Tisztában van vele, hogy megosztó személyiség, ahogy szakmája, a biztosítási
ügynökösködés is az. Hubert Istvánnal beszélgettünk tabuk nélkül, hullámhegyekről és hullámvölgyekről egyaránt.
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Döntés után
A szociális támogatások területén több ellátási forma
megszűnik március 1-jével.
Ennek nyomán rendkívüli
ülésen módosította a paksi
képviselő-testület a szociális
és gyermekjóléti ellátásokról
és az igazgatás helyi szabályozásáról szóló rendeletét
azért, hogy a folyamatban
lévő ügyeket megfelelően
tudják kezelni.
A 2015-ös állami költségvetést
megalapozó salátatörvényben
108 rendelkezést módosítottak, közöttük a szociális és
gyermekjólétit. A módosított
szabályozás értelmében már-

cius 1-jével megszűnik a méltányossági közgyógyellátás, az
adósságcsökkentési, valamint
a normatív lakásfenntartási támogatás és az eddig betegbiztosításnak és szolgálati időnek
minősült méltányossági ápolási díj is, tájékoztatott Badics
Istvánné. A szociális osztály
vezetője azt is elmondta, hogy
a korábban megállapított normatív lakásfenntartási támogatásokat jogosultsági idejük
lejártáig folyósítják, viszont a
folyamatban lévő és a február
28-ig beadott normatív lakásfenntartási támogatás iránti
kérelmek esetében a megállapítás csak 2015. február 28-ig

lehetséges a törvény alapján.
Az adósságcsökkentési támogatást és a méltányossági
közgyógyellátást a korábbi szabályozás alapján kifutó jelleggel biztosítják, a régi
rendszer szerint a támogatás
február 28-ig állapítható meg.
Ezért fontos, hogy aki jogosult,
eddig az időpontig adja be igényét az önkormányzatnál. Az
alanyi ápolási díj és az alanyi
közgyógyellátás megmarad,
megállapítása a járási hivatal
hatáskörébe tartozik. Annak
érdekében, hogy a folyamatban levő ügyeket megfelelően
tudják kezelni, illetve az érintetteknek legyen idejük felké-

szülni a változásokra, a paksi
képviselő-testület januárban
rendkívüli ülésen módosította
vonatkozó helyi rendeletét. A
törvény úgy rendelkezik, hogy
az önkormányzatnak a helyi
szociális problémák kezelésére
települési támogatást kell nyújtania, amelynek egyes típusait
és a jogosultság feltételeit rendeletben határozza meg, tehát
a rászorulók március 1-je után
sem maradnak ellátás nélkül.
A törvényi kötelezettségnek
eleget téve a paksi önkormányzatnál már folyamatban van az
új támogatási rendszer kidolgozása.
Kohl Gyöngyi

Mindig akad tennivalója
a közterület-felügyelőknek
A város hat pontján megtalálható, hetente kétszer
ürítik, mégsem használja
minden kutyatulajdonos a
kutyatoaletteket. Immár öt
éve biztosítja az önkormányzat a gyűjtőedényzeteket,
mégsem árt a lábunk elé nézni, ha nem akarunk bosszankodni. A rend ellen vétőket
a közterület-felügyelők figyelmeztetik csakúgy, mint a
parkolóórát nem használókat
vagy az elhagyott autók tulajdonosait.

Még 2010-ben döntött úgy a város, hogy kutyatoalettek felállításával igyekszik csökkenteni a
szerteszét heverő kutyapiszok
mennyiségét. Az első évben két
edényt, 2011-ben pedig további
négy gyűjtőt helyeztek ki városszerte a kutyasétáltatás szempontjából leginkább frekventált helyekre. – Kezdetben még
gyakran találtuk szétdobálva a
kutyagumi összegyűjtésére biztosított zacskókat és kiszórva a
gyűjtőedény tartalmát. Szerencsére ilyen már jó néhány éve
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nem fordul elő – tudtuk meg
a kutyatoaletteket kezelő DC
Dunakom Plusz Kft. vezetőjétől. Az edényeket hetente kétszer ürítik, a kutyapiszok egy
nagy konténerbe kerül, melyet
– mivel veszélyes hulladéknak
minősül – egy erre engedéllyel
rendelkező vállalkozás szállít
el ártalmatlanításra szerződés
alapján, tájékoztatott Puskás
János. A Teller Ede utcában,
az Ürgemezőn a lengyel pálya mellett, az Árnyas-Fenyves
utca közötti területen, a Kodály
utcában a garázssor mellett, a
gyógyászati központ melletti
parkban és a Duna-parti korzón találhatók kutyatoalettek.
A közterület-felügyelők feladata, hogy figyelmeztessék azokat
az ebtartókat, akik nem szedik
össze kedvenceik utcán hagyott
nyomait. A felügyeletet 2014.
november 16. óta Takács Gyula
irányítja. A vezetőtől megtudtuk, munkatársaival folyamatosan járják a várost, egyebek
mellett naponta ellenőrzik az
időkorlátos parkolási zónákat
is. A felmerülő parkolási prob-

lémák miatt 2009-ben alkotta meg a képviselő-testület az
időkorlátos parkolásról szóló
rendeletét. Ennek értelmében
a település frekventáltabb helyein, hét övezetben 90 percben maximalizálták a megállási időt. – A rendszer bevált,
az autóval közlekedő polgárok
megszokták a változást, néhány
esetben kell csak figyelmeztető
cédulát kihelyezni, jellemzően az elfelejtett parkolótárcsák
miatt – mondja Takács Gyula.
A paksiak jogkövetőek, tette
hozzá a közterület-felügyelő,
ezt bizonyítja, hogy az utóbbi
időben jelentősen csökkent az
illegálisan közterületen tárolt
autók száma is. Pakson öt éve
tiltja helyi rendelet a gépkocsik
értékesítési célú tárolását közterületen, aminek köszönhetően
kikoptak a parkolókból az árván hagyott és az „eladó” táblát
viselő autók. Ahogy azt megtudtuk: csak egy-két esetben
lelnek ilyen gépjárművekre, a
tulajdonosok figyelmeztetése
eddig elegendőnek bizonyult.
Dallos Szilvia
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Górcső alatt a járóbeteg-szakellátás
A járóbeteg-szakellátással kapcsolatban
gyakori kérdés, hogy mi az oka a hosszú
előjegyzési időnek. Ennek jártunk utána, s
mint kiderült, a választ keresve górcső alá
kell vennünk a finanszírozást, a rendelési
óraszámot és a szakrendelések túlterheltségét egyaránt.
A járóbeteg-szakellátás finanszírozása az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) és
az adott intézmény szerződése alapján történik. Az egyes tevékenységekhez úgynevezett német pontban kifejezett térítési érték
tartozik, melyben arányosítják a tevékenységhez szükséges időtartamot, az eszköz
árát és a szükséges szakértelmet. Például a
kontrollvizsgálat 354, a szívultrahang 3760,
a diagnosztikus urológiai hólyagkatéterezés
392, a vizelet laboratóriumi vizsgálata üledék nélkül 64 pontot ér. Ezeket az értékeket
az egy pontra meghatározott forintértékkel
kell szorozni, ami jelenleg 1,50 forint. Az
intézmény az általa nyújtott szolgáltatások
teljesítménypontszáma után az országos
kasszából kapja meg a teljesítménydíjazást,
ami azonban véges. Az elszámolható teljesítményben létezik egy úgynevezett volumenkorlát, ami meghatározza a százszázalékos
kifizetés felső határát. Tízszázalékos túllépés
erejéig a teljesítménytúllépést az OEP finan4 n Paksi Hírnök, 2015. január 23.

szírozza az alapdíj harminc százalékáig, további tízszázalékos túllépés esetében viszont
már csak a tíz százalékát adja. Az ennél magasabb teljesítménypontszám után már nem
finanszíroz az OEP, tehát ha más forrásból
nem tudják fedezni a többletköltséget, az
intézmény veszteséget termel. A paksi szakellátás területén 20-25 százalékkal haladják
meg az éves volumenkorlátot. A többletköltséget az önkormányzat biztosítja, de a forrás
természetesen itt is véges.
A finanszírozási korlátnál is erőteljesebben
befolyásolja a fogadható betegek számát –
ezzel együtt pedig az előjegyzési idő hoszszát – a szakrendelésekre megállapított és
ÁNTSZ-engedélyben rögzített óraszám, melyet a terület lakosságszáma és a betegségmutatók alapján határoztak meg. A fül-orrgégészeten például heti 30 óra engedélyezett,
a nőgyógyászaton, illetve a sebészeten 60, a
kardiológián 30, a diabetológián 3. Ezeket az
óraszámokat nem léphetik túl az intézményben, csupán meghatározott mértékű átcsoportosításra van lehetőség, ami nem ad túl
nagy mozgásteret. Az időkorlátot figyelembe
kell venni az előjegyzéseknél, hiszen bizonyos idő alatt csak bizonyos számú beteget
tudnak fogadni, kivizsgálni és ellátni – tájékoztatott dr. Bodnár Imre. A Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója azt is elmondta,

hogy a szakrendelések sok esetben indokolatlanul túlterheltek. Az alapellátásban dolgozó szakemberek el tudnak végezni olyan
alapvizsgálatokat, kezeléseket, amelyekhez
nincsen szükség szakorvosra és csak a speciális vagy nem javuló eseteket kellene továbbküldeni. Ezzel a szakrendelések forgalma jelentősen csökkenne, rövidülne az előjegyzési
idő és a volumenkorlát túllépésének mértéke egyaránt, ahogy azzal is, ha a betegek a
nem beutalóköteles szakrendeléseket nem
keresnék fel olyan tünetekkel, amelyekkel
nyugodtan háziorvosukhoz fordulhatnának.
Meg kellene bízniuk háziorvosuk szakértelmében és elfogadniuk, ha nem tartja szükségesnek a szakorvosi ellátást.
A szakorvosi óraszámnál is szűkebb keresztmetszet a szakemberhiány. Az országban számos helyen több szakrendelés szünetel, mert
nem tudnak szakorvost szerezni. Pakson
eddig nagyobb óraszámú szakorvoshiánnyal
nem küszködtek, ám idén január közepe óta
egyáltalán nincsen bőrgyógyász, a gégészeten
pedig nem tudják kitölteni a teljes rendelési
időkeretet. A közintézmények között verseny
van a gyakorlott, döntésképes szakorvosokért, akiket ráadásul a kedvezőbb feltételeket
biztosítani képes magánszolgáltatók is el tudnak csábítani a közintézményekből.
(Folytatás az 5. oldalon)

(Folytatás az 4. oldalról)
A Paksi Gyógyászati Központban jelenleg összesen 32 orvos dolgozik valamilyen jogviszonyban. Közalkalmazotti
munkaviszonyban teljes állásra
vetítve 5,5 fő. A vállalkozó orvosok közül három teljes állású, 19 részállású munkaidőben.
Az elmúlt öt évben húsz orvosnak változott részben vagy
egészében a jogviszonya, ami
nagyon nagy mozgás a szakorvosok között.
Mint a fentiekből kiderült,
több olyan központi szabályozás vonatkozik a járóbetegszakellátásra, amelyen nem
léphet túl az intézmény. Ezek
figyelembevételével kell tervezniük, végezniük munkájukat, amiben a lehető legjobbra
törekednek. Jó példa erre a
laboratórium, ahol a volumenkorlát 3,5-4-szeresét teljesítik
a paksi intézményben. A költségek, illetve a várakozási idő
csökkentése érdekében bevezethetnének intézményi korlátozást, azaz meghatározhatnák,
hogy egy nap alatt legfeljebb
hány vérvételt végeznek el, de
nem ebben gondolkodnak. Az
önkormányzat támogatásával
lehetővé teszik, hogy a térség,

első lépésben Paks háziorvosai
elérjék a rendelőintézet informatikai rendszerét, fel tudjanak adni kérést és megkapják
az eredményt. Ezzel gyorsítható a betegfelvétel, hiszen nem
kell begépelni a beutalón feltüntetett vizsgálatokat vérvétel
előtt, ráadásul nem feltétlenül
szükséges kinyomtatni az eredményt és sorban állniuk érte a
betegeknek. Az első ilyen háziorvosi modul már tesztelés
alatt áll. A hatékonyság akkor
lesz igazán érzékelhető, ha a
kistérség összes háziorvosa eléri az adatbázist. Később szeretnének eljutni oda, hogy ha
bizonyos időn belül más szakember kért már vizsgálatot, azt
jelezze a gép, így reményeik
szerint kevésbé fordulhat elő
felesleges beutalás. A laboratórium költségeinek csökkentését szolgálja az is, hogy olyan
fizetős vizsgálatok elvégzését is
vállalják, amelyek a páciensek
számára eddig is önköltségesek
voltak, de helyben nem elérhetőek. Ezekhez a vizsgálatokhoz
külön idősávban veszik le a
vért, az új automaták kapacitása pedig lehetővé teszi a magasabb mintaszám elemzését.
Kohl Gyöngyi

A Paksi Gyógyászati Központ ellátási területe a paksi kistérség településeire terjed ki, a lakosságszám kb. 48 ezer fő. Ha a
volumenkorlát német pontjait az ellátott esetek számára fordítjuk,
ez körülbelül 100-110 ezer évente. Tavaly a volumenkorláthoz
képest 144 ezer megjelenés volt a paksi szakrendeléseken, mely
kilencezerrel több, mint a megelőző évben. Az összes ellátott 5759 százaléka paksi volt, 86 százaléka 14 éven felüli.

Kihasználatlan
pályázati forrásokra
mutattak rá
A Szociális Foglalkoztató Szövetkezetről és a pályázati lehetőségekről szervezett tájékoztatót Pakson az Országos Roma
Önkormányzat. A fórumra a
kistérségben működő roma önkormányzatok,
civilszervezetek képviselőit és a térség roma
vállalkozóit várták a tanodába.
– Biztosítani kell a személyi és
tárgyi feltételeket, hogy a roma
önkormányzatok és szervezetek
pályázhassanak – mondta el Sárközi Károly, aki az elektronikus
pályázati rendszerről és a pályázati feltételekről tartott tájékoztatót Pakson. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő delegáltja
hozzátette: visszatérő probléma,
hogy a Tolna megyében működő
roma szervezetek nem használják ki a kormány által a tizenhárom nemzetiség rendelkezésére
bocsátott nemzetiségi támogatásokat, mivel a pályázatok csak
elektronikus úton érhetők el és
összeállításuk nem egyszerű.
Idén kulturális és civil célokra
110 millió, táborozásokra az eddigi 30-cal szemben 90 millió
forint a keret, melyre január 29ig várják az igényeket az Emberi
Erőforrások Minisztériumában.
Döntés április végéig várható.

A pályázati rendszerről tartott
részletes tájékoztató mellett a
2014-ben megalakult önálló Szociális Foglalkoztató Szövetkezetről is informálódhattak a megjelentek. Az országos szövetkezeti
rendszer kialakításának a célja a
roma önfoglalkoztatás biztosítása
– hangzott el a találkozón. Több
százan vettek részt a működtetésre szervezett országos képzésen,
közöttük többen a paksi kistérségből, ők valamennyien a szervezet tagjaivá váltak, tájékoztatott
Pongó Ignác. Megtudtuk tőle azt
is, hogy a települések vezetőivel – így a paksival is – közösen
keresik a lehetőségeket, hogy
elinduljanak, és jól működjenek
a szerveződések. Az Országos
Roma Önkormányzat képviselője azt is elmondta, mindenhol az
adott térség adottságaira építve
kezdenék meg működésüket a
szociális foglalkoztató szövetkezetek, Tolna megyében várhatóan
a mezőgazdaság biztosít erre lehetőséget. Az elképzelések szerint
önkormányzati tulajdonú földek
megművelésével, állattartással
vagy éppen a feldolgozóiparban
tudnak majd munkalehetőséget
ajánlani a térség roma lakosai
számára.
Dallos Szilvia

Készül a városi eseménynaptár
Már készül a 2015-ös paksi eseménynaptár.
A paks.hu honlapon elérhető programsorolóba a városban működő intézmények, civilszervezetek és az önkormányzat rendezvényeit gyűjtik össze évről évre.
Évekkel ezelőtt fogalmazódott meg az ötlet,
hogy legyen egy éves paksi eseménynaptár, amely segít összehangolni a programokat a szervezőknek, de léte azért is fontos,
mert a közönség egy helyen tájékozódhat
a különböző rendezvényekről. Az intézményektől, civilszervezetektől beérkező

programsor összesítve látható, ha például
egy időben terveznek hasonló alkalmat, az
önkormányzat javaslatot tud tenni a változtatásra, hiszen a programgazdáknak is jó, ha
nem oltják ki egymást a rendezvények. Az
eseménynaptárral kapcsolatban kedvezőek
az eddigi tapasztalatok, tudtuk meg Czink
Dórától, a város turisztikai referensétől. Az
ilyenkor, az év elején kiküldött programbekérő értesítőre egyre többen küldik el
tervezett rendezvényeik listáját, de év közben is sokan érdeklődnek, hogy a tervezett

időpontra van-e már más program. A paksi
rendezvénynaptár a paks.hu oldalon érhető
el majd, amelyet a változásokat nyomon követve folyamatosan frissítenek. Az intézményektől, civilszervezetektől január 27-ig várnak választ a programbekérőre, illetve azok
jelentkezésére is számítanak, akik terveznek
rendezvényt, de esetleg nem kaptak ilyen
levelet. A 2015-ös eseménynaptárat február
első hetére szeretnék elkészíteni és elérhetővé tenni a város honlapján.
-gyöngyPaksi Hírnök, 2015. január 23. n 5

Atomerőmű

E-learning-rendszert fejlesztenek
Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

Képzési programját fejlesztve
készül az atomerőmű bővítésére
az Atomix Kft. által működtetett
erőműves tűzoltóság. Tóbi József kiképzési előadó azt mondta: ha megépül az ötös és hatos
blokk, bővül az Atomerőmű
Tűzoltóság feladatköre is, ezzel
együtt komoly létszámfejlesztésre lesz szükség, illetve a már
aktív tűzoltóknak is meg kell ismerkedniük az új blokkok specifikumával. Ez olyan komoly
képzési feladat, amit hagyományos módszerrel nehéz lenne
megoldani, ezért elkezdték egy

e-learning-rendszer kifejlesztését a szoftverfejlesztésben és felnőttképzésben is jártas Geoview
Systems-szel közösen. A teljes
– mintegy 900 oldalas – képzési
anyagot modulonként átültetik,
bevonva az állomány tagjait,
akik a tartalomfejlesztés során
és a tesztelésben is komoly segítséget jelentenek, hiszen majd ők
lesznek a használói. A számítógépes oktatási program egy teszt
segítségével felméri a hallgató
tudását, ahhoz illesztve ad feladatokat, amelyek során nemcsak írott, elméleti információ-

hoz jut a program használója,
hanem gyakorlati feladatokat is
kap. Így mire ott áll majd a tűzoltóautó mellett, a számítógépes
programnak köszönhetően töviről hegyire ismeri azt. Amellett, hogy nem kell a nagy értékű
gépeket az első pillanattól oktatásra használni, egy sor további
előnye van még az e-learningprogramnak. Helytől és időtől
független egyéni haladást tesz
lehetővé, vissza lehet lépni, próbavizsgát lehet tenni és a tanuló információt kap arról, hogy
mik a gyengeségei, az erősségei.
Ugyanakkor az oktatásvezető is
igen széles körű visszacsatolást
kap mind az egyénekről, mind
a teljes állományról, vagy éppen egy szolgálati csoportról.
Azonosítani tudja a típushibákat, hiányosságokat, tendenciákat, nyomon tudja követni a fejlődést – hangsúlyozta
Könczöl Tamás Balázs, a
Geoview Systems eLearning
üzletágvezetője, aki azt is kiemelte, hogy ez egy nagy jelentőségű, közös innováció.
Úgy tájékoztatott, hogy modulonként ültetik át a teljes
oktatási programot, az egyes

modulokat a tűzoltók részvételével, közös műhelymunka
során tesztelik, továbbfejlesztik
annak érdekében, hogy az elvárt határidőre egy kipróbált, a
tűzoltók igényeinek megfelelő
képzési rendszer jöjjön létre.
A cél, mint Tóbi József kiképzési előadó vázolta, hogy mire
a létszámbővítés aktuális lesz, a
folyamat végére érjenek. A sort
a tűzoltószerekről szóló modul
nyitja, ezután feldolgozzák a
többi területet beleértve olyanokat, amelyek eltérnek a hagyományos munkától, hiszen
az atomerőmű tűzoltói például
egészségügyi és alpintechnikai
ismereteket is tanulnak, alkalmaznak.
Az Atomerőmű Tűzoltóságnál a
tudáson életek, illetve az atomerőmű és környezete biztonsága
múlhat. Az új képzési rendszer
ezt a gondolatot alapul véve készül, hangsúlyozta Dicse Jenő,
a Geoview Systems üzletfejlesztési igazgatója. Emlékeztetett
rá, hogy bevetésirányító szoftverrendszerüket az atomerőmű
baleset-elhárítási szervezete és
tűzoltósága is használja.
Vida Tünde

A bővítésről volt szó a nyugdíjasklubban
Komoly érdeklődés, feszült figyelem övezte Mittler Istvánnak
a paksi atomerőmű bővítéséről
szóló előadását a Paksi Városi
Nyugdíjasklubban. Szinger Ferenc, a klub elnöke arról számolt be, hogy másfél évtizedes
múltú népfőiskolájukon rendszeres vendégek az atomerőműves szakemberek. Az idei első
összejövetelen az MVM Paks
II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.
kommunikációs igazgatója részletesen beszélt a bővítés ütemezéséről, finanszírozásáról, arról,
hogy a tervezett blokkok a most
működő paksi reaktoroknál is
biztonságosabbak lesznek.
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– A légy zümmögését is hallani
lehetett – érzékeltette Szinger Ferenc az előadás hangulatát. Mint
mondta, 35-40 résztvevő van
alkalmanként, akik a népfőiskolákon hallottakat a családjukkal
is megosztják. – Én úgy látom,
hogy tagjaink közül senki nem
tart a bővítéstől, sőt örömmel
üdvözli azt, most pedig megtudtunk minden olyan részletet,
amit lehetett – mondta. Legközelebb Kováts Balázs lesz a klub
vendége egy Gésák és nindzsák
című, Japánról szóló előadással.
A sorozat áprilisig tart, a záró alkalomra hagyományosan a város
polgármesterét várják.
-vt-

Fotó: MVM Paks II. Zrt.

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Fesztivált is tervez a Paksi Sörklub
A város gasztronómiáját tovább
gazdagítva megalakult a Paksi
Sörklub. Az első találkozón háromfogásos bajor vacsora várta
a tagokat és vendégeiket, és természetesen egy sor sörkülönlegesség. A klub életre hívója,
Dömény Zoltán a német-bajor
sörest megnyitóján elmondta,
hogy nem kívánnak konkurenciái lenni a borkluboknak, lovagrendeknek, de úgy érezték,
helye van egy, a sörivás kultúrá-

ját és a kiváló söröket megismerni akarókat tömörítő társaságnak. Elgondolásukat igazolta,
hogy rövid idő, hat hét alatt gazdára talált a hatvan klubkártya.
Ennél több tagot a rendezvénytermek befogadóképessége miatt nem kívántak fogadni. Az új
klub olyan közösség, melynek
elsődleges célja a sörkultúra és
a sörfogyasztás népszerűsítése,
a sörkészítés fortélyainak megismertetése, egyedi sörrelikviák

bemutatása rendszeresen megszervezett sörestek keretében
– így határozták meg alapításkor a célt. Ennek szellemében
tartották telt ház mellett az első
összejövetelt, ahol a klub titkára,
Tóth Kitti tartott egy bevezető
előadást az ezeréves bajor sörkultúráról és a sörkészítés bajorországi hagyományairól. Ezen
az estén a több mint húszéves
tapolcai Stari Kézműves Sörfőzde mutatkozott be, így az általuk

készített italokat is megkóstolhatták a vendégek. A sort egy
vörössör-különlegesség nyitotta.
A következő hónapokban belga,
cseh, angol, ír, osztrák, dán, skót
és holland sörestek követik egymást a Duna Hotelben, amely
az új klub bázisa. Augusztusban
a tervek szerint sörfesztivált is
rendeznek a hotel parkolójában
felállított sátorban, a hazai sörfőzdék bemutatkozásával.
-vida-

Waldorf-iskolát álmodnak Paksra
Útjára indult az Aranyhal Waldorf-kezdeményezés azzal a
céllal, hogy amennyiben van rá
igény, megteremtsék a hazánkban negyedszázada meghonosodott pedagógiai módszer alapján
működő óvoda, illetve iskola
létrehozásának lehetőségét Pakson. A szép számban összegyűlt
érdeklődőknek – szülőknek, pedagógusoknak és gyerekeknek
– az Óbudai Waldorf Általános
Iskola és Gimnázium osztálytanítója tartott előadást a Waldorfmódszerről. Kocziha Miklós leszögezte, nem meggyőzni akar,
hanem segíteni a választást. Huszonnegyedik éve tanít Waldorfiskolában, harmadik osztályát
viszi. Ezekben az intézményekben

nyolc éven át egy osztálytanító
vezeti a diákokat, ezalatt az összes
közismereti tantárgyat ő tanítja.
– Nem definíciókat, szabályokat
tanítunk, hanem azt, hogy a világ
érdekes. Nálunk a tanár csak az
ajtókat nyitogatja egy palotában,
és igyekszik bevilágítani segítve a
gyerekeket, hogy a saját tempójukban felfedezzék – részletezte.
A diákok a Waldorf-iskolákban
elsősorban önismeretet, rugalmasságot tanulnak, szociális érzékük fejlődik, a tanítók nem saját
ítéleteiket adják át, hanem engedik őket az eléjük tárt világ ismeretei alapján a saját ítélőerejüket
megtalálni. Az állami oktatásban
gimnáziumnak megfelelő felső
tagozatban már nem osztályta-

nító, hanem osztálykísérő van,
aki csak saját tárgyait tanítja. A
gyerekek mindvégig sok művészeti és kézműves tevékenységet
folytatnak, nyolc-tíz éven át egyáltalán nem használnak tankönyveket, óráik nem hagyományos
szerkezetben követik egymást,
hanem tömbösítve tanulják a tárgyakat, azaz három-négy héten át
egy-egy tantárgy van a figyelem
homlokterében. Kocziha Miklós
azt mondja, az e módszerrel tanulók sokkal komplexebben látják
a világot. Ezt egyik érettségi előtt
álló diákja, Huffman Alexander
is megerősítette, hozzátéve: úgy
gondolja, szorosabb, jobb közösséggé vált az övék, mint a hagyományos iskoláké.

A Waldorf-óvoda és iskola alulról építkezve, a szülőkben felmerülő igény alapján születhet
meg, fenntartását egy alapítvány
vagy egyesület vállalhatja fel.
Mivel a képzés akkreditált, teljes összegű állami normatívára
jogosult – mondta el Cuhorka
Kata, aki – mint fogalmazott –
14 éve Waldorf-szülő és a paksi
kezdeményezés „mentora”. Arról is beszámolt, hogy a mostani előadást hónapról hónapra
újabbak követik majd, tartanak
aktív szülői műhelyeket, meglátogatják a szekszárdi Waldorfiskolát, péntekenként játszókába
várják a gyerekeket, hogy ők is
belekóstolhassanak ebbe a hangulatba.
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Rajzpályázat
1848/49
emlékére
Rajzpályázatot
hirdet
az
1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére a Jobbik
Magyarországért Mozgalom
paksi szervezete. – A pályázat címe: Ha én ott lettem
volna. – Azt szeretnénk, ha a
jelentkezők a kor szellemiségét
jelenítenék meg rajzaikban –
fogalmazott Horváth Zoltán.
A paksi szervezet elnökétől
megtudtuk, hogy kezdeményezésük célja a lakossági kapcsolattartás erősítése mellett a
figyelemfelkeltés.
A felhívásra négy kategóriában – óvodások, alsó és felső
tagozatosok, középiskolások
– várják a tetszőleges technikával készített, legfeljebb A/4es méretű alkotásokat március
2-ig. A polgármesteri hivatal
portáján leadható műveket
szakmai zsűri bírálja majd el,
a legjobbnak ítélt alkotások
beküldői jutalomban részesülnek. Emellett minden beérkezett alkotást kiállítanak március 16-tól a Csengey Dénes
Kulturális Központban.
-dszA Jobbik Magyarországért
Mozgalom országos akciójához csatlakozva Pakson
is kezdeményezte a rovásírásos településnévtáblák
kihelyezését a párt paksi
szervezete. Az ötletet
legutóbbi soros ülésén Süli
János polgármester is támogatta. A grémium tudomásulvételi határozatát rövidesen írásban is rögzítik,
ezután kezdődhet a táblák
kihelyezésének engedélyezési folyamata a közútkezelőnél – tudtuk meg Horváth
Zoltán képviselőtől. A fémtáblák darabonkénti közel
30 ezer forintos költségét
a helyi szervezet vállalta,
ünnepélyes avatásukat kora
tavaszra tervezik.
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Megújult a Gesztenyés és a Szedres utca közötti tér, ahol nemcsak új térkő burkolatot és pihenőpadokat, illetve akadálymentesített feljárókat kapott a sétány, hanem egy mászókát és egy interaktív vízilófigurát is. Utóbbi egyediségét az adja, hogy szájába bemászva az állat
különböző szerveit is megismerhetik a gyerekek, méghozzá több idegen nyelven is. A megújult
terület parkosítását tavasszal folytatják a szakemberek. Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök.

Hirdessen
a város lapjában!
Hirdetési tarifák a nyomtatott Paksi Hírnökben
1/1 extra oldal (205×282 mm) – 99.000 Ft + áfa (125.730 Ft)
1/1 oldal (188×260 mm) – 88.000 Ft + áfa (111.760 Ft)
1/2 extra oldal (205×141 mm) – 55.000 Ft + áfa (69.850 Ft)
1/2 oldal (188×128 mm) – 42.000 Ft + áfa (53.340 Ft)
1/4 oldal (92×128 mm) – 20.000 Ft + áfa (25.400 Ft)
1/8 oldal (92×62 mm) – 11.000 Ft + áfa (13.970 Ft)
1/16 oldal (44×62 mm) – 5.500 Ft + áfa (6.985 Ft)
1/32 oldal (44×29 mm) – 2.500 Ft + áfa (3.175 Ft)
A hátsó borító felára 20%. Színes felár: nincs.
Megjelenés a Paksi Hírnök online hírblogon
Címlap fejléc – (728x90 px méret, a címlapon legfelül, a logó mellett)
– 2000 Ft/nap + áfa
Címlap belső (728x90 px méret, a címlapon két rovat között)
– 1000 Ft/nap + áfa
Címlap belső extra (728x180, a címlapon két rovat között)
– 1500 Ft/nap + áfa
Cikk fejléc (728x90 méret, minden cikk fölött) – 1000 Ft/nap + áfa
Gyártás: a komplexitástól függően 2000–20.000 Ft + áfa
Kedvezmények: 30 naptól: 20%, 60 naptól: 30%, éves: 50%

Otthon
melege
Társasházaknak indul energiahatékonysági pályázat márciusban,
adta hírül a kormany.hu. Mintegy
10 milliárd forintos támogatáskerettel, 50 százalékos támogatásintenzitással indul a társasházi
energiahatékonysági pályázat az
Otthon Melege Program keretében. A pályázati úton elnyerhető
támogatás nemcsak a szigetelés
és a nyílászárók, hanem akár a
fűtési rendszer korszerűsítéséhez és a megújulóenergia-alapú
melegvízellátás megvalósításához
is igényelhető. A folyósítás két
ütemben történik majd, 95 százalékos és 5 százalékos kifizetéssel.
Az 5 százalék utólagos folyósításához az energia-megtakarítást
fogják ellenőrizni. A pályázati
kiírás tervezete a kormany.hu-n
már elérhető, míg a pályázat március 9-én nyílik majd meg a társasházak számára. A pályázatokat
digitálisan lehet majd benyújtani
a gyors ügyintézés érdekében.

Bővült a hulladékudvarba
szállítható hulladékok köre
Már nem kell messzebb szállítani, Pakson is le lehet adni a
kisebb házfelújításoknál keletkező hulladékot, bővült a hulladékudvarba térítésmentesen
kiszállítható
hulladékfajták
köre. A szétválogatatlan kommunális hulladék átvételekor
azonban fizetni kell.
A helyi rendelet változása miatt január elsejétől megszűnt az
évente 2400 kilogrammnyi vegyes, kommunális hulladék térítésmentes átadására vonatkozó
kedvezmény, bővült azonban

azoknak a hulladékfajtáknak
a köre, amelyeket térítésmentesen helyezhet el a lakosság a
paksi hulladékudvarban. A kibővített körnek köszönhetően
már helyben is le lehet adni a
kisebb házfelújításoknál keletkező hulladékot, például a síküveget, a nyílászáró-kereteket, a
gipszkartont és az üveggyapotot
is. – Lakossági igény volt, hogy
a házfelújítások során keletkező
hulladékot is átvegyük a telepen.
Erre eddig nem volt engedélyünk, a vállalkozóktól sem fogadhattuk a bontott nyílászárót

vagy a gipszkartont – tájékoztatott dr. Sárosi József. A Paksi
Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője hozzátette: az év elejétől
háztartási mennyiségben szinte
minden szétválogatott hulladékot átvesznek a lakosságtól a
hulladékudvarban. Változás az
is, hogy januártól egy naptári
évben 1000 kilóig térítésmentesen adhat át lomhulladékot
és szortírozatlan, kevert építésibontási hulladékot minden lakossági ügyfél. Ez azonban nem
tartalmazhat azbesztet és veszélyes hulladékot.

Fontos tudni, hogy a gyűjtőedénybe nem férő többlet kommunális hulladékot feliratos
egyenzsákban, a szelektív hulladékot pedig bármilyen, kellően erős zsákban szállítják el a
szemétszállítás napján. A kommunális zsákok a szolgáltató
ügyfélszolgálatán (a Városháza
földszintjén) vásárolhatók meg.
A hulladékkezelő központban
térítés ellenében veszik át a
szétválogatatlan kommunális
hulladékot, ennek díja 23,5 Ft/
kilogramm.
-dsz-

Fotó: Babai István/Paksi Hírnök

Újra megjelentek a szeméthalmok
Ismét problémát jelent az illegális szemétlerakás a város
határaiban. A szemetelők immár nem az egykori közterületi
konténerek helyére rakják le a
hulladékot, hanem a külterületeken, főként a bevezető utak
környékén. Bár százezer forint
is lehet a bírság, a büntetésnek
egyre kisebb a visszatartóereje.
Az illegális szemétlerakók feltérképezése és megszüntetésük
kezdeményezése a mezőőri
szolgálat feladatai közé tartozik.
Tapasztalataik szerint Paks kül-

területén, a bekötőutak mentén
szaporodnak el időről időre a
hulladékhalmok. – Rendszeresen járőrözünk, a fellelt szemetet átvizsgáljuk, keressük a tulajdonosra utaló nyomokat, ha van
ilyen, feljelentjük a szemetelőt
a Paksi Járási Hivatal hatósági
osztályán. Sajnos egyre ritkábban bukkanunk olyan nyomra,
ami alapján megtörténhet az
azonosítás. Bár százezer forintig terjedő bírság is kiszabható
a szemetelőkre, a büntetésnek
egyre kisebb visszatartó ereje

van – tájékoztatott Spiesz József,
a mezőőri szolgálat vezetője.
Az illegálisan lerakott szemét elszállítása a DC Dunakom Plusz
Kft. feladata. Az egyéb utcai
hulladék begyűjtésével együtt ez
közel 8-10 millió forintos költség évente, tudtuk meg Puskás
Jánostól, a szolgáltató cég vezetőjétől, aki azt is elmondta, hogy
a temetőkben található konténereket is gyakorta telehordják
olyan lakossági hulladékkal, amit
egyébként ingyenesen elszállítana a hulladékgazdálkodási cég. A

szakemberek véleménye szerint
a Pakson élők még mindig nem
használják ki, hogy a hulladékudvarban szétválogatva szinte minden hulladékfajtát térítésmentesen átvesznek. Spiesz József azt is
elmondta, hogy kezdeményezik
az egykor jól működő civil szerveződés, a hulladékkommandó
újbóli életre hívását, hiszen egy
széleskörű társadalmi összefogással talán csökkenthető lenne
az illegális és környezetkárosító
szemétkupacok száma.
Dallos Szilvia
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Bánátból bánatba

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

Négy és feledik könyvét mutatta
be minap Pakson Gutai István
nyugalmazott könyvtárigazgató. A megfogalmazás a szerzőtől
származik, és arra utal, hogy ezt
a kötetet nem egyedül, hanem
egy kedves barátjával, dr. Balázs
Kovács Sándor történész, néprajzkutatóval együtt alkotta meg.
A Bánátból bánatba című könyv
a Sárközben és a temesközi Végváron élő családok közötti rokoni kapcsolatokat boncolgatja.
A témához Gutai István családi

kötődés miatt nyúlt. – A családi
legendárium szerint anyai ágon
a dédszüleim, Vas Lídia és Fülöp András, Temesvár vidékéről
kerültek Sárpilisre. Ennek nyomát meg is találtuk a temesvári
levéltárban – mondta a szerző.
Mint mesélte, ők nem Sárpilisről
kerültek Végvárra, hanem Makóról, de csatlakozva egy sárpilisi családhoz oda költöztek, ahol
egyébként feledhetetlen „vendégszeretettel” találkoztak: azonnal
kifosztották őket. Természetesen

nem az ő történetük az egyetlen
megrendítő eset, a könyvben
számosat találhat az olvasó. Az
egyik visszaemlékező decsi aszszony nagybaltával szétszabdalt
szeretetszálaknak nevezte ezeket
a kapcsolatokat.
Gutai István azt mondta, hogy
szerzőtársát még egyetemista
korában Andorka Rudolf szociológus professzor bízta meg, hogy
tanulmányozza a sárpilisi anyakönyveket, így talált rá a végvári
nyomra. A könyv elkészítéséhez
szükséges adatgyűjtés hosszú
ideig – több mint tíz évig – tartott, Végváron 2001-ben jártak
először. A kötet végül a decsi és a
sárpilisi önkormányzat támogatásával jelent meg, műfaját Gutai
István történelmi szociográfiaként jelölte meg. Mint mondta,
sok fotó és dokumentum került
a szétszakított családok életét bemutató könyvbe, amelyet Paks,
Szekszárd és Sárpilis mellett Végváron is bemutattak.
Dr. Balázs Kovács Sándor néprajzkutató, a könyv történeti
részének szerzője azt mondta,
hogy az 1798–1800-as években
67 család települt a Sárközből és a

környékéről Végvárra, több mint
kétszáz, „a vízi életre unt” sárközi
kereste a boldogulását a távoli Temesközben. A föld, a területszerzés lehetősége vonzotta őket oda,
mert a Sárköz mocsaras terület
volt, ahol a halászatból és a szőlőből éltek meg az emberek. A telepesek közel fele haza is költözött
néhány év múlva, de a családok
egy része a Temesközben maradt.
– Édesapám halála után a családom története után kutattam,
így bukkantam rá a Balázs Kovács Sándor nevével fémjelzett
adatokra, publikációkra. Szinte
hihetetlen volt számomra, hogy
a családom története egy néprajzos-muzeológus érdeklődésének a középpontjában legyen
– fogalmazott a könyvhöz írt
ajánlásában dr. Korsós Zoltán, a
budapesti Természettudományi
Múzeum igazgatója, akinek dédapja, Korsós György 1892-ben
települt vissza Sárpilisre.
Gutai István azt is elmondta lapunknak, hogy jelenleg a négy
önálló kötete közül legutóbb
megjelent Földönfutók, hontalanok című könyv javított, bővített
kiadásán dolgozik.
-vt-

Postaládánkból
Levelet küldött egy olvasónk, Kasó Tibor
a város főkertészének, amelyet szerkesztőségünkhöz is eljuttatott. A városlakó egy,
a Deák-házzal szemben, az Erzsébet Nagy
Szálloda sarkán található gesztenyefa megjelenésével kapcsolatban fogalmazott meg
panaszt. Mint írja, a gesztenyefa torz, ferde és nem utolsósorban a járda közepéből
nő ki, ezért nem túl szép látvány. Az pedig
fokozza a problémát, teszi hozzá, hogy egy
csúnya, henger alakú hirdetőoszlop van
körülötte, amelyről rendszeresen lógnak a
hirdetések, gondozatlan, rendezetlen képet
fest, így rontja a városképet.
A levél szerzője azt kéri, a tavaszi munkák
során gondoskodjanak a fa kivágásáról.
Megkerestük a város főkertészét azzal kapcsolatban, mi lehet a megoldás a problémára.
Klézl Terézia elárulta, az önkormányzat elsőként a DC Dunakom Plusz Kft.-hez fordult,
hogy szüntesse meg a gesztenyefa törzsén
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elhelyezett hirdetőtáblát. (Ez, ahogy fotónkon látszik, meg is történt.)Emellett felveszik
a kapcsolatot az Erzsébet Nagy Szálloda és
környezete tulajdonosával, az atomerőművel
is. A szálló felújításakor ugyanis a gesztenyefát nem eltávolították, hanem körbeburkolták, ezért kivágása esetén a burkolatot is
vissza kellene bontani, majd újraépíteni, ami
a tulajdonos feladata, illetve hatásköre.
Egy másik olvasói levélben egy becsületes megtalálónak mond köszönetet írója,
Hoffman Ádámné. – A festékbolt előtt
hogy-hogynem elhagytam a bőr pénztárcámat a pénzzel együtt. Szeretnék köszönetet mondani a Berkics házaspárnak. Nem
tudom, ők ismernek-e. Én most ismertem
meg őket. Emberségből kitűnőre vizsgáztak – áll a szerkesztőségünkbe eljuttatott
levélben, amely egy L. Németh Erzsébetidézetettel zárul: „Szeretlek Paks, hogy Te
is megszeress!”

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Az évjáratos
borok vitték
a prímet

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Egymást is inspirálják
Első alkalommal mutatkozott
be közös tárlaton a Vincze házaspár, Vincze Erika és Vincze
Bálint. A felkérés Hefner Erikától, a kulturális központ igazgatójától érkezett, aki még abban
az időben volt kollégája Vincze
Erikának, amikor a Városi Művelődési Központ dekoratőreként ecsettel írta a plakátokat.
Bár azok a művek ezen a kiállításon nem láthatóak, Erika
szépírásait, a keze munkáját
dicsérő aprólékos, díszes alkotásait nem kellett hiányolni. A
kulturális központ emeleti kiállítójának falain ugyanis egy
csokorra való látható grafikai
műveiből és kézzel készült
kalligráfiáiból, valamint férje
természetfotóiból. Erika a húszas éveiben még ecsettel írta
a plakátokat, harmincas éveiben azonban a számítógép és a
nyomtatók megjelenése feleslegessé tette ezt a fajta képességet.
Húsz év múlva, családja biztatására mégis az ecsethez nyúlt,
így számára ismét eljött a kéziratosság kora. Saját otthonában élvezettel körmöl, családja
inspirálja, támogatja. Szívesen
merít a kódexek világából és –

bár a technikai újítások miatt a
kézírás lassan feledésbe merül –
reméli, hogy művészetként továbbra is van jövője. 2013-ban
első alkalommal Budapesten az
ELTE egyetemi könyvtárában
állította ki kalligráfiáit, amelyek
elmúlt korok kézírását és a betűk tiszteletét közvetítik. Képei
eljutottak már többek között a
Képzőművészeti Egyetemre, a
Magyar Alkotóművészek Házába, a Design Terminálba, az
Országos Széchényi Könyvtárba és a békéscsabai Munkácsy
Mihály Múzeumba is. Pakson
egy csokorra való került ki az
elmúlt hét-nyolc év terméséből,
ezek között kizárólag kézzel készült szépírások, illetve olyanok
is láthatóak, amelyekhez számítógépet használt, sőt, a kettő
kombinációja is.
Ez a hét-nyolc év megfelel annak
az időnek, amit Vincze Bálint, a
paksi atomerőmű közelmúltban
megyei Prima-díjjal kitüntetett tipográfusa természetfotózással töltött. Az elmúlt évek
kitartó munkájának gyümölcsét, természetfotói legszebbjeit
bemutatta már az ország több
településén, valamint Bécsben,

Moszkvában, Szentpéterváron
és Prágában is. A Roszatom felkérésére nemrégiben az orosz
nukleáris létesítmények környezetét is lencsevégre kapta,
az így született képek idén a
tervek szerint vándorútra indulnak Oroszországban. Ahogy
önmagáról szokta mondani: a
természet ösztönös csodálója és
tisztelője. Képei az atomerőmű
növény- és állatvilágát örökítik
meg, igazolva, hogy az atomerőmű környezetbarát technológia.
Minap jelent meg új könyve,
az Ürge mese, amely hét-nyolc
év munkájának eredménye. A
megnyitón mosolyogva jegyezte
meg, az idő a kapocs felesége és
saját alkotásai közt: míg ő a mocsárban vagy a mezőn várt türelemmel egy-egy megismételhetetlen pillanatra, addig Erika
otthonuk csendjében áldozott
időt és türelmet az aprólékos
vonásokra. Azt is elárulta, hogy
nagyon inspirálják egymást az
alkotásban, amiről a kulturális
központ emeleti kiállítóját megtöltő látogatók is meggyőződhettek a Pixelek és pigmentek
című kiállítás megnyitóján.
Matus Dóra

Tagadhatatlanul az évjáratos borok vitték a prímet a 18. nemzetközi temerini borversenyen, ahol
a 485 minta között kilenc paksi
termelőtől 37 bor is versengett
a minősítésekért. Csehország,
Szerbia, Horvátország, Románia
és Magyarország változatos szortimentjét 71 ítész bírálta. A paksi
borok közül egy, Kovács Sándor
’11-es kékfrankosa nagyaranyat
érdemelt, emellett 16 aranyat, 10
ezüstöt, 8 bronzot és két oklevelet hoztak el a hazaiak. A megmérettetésre hat paksi bírót is
meghívtak. Polgár Zoltán, a Paksi
Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesületének alelnöke az
eredmények mellett arról is beszámolt, hogy a tavalyi esztendő
szélsőséges időjárása miatt bizony
ezek a borok nem kerülnek be a
neves évjáratok közé. Ez a versenyen is visszaköszönt, szinte kivétel nélkül évjáratos borok nyertek,
újbor nem igazán remekelt. Máskor 600-700 minta is összejön a
versenyre, idén csak 485, aminek
oka, hogy a borosgazdák java
része be sem mutatta friss palackjait. Polgár Zoltán szerint a
tavalyi év kedvezőtlen hatásait jól
kellett tudni kezelni ahhoz, hogy
megfelelő végeredmény szülessen a hordóban. A 2014-es év
kihívásairól beszélt Lapid László
borászati szakmérnök, laborvezető is az egyesület által szervezett
ismeretterjesztő előadássorozat
első állomásán. Mint fogalmazott,
nem kell temetni az évjáratot, de
túlzott optimizmusra sincs ok. A
szakértő véleménye szerint ilyen
esztendőben különösen hasznos
lehet a laborvizsgálat. Kovács Mihály, az egyesület főpohárnoka
elmondta, a most szervezett előadássorozat célja, hogy bővítsék
tagjaik ismereteit, és fejlesszék a
paksi borok minőségét. Legközelebb január 29-én Módos Ernő
borászt várják, majd február 3-án
növényvédelemmel és talajerőgazdálkodással kapcsolatos témában szerveznek előadást. -mdPaksi Hírnök, 2015. január 23. n 11

Hiányszakmákat
oktatnak
Két hiányszakma képzéséről
tájékozódhattak a nyolcadikos
diákok azon az előadássorozaton, melyet a Paksi I. István
Szakképző Iskola szervezett. A
programon a szerkezetlakatos és
a hegesztő szakma fortélyairól és
az elhelyezkedési lehetőségekről
is informálódhattak a továbbtanulás előtt álló diákok a Váradi
Metál Kft. szakoktatójának segítségével. 2013 óta sajátíthatják
el e szakmák gyakorlati ismereteit a dunaföldvári cég központi telephelyén a biritói iskola
diákjai. – Az iskola slágerszakmáiról beszélünk, köszönhetően a kormány által biztosított
szakiskolai ösztöndíjnak is. Ez
tízezertől harmincezer forintig
terjedhet a diákok tanulmányi
átlagától függően – tájékoztatott
Fodor Péter. A Paksi I. István
Szakképző Iskola intézményvezető-helyettese azt is elmondta,
hogy nagyon nagy a kereslet a
jól képzett szakmunkásaik iránt
hazánkban és külföldön is. A
dunaföldvári képzőhely kínálta lehetőségekről Jónás Árpád
szakoktató beszélt a nyolcadikos
diákoknak. A fémtömegcikk- és
lakatosipari termékek gyártásával foglalkozó cég 2000 óta vesz
részt a szakmunkások képzésében, mintegy kétszáz szerkezetlakatos és hegesztő tanulta meg
a kft.-nél a szakma alapjait. – A
technológia, a géppark és a műhelyek 21. századi feltételeket
biztosítanak a cégnél, hogy kiválóan képzett szakmunkások
vehessék át bizonyítványukat
a harmadik év végén – tudtuk
meg Jónás Árpádtól. A Paksi I. István Szakképző Iskola a
továbbtanulásra is lehetőséget
biztosít: két év alatt érettségi bizonyítványt szerezhetnek
diákjaik, majd újabb két év tanulással technikusi oklevelet.
Mindkét képzést nappali és esti
rendszerű kurzusként is választhatja minden jelentkező.
-dal12 n Paksi Hírnök, 2015. január 23.

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Az új esztendő első
paksi kisbabája
Fekete Hanna a 2015-ös esztendő első kisbabája Paks közigazgatási területén, kaptuk a hírt a
védőnői szolgálattól. Édesanyja, Feketéné dr. Féhr Nikolett
január 4-én 11 óra után egy
perccel adott életet a csöppségnek a szekszárdi kórházban.
A vártnál egy héttel korábban,
császármetszéssel jött világra a
3210 grammos és 54 cm hoszszú kislány, akinek jöttét már
nagyon várták szülei, annál is
inkább, mert első gyermekük.
A nagyszülőkkel is madarat lehetne fogatni a boldogságtól,
ugyanis apai és anyai ágon is
az első unoka érkezett a családba. A kórházi napokat Hanna és anyukája együtt töltötték
és nagyon gyorsan egymásra
hangolódtak. Január 9-én jöttek
haza Paksra, ami Nikolettnek
a legszebb ajándék volt, hiszen
másnap már otthon, családként
ünnepelhették meg születésnapját. A pici körüli teendőkből
a büszke apuka, Tibor is kiveszi
a részét: legyen szó fürdetésről,
pelenkázásról, altatásról vagy
ringatásról, egyiket sem hagy-

ná ki a világ minden kincséért
sem. Nikolett elmondta, hogy
Hanna nagyon jó kisbaba, alig
sír, viszont nagyon sokat alszik,
szereti a pocakját és már nézelődik is. Amikor Hannával foglalkozik, nem érez fáradtságot,
csak boldogságot és határtalan
energiát. Azt is elárulta, hogy
a picurka nevét már nagyon
korán kiválasztották, tulajdonképpen a Hanna volt az egyetlen a lánynevek közül, ami neki
és párjának is tetszett. Ha min-

Az IBUSZ
Utazási Irodák Kft.
paksi irodájába
angol nyelvtudással
rendelkező
idegenforgalmi ügyintéző
munkatársat keres.
Valuta- és forintpénztárosi
végzettség előny, fényképes
önéletrajzokat a fizetési igény
megjelölésével a paks@ibusz.hu
e-mail címre várjuk.

den jól megy, kislányuk nem
lesz egyke, ugyanis szülei idővel
szeretnének még egy gyermeket. Egyelőre azonban élvezik a
hétköznapokat, az elsőszülöttjüknek adott öleléseket, puszikat. Szülővé válni a legcsodálatosabb dolog a világon, egyben
hatalmas felelősség is, de igyekeznek jól csinálni, mondják.
Hosszú, szép életet, sok örömöt
és jó egészséget kívánunk az
immáron háromtagúra bővült
Fekete családnak!
Kohl Gyöngyi

Dunaszentgyörgyön
a Tolnai Lajos
utcában 834 m2-es
építési telek eladó.
Irányár:
2,95 millió Ft.
Tel: 20/973-1444

Képviselők a képtárban
Intézménylátogatásra invitálta az önkormányzat képviselőit a Paksi Képtár. A találkozón a városvezetők megismerhették az
országos szakmúzeum múltját, jelenét és jövőjét, így tájékozódhattak a fennállásának 25
éves évfordulóját idén ünneplő intézmény
jubileumi programsorozatával kapcsolatos
tervekről is. A régió egyetlen kortárs képtárát a szakmában „az utolsó védőbástyaként” emlegetik, mert az ilyen intézmények
száma egyre csökken az országban. A 2010
óta szakmúzeumként működő Paksi Képtár adja a régió múzeumpedagógiai területi
szakellátását: harmadik éve koordinálják és
segítik tanácsadással a megye, valamint a
régió múzeumai és iskolái közötti művészeti oktatást. Prosek Zoltán igazgató beszélt a
képtár országos és nemzetközi szakmai kapcsolatairól. Amint azt kiemelte: az intézmény
Paks egyik legfontosabb brandjévé vált, hiszen országos és nemzetközi szinten biztosít
kulturális élményt kiállításai és rendezvényei
kapcsán.
Ahogy az a képtár sajtóközleményében is olvasható: az intézmény látogatottsági mutatója
éves szinten meghaladja a tízezer főt, a város
lakosságához képest ez a szám kimagasló.
Ehhez hozzájárulnak a rendszeres múzeumpedagógiai foglalkozások, ahova a kistérségből is érkeznek óvodás és iskolás gyerekek.
Népszerűek táboraik és a nyári hagyományos

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

alkotótelep is. Ez utóbbi kínálata nyáron kibővül majd a grafikai műhely tevékenységével, melyről év végére kiadvány is készül.
A Paksi Képtár idén ünnepli fennállásának
25. évfordulóját. A jeles jubileumot a kiállítások mellett komolyzenei és dzsesszkoncertekkel, kiemelkedő tárlatokkal és helyi
alkotók bemutatkozásával teszi emlékezetessé az intézmény. A képviselői látogatást
követően Bagdy László tanácsnok úgy fo-

galmazott: korábban vita tárgya volt, hogy
szüksége van-e a városnak egy képtárra, ma
már ez a kérdés fel sem merül. Hozzátette:
az intézmény a város turisztikai koncepciójába is illeszkedik, ennek jelentősége pedig
az atomerőmű bővítése kapcsán fokozódik
majd. A város a kultúra mecénásaként deklarálta magát, a képtár pedig méltán élvezi a
város támogatását.
-dallos-

Közlekedésbiztonsági szempontokat figyelembe véve, és a környező épületeket megóvandó, gallyazzák és metszik a fákat városszerte. Ahogy
korábban már beszámoltunk róla: a fatörzsek állapotát egy speciális készülékkel is vizsgálják esetleges betegségeket keresve.
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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A családfakutatás rejtelmeiről volt szó
Azt tartják, veszélyes dolog
a családfakutatás. Veszélyes,
mert, aki egyszer belekezdett,
többé nem tudja abbahagyni.
Mindig akad egy-egy újabb
nyom, egy boldog vagy tragikus
történet, egy felgöngyölítetlen
szál vagy éppen egy ködös folt
a családfán, ami miatt olthatatlanná válik a kíváncsiság és egy
életre a családfakutatás rabjává
válunk. Többek között e fáradhatatlan, de aprólékos kutatómunka szenvedélyes gyakorlói
és laikus érdeklődők töltötték
meg a székeket a Paksi Pákolitz
István Városi Könyvtár emeletén tartott előadáson. A program a könyvtár kezdeményezésére elinduló helytörténeti klub
alakuló előadása is volt egyben.
Bodor Éva megbízott könyvtárigazgató elmondta: a rendezvény után aktív eszmecsere
alakult ki a résztvevők között,
akik pár ötletet is felvetettek a
folytatással kapcsolatban, és az
is kiderült, az idősebb generáció mennyi tudást halmozott
fel, mennyi emléket őriz a régi
Paksról. A témafelvetés célja az
volt, hogy a helytörténet iránt

érdeklődők hasznos tanácsokat, ötleteket kapjanak arról,
hogyan is kezdjenek hozzá a
családfakutatáshoz. A kutatás
kezdetén minden egyszerűnek
tűnik, mivel saját személyes
adatainkról van szó, és a családi legendákból vagy az idős
rokonok által megőrzött iratokból a felmenők leszármazásával is tisztában vagyunk.
Ezért lelkesen, és természetesen gyors eredményben
bizakodva vágunk neki a levéltári kutatásnak. Pedig a folyamat nem is olyan egyszerű.
Lieszkovszky Larion, a Tolna
Megyei Levéltár munkatársa
elmondta, minél régebbi az
anyakönyv, annál valószínűbb,
hogy valamilyen nemzetiségi
nyelven íródott. Az anyakönyveket az adott kornak megfelelően hazánkban vezették
latinul, gót betűs német írással
is, vagy a felvidéki területeken
az ún. bibliai cseh nyelvet használták, és az is előfordult, hogy
az 1844-es évet követően a magyar nyelv után ismét visszatértek a latinhoz, majd megint
a magyarra. Az írott anyaköny-

vek egyébként a 16-17. századtól kezdve találhatóak meg, a
pápai határozatok folytán vezették be őket. A felekezetek
által vezetett dokumentumok
jelentősen eltértek egymástól,
de 1895-ben az állami anyakönyvezést is törvénybe iktatták. Hazánkban a névmagyarosításokból eredő névváltozások
sem könnyítik meg a családfakutatásba kezdők dolgát. Erről már Ruzsa Éva főlevéltáros
mesélt, akinek apai ági felmenői paksi származásúak, a 18.
századi betelepüléstől kezdve
itt éltek. Mint mondja, gyakran okoz problémát a névelírás
is, dédanyja például Rózsaként
jegyezve hunyt el, holott a családneve eredetileg Ruzsa, csak
Pakson hívták a Ruzsákat Rózsának és hallomás után írták
be a nevét. Tipikusan paksi jelenség az is, hogy hallás után a
Pachokat Bachnak írták, vagy a
Volfokat Bolfnak. Az sem ritka,
amikor kiderül, hogy öt generációra visszamenőleg az apaianyai részen már közös ősünk
van, azaz a felmenőink között
valamilyen módon rokoni kap-

csolat áll fenn, ezt ősvesztésnek
hívják a szakmában. Amennyiben az 1895 előtt keletkezett
egyházi anyakönyvekben akarjuk folytatni a kutatást, azt is
tudnunk kell, hogy a keresett ős
melyik felekezethez tartozott.
Tovább nehezíti a dolgunkat,
ha az adatok nehezen kivehetőek, ráadásul az anyakönyveket
ritkán vezették egységes elvek
szerint. Ha szerencsénk van, és
őseink között nemesemberek
vagy jeles közéleti személyiségek is voltak, valószínűleg sokkal könnyebben haladhatunk
visszafelé a múltban, mivel a
származás jelentősége vagy a
földtulajdonok vezetése miatt körültekintőbbek voltak
az összeírásokban. A 17-18.
század fordulóján már egyre
kevesebb az adat, de annak,
aki ideáig eljut, bizonyára már
menthetetlenül szenvedélyévé
vált a kutatás. A helytörténeti
klub következő összejövetelén,
február 16-án azonban már
újabb témáról, a tervek szerint
a régi paksi képeslapokról lesz
szó.
Matus Dóra
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Jó napot, mi újság?

Hubert István
Tisztában van vele, hogy megosztó személyiség. Nem egyszer
mondták már neki, hogy „tök jó
fej vagy, pedig először ki nem
állhattalak”. Hubert István valahogy így van a munkájával is,
megszerette, ragaszkodik hozzá,
pedig viszolygott tőle, snassznak
érezte. Idén húsz éve, hogy elszegődött biztosítási ügynöknek
a Nationale Nederlandenhez.
Hubi – mindenki így ismeri –
szent meggyőződéssel állítja,
hogy klassz dolog, amit csinál.
A példa, amit felhoz, szemléletes, azt mondja: temetésre csak
ők visznek pénzt, más részvétet
és virágot, ám azokból se tandíjat fizetni, se bevásárlókocsit
megtölteni nem lehet.
Ahogy a világ, úgy a módszerek
is változtak, a hölgyeknek vitt
vörös rózsa már a múlté. Régen
jobbára az otthonukban fogadták az ügyfelek, most inkább
telefonálnak, hogy rakjon össze
egy ajánlatot, amiért majd beugranak. Óvárosban lévő irodája
arról tanúskodik, hogy nem szívesen válik meg semmitől. Erek-

lyék, emlékek tucatjai a falakon,
a polcokon, az íróasztalon. Egy
másikon könyv, a Micsoda férfi
című, kinyitva annál a fejezetnél, ami róla szól. – Imázsépítés?
– kérdezem. Mire a válasz: jobb,
ha ezt olvassák az ügyfelek, mint
valami fércművet.
Hubert István szerint az elmúlt
években javult a biztosítási
szakma megítélése. Erősödött
a verseny is, sokan vannak a
piacon. Ő maga még mindig
az élmezőnyben van, hiszen
cége 1500 ügynöke közül tavaly a 130. lett. Korábban a top
10-ben volt. A kínálkozó labdát leütöm, megjegyzem, hogy
most az adóhivatal adóslistáján
van előkelő helyen. A válság –
mint fejtegeti – komoly érvágás
volt, sok szerződése bedőlt, a
korábban kapott jutalékot viszsza kellett fizetni, ráadásul egy
késedelmes fizetés után kizárták az egyszerűsített vállalkozói
adózók köréből, miután ő négy
évig nem adózott. Most a fizetése fele az adóhivatalnak megy, a
lakása pedig a banké lett. Pusz-

ta tényként közli, mindenféle
szomorúság nélkül. Öt év alatt
4,5 milliót kifizetett, de még
13 maradt. – Nem mutogathatok senkire, én vettem fel a hitelt, de józan paraszti ésszel azt
gondolom, ha a hitel fedezete a
lakás – amit a bank megbízottja
értékelt fel – akkor, ha elvitték
a lakást, legyek nullszaldós. De
nem lettem – összegzi. Nem
titkolja, megszenvedte a döntéseket. – Nem volt diadalmenet,
de jobban élek, mint a magyarok 90 százaléka – jegyzi meg.
A nyomor, amit maga körül lát,
nagyon zavarja. Nemrég Pusztahencsén járt, előtte Salgótarjánban, Miskolcon. Mindenhol
szemébe ötlött a szegénység. Ha
ettől eltekintünk, jól érzi magát
Pakson, a Vácikában. – Falusi lettem, három éve ültettem
ötven gyümölcsfát, cefrenagyhatalom leszek, éppen mire a
pálinkafőzést betiltják. Nincs
olyan hét, hogy két-három
tál meleg ételt ne hoznának a
szomszédok, pedig az ott élők
90 százaléka olyan cipőben jár,

mint én. Azért költözött a fészerbe, kamrába, mert elvitte a
lakást a bank – sorolja. – Mesekönyvben élek, az őzek nyáron
se mentek el a kertből, a mókus
köszön, a strand száz, a teniszpálya tíz méternyire – folytatja.
Rendszeresen jár Angliába a
barátnőjéhez, meg a fiáékhoz,
ahol februárban érkezik a második unoka. Szaunázik, fut,
algát eszik, hideg vízben tisztálkodik és mindig a szabadban
alszik. Hogy mit szeretne? Azt,
hogy kevesebben panaszkodjanak, sírjanak az irodájában;
azt, hogy 75 éves korában is az
ügyfelei szolgálatára lehessen;
hogy ügyfeleivel az ő örömükben osztozhasson; hogy soha ne
okozzon senkinek olyan problémát, hogy gondoznia kelljen
őt. Amúgy meg várja, hogy kezdődjön az igazi élet, merthogy
Márai azt mondta: a férfiak 60
fölött élnek igazán. Hubi december 13-án tölti be a hatvanat. Azt mondja, addig kibírja
valahogy. Aztán kezdődhet az
élet.
Vida Tünde
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A tabella élén az ASE
Nagyon fontos mérkőzést nyert
Sopronban az ASE NB I-es férfi
kosárlabdacsapata visszavágva az
őszi, hosszabbításban elvesztett
paksi derbiért. Sérülés miatt nem
léphetett pályára Körtélyesi, Szabó
és Medve, Tóth Ádám pedig sérüléssel bajlódva vállalta a játékot. A
két új szerzemény, Evans és Wise
a hűség városában is igazolta,
hogy jól választottak Braniszlav
Dzunicsék, mindketten hasznos
és ponterős játékkal vették ki a részüket a győzelemből.
A listavezető házigazdák önbizalommal telve várták az összecsapást, a fogadóirodák is soproni
győzelmet jósoltak. Az első felvonás közepére sikerült az ASE-nak
nyolcpontos előnyre szert tennie,
de rendezte sorait az SKC, és
csökkentette hátrányát a 10. perc
végére. A második negyed úgy
indult, mint egy álom: jó védekezés, jó támadások és máris 18
ponttal vezettek a paksi piros-kékek. Nem vette el a kedvét a nagy
különbség a hazaiaknak, remekül
hajrázott a Sabáli-legénység és
a félidőre lefaragta hátrányát 12
pontra. Hullámzó játékot hozott
a harmadik játékrész, kapaszkodott a Sopron, és percek alatt
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7 pontra csökkent a két csapat
között a távolság. Dugat vette
hátára a gárdát és kosarainak köszönhetően újra kétszámjegyűre
nőtt a különbség. A vége előtt
Evans is beköszönt egy duplával
és egy triplával. Ennek révén tetemesnek mondható, 17 pontos
előnnyel vágott neki az utolsó tíz
percnek az ASE. Hosszú hajrát
indított a vendéglátó, és fokozatosan csökkentette hátrányát.
Braniszlav Dzunics időkérése is
csak időlegesen törte meg az SKC
lendületét, pár perccel a vége előtt
7 pontra olvadt a különbség. Rengeteg hibával játszott ekkor a paksi csapat, eladott labdák, pontatlan dobások jellemezték a játékát.
Feljöttek a hazaiak egy pontra,
de szerencsére a végjáték nem az
őszi forgatókönyv szerint alakult.
Most a soproniak keze remegett
meg a lehetőségtől, és egy rossz
átadást követően a megszerzett
labdával Jones zsákolt egy óriásit, végleg eldöntve a mérkőzés
sorsát. Soproni Sördögök–ASE:
75-80.
A soproni kirándulás után hazai
mérkőzés következett, a tabella ötödik helyén álló Kaposvár
látogatott a Gesztenyés útra.

Októberben 84-67-re nyertek a
paksiak Somogyban, és most is
ők voltak a mérkőzés esélyesei.
A vendégeknél teljes volt a keret,
az ASE a sérült Körtélyesi, Szabó
és Medve nélkül kezdte a mecscset. Rögtön egymásnak esett a
két csapat, potyogtak a kosarak,
a 4. percben Baki triplája után
11-6-ra ellépett az Atomerőmű.
Jones vezérletével folyamatosan
növelték előnyüket a hazaiak,
a kaposváriak nem tudtak mit
kezdeni a szigorú paksi védekezéssel. A negyed végén Evans 6
pontjával 30-12-re megléptek
a Dzunics-tanítványok. A második felvonás elején 9-0-s sorozattal kilenc pontra zárkózott
a somogyi alakulat, több mint
három percnek kellett eltelni,
mire megtört a hazai gólcsend.
Magára talált az ASE, és újra
nőni kezdett a különbség a két
fél között. A negyed végén már
cifrázták a hazaiak, Jones alley
oopja és Dugat zsákolása már a
közönségnek is nagyon tetszett.
A második félidő elején a Paks
egyszerűen bent maradt az öltözőben, mire Braniszlav Dzunics
időt kért, addigra Frazier beszórt
három triplát, Raivio egy duplát,

és Hendlein távolija után 6-ra
csökkent a hazai előny. Markovic
duplája és Eilingsfeld triplája után
újra 10 pont fölé nőtt a különbség, de megérezte a lehetőséget
a Kaposvár, és igyekezett tartani
a lépést. Hat-nullával indította
az utolsó negyedet az ASE, és fokozatosan növelte előnyét. Tóth
Ádám 2+1-e után 18-ra nőtt a
különbség, és a végén még Wise
és Jones is javított a statisztikáján,
meggyőzővé téve a hazai győzelmet. ASE–Kaposvári KK: 93-71.
Időközben Körtélyesi és Medve
kezéről lekerült a rögzítőkötés
és a gipsz, megkezdődött a rehabilitáció. Szabó Zsoltra mintegy
4 hétig nem számíthat a csapat,
kisebb műtétet végeztek el az
erőcsatár bal térdén. Lapzártakor
érkezett: ASE–MAFC: 91-57, az
Atomerőmű továbbra is a tabella
élén áll.
Kovács József

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

MVM–Paks: irány Törökország!
Ismét Törökországban edzőtáborozik az
MVM-Paks labdarúgócsapata, a zöld-fehér
klub a 7. helyen várja a tavaszi folytatást.
– Csertői Auréllal tavaly már végigdolgoztunk egy alapozást, tudjuk, mire számíthatunk. Biztos vagyok abban, hogy tartalmas
hetek következnek – fogalmazott Báló Tamás
csapatkapitány. Az egylet február 21-én már
bajnoki mérkőzést játszik hazai pályán: a 17.
fordulóból elmaradt találkozón a Nyíregyháza csapatát fogadják. A keretben egyelőre
egyetlen változás történt, a paksiak saját nevelésű válogatott védője, Fiola Attila a Puskás
Akadémia FC-hez igazolt.
– Több játékosunkat is keresik, külföldi ajánlat is akad. Kecskés Tamás, Kovács Gábor és
Bartha László iránt érdeklődnek leginkább,
de konkrét tárgyalás még egyik esetben sem
történt. Komoly átrendeződésre nem számítok a keretünkben. Mindenképpen szeretnénk mi is igazolni egy vagy két játékost,
annak függvényében, hogy mennyi távozónk
lesz – nyilatkozta lapunknak Haraszti Zsolt,
a Paksi FC Kft. ügyvezetője. A keret sérültjei
egy kivétellel rendbe jöttek, Szabó János őszi
térdműtétje utáni rehabilitációja a végéhez
közeledik. A paksi futballista könnyített tréningeket végez, visszatérésére azonban még
várni kell. – A lábam jó állapotban van, nemsokára már az íveléseket is gyakorolhatom, de
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nem sietek, lassan, de biztosan szeretnék haladni – mondta el a játékos.
Az MVM-Paks az NB III-ban szereplő Baja
ellen hazai pályán 4-1-es sikerrel kezdte az
edzőmeccsek sorát, majd a Kaposvárral, a Budapest Honvéddal, a Vasassal és a Kecskeméttel is megmérkőzik majd. A törökországi túra
február 4-15. között lesz. A részletes programot megtalálják a www.paksifc.hu honlapon.
Faller Gábor

December 31-gyel lejártak a szponzori
szerződések, egyelőre a szerződéskötési
fázisnál jár a klub, amely Fiola Attila eladása révén februárban is fizetőképes. – Rég
volt ilyen nyugodt a gazdasági hátterünk,
ám egy-két hónapon belül realizálni kell
minden támogatói szerződést – fogalmazott Haraszti Zsolt ügyvezető.

Érmek Afrikából
Az év első magyar dzsúdó olimpiai kvalifikációs érmét Pupp Réka
szerezte a 48 kg-os súlycsoportban a tuniszi African Open viadalon. Az első fordulóban az amerikai Ashley Hejlik ellen ipponnal
győzött Réka, de a második körben a későbbi győztes, háromszoros Eb-bronzérmes francia
Payet-tól vereséget szenvedett.
A vigaszágon azonban már nem
talált legyőzőre: jukó előnnyel
verte az algériai Amrane-t, majd
a bronzéremért a belga junior Eu-

rópa-bajnok Anne-Sophie Jurát
győzte le ipponnal.
Csoknyai László a 81 kg-osok
között az első fordulóban erőnyerő volt, a másodikban a francia
Mehdi Tobroukit, majd a negyeddöntőben a gaboni Paul Kibikait
is ipponnal verte. Az elődöntőben
egy újabb francia következett,
Julian Kerrmarec ellen intéssel
bizonyult jobbnak. A döntőben a
Honvéd-Kipex versenyzője, Krizsán Szabolcs ellen küzdött, de
intéssel vereséget szenvedett, így

Csoknyai Laci a dobogó második
fokára állhatott fel.
Bor Barna is tatamira lépett Tunéziában a +100 kg-os súlycsoportban. Az első körben erőnyerő volt, a másodikban pedig egy
jukó értékű akcióval verte a francia Eb-bronzérmes Bonvoisint.
Az elődöntőben az algériai Zuani
ellen leléptették Barnát, de a
bronzmeccsen egy újabb francia,
Matthieu Thorel ellen intéssel
győzött, és a dobogó harmadik
fokára állhatott fel.

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

Az ASE negyedik versenyzője
Cirjenics Miklós volt, aki a 100
kg-osok között a második fordulóban az orosz Magomedov
ellen szoros csatában maradt
alul, és helyezetlenül zárta a viadalt.
A tunéziai African Open viadalon 36 ország 265 versenyzője lépett tatamira, a győztesek
olimpiai kvalifikációs pontszáma
ötvennel, az ezüstérmeseké harminccal, a bronzérmeseké pedig
hússzal gyarapodott.
-joko-

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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Megütöttem!
Megállás nélkül, 24 órán keresztül oktatta a teniszt Barta Attila,
a PSE tenisz szakosztályának
vezetőedzője a napokban a teniszcsarnokban. A Megütöttem! elnevezésű megmérettetés
célja a sportág népszerűsítése
volt. A próbatételre nemcsak
Paksról, hanem a környékről is
érkeztek, így folyamatosan változó partnerekkel dolgozhatott
a tréner. – Meghirdetett időpontokban váltották egymást a
teniszpartnerek. Az egyéni kéréseket is figyelembe vettem, így
volt, akinek edzést tartottam,
mással mérkőzést játszottam,
de páros összecsapások is zajlottak – mondta el Barta Attila.
A jelentkezők közül volt olyan,
aki most először fogott teniszütőt a kezébe, de sokan a technikai tudásukat szerették volna
felfrissíteni. Horváth István
szakosztályelnök egy órát töltött
a pályán a vezetőedzővel. – A
szervát gyakoroltuk elsősorban,
a mozgásom tökéletesítése volt
a cél, de a tenyeres ütésemet is
csiszoltuk – összegzett a vezető.
A rendezvényből hagyományt
terveznek, igaz, más formában.
Jövőre 24 órás páros tenisz lesz,
remélhetőleg hasonló sikerrel.
Faller Gábor

BELGYÓGYÁSZAT
MAGÁNRENDELÉS
dr. Nyirati Csaba adjunktus
Paksi Gyógyászati Központ
szerda 15:30–17:00
bejelentkezés: 30/9945796
magas vérnyomás, cukorbetegség,
pajzsmirigy problémák,
meddőség endokrin problémái,
egyéb belgyógyászati kórképek kezelése
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Floorballdöntőt rendeztek
Ütő, labda, kapu, palánk –
mind szerepet kapott az ESZIsportcsarnokban a kispályás
floorball diákolimpia országos
döntőjén. 96 csapat majdnem
600 játékosa vett részt a hétvégi
eseményen, ahol hat korosztály
nyolc-nyolc fiú- és lánycsapata
tízperces mérkőzéseket játszott
egymással két csoportban, majd
ezt követően immár az érmekért
a helyosztókon.
– A kispályás floorballban a nagypályástól eltérően csak hárman

A helyi iskolákat a lányoknál a
Paksi Deák Ferenc Általános Iskola, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium és az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium képviselte.
Számukra két dobogós eredmény
született: a Deák 5. korcsoportos
lányai második, 3. korcsoportos
lányai pedig harmadik helyen végeztek. A különdíjak közül három
maradt a rendező városban, mivel
Adorján Blanka, Trapp Enikő és
Adorján Kinga korosztályában kiemelkedően teljesített.
-efgé-

TEIT
kalocsai
látogatóközpont

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

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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játszanak, és a kapu is kisebb. A
hálóőr nem sisakban és kézzel
véd, hanem társaihoz hasonló
szerelésben, bottal a kezében próbálja hatástalanítani a lövéseket.
Ha egy csapatnak van egy áldozatkész embere erre a feladatra,
akkor nyert ügye van. A két kapu
között 16 méter a távolság, és egy
egészpályás lövés is könnyen gólt
eredményezhet – tudtuk meg
Poór József szervezőtől, a Paks és
Városkörnyéki Diáksport Bizottság elnökétől.

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok
és koszorúk rendelése

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Dunaújvárosi, tatabányai, móri, ácsi, székesfehérvári, pusztaszabolcsi, komáromi, tarjáni kézilabdacsapatok és a Paksi Kézilabda
PakSuli alkotja 2014/15-ben az országos gyermek bajnokság Csiszár
László-régió csoportját az U14-es korosztályban. A torna rendszerű
lebonyolításban az ESZI-sportcsarnok adott otthont a mérkőzéseknek a napokban. A játéknap előtt nyolc győzelemmel és négy
vereséggel a várakozásoknak maximálisan megfelelt a PakSuli, ez
alkalommal azonban két vereséggel zárt, így visszacsúszott a tabella
5. helyére. A hétvégén a Tatabánya és a Dunaújváros emelkedett ki a
mezőnyből.
-röné-

Új elnök a paksi
sporthorgászoknál
Tisztújító közgyűlésre várta tagjait a mintegy 350 tagot számláló Paksi Sporthorgászok Egyesülete. A
civilszervezet a Duna 44
folyamkilométeres szakaszát
bérli. Az összejövetelen Várszegi Viktor leköszönő elnök
az elmúlt öt évet értékelve
a Kis-Duna-ág kitakarítását
emelte ki nagy eredményként. – Itt részben illegális gát
akadályozta a víz átfolyását,
részben pedig a mederfenéken
rozsdásodó elsüllyedt komp. A
mintegy négy kilométeres szakasz kitakarítása nagy munka
volt, mind a komp elszállítását, mind pedig a gát elbontását illetően. Emellett feladatot
adtak a mederbe benőtt fák is.
Mivel Várszegi Viktor nem
jelöltette magát újra az elnöki

pozícióért, a tagság egyhangú
döntéssel a korábbi alelnököt,
Jantner Csabát bízta meg öt
évre e teendők ellátásával. Az
új elnöktől megtudtuk: a korábbi eredmények megtartása rendkívül fontos számára,
emellett pozitív tendenciaként
értékeli, hogy a gyerekek mellett a 70 év felettiek létszáma is
folyamatosan nő az egyesületben. A közgyűlés a jövőben is
a vezetőség soraiban tudhatja
Várszegi Viktort, aki 2020-ig
alelnökként segíti az egyesület munkáját. A titkári teendőket Kovács Gábor helyett
Radó Gábor végzi, de további
változások is történtek, amelyekről a www.pshe.eliveport.
com elérhetőségen tájékozódhatnak.
Faller Gábor

Paks Város Önkormányzatának pályázati felhívása Paks város területén
menetrend szerinti, helyi autóbusz-közlekedés ellátására
Paks Város Önkormányzata (a továbbiakban: Kiíró) nyilvános pályázatot
hirdet „Paks város területén menetrend szerinti, helyi autóbusz-közlekedés ellátása” tárgyában közszolgáltatási szerződés keretében.
1. A pályázat tárgya
Autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítási tevékenység ellátása Paks város területén a pályázati kiírás mellékletét képező menetrendben rögzítettek szerint.
2. A pályázók köre
A pályázaton részt vehet:
a) bármely természetes vagy jogi személy, illetőleg
b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
aki vagy amely megfelel a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.
3. A pályázat benyújtásának helye, benyújtás határideje
a) A pályázat benyújtásának határideje:
A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő
közzétételt követő 60. napon, amennyiben az nem munkanap, akkor az
azt követő munkanapon 11 óra.
b) A pályázat benyújtásának helye:
Paksi Polgármesteri Hivatal, 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.
Társulási és Pályázati Osztály, III. emelet 312. irodahelyiség
4. A pályázatok elbírálásának szempontjai
A Kiíró az összességében legelőnyösebb pályázatot benyújtó pályázóval
köt szerződést.

5. Az eredményhirdetés és a szerződéskötés időpontja
a) Az eredményhirdetés időpontja:
A Kiíró a pályázat benyújtásának határidejének lejártától számított 30
napon belül minden pályázónak írásbeli összegezést küld a pályázatok
elbírálásáról.
b) A szerződéskötés tervezett időpontja:
A Kiíró az eredményhirdetéstől számított 10 napon belül kíván szerződést
kötni.
6. A teljesítés határideje, vagy a szerződés időtartama:
A Kiíró a szerződést 5 éves, határozott időtartamra köti.
7. A pályázati kiírás megvásárlásának feltételei:
A részletes pályázati kiírás nettó 25.000 Ft + áfa áron személyesen megvásárolható hétfőn, kedden, szerdán 8.00-15.30 és pénteken 8.00-12.00
között a Paksi Polgármesteri Hivatal (7030 Paks, Dózsa György út 55-61.)
Társulási és Pályázati Osztályán, a III. emelet 312. irodahelyiségben.
Amennyiben a pályázati kiírás ellenértékének kiegyenlítése átutalással történik,
az ellenértéknek a Kiíró ERSTE Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 1199220607500109-00000000 számú számlájára történő megérkezését követő 2 munkanapon belül a pályázati kiírás elektronikusan megküldésre kerül.
A megjegyzés rovatban fel kell tüntetni: „Paks város autóbusz-közlekedésére”.
A pályázati kiírás ellenértékének átutalásával egyidejűleg a fekete.beatrix@paks.hu
e-mail címre vagy a 75/519-080-as faxszámra igénylést kell megküldeni, amely
igénylésnek tartalmaznia kell az érdeklődő nevét, címét és az elérhetőségét, továbbá, hogy az érdeklődő mely címre kéri a kiírás megküldését.
A pályázati felhívással kapcsolatban további információ kérhető Fekete
Beatrixtől a fekete.beatrix@paks.hu e-mail címen.
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A hétvégén rajtol
a városi bajnokság

RITALIA TRAVEL

Non stop autóbuszos kirándulásaink,
idegenvezetővel, PAKSRÓL!
Karnevál Velencében, ajándék karneváli
sminkkel már 12.990 Ft/főtől
+ hajójegy, belépőjegy, biztosítás
Időpontok: február 6-8.,
február 13-15. (Valentin-nap)
Auschwitz –Krakkó Márc ius 20-22,
ápr. 10-12. 15.990 Ft/fő
+ belépőjegy, biztosítás

Tizenhat csapat nevezett az idei
városi kispályás teremlabdarúgóbajnokságra. Az utolsó egyeztetésen kiderült: a torna január 24-én
rajtol az ESZI-sportcsarnokban.
Az alapszakaszban körmérkőzéses rendszerben minden gárda
összeméri tudását, majd a rájátszásban alsó- és felsőházi küzdelmekkel folytatódik a sorozat.

Összesen 22 összecsapáson lépnek pályára a felek, külön helyosztók nem lesznek. A bajnokság
a tervek szerint március végéig
tart, szervezője a Paksi Sportegyesület. 2014-ben a sokszoros
címvédő Kreszpark Rangers (képünkön) nyerte a városi bajnokságot, második helyen az Ovit SE
zárt, harmadik az N plusz T lett.

Görögország 2015 nyara !
1 hét stúdióban autóbusszal Tolnáról
vagy Szekszárdról
már 22.900 Ft/főtől

Már most gondoljon a nyárra! Minél hamarabb
foglal, annál nagyon kedvezményre lesz jogosult!
Óriási előfoglalási kedvezmények a nyaralásokra!
Utazás repülővel vagy egyénileg, családbarát
hotelek, minden igényt kielégítő szálláskínálat!

Hirdetésünk nem teljes körű, részletekért kérjük hívja irodáinkat! Akcióink visszavonásig érvényesek!
Érdeklődni: RITALIA TRAVEL Kft. utazási iroda 7030, Paks Dózsa György út 102. Tel.: 75/311-130
Mobil 30/603-7420 • info@ritaliatravel.hu • www.ritaliatravel.hu • Engsz.: U-001312

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök archív

A Local Policy felméréséből kiderül: a paksiak 99%-a ismeri a
Paksi Hírnököt, 32%-uk, vagyis mintegy 6400 személy minden
lapszámot elolvas, 34% (6700 fő) rendszeres olvasó, 27% (5300
fő) pedig alkalmanként veszi kézbe a Paksi Hírnököt. A majd’
húszezres Pakson csupán ezren nem olvasnak egyáltalán Paksi
Hírnököt.
Köszönjük a bizalmat!

