon és egy Európa-kupán is
bizonyították tehetségüket.

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Bosnyák Zoltánné
Pedagógusként, intézményvezetőként arra törekszik, hogy a
hozzájuk járó gyerekek jó alapokat kapjanak. Úgy véli, jó alapokra lehet építkezni, nem véletlen
hát, hogy pedagógusi hitvallása
így hangzik: a gyökerek persze
nem látszanak, de tudod, azok
tartják a fát. Bosnyák Zoltánné,
a Benedek Elek Óvoda vezetője,
Tera – ahogy a tősgyökeres paksi
lányt ismerik – szemmel láthatóan hálás a gyermekkorára vonatkozó kérdésért. Csillogó szemmel idézi fel a Takács György
(ma dr. Pongrácz Sándor) utcai
önfeledt éveket. Két testvérével
és az utcabeli, tucatnyi gyerekkel
a forgalommentes utcában és a
Sárgödör tér pincéi között játszottak. Most már nincs tétje, így
elárulhatja azt is, hogy a romos
présházakba a tetőkön keresztül
mentek be, a pincékben kincsek
után kutattak. Máskor hatalmas
biciklitúrákat tettek. A szünidőket az unokatestvérekkel együtt
csapatostól kovácsmester nagyapjuknál töltötték.
– Igazából nem akartam óvónő
lenni – árulja el, s felidézi azt

az időszakot, amikor 12 évvel
fiatalabb húgáért járt az óvodába, s ott nap mint nap találkozott Krasznainé Cilivel, akit
látva felmerült benne, hogy ezt
a hivatást kellene választania. A
gimnázium után mégis bankban helyezkedett el, de Cili, akivel azóta életre szóló barátságot
kötött, nyüstölte, hogy nem ott
van a helye. Ezt ő is felismerte,
mert a következő év már a Kecskeméti Óvónőképzőben találta,
ahol egy újabb mesterre talált
dr. Bodóczky Lászlóné személyében. 1981-ben kezdte pályáját a Kereszt utcai óvodában.
1999-ben a Mesevár, 2004-ben
a három tagintézményt magába foglaló Benedek Elek Óvoda
vezetője lett. A szakma nem fogadta örömmel az óvodák közös
irányítás alá vonását, az igazgatói megbízást azért vállalta, mert
így megmaradt a lehetőség arra,
hogy saját elképzeléseik szerint
dolgozzanak. A döntés helyessége igazolódott, a rendszer jól
működik, a tagintézmények vezetői jó szakemberek, a jó gyakorlatokat átveszik egymástól. Ő

pedig, ahogy a gyerekekkel való
foglalkozást, úgy az intézmények
irányítását is élvezi. Nagyon jó a
kollektíva, gyakorlott, elhivatott pedagógusok veszik körül.
Mivel többük nyugdíj előtt áll,
kicsit aggódik, hogy sikerül-e
majd olyan lelkes szakemberekkel pótolni őket, akiknek szintén
szívügyük a gyermek, az óvoda. A Mesevár óvodában, ami
beszélgetésünk színhelye is, az
„Óvodai nevelés játékkal, mesével Mesevár módra” program
alapján dolgoznak, amelynek
megalkotásában oroszlánrészt
vállalt. Gyermekközpontú, szeretetteljes és biztonságos óvodai
légkörben egyéni képességeik
szerint nevelik a gyermekeket
törekedve arra, hogy mindent
megkapjanak, amire ebben a
korban szükségük van, azaz,
hogy megteremtsék a jó alapokat, biztos gyökereket.
Az új pedagóguséletpálya-modell bevezetése sokakat megrémített, de valójában kicsit felpezsdítette az életet, mondta el
mindennapjaikról Tera. Arról
is beszélt, hogy idén áprilisban

hét ország óvodapedagógusait várják nemzetközi pályázati
programjuk keretében. 2008
óta folyamatosan megteremtik
a lehetőségét az ilyen jellegű tapasztalatcserének. Egy másik
küszöbönálló programnak, a
gyerekekkel, szülőkkel közös
olaszországi sítábornak még ennél is hosszabb időre visszanyúló
hagyománya van. Tera cikkünk
megjelenésekor oktatóképzésen
vesz részt, hogy a gyerekeket
még nagyobb szakértelemmel
tudja segíteni. A mozgás – gyermekkorától eredően – magánéletében is máig fontos számára,
a síelésen túl kerékpározik, amíg
a hideg le nem parancsolja a bicikliről, és tornázik.
A család – és nem csak a szűkebb értelemben vett – központi
szerepet játszik életében. Két
testvérével, azok családjaival is
szoros a kapcsolat. Tera büszke
nagymama, unokája, Ida egyesztendős. Egyetlen szomorúsága
csak az, hogy gyerekei távol élnek. Panna lányáék Körmenden
telepedtek le, Lackó fiuk pedig
Győrbe jár egyetemre.
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Sport

Kovács Antal:
jól áll az ASE
Az elmúlt évben is kiválóan szerepeltek az Atomerőmű
Sportegyesület versenyzői a különböző hazai, kontinentális és
világversenyeken. Világ- és Európa-bajnoki aranyak, nemzetközi
versenyeken elért dobogós helyezések, magyar bajnoki címek,
és hazai viadalokon elért számos
elsőség jellemezte a 2014-es évet.
Dr. Kovács Antalt, az ASE elnökét kértük rövid értékelésre.
– Úgy gondolom, hogy az egyre
nehezebb gazdasági helyzetben
már önmagában nagy eredmény,
hogy az atomerőmű 2014-ben is
minden teljesítését időben meg
tudta tenni az egyesület felé. Az
ASE fontos célja, hogy minél
szélesebb bázison működjön,
és itt nemcsak a versenysport
utánpótlására gondolok, hanem
a szabadidősportra. Ebben is előrelépés történt 2014-ben. Ha három-négy évre visszatekintünk,
legalább 30%-kal nőtt az igazolt

sportolók száma egyesületünkben, jelentős részük szabadidős
sportoló. Ez örvendetes, hiszen
azt jelzi, hogy egyre többen választják a mozgást. Ami az utánpótlást illeti: egyrészt nőtt a létszám többek közt a hagyományos
sportágválasztó rendezvénynek
köszönhetően, másrészt az eredményekben is meglátszott ennek
a hozadéka. Minden sportágban
jól szerepeltünk korosztályos
versenyeken, világversenyeken,
például kajak-kenuban, dzsúdóban. Kosárlabdában a kadett
csapat szenzációs eredményt ért
el, és sakkban utánpótlás szinten
is szereplők vagyunk világversenyeken. Nemcsak széles bázissal
bírunk tehát, hanem eredményeket is hoz az utánpótlás.
Ami a felnőtteket illeti: a kosárcsapat hozta a maximumot, amit
lehetett, hiszen a magyar bajnoki ezüstérem a Szolnok mögött
megfelel a realitásoknak. A Ma-

gyar Kupában szerepelhettünk
volna jobban, de minden csapat
életében lehet egy ilyen rövidzárlat, nekünk pont az a hétvége
volt ilyen – összességében elégedettek lehetünk a csapattal. Ami
a 2014/15-ös bajnokságot illeti,
itt is a dobogót céloztuk meg,
amire reális esélyt látok.
A jövő feladata ugyanakkor,
hogy megtaláljuk a junior korosztályból kiöregedett játékosok
versenylehetőségeit, hiszen aki
még nincs kész arra, hogy egy
bajnoki éremesélyes csapatban
játsszon, de már elmúlott ifi, annak is kellene lehetőséget adni.
Látom egyébként, hogy már
több fiatal jár a reggeli edzésre a
kosarasok közül is, tehát alakul a
minőség ott is.
A sakkcsapat reményeink szerint ismét a dobogón végez,
dzsúdóban három válogatott áll
olimpiai kvalifikáció környékén,
ez mindenképpen nagyon jó, és
Pupp Réka most már a felnőttek
között is eredményeket ér el. Boros Gergő kajakban jó évet zárt,
úgy tűnik, beérik a sok munka.
Mindent összevetve, azt gondolom: jól állunk.
– A középiskolát befejező gyerekek nem tudnak továbbtanulni
Pakson. Ők valamilyen szinten
elvesznek az egyesület számára?

– Erre is van megoldás. Nálunk,
dzsúdósoknál sokan tanulnak
akár levelezőn. Kiss Norbi most
fog diplomázni úgy, hogy az
edzésszáma neki a legmagasabb. Ez szerintem elhatározás
és akarat kérdése, én magam is
nappalin végeztem a közgázt.
Kicsit nehezebb, de főként ma,
az internet korában megoldható.
Persze ahogy a sportversenyekre
se lehet felkészülni az utolsó héten, a vizsgákra sem.
– Várhatóak fejlesztések a sportegyesület háza táján?
– 2015-re már elvileg megvannak azok a központi források,
amik az új dzsúdóterem létrehozását lehetővé teszik. Ez nagy
adósság a dzsúdóval szemben,
hiszen a paksi élsportok közül
egyedül ennek nincs méltó bázisa. Már kerestünk egy helyet
az ASE-pálya területén, ahol ezt
meg lehetne oldani. Ezen a téren
valószínűleg lesz előrelépés.
Ugyanakkor az atomerőmű-bővítés küszöbén, amikor jelentős számú munkaerő érkezik a
városba, érdemes lenne egy, a
kulturális és sporteseményeknek
– többek közt a kosárlabdának –
egyaránt otthont adó multifunkcionális rendezvénycsarnokot
megvalósítani. Ez egyelőre csak
tervszinten létezik.
(joko)

Évet értékelnek a PSE szakosztályai
A Paksi Sportegyesület szakosztályait Faller Gábor kérte
rövid évértékelésre.
Karate
A 2014-es év is szép eredményeket hozott a Paksi Sportegyesület karate szakosztálya számára,
amelynek versenyzői hazai regionális és minősítő versenyeken
vettek részt, illetve bírói minősítéseket szereztek. A szakosztály
karatésai több versenyen is dobogós helyezést értek el egyéniben és csapatban. Az év kiemelt
nemzetközi versenyén, a lengyelországi világbajnokságon és az
Európa-bajnokságon is egyéni
helyezéseket szereztek. Emellett
2014-ben Paks adott otthont az
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Ippon Shobu magyar bajnokságnak. – Szakosztályunkban megtalálhatóak mind az utánpótlás,
mind pedig a felnőtt versenyzők,
versenyzői taglétszámunk 25-30
fő. A 2015-ös év célkitűzései között a hazai minősítő versenyeken a legjobb eredmények elérése
szerepel, a tavaszi Európa-bajnokságon és az év végi világbajnokságon több dobogós helyezés,
valamint részvétel a hazai Ippon
Shobu minősítő magyar bajnokságon. Legeredményesebb versenyzőink Basa Mátyás, Nagy
Gergő, Varga Márton, Domokos
József, Domokos Henriett, Rauth
Hanna és Szabó Flóra Dorina volt
– számolt be Záborszki Zoltán
vezetőedző.

Labdarúgás
Az U7-től az U13-ig a Bozsikprogramban szerepelnek a Paks
labdarúgócsapatai őszi és tavaszi menetrenddel, télen pedig
teremtornákon vesznek részt.
U14-től lépnek be az MLSZ által
kiírt nagypályás bajnokságokba. Az U14-U15-ös gárdák az
I. osztályú bajnokságban játszanak: Nagy Lajos együttese a 10.,

Budapesten, a XI. kerületben
a IV-es metró és a 7-es
buszok vonalánál,
felújított, 2 szobás lakás
januártól kiadó. Érdeklődni:
+36-20/487-41-68

Orosz József tanítványai az előkelő 6. helyen állnak. A Hornyák
László trenírozta U16 az egycsoportos NB I. 12. helyén áll, ebből
a csapatból hat gyermeket igazoltak le akadémiák az év elején.
Az U18-at Kindl István edzi, ők
szintén ebben a bajnokságban
bravúros eredményekkel a felsőházba jutottak.
(Folytatás a 17. oldalon)

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

(Folytatás a 16. oldalról)
Az U17-es (Kollarics Zsolt) és
az U21-es (Osztermajer Gábor,
Tamási Gábor) csapat az NB IIes bajnokságot vezeti, a nagyobb
korosztály pontveszteség nélkül
12 pont előnnyel. Osztermajer
Gábor szakosztályvezető: – Megye első osztályban is szerepelnek
utánpótlás játékosaink, fontosnak
tartjuk ugyanis, hogy a gyerekek
felnőtt bajnokságban is szerepeljenek, fejlődjenek. A legnagyobb
eredmény azonban, amikor saját
nevelésű játékos mutatkozik be
a felnőtt csapatban. Nyolc saját
nevelésű játékos lett kerettag a
nyáron, ebből Kesztyűs, Nagy,
Hahn és Bor be is mutatkozott az OTP Bank Ligában, míg
Steinbachnak,
Szekszárdinak,
Bagónak és Máténak olyan ütemben kellene fejlődnie, hogy őket
is pályára küldhesse Csertői Aurél. A város kapacitását tekintve
a paksi utánpótlásfoci évről évre
erőn felül teljesít.
Ökölvívás
Szakosztályunk eredményességét nagyban befolyásolta, hogy
Balog Gábor és Sárközi Béla műtéten esett át. Horváth Patrik az
év elején távozott, majd később
hazatért, de csak az országos bajnokság előtt egy hónappal állt
edzésbe – kezdte összefoglalóját
Kajtár László vezetőedző. – Horváth Máté, aki Szekszárdról járt
edzésre, munkahelyi elfoglaltság
miatt abbahagyta a versenyzést.
Serdülő országos bajnokságon
Csonka József révén egy bronzérmet szereztünk, az utánpótláskorú versenyzők olimpiájáról
serdülő korcsoportban Kelemen
Barnabás és Csonka József egyaránt bronzéremig jutott. A junior korcsoportú Zsiga Zsolt ezüst-,
Libor Sándor bronzéremmel tért
haza. Horváth Patrik súlycsoportváltás után, válogatottakkal

teletűzdelt súlycsoportban az
előkelő harmadik helyet érte el –
mondta el a vezetőedző, hozzátéve: a PSE ökölvívói 19 versenyen
indultak 2014-ben, a mérleg 52
arany-, 26 ezüst-, 23 bronzérem
és egy ötödik helyezés.
Ritmikus gimnasztika
Minden eddiginél több versenyen vettünk részt, magas versenyzői létszámmal – kezdte az
évértékelést Falusi Lívia vezetőedző. A Berczik Sára-emlékverseny egyéni országos döntőjében
számos jó minősítéssel végeztek,
a diákolimpia versenysorozatban
magabiztosan jutottak tovább
fordulóról fordulóra a csapatok.
A 2013/14-es tanévben a diákolimpia országos döntőjében
csoportos gimnasztikában két
társasággal is dobogóra állhattak.
Többször érdemeltek versenyzők és edzők különdíjat legjobb
koreográfia és legjobb előadásmód kategóriában. – A ritmikus
gimnasztika népszerű sportág
városunkban: szakosztályunkban
közel 90 igazolt gyermek sportol,
és egyre többen érkeznek vidéki
városokból, falvakból. Az edzéseknek a Deák és a II. Rákóczi
iskola ad otthont. A 2015-ös év
céljai közt a színvonalas és eredményes helytállás szerepel, valamint az utánpótlás létszámának
megtartása, a megfelelő feltételek biztosítása a szakosztályban.
A szakosztály szakmai stábja:
Hermesz Anita edző, Hermesz
Lajosné szakosztályvezető és Falusi Lívia vezetőedző.
Szabadidősport
2014 első negyedévében sikerrel
zárult a városi teremlabdarúgóbajnokság, valamint az immár
hagyományos Fuss, ússz, kerékpározz a gyermekedért! program,
melyen négy iskolából és négy
óvodából több mint kétezren vet-

Paksi halászcsárda

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

tek részt, az intézmények között
700 ezer forint értékű játék- és
sportszerutalványt osztottak ki.
Bekapcsolódtak a diákolimpia
szervezésébe is, valamint megszervezték a Női Sportnapot és
Budapestre a Coca-Cola Testébresztő Családi Mozgásfesztiválra is két busszal utaztak. Az
évet a testnevelők suliolimpiáján
a városi és a város környéki pedagógusok játékos vetélkedője
zárta. A 2015-ös esztendőben
a hagyományos rendezvények
mellett készülnek a március 14-i
Országfutásra is. A szakosztály
vezetője Rostáné Katona Katalin.
Tájfutás
A PSE tájfutói 400-nál több rajthoz állásból 80 dobogós helyezést
értek el, melyből 27 arany-, 34
ezüst-, 19 bronzérem. A 2014-es
év alatt 29 versenyen álltak rajthoz az ország egész területén és
a szlovén Lipica Openre is eljutottak. A stabilan 35 fős szakosztályban Kiss Gábor vezetőedző
két csoportnak tart edzéseket:
ők az újoncok és a haladók, négy
versenyzővel pedig egyéni edzésterv alapján foglalkozik. A legnagyobb megmérettetések az országos bajnokságok voltak. A Paksi
SE legjobb versenyzője minden
kétséget kizáróan Makovinyi Dorottya volt, aki korosztályában a
magyar válogatott keretébe kapott meghívót. Tavaly elkészült
Paks lakótelepének teljes térképállománya, valamint az Ürgemező-térkép felülvizsgálata, a sikeres
pályázatnak köszönhetően 2016ban hosszútávú ob-t rendezhet a
szakosztály Bátaapátiban.
Tenisz
A PSE tenisz szakosztálya – elsősorban a fiataloknak köszönhetően – jól zárta az évet. A férfi felnőttek továbbra is az OB III-ban
szerepelnek, viszont vannak ered-

ményes utánpótlásreménységek.
Kenyeres Ádám harmadszor
lett Tolna megye bajnoka, a férfi
felnőttcsapatban minden mecscsét megnyerte, felnőtt kategóriában, egyéniben is voltak dobogós
sikerei. A junior Kertész Milán
az országos ranglista 40. helyén
áll a 14 évesek korosztályában, a
tízéves Darányi Áron narancs pályán (8-10 évesek) az országos 1.
helyen végzett számos más dobogós helyezése mellett. További reménység ebben a korosztályban
Komlósi Csenge és Kiss Anna. A
trénerek közül is többen versenyeznek, így Klopcsik Dia országos vidékbajnokság 3. egyéni és 2.
páros hellyel büszkélkedhet, férfiaknál a senior 45 éves korosztályban Barta Attila a világranglista
89. helyén, az országos ranglistán az első helyen áll. Az amatőröknek öt versenyt szerveztek, a
megmérettetéseket 25-30-an vállalták. A legeredményesebbek
a paksiak közül: Simon Zoltán,
Gulyás Zoltán, Tarnai Zsolt.
Horváth István szakosztályvezető elmondta, egyre többen
érkeznek a város határain túlról
a zöld-fehérekhez: a szekszárdiakon, dunaszentgyörgyieken, tolnaiakon, simontornyaiakon kívül
már bérlettel rendelkeznek Dunaföldvárról és Györkönyből is,
így az amatőr létszám továbbra is
60 fő feletti – fogalmazott a szakosztály vezetője.
Faller Gábor

Horgászok
figyelmébe
A Paksi Sporthorgászok Egyesülete értesíti tagságát, hogy 2015.
január 17-én a polgármesteri hivatal nagytermében közgyűlést
tart. Mivel a jelenlegi vezetőség
mandátuma lejárt, így tisztújítás
is része a gyűlésnek.

Egész évben választékos étlappal, széles kínálattal,
udvarias kiszolgálással és menüfőzéssel várjuk kedves vendégeinket,
igény esetén ingyenes ételkiszállítást vállalunk.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu
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Győzelemmel indult az új év
Győzelemmel búcsúztatta az
óévet és kezdte az újat az ASE NB
I-es férfi kosárlabdacsapata. A
karácsonyi ünnepek előtt a Gesztenyés útra látogató Körmend nehezen adta meg magát, az utolsó
percekig kiélezett küzdelem zajlott a pályán. Braniszlav Dzunics
keretéből sérülés miatt hiányzott
Körtélyesi és Medve, Roberson
pedig távozott a csapattól. Az első
negyedben Tóth Ádámék nagyobb előnyre tettek szert, amit a
negyedik negyed elejéig sikerült
is megtartani. Az utolsó felvonásban azonban egy komolyabb hazai megtorpanás következett, és a
vérszemet kapott vendégek egy

pontra felzárkóztak. Az utolsó öt
percben kemény csatát láthatott a
közönség, a vasiak mindent bevetettek a győzelemért, de a szenzációs napot kifogó Dugat vezérletével a paksi csapatnak az utolsó
30 másodpercben sikerült a maga
javára fordítani a mérkőzést.
ASE–EGIS Körmend: 88-79.
Az új évet is hazai pályán kezdte
az Atomerőmű, a PVSK-t fogadta
2015 első szombatján. A karácsonyi szünet alatt jelentős változások történtek a játékoskeretben:
a távozó Roberson helyett két új
légióst igazolt az egyesület. Ryan
Evans, aki a 3-as posztra érkezett,
korábban Izraelben játszott, míg a

Ingatlan-, vagyonértékelés,
ingatlanközvetítés
Németkér központjában 1546
m2-es területen 125 m2-es 2 és
félszobás, összkomfortos, gázfűtéses, családi ház, melléképülettel, garázzsal, szuterénnal eladó.
Irányár: 10,5 M Ft
Pakson, a városközpontban, a
Rákóczi utcában 4 szoba összkomfortos, gáz- és villanyfűtéses
családi ház garázzsal, szőlővel,
pincével eladó, 2 szobás, garázsos lakást I. emeletig beszámítunk. Irányár: 18,3 M Ft.
Pakson, az Öreghegy utcában tetőtér-beépítéses, felújított 86 m2es, 3 szoba, nappali, konyhás, 45
m2-es melléképület 1000 m2-es
telken eladó. Irányár: 20,5 M Ft.
Pakson, a Kossuth Lajos utcában
3 lakásos társasházban 58 m2-es
összkomfortos udvartéri lakás
765 m2-es kerttel eladó. Irányár:
lakás 15,8 M Ft.
Pakson, a Jámbor Pál utcában 130
m2-es, összkomfortos családi ház,
kis udvarral, tárolóhelyiséggel eladó. Irányár: 14,5 M Ft

Paks csendes, hangulatos részén, a József Attila utcában 4
szoba összkomfortos, családi
ház, 544 m2 telekterületen, 122
m2 hasznos alapterülettel,nagy
terasszal, 60 m2-es melléképülettel, garázzsal, pincével, gázfűtéses megoldással eladó. Irányár: 28,5 M Ft.
Pakson, a városközponthoz közel
a Temető utcában, igényesen felújított 110 m2 alapterületű összkomfortos, 3 szobás családi ház
garázzsal, melléképülettel 400
m2–es területen eladó. Irányár:
19,5 M Ft

pécsiek háromszor annyi pontot
szereztek a második negyedben,
mint az első tíz percben. A nagyszünet jót tett a hazaiaknak, egy
10-0-s rohammal ismét nagyobb
előnyt sikerült összehozni. A vendégek agresszív játékát engedte a
bírói hármas, így eléggé paprikás
lett a hangulat a játék- és a nézőtéren egyaránt. Az utolsó negyed
elején még volt egy felzárkózási kísérlete a baranyaiaknak, de
Jones vezérletével ezt sikerült viszszaverni. A végén ismét a jó formában játszó Dugat brillírozott,
biztossá téve az Atomerőmű sikerét. ASE–PVSK-PannonPower:
80-68.
-joko-

Jeremy Wise: A Missisippi állambeli (USA) Jacksonban született
1986-ban, 190 cm, 88 kg, 2. poszt. 2009-ben végzett, majd egy sikertelen NBA-draft után a D-Ligában, a Bakersfield Jam csapatában
kötött ki. Három év Izrael után Sopronban kilenc meccs következett,
de egy keresztszalag-szakadás miatt távozott. Másfél év pihenő után,
2014 tavaszán kezdett újra játszani a Bakersfieldben, majd ősszel
Nyíregyházára igazolt. 2015 első bajnokiját már az ASE-ban játszotta.
Ryan Evans: Az Arizona állambeli (USA) Phoenixben született
1990-ben, 203 cm, 98 kg, 3-4. poszt. A Wisconsin egyetemen végzett, sikertelen NBA-draft után a D-Ligás Sioux Falls S. csapatában
folytatta. Ősszel került az izraeli másodosztályban szereplő Maccabi
Raanana együtteséhez, ahol 10 mérkőzésen lépett pályára. Az ASE
színeiben először január 3-án a PVSK ellen szerepelt.

Pakson a Dorogi u. és a 6-os
főút közötti részen 2754 m2-es
zártkert szőlővel, gyümölcsössel,
lakókocsival, víz-villany ellátással
eladó. Ár: 3,5 M Ft.
Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos
ingatlan-, vagyonértékelő
és közvetítő
Tel: 06-70/310-8374
E-mail: fonyolajos@freemail.hu

TEMETKEZÉS
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2.
Telefon/fax: 75/311-065
Irodavezető: Wágner Aranka
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255
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hátvéd Jeremy Wise Nyíregyházáról tette át székhelyét az atomvárosba. Körtélyesi és Medve továbbra is maródi, ráadásul Szabó
Zsolt is lesérült az egyik hétközi
edzésen, így a két új szerzeményt
rögtön bedobta a mély vízbe az
ASE vezetőedzője. Jól indult a
mérkőzés: az első negyedet nyolcpontos előnnyel zárták a piros-kékek, mindössze 10 pontot engedélyezve a vasutasoknak. A második
felvonás már nem sikerült ilyen
jól, hamar ledolgozta hátrányát
a vendégcsapat, sőt a félidőre a
vezetést is átvette. Meglátszott az
ASE védekezésén, hogy szokniuk
kell még egymást az új fiúkkal, a

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok
és koszorúk rendelése

Negyven-, harminc- és húszéves
évfordulót is ünnepeltek
A születésnap fontos esemény,
és ez nincsen másként akkor
sem, ha egy intézmény vagy
szervezet ünnepel. Ilyen paksi
pillanatról több ízben tudósítottak a Paksi Hírnök munkatársai az elmúlt esztendőben,
amelyekből felidézünk egy csokorra valót.
A IV. Paksi Tavaszi Művészeti
Fesztivál keretében rendezett
tanári hangversennyel kezdte az
ünneplést a Pro Artis Művészeti Iskola, amelynek jogelődje, a
Paksi Állami Zeneiskola kapuit
negyven évvel korábban, 1974.
január 1-jén nyitották meg. Bár
a városban már 1969-ben is volt
állami rendszerű zeneoktatás,
ám akkor a szekszárdi Liszt Ferenc Állami Zeneiskola kihelyezett tagozataként. A növekvő
gyermeklétszámmal és az 1973ban, az akkori községtől kapott
épülettel valósulhatott meg az
iskola önállósulása. Hartmann
József, aki 1971-től tanárként,
1974-től 2009 szeptemberéig
igazgatóként vezette az intézményt idézte fel az első évtizedek történetét lapunk hasábjain
mondván: azzal, hogy az álom
anyaggá lett, mindegy mibe került, megérte. Simon Péter, a Pro
Artis Művészeti Iskola jelenlegi
igazgatója az intézmény jelenéről beszélt nem titkolva, hogy
akadnak problémák. A 2006-ban
birtokba vett épületet minden
igényt kielégítően szerelték fel és
a paksi önkormányzat a mai napig jó mecénásként támogatja az
iskolát, a szakmai anyagok költsége és a versenyek nevezési díjainak biztosítása ugyanakkor nem
működik zökkenőmentesen a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül, de a jó
eredmények így sem maradtak
el. A növendéklétszám ötszáz fő
körül mozog, ami a megyei zeneiskola létszámával vetélkedhet.
A Városi Múzeum létrehozásáról szóló képviselő-testületi

döntés 1993-ban született, mégis
tavaly ünnepeltük fennállásának
huszadik évfordulóját, ugyanis
funkcióba lépése 1994-ben történt. Az egykori Cseh-Vigyázó
kúria felújítása 1994. október végén fejeződött be, s az év végén
nyitották meg az épület alatt elhelyezkedő pincében kialakított
kőtárat, valamint az első időszaki tárlatot is, a helytörténeti állandót pedig 1995-ben, a múzeumi világnapon. Az intézmény
első igazgatója 1998-as nyugállományba vonulásáig dr. Rosner
Gyula volt. A stafétabotot dr.
Váradyné Péterfi Zsuzsanna
vette át, aki a mai napig ellátja a
vezetői feladatokat. Kiemelkedő
volt, amikor 2001-ben az intézmény része lett a Paksi Képtár, a
Lussonium-romkert építési szakaszainak megvalósulása 2003ban, illetve 2008-ban, és a császárláb meglelése 2009-ben. Ha
a múzeumban úgy látják, hogy
egy rendezvény elfáradt, akkor
átformálják, vagy előrukkolnak
valami teljesen újjal. Tartalmas
múzeumpedagógiai munkát végeznek és eljutottak oda, hogy
egészen különleges épített tárlatokat produkálnak. Lussonium
megnyitásáért, a közművelődésben vállalt tevékenységért
megkapták az Év múzeuma
pályázatban a Nemzeti Múzeum különdíját 2003-ban, majd
2006-ban elsőként vehették át
a kismúzeumok kollektívájának szakmai, muzeológiai tevékenysége elismerésére alapított,
Poroszlai Ildikó-emlékérmet.
2014-ben huszonöt éves lett a
Tábor határok nélkül program,
amelynek keretében nemzetközi
nyári diáktáborok zajlanak Siófok–Sóstón paksi szervezésben,
az önkormányzat támogatásával.
Az eltelt két és fél évtized alatt
Kézdivásárhely és Visk rendszeres részt vevő volt, hosszú évekig
Galántáról is jöttek fiatalok, illetve Paksról jellemzően a diákcsereprogramban aktívan résztvevő

diákok. Tavaly városunk határon
túli testvértelepülései közül Kézdivásárhelyről és Viskről érkezett összesen 53 általános iskolás
balatoni nyaralásra. A programkínálatból természetesen nem
maradhatott ki a fürdőzés, de
volt többek között kézműves
foglalkozás, sportprogram, vetélkedő és színházi előadás is. A
tábor hagyományaihoz tartozik
egy egynapos kiruccanás is, ez
alkalommal az úti cél Balatonfüred volt. A táborvezető változatlanul Mezősi Árpád és Herczeg
József volt.
Jubileumi rendezvény volt a
Csillag Show-tánc Egyesület
Csillagfény Parádéja, hiszen
tizedik alkalommal rendezték meg. A több kategóriában
meghirdetett táncversenyre az
ország minden pontjáról érkeztek résztvevők és a szervező
egyesület is képviseltette magát.
A szakmai zsűri összesen száz
produkciót értékelt, az esélyegyenlőség jegyében szervezett versenyben kerekes székes
táncosok is színre léptek. Amíg
a zsűri meghozta döntését, a
versenyzők különböző kísérőrendezvények közül válogathattak, volt például ringó hasak versenye, játékos vetélkedő
és cheerleading-bemutató. Az
eredményhirdetésen minden
induló kapott oklevelet, a versenyzésre kész produkciókat
pedig arany-, ezüst- és bronzminősítéssel jutalmazták. A
Csillag Show-tánc Egyesület
hét ezüst- és kilenc aranyminősítéssel gyarapította díjait,
mondta el dr. Czárné Nagy Ildikó művészeti vezető.
Tízéves fennállását ünnepelte a
Vetővirág Népzenei Együttes a
Dunakömlődi Faluházban adott
koncerttel. Kovács Lajos elmesélte, hogy alkalmi együttzenélésből született az együttes egy
népzenei fesztiválra szóló felkérés nyomán. Az első koncerten
még hárman voltak, jelenleg

kilencen alkotják az együttest,
hárman furulyán, hatan citerán játszanak, és mindannyian
énekelnek. Minden olyan zenét
szívesen játszanak, ami alkalmas
citerára, repertoárjukban az öszszes népzenei dialektus megjelenik. Az eltelt évek alatt a tagok
nemcsak zenésztársakká, hanem
barátokká kovácsolódtak, élvezik az egyébként komoly közös
próbákat és az együtt töltött
szabadidőt. Egyik fontos céljuk,
hogy a fiatalok megismerjék és
megszeressék a népzenét, ezért
friss, gyors, táncra késztető dallamokat igyekeznek játszani. Jubileumi koncertjükön nagy volt
az érdeklődés, még pótszékekre
is szükség volt.
Ünnepeltünk mi is: 25 éves lett
a Paksi Hírnök! Az eltelt negyed
évszázad alatt számos mérföldkő
volt az újság életében, amelynek
főszerkesztője volt Beregnyei
Miklós, László-Kovács Gyula,
Gutai István, Kiss G. Péter, Czinege Mária, Miklós Imre, Vida
Tünde és Dávid Ildikó, ma pedig
Kövi Gergő irányítja a szerkesztőséget. Mérföldkő volt, amikor
a kilencvenes években hetilappá
vált az újság, és az is, amikor egy
kalocsai vállalkozás volt a kiadója. Mérföldkő volt, ha szomorú
is, amikor 2002 és 2004 között
nem jelent meg a város lapja.
Végül minden bizonnyal mérföldkő a blog 2011-es indulása,
ami, ha csak az interneten is, de
napilappá varázsolta a Paksi Hírnököt. Szerkesztőségünk igyekezett méltóképpen megemlékezni
a 25 éves jubileumról. Egy kisfilm készült, ami felidézi a Paksi
Hírnök indulását az egykori főszerkesztő Beregnyei Miklóssal,
valamint Herczeg Ágnessel és
Gutai Istvánnal, a szerkesztőbizottság tagjaival. A „25 éves
a Paksi Hírnök” című filmet elsőként a jubileum alkalmából
tartott ünnepi estre meghívott
vendégek láthatták.
Kohl Gyöngyi
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Így indul az új esztendő

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

Angol, orosz és
spanyol nyelvoktatás
felnőtteknek és
gyerekeknek
egyénileg vagy
kis csoportban.
Műszaki és gazdasági
szaknyelvet
is vállalok.
Telefon:
20/251-3339

NEM AKAR
HINNI A
FÜLÉNEK?

PEDIG
IGAZ!

MEGÉRKEZETT HAZÁNKBA AZ
EGYEDÜLÁLLÓ 3D LED HALLÓKÉSZÜLÉK
GYÁRTÁSI TECHNOLÓGIA
Jelentkezzen be díjmentes
hallásszűrésünkre!

L
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S
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kalocsai
látogatóközpont

M0 autóút 1. számú főút és M5
autópálya közötti szakasza, az
M0 autóút 4. számú főút és M3
autópálya közötti szakasza, az
M0 autóút 11. számú főút és a 2.
számú főút közötti szakasza, valamint a teljes M31-es autópálya
– közölte a Nemzeti Útdíjfizetési
Szolgáltató Zrt. Mivel az új rendszert még szokni kell, februárig
türelmi időszak lesz érvényben.
Ez azt jelenti, hogy aki januárban
matrica nélkül használja az új fizetős útszakaszokat, megúszhatja
még a tizennégyezer forintos pótdíj megfizetését, ha február végéig
érvényes éves matricát vásárol.
Az Aktualitások portál elemzése
szerint mivel az új matricarendszer bevezetése túl sokak számára fogja kiváltani az éves 43 ezer
forintos költségű, teljes értékű
autópálya-matrica megvásárlását,
az elkövetkező években a megyei
matricák ára borítékolhatóan drágulni fog.
Matus Dóra

D

TEIT

só csomópontjáig használható,
amennyiben túl kell haladni ezen
a csomóponton, meg kell váltani
a másik megyei matricát is, vagy
kerülőutat kell választani. Jól járnak a Paks–Pécs vagy Paks–Budapest között ingázók, hiszen
most évi 10-15 ezer forintért közlekedhetnek a két település között
autópályán. A megyei matrica érdekességei közé tartozik, hogy
annak a budapestinek is kell ilyet
vásárolnia, aki a ferihegyi reptérre
szeretne eljutni, mivel az egyetlen oda vezető út fizetős lett. Az
autósok véleménye éppen ezért
megoszlik az új útdíjrendszerről.
A Budapest környékén autózók
plusz kiadásnak tartják, a vidéken közlekedők szerint viszont
tízezreket tudnak spórolni vele.
Érdemes tudni, hogy számos eddig ingyenes útszakasz már csak
matricával használható, az idei
évtől csak a következő útszakaszok maradnak díjmentesek: az

TÖK

vagy annak családtagja dolgozhat a hét utolsó napján. A zárva
tartás a trafikokra is vonatkozik,
így március 15-től senki ne induljon el dohányáruért vasárnap.
A közétkeztetésről szóló rendelet
2015-től szigorúbban szabályozza
a menzán adható ételek minőségét is: az iskolai menzákon, a kollégiumokban és a kórházakban
is eltűnnek a só- és cukortartók,
száműzik a bő zsiradékban sült
ételeket – annyi tehát a rántott
húsnak és a sült krumplinak – és a
zsíros húsokat. A menüt már egy
éve tesztelik az ország több iskolájában. Mindezek mellett felállt
az új útdíjrendszer is, január első
napjaiban már több mint 175 ezer
megyei matricát értékesítettek.
Gyökeres újítást jelent, hogy
az időalapú – heti, havi, éves –
matricák mellett bevezették az
évi ötezer forintos áron elérhető
megyei matricákat. Egy megyei
matrica a megyehatár legutol-

E

LESZK
Próbálja ki elsők között a JÖVŐ
TECHNOLÓGIÁJÁT még kiválóbb hangminőségben!
I

Számos változással nyit az új esztendő. Jön az új útdíjrendszer, nő
a minimálbér és bevezetik a vasárnapi zárva tartást is. A legtöbbször emlegetett változások mellett
érdemes említést tenni arról is,
hogy idén bevezetik az első házasoknak szóló kedvezményt, csökken egyes húsok áfája és változik
a KRESZ is: aki január elseje után
megy vizsgázni, annak számolnia
kell azzal, hogy új ábrákat és egy
több mint tízezer kérdésből álló
listából, véletlenszerűen leosztott
kérdéssort kap majd.
A munkavállalók számára jó hír,
hogy 105 ezer forintra nő 2015ben a minimálbér, a garantált
bérminimumot 122 ezer forintban határozták meg, míg a versenyszférának ajánlott béremelést
3-4 százalékban. Idén növekszik a
családi adókedvezmény mértéke
is, ennek legfontosabb alapeleme, hogy a házastársak összesített
személyi jövedelemadója mellett
a járulékból is levonható lesz az
adókedvezmény. Akik most alapítanak családot, első házasoknak
szóló kedvezményt is kaphatnak
két évre. Ezzel az újítással a házaspárok adóalapja ötezer forinttal
csökken majd. Ugyanakkor kibővül a szocpol is: júliustól már az
egygyermekesek is igényelhetnek
otthonteremtési kedvezményt,
ráadásul a pénzt már használt lakásra és a meglévő ingatlan bővítésére is fel lehet majd használni.
A cafetériarendszer is módosul,
a juttatás felső határa 450 ezer
forintra csökken, a 200 ezer forint feletti rész pedig csak SZÉPkártyára utalható majd.
Az áfa-változások közül a legfontosabb, hogy öt százalékra csökken a marha-, juh- és kecskehús
áfája, ez azonban nem a bolti árat
érinti, hanem a termelők által
fizetett tételt. Változik a boltok
nyitva tartása is: március 15-től a
hét utolsó napján nem lehet majd
dolgoztatni a kereskedelemben,
kivéve az adventi időszakban és az
év egy szabadon választható vasárnapján. A 200 négyzetméternél kisebb üzletek azonban nyitva
tarthatnak, de csak a tulajdonos
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