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Testvérvárosunk lesz Novovoronyezs
Orosz várossal bővül Paks testvérvárosainak sora. Az együttműködés az erőmű bővítése kapcsán kiemelt jelentőséggel bír,
de számos gazdasági előnye mellett sokkal többet jelent azoknak, akik két otthont
szeretnek: Paksot és Novovoronyezst. Lapunknak Hadnagy Jelena és Hadnagy Lajos, valamint Matviján Júlia és Matviján
Vlagyimir mesélt Novovoronyezsről és
arról, miért lehet előnyös a két település
közti kötelékek erősítése.
A testület február 11-i ülésén határozott arról, hogy testvérvárosi rangra emeli a korábbi partnerségi viszonyt Novovoronyezzsel.
Az orosz fél részéről érkezett a megkeresés,
amit a helyi városvezetés örömmel fogadott, hiszen a két település kapcsolata nem
új keletű. Süli János polgármester emlékeztetett, hogy a Paks és Novovoronyezs közötti partnerség több évtizedes múltra tekint
vissza, hiszen sok paksi szakember tanult a
novovoronyezsi atomerőműben. A mostani
kezdeményezés azért is időszerű, mert az
orosz városban jelenleg újabb atomerőművi
beruházás zajlik, így az ott tapasztaltakból,
a települést érintő hatásokból Paks is okulhat. Bár az együttműködés az erőmű bővítése kapcsán kiemelt jelentőséggel bír, a két
város fontosnak tartja a kereskedelmi-gazdasági és kulturális célú kapcsolattartást is.
A felek a megállapodást előreláthatóan áprilisban írják alá Novovoronyezsben, ahová
a polgármester vezetésével delegáció utazik
ki az önkormányzat képviseletében.
A Paksi Orosz Klub már 2000-ben azon
kezdett munkálkodni, hogy a két ország, illetve a két település barátságát szorosabbra
fűzze, meséli Hadnagy Jelena, aki nem csu-

pán a paksi atomerőmű munkatársaként,
hanem magyar férje révén is szorgalmazta az összetartás erősítését. Még 2001-ben
felvetették a novovoronyezsi városvezetésnek a testvérvárosi kapcsolat ötletét, akkor
azonban nem volt fogadókészség, így annál
jobban örül a most születő megállapodásnak.
Jelena ’89-ben költözött Paksra férjével
abban a reményben, hogy az új atomerőműben munkát kapnak. Mindketten
Moszkvában tanultak nukleáris szakon, ott
ismerkedtek meg és házasodtak össze, és ott
született meg az első gyermekük is. Jelena
novovoronyezsi születésű, édesanyja és
édesapja az ottani atomerőmű építése miatt
költözött Novovoronyezsbe, apja a nukleáris
létesítmény és a település építésében is részt
vett. Ő magyar férjével Pakson látta biztosítottnak a jövőt, és bár az országváltással
jártak együtt zökkenők, otthonra találtak a
hazai kisvárosban. Annál is inkább, merthogy Paks és Novovoronyezs között számos
a hasonlatosság, meséli Jelena. Oroszországi viszonylatban Novovoronyezs is kisváros negyvenezer lakosával, Moszkvától
délre 600 kilométerre. Paks történetéhez
hasonlóan az orosz település is az atomerőmű építése nyomán nyert el városi rangot
azzal a különbséggel, hogy Novovoronyezs
alapkövét gyakorlatilag a létesítmény építésével együtt rakták le. ’57-ben a város alapköve került a helyére, ’64-ben már az első
blokk indult el, ezzel megszületett az első
ipari méretű atomerőmű Oroszországban.
A lakosság jelentős része, ahogy Pakson is,
az atomerőműben dolgozik, mondja Jelena
hozzátéve, hogy ott is működtetnek egy
energetikai szakközépiskolát a szakembe-

rek utánpótlásképzésére. Az első VVER
típusú reaktort itt helyezték üzembe, az
ehhez készült szimulátoron számos paksi
munkatárs is gyakorolt. – Ez lehet ismét az
együttműködés egyik legfontosabb alapköve – ezt már Matviján Vlagyimir fűzi
hozzá elmondva, hogy a novovoronyezsi
atomerőmű két új blokkja most készül, de
a szimulátor már rendelkezésre áll, ahol a
paksiak is elsajátíthatják majd az új technológiát. A novovoronyezsi atomerőmű régi
öt blokkja közül kettőt mára leállítottak, a
bővítéssel azonban újból felpezsdült a város
élete. Jelena és férje, Lajos arra emlékeztet,
hogy a nukleáris létesítmény megépítésével
rendkívül nagy fejlődés indult meg, a parkokkal és panelházakkal tarkított település
számos sport- és kulturális létesítménnyel
gazdagodott. A fejlődés már most is látható, mondja Vlagyimir, aki talán sosem találkozott volna feleségével, Júliával, ha nincs a
novovoronyezsi beruházás. Júlia Szibériából származó férjével az atomenergetikai
technikumban találkozott és ’91-ben költözött Paksra Novovoronyezsből. Általában
évente látogatnak haza, hogy figyelemmel
kövessék az eseményeket, de mint Júlia
mondja, nem volt mindig ilyen könnyű a
„hazaruccanás”. Amikor Magyarországra
költöztek, még sem autójuk, sem mobiltelefonjuk nem volt, így időnként elég extrém
körülmények között sikerült hazalátogatni
vonattal a mintegy 2100 kilométerre található Novovoronyezsbe. A paksi orosz klubbal hazai diákoknak is számos kirándulást
szerveztek az orosz településre, és Júlia reméli, hogy a testvérvárosi kapcsolat megalakításával a hasonló kezdeményezések is
új lendületet nyernek.
MD
Fotó: Matviján Vlagyimir
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A TelePaks
az ITT/OTT TV
kínálatában

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Döntés után
Egyhangú döntéssel elfogadta
idei költségvetését a paksi képviselő-testület. A grémium a
korábbiaktól eltérően idén egy
fordulóban tárgyalta a költségvetést. A településvezetés
az előzetes kalkulációk szerint
idén közel 10 milliárd forintból
gazdálkodhat.
Módosították a város szociális rendeletét is. Erre azért
volt szükség, mert változott a
2015. évi központi költségvetési törvény. Ennek értelmében
március 1-jétől az aktív korú-

ak szociális ellátása a járási hivatalhoz kerül, megszűnik az
önkormányzat által biztosított
rendszeres szociális segély. Az
ügyfeleknek ezzel kapcsolatban
nincs teendőjük.
A helyi szociális rendeletben települési támogatásként az összes
eddigi támogatást, ha módosult
formában is, de megtartotta az
önkormányzat. Így a megszűnő normatív lakásfenntartási
támogatás helyett települési
lakásfenntartási
támogatást,
méltányos ápolási díj helyett
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települési ápolási díjat, méltányos közgyógyellátás helyett
települési gyógyszertámogatást
igényelhetnek a rászorulók. A
legfontosabb változás, hogy a
kábeltévédíj-fizetési támogatás
ezentúl jövedelem- és vagyonfüggő lesz, az erre vonatkozó
kérelmeket kizárólag a polgármesteri hivatal szociális osztályán lehet benyújtani.
A tanulók helyi közlekedésének
támogatását, a szemétszállítási
költségtérítést, a nyári gyermekétkeztetés támogatását, a
rendszeres nevelési segélyt és
a felzárkóztatási ösztöndíjat
változatlan formában szavazta meg a képviselő-testület. Az
ülésen a grémium testvérvárosi
kapcsolat létesítéséről is döntött
az orosz Novovoronyezzsel, a
megállapodás aláírására előreláthatóan áprilisban kerül sor.
A testület két közterület elnevezéséről is döntött. A Duna
mellett található gabonaátrakóhoz vezető utakat a könnyebb
tájékozódás érdekében Kikötő
utca és Kubikgödör utca névre
keresztelték.
Faller Gábor

Felvette kínálatába a TelePaks
Kistérségi Televízió műsorát
az ITT/OTT TV. Az internetes szolgáltatás segítségével
okostelefonon,
táblagépen,
számítógépen és Smart TV-n
is nézhető sok másik csatorna
mellett a paksi adás. A TelePaks
ingyenesen fogható az ITT/
OTT TV-n, mindössze regisztráció szükséges hozzá.
Az ITT/OTT TV technológiáját tekintve ún. over the top
streaming szolgáltatás, amelyen
keresztül az internet segítségével élő tévéadások és lekérhető
programok nézhetők, mondta
el lapunknak Helmeczi Krisztián, a cég marketingmenedzsere. Az ITT/OTT TV révén akár
hordozható eszközökkel, akár
webböngészővel vagy applikáción keresztül Magyarországon
bárhol, bármely időszakban
nézheti kedvenc tévécsatornáit. A tévészolgáltatáshoz nem
kell kábel vagy antenna, csak
széles sávú internetkapcsolat
és egy olyan eszköz, amelyen
az ITT/OTT TV szolgáltatásai megjeleníthetők. (A szolgáltatás Android, iPhone és
WindowsPhone 8 készülékeken
is elérhető.) Az ittott.tv címen
elérhető szolgáltatás tavaly a
MediaPlatform „Leginnovatívabb Műszaki Megoldás Díját”
is elnyerte.
A TelePaks adása nemcsak az
ITT/OTT TV-n fogható, hanem a Paksi Hírnök online-on
is nézhető a nap 24 órájában.
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Ülésezett
a roma
önkormányzat
A Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a KRESZ-park mellett található irodájában rendezte
idei első képviselő-testületi ülését.
A legfontosabb napirendi pont
a roma önkormányzat 2015. évi
költségvetésének elfogadása volt.
A szervezet idén 4,156 millió forint bevétellel és ugyanennyi kiadással számol. Az összegből elsősorban kulturális programokat
finanszíroznak, de az iskolások
füzetcsomag-támogatásban is részesülnek majd az új tanév előtt.
Az utolsó napirendi pontban az a
kérdéskör került fókuszba, hogy a
közhasznú foglalkoztatottak ne a
polgármesteri hivatalba járjanak
egyenként problémáikkal, hanem
kérdésekkel, kéréseikkel a roma
önkormányzathoz forduljanak a
jövőben, mondta el Gomán János
elnök. A Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a tervek szerint
havonta ülésezik majd.
Faller Gábor

Ajánlásokat
várnak
Várja a javaslatokat az önkormányzat a „Paks város Közbiztonságért” kitüntetésre. A díj olyan
személynek adományozható, aki
a Belügyminisztérium irányítása
alá tartozó valamely rendvédelmi
szerv tagja; a Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság irányítása alá tartozó
szerv tagja; a Paksi Önkormányzat Mezőőri Szolgálatának tagja;
a Paksi Polgárőr Egyesület tagja,
és munkáját lelkiismeretesen, tartósan magas színvonalon végzi.
Az ajánlásnak tartalmaznia kell
a jelöltnek azon teljesítményét,
ami méltóvá teszi a kitüntetésre.
A javaslatokat március 5-ig kell
benyújtani dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyzőhöz (Paksi Polgármesteri Hivatal, 7030 Paks, Dózsa
György út 55-61.).
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Költségvetés:
csökkennek a város bevételei,
de jut pénz fejlesztésre
Takarékos, átlátható gazdálkodást és a város
biztonságos üzemeltetését teszi lehetővé a
2015-ös költségvetés, melyről februári ülésén
döntött a képviselő-testület. Bár a bevételek
csökkentek, a felhalmozott tartaléknak köszönhetően a feladatok eddigi, jó színvonalú
ellátása mellett jut elegendő pénz fejlesztésekre is – tájékoztatott Süli János, Paks polgármestere.
A rezsicsökkentés miatt csökkent az áram átvételi ára, így a paksi atomerőmű árbevétele, ezért
az ez alapján fizetett iparűzési adó mértéke is. Ez
idén 400 millió forintos bevételkiesést jelent Paks
számára. Emellett a szociális ellátások területén
bekövetkezett központi változások is jelentősebb
kiadásnövekedést jelentenek a városnak. Így öszszességében 7,9 százalékkal csökkent a bevétel
az elmúlt évhez képest, aminek következtében a
városvezetés 7,8 milliárd forinttal tervezhetett a
költségvetés összeállításkor.
– A bevételeink alacsonyabbak, mint a kiadásaink, de az elmúlt évek alatt felhalmozott, áthúzódó tartalékok rendelkezésre állnak, és lehetővé
teszik a bevételi és kiadási oldal egyensúlyának
megteremtését. Az erre a célra ütemezett 2,1
milliárd forint biztosítja azt is, hogy fejlesztésre,
beruházásokra is elkülöníthessünk forrásokat
– fogalmazott Süli János. Paks polgármestere
azt is hangsúlyozta, hogy a bevételek csökkenését nem érezték meg a városi intézmények, a
beérkező igények megvalósításához szükséges
forrás nagy részét, ha több évre bontva is, de
biztosították. Az ismert és tervezhető feladatok mellett a váratlan költségek, mint például
egy pinceomlás okozta közterületi kár fedezésére is maradt forrás a költségvetésben, melynek bevételi oldala év közben is növekedhet.
– Több előkészített pályázati anyagunk készen
áll, amivel plusz bevételekre tehetünk szert. Az
iparűzési adó 1,8%-os mértékén nem emeltünk,
de az atomerőmű által fizetendő építményadó
összegéről tárgyalásokat kezdeményeztünk az
I-II. üzemidőhosszabbított blokkok vonatkozásában.
Az év közben beérkező plusz források elköltésére is meghatároztak prioritásokat a költségvetésben: 120 millió forintot az ipari park bővítésére
további telekvásárlásokkal, illetve elegendő forrás esetén az engedélyezési tervek megszerzését
követően a Vörösmarty, az Ady, a Hunyadi és a
Kinizsi utca felújításának elindítására – mondta

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

el a polgármester. Hozzátette: minden, a város
fejlesztését elősegítő, plusz bevételt hozó európai
uniós pályázati lehetőséget kihasznál az önkormányzat a 2014/20-as ciklusban is.
Az atomerőmű nagyadózói rendelkezési jogával élve ebben az évben is „felcímkézheti”, mire
szánja iparűzési adójának egy részét. Idén a jégpálya szezonális üzemeltetése mellett egy új nőgyógyászati diagnosztikai műszer beszerzéséhez
és egy roma integrációs központ felállításához is
rendeltek forrást.
A helyi pályázatokról szólva a polgármester elmondta, hogy 2015-ben is kiírják az épületek
energiatakarékos felújítására hirdetett pályázatokat, a panel és hagyományos építésű ingatlanok
esetében is 50-50 millió forintot különítettek el
erre a célra. Továbbra sem csak az épületek energiatakarékos korszerűsítését támogatja az önkormányzat: folytatódik a tömbbelső-felújítási program: idén a Váci Mihály utcában, a lakótelepen
pedig a tervezés folyamata kezdődik meg több
helyszínen. Ahogy korábban megírtuk: a költségvetésben szerepel továbbá a Duna, a Hattyú
és Eötvös utca felújítása is.
Lapunk hasábjain részletesen is bemutatjuk a
2015. évi költségvetést a 6-7. oldalon.
Dallos Szilvia

Paks is szóba került Putyin látogatásán
Nukleáris szakemberek képzéséről írt alá szándéknyilatkozatot a
Roszatom Orosz Állami Atomenergetikai Vállalatcsoport és az
Emberi Erőforrások Minisztériuma. A dokumentum aláírási ceremóniájára február 17-én Vlagyimir Putyin, az Oroszországi
Föderáció elnökének Magyarországon tett munkalátogatása keretében került sor.
A
megállapodást
Szergej
Kirijenko, a Roszatom vezérigazgatója és Balog Zoltán, az emberi
erőforrások minisztere látta el
kézjegyével. A dokumentum értelmében az aláíró felek kifejezték
szándékukat az atomenergetikai
együttműködés kiszélesítésére a
szakemberek oktatásában, a tudományos munkában, valamint
közös oktatási programok szervezésében.
A nyilatkozat elősegíti az alap- és
mesterképzésben, illetve doktori képzésben tanuló hallgatók,

a kettős diplomát adó oktatási
programokban résztvevők, valamint az oktatók cseréjét. A két
fél célja, hogy biztosított legyen
a magyar atomenergetikai ipar
ellátása magasan kvalifikált szakemberekkel.
– A magyar nukleáris mérnökök
egy számottevő része korábban
Oroszországban szerzett diplomát, és tudjuk, hogy a paksi
atomerőmű jelenlegi négy blokkjának megbízható működését az
ő magas színvonalú szakértelmüknek is köszönhetjük. Szükség van azon szakemberek új
nemzedékének
felkészítésére,
akik majd részt vesznek az új
blokkok tervezésében, építésében és üzemeltetésében – kommentálta Balog Zoltán a megállapodást.
Szergej Kirijenko, a Roszatom
vezérigazgatója azt hangsúlyozta,
hogy a Roszatom olyan integrált
megoldásokat kínál partnere-

inek, amelyek a finanszírozás
mellett magukban foglalják a
személyzet képzését is. – Mi mindig szoros kapcsolatot ápoltunk a
paksi atomerőművel és a magyar
tudományos intézményekkel, így
reméljük, hogy az aláírt szándéknyilatkozat lehetőséget nyújt
együttműködésünk bővítésére,
és intenzívebbé tételére – fogalmazott.
Szergej Kirijenko újságírók előtt
beszélt arról, hogy az ütemterv
szerint halad a paksi atomerőmű két új blokkjának építése.
– Pontosan meghatározott menetrend van, szigorúan be fogunk tartani minden előírást és
szabályt, a projekt alapján készül
a környezeti hatástanulmány,
folyamatban van az engedély
beszerzése, minden szakaszosan
fog menni – mondta az orosz
állami atomenergetikai vállalat
vezetője. – A magyar gazdaság
meglehetősen gyorsan fejlődik,

és nem zárnám ki, hogy e beruházás sikeres végrehajtása esetén a magyar kormány döntést
hoz további blokkok építéséről.
Egyelőre azonban ilyen döntést
a magyar kormány nem hozott,
ezért az igényeknek megfelelően
reagálunk a döntésekre – idézte
szavait a TASZSZ orosz hírügynökség.
Kirijenko úgy fogalmazott, hogy
a Roszatom által építendő paksi reaktorok „a legkorszerűbb,
posztfukusimai típusú technológiákkal” készülnek, legalább 60
éves garantált működési idővel,
a valóságban pedig 100 évre szól
az üzemeltetési garancia.
A Roszatom vezetője a kiégett
fűtőelemek ukrajnai tranzitjával
kapcsolatosan azt mondta, hogy
ez olajozottan működött, és a
magyar elhasznált nukleáris fűtőanyagok szállítása is az ütemtervnek megfelelően zajlott.
Vida Tünde

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere (j) és Szergej Kirijenko, a Roszatom állami atomenergetikai vállalat vezetője kicseréli a
dokumentumot, miután együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá a Parlament Delegációs termében február 17-én. A háttérben Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök (b). A szándéknyilatkozat alapján a két fél oktatási, képzési és tudományos
területeken is együttműködik az atomenergia békés célú felhasználásában. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd
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A városi költségvetésről
Paks város önkormányzati
képviselő-testülete február 11én egy fordulóban fogadta el
az idei költségvetést. A város
2015-ös büdzséjének meghatározásakor elsődleges elvárás
volt az egyensúly megteremtése, valamint a hosszú távú
működőképesség szem előtt
tartása.
Az államháztartásról szóló törvény alapján „A jegyző által
előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a
központi költségvetésről szóló
törvény hatálybalépését követő
negyvenötödik napig nyújtja be
a képviselő-testületnek.”
Ezen jogszabályi kötelezettségének tett eleget Süli János, Paks
város polgármestere, amikor
a hivatkozott törvény, a végrehajtási rendjét szabályozó
kormányrendelet, Magyarország helyi önkormányzatairól,

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről, a nemzeti vagyonról és Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló
törvények figyelembevételével
összeállított rendelettervezetet
a város képviselő-testülete elé
terjesztette.
Az előkészítés során – amely
több hónapot vesz igénybe – az
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a
költségvetési szervek vezetőivel
egyezteti, annak eredményét
írásban rögzíti. Ezt követően a
tervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester terjeszti – a szervezeti és működési
szabályzatban foglaltak szerint
– a képviselő-testület bizottságai elé. Az illetékes szakbizottságok az emlékeztetők írásos
anyagát a bizottsági üléseken
megkapják és megtárgyalják. A

városvezető a bizottságok által
megtárgyalt rendelettervezetet
terjeszti a képviselő-testület
elé, a pénzügyi bizottság írásos
véleményével együtt, amely az
előterjesztés mellékletét képezi.
A város 2015-ös költségvetését
meghatározó alapelvek az alábbiak voltak: takarékos, átlátható
és biztonságos működtetés, a
kötelezően ellátandó feladatok
biztosítása, a szociálisan rászorultak támogatása, az elindított
beruházások megvalósítása, a
hozzájuk kapcsolódó forrás biztosítása, tudatos városüzemeltetés és fejlesztés, az önkormányzat többségi tulajdonában lévő
gazdasági társaságok részvétele
az önkormányzati munkában,
pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz,
a pályázatok önrészének megteremtése.
A költségvetési rendelet mellékleteiben – többek között

– bemutatásra került az önkormányzat összevont pénzügyi mérlege, a működési és
fejlesztési bevételek és kiadások
mérlege, a felhalmozási és felújítási kiadások előirányzata, az
önkormányzat, a polgármesteri
hivatal, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési
szervek kiadási, bevételi előirányzata, a közfoglalkoztatottak létszáma, a kötelező feladatok, az önként vállalt feladatok
és állami feladatok tervezett
költségei.
A bevételeket – elsősorban – a
Magyar Államkincstár által kiadott feladatalapú támogatási
összeg, a képviselő-testület által
korábban hozott döntések 2015.
évre vonatkozó várható költségei, a legnagyobb adózó – a PA
Zrt. – nyilatkozata, és az uniós
pályázatok 2015. évi várható bevétele határozta meg.
(Folytatás a 7. oldalon)
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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(Folytatás a 6. oldalról)
Bevételkieséssel is számolnia
kell az önkormányzatnak, illetve a városnak.
Csökkenés jelentkezik a működési bevételek vonatkozásában.
Az állami támogatások tekintetében bevételkieséssel kell számolni az egyes szociális feladatok támogatására vonatkozóan,
melynek egyik oka Paks magas
adóerő-képessége. A helyi önkormányzatok általános támogatása miatti csökkenés szintén
az adóerő-képesség miatt következik be.
Kiadások vonatkozásában –
többek között, a teljesség igénye
nélkül – az alábbi feladatok, területek finanszírozása jelent
növekményt.
Egészségügyi ágazat:
Szakorvosok illetménynövelése, illetve kétfős létszámemelés
miatti kiadási többlet. Beruházásként szerepel a jelenlegi
indirekt röntgen direkt digitalizáló készülékké történő
átalakítása, valamint a kapcso-

lódó, a röntgenfelvételek online elérését biztosító szoftver
beszerzése, a nőgyógyászati
ultrahang cseréje, az udvartéri
kamerarendszer tervezett kiépítése.
Önkormányzati kiadás:
Jelentősebb növekmény jelentkezik a költségvetési szervek
számítástechnikai, rendszergazdai tevékenységének finanszírozásában. Új feladatként
jelentkezik az intézményi üzemeltetést támogató informatikai rendszer bevezetése, a digitális táblák izzóinak cseréje,
a vezérkulcsos zárrendszer és a
riasztórendszer korszerűsítése.
Városüzemeltetés:
Városgazdálkodási – egyéb
feladatok – közé sorolandó a
jégpálya működésére fordítandó összeg, melynek forrásának
biztosítása a nagyadózói tartalékkeret terhére történik. Új
elemként épült a költségvetésbe
a Roma Integrációs Központ
támogatása – nagyadózói rendelkezés alapján.

Támogatások:
Itt jelentkezik a PSE támogatása, mellyel biztosított a TAO
pályázat önereje is.
Itt kell megjegyezni, hogy az
egyházi támogatások – a tavalyi évihez képest történő –
csökkenésének oka az, hogy
2014-ben egyszeri támogatást
biztosított a képviselő-testület
a római katolikus egyháznak
a dunakömlődi templom és a
paksi plébánia felújítására.
Európai uniós forrásból megvalósuló feladatok:
A szennyvíztisztító-telep bővítése és fejlesztése, a vízkár-veszélyeztetettség csökkentése, az
üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata, a Deákház-beruházás (klímacentrum
és látványtár) és felújítás.
Szerepel még – többek között –
a költségvetésben az ipari park
területének bővítése, a TelePaks
eszközfejlesztése.
A költségvetés elfogadásához
szükséges független könyvvizsgálói összegző vélemény tartal-

mazta, hogy Paks Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési
rendelettervezete az előírásoknak,
jogszabályoknak megfelelően készült, rendeletalkotásra alkalmas.
Összegzésként elmondható, hogy
az elfogadott, 2015-ös városi költségvetés a szükséges és elégséges
fejlesztéseket, felújításokat tartalmazza – a jó gazda szemléletű,
felelős gondolkodás és gondoskodás jegyében. Ezzel egyidejűleg a végéhez közeledik a hétéves
gazdasági program kidolgozása,
valamint zajlik az Integrált Településfejlesztési Stratégia kialakítása. Mindezekkel egyidőben a
város készül az atomerőmű bővítéséhez kapcsolódó, a települést
érintő feladatokra.
Paks Város Önkormányzata
Dunaszentgyörgyön
a Tolnai Lajos
utcában 834 m2-es
építési telek eladó.
Irányár: 2,95 millió Ft.
Tel: 20/973-1444

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!
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MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

További információ:
www.mvmpaks2.hu
www.facebook.com/MVMPaks2

Atomerőmű

Lakossági tájékoztatókra
készül a Paks II. Zrt.
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Míg a meglévő blokkokat tízezer, addig a majdan épülőket
százezer évente előforduló
szélsőséges hatásokra méretezik. Annak ellenére, hogy két
működő nukleáris létesítmény
– az atomerőmű és a kiégett
kazetták tárolója – mellett létesítenek két új blokkot, a vizsgálatokat, elemzéseket ugyanúgy el kell végezni, mintha
zöldmezős beruházás lenne.
Nagy Sándor, az MVM Paks
II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.
vezérigazgatója fejtette ki lapunknak, hogy a telephelyengedély megszerzéséhez szükséges
vizsgálat, a terület szeizmikus
és veszélyeztetettségi tulajdonságainak felmérése rövidesen
elkezdődik. A munkát a magyar
nukleáris iparban dolgozó háttérintézmények végzik.
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Ez egyrészt fizikai műveletekből áll, azaz hidrológiai,
geotechnikai,
szeizmológiai
vizsgálatokat végeznek. Másrészt a telephely egyéb veszélyeztetettségét is elemezni
kell. Ennek során százezer
évente előforduló szélsőséges
viszonyokat – szélterhelést, elárasztást, a legnagyobb és legalacsonyabb hőmérsékletet, a
legnagyobb hóterhelést – elemzik. Ezen túl az ember által okozott esetleges veszélyeket – tűz,
erdőtűz, repülőgép-becsapódás
– is figyelembe kell venni. Ezek
az adatok szolgálnak alapul az
elkészítendő baleset-elhárítási intézkedési tervhez, illetve
magának a létesítménynek a
tervezéséhez. A földtani kutatási program keretében, amely
várhatóan 2016 közepén zárul,
három területen végeznek fúrá-

sokat: a leendő telephelyen, annak tíz, valamint harminc kilométeres körzetében, esetenként
kétezer méter mélységig.
Nagy Sándor szavai szerint jelentős különbség, hogy a mostani blokkokat tízezer, az újakat százezer évente előforduló
eseményekre méretezték, ez
gyakorlatilag azt jelenti, hogy
extrém körülményeket is ki kell
bírniuk a reaktoroknak. A munka célja, hogy egyértelműen bizonyítsák: a telephely alkalmas
atomerőmű-építésre.
Elindult a környezetvédelmi
hatósági eljárás is. Nagy Sándor
úgy tájékoztatott, hogy megközelítőleg két évig tartó munka
eredményeként készült el az a
közel kétezer oldalas környezetvédelmi
hatástanulmány,
amely a blokkok környezettel
való kapcsolatát elemzi. Ez képezi az alapját a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
által december 19-én indított
eljárásnak, amelynek eredményeként várhatóan 2015 végére
megszülethet a környezetvédelmi engedély. A környezeti hatástanulmányban foglaltak szerint az új atomerőművi blokkok
és kapcsolódó létesítményeik
hatótényezőit a létesítés, üzemelés, felhagyás szerint csoportosítva vizsgálták. Az elemzések a normál és az attól eltérő
működésre is kiterjedtek. Az
új létesítmény esetében mind
a hatótényezők meghatározásakor, mind a kiváltott hatások számításakor a legnagyobb
környezeti hatást vették alapul,

a nukleáris biztonsági szabályzat konzervatív alapelvét is
szem előtt tartva. A környezeti
hatástanulmányra vonatkozó
kérelembe bárki betekinthet a
paksi polgármesteri hivatalban.
Nagy Sándor kitért arra, hogy
az Espooi Egyezmény lehetővé teszi, hogy más országok is
bekapcsolódjanak az eljárásba, kérdéseket fogalmazzanak meg a beruházás kapcsán.
Ilyen kérdések már érkeztek,
sőt meg is válaszolták őket, de
újabbakra is lehet számítani. A
vezérigazgató azt mondta, hogy
igen sok területre kiterjedtek
ezek a megkeresések a blokkok
biztonsági tulajdonságaitól a
baleset-elhárítási terven át a
megtérülésig. A konzultációs
szakaszban tíz ország jelezte
részvételi szándékát.
A közeljövőben lakossági tájékoztatókat tervez az MVM
Paks II. Zrt. az új blokkok és
a környezet kapcsolata témakörében a Paks környéki településeken. Ugyanebben a
témában a környezetvédelmi
hatóság közmeghallgatást tart
Pakson és Kalocsán, illetve
azokban az országokban, amelyek ezt igényelték. Nagy Sándor azt mondta, hogy az ideit
is beleértve három évük van
arra, hogy a környezetvédelmi
engedélyen túl telephely-, létesítési és építési engedélyeket
szerezzenek be, és szükség lesz
még az építés indulása előtt a
Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal engedélyére is.
Vida Tünde

Hosszú távú, biztonságos működésre
törekszik a paksi atomerőmű
Nem pillanatnyi rekordokra tör,
hanem hosszú távú, biztonságos,
kiszámítható működésre törekszik a paksi atomerőmű. Erről
beszélt Hamvas István vezérigazgató a Magyar Tudományos
Akadémián tartott évértékelő
sajtótájékoztatón. Az atomerőmű tavaly az ország villamosenergia-termelésének
korábbinál nagyobb hányadát, 53,6
százalékát adta, négy blokkja 15
648,6 gigawattóra villamos energiát állított elő, ami 6,8 százalékkal haladta meg a tavalyit. Ezzel
a termelést tekintve a tavalyi év
volt a negyedik legjobb az erőmű történetében. Miként Hamvas István kifejtette, nemcsak a
termelés, hanem a biztonság tekintetében is jó évet hagy maga
mögött az atomerőmű, a múlt
évben nem volt olyan esemény,
amely a nukleáris eseményskálá-

ra (INES) felkerült volna, illetve
csökkent a skála szintjét el nem
érő esetek száma is.
Baji Csaba, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. igazgatóságának elnöke kijelentette: a paksi
atomerőmű markáns példája annak, hogy biztonságosan
működő atomerőművel lehet
jó teljesítményt elérni. Arról
is beszélt, hogy hosszú távon
számolnak a nukleáris alapú
áramtermeléssel, a költségszintek optimalizálása mellett. Az
atomerőmű – mint elhangzott
– „jól vizsgázott” több nemzetközi felülvizsgálaton és továbbra
is megállja a helyét a nemzetközi mezőnyben. Az egész élettartamra vonatkozó teljesítménykihasználási tényező alapján az
öt legjobb VVER-440 típusú
blokk közül három paksi, hangsúlyozta a vezérigazgató.

Az atomerőmű nettó értékesítési árbevétele 172,9 milliárd
forint volt 2014-ben, ami 6,8
százalékkal kevesebb, mint az
előző évben. Tavaly 153,5 napot vett igénybe a karbantartás,
üzemanyag-átrakás, ami 15,1
százalékos javulás az előző évhez
képest.
Hamvas István az elmúlt év
fontos eredményei közé sorolta
azt, hogy megkapták a 2. blokk
üzemidő-hosszabbításához
szükséges engedélyt az Országos
Atomenergia Hivataltól; feldolgozásra Oroszországba szállították a 2003-ban megsérült üzemanyag-kazettákat és benyújtották
az engedélykérelmet az új üzemanyagciklus bevezetésére. Mint
mondta, ez egy, a teljesítménynöveléssel összemérhető hatékonyságjavító lépés, ami egy év
alatt megtérül.

Hamvas István beszélt arról is,
hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. gazdasági lehetőségéhez
mérten segíti a térség fejlődését.
Ennek egyik megnyilvánulási
formája a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány, amely
2011 és 2014 között 1,9 milliárd
forintot juttatott 41 településre,
ahol 11 milliárd forint fejlesztést
generált.
A 2015-ös év fontos eseményei
közé sorolta Hamvas István, hogy
az Országos Atomenergia Hivatal
engedélye függvényében a 2-es
és 3-as blokkon áttérnek az új
üzemanyagciklusra, év végéig benyújtják a 3-as blokkra vonatkozó továbbüzemelési engedélykérelmet, további biztonságnövelő
intézkedéseket hajtanak végre, és
harmincéves üzemeltetési tapasztalatukkal segítik az új blokkok
építését.
-vida-

A bővítésre figyel a TEIT
Feladatokról, hozzájuk rendelt összegekről
döntött, azaz elfogadta munkatervét és költségvetését a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás. Jelenleg
két szerződéses partnere van az atomerőművet övező térség települései által alkotott
szervezetnek, az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Nonprofit Kft., de az idei feladatok között
prioritást élvez, hogy az atomerőmű-bővítés
kapcsán is tárgyalóasztalhoz üljenek a térség
érdekeit képviselve. Egyrészt a beruházásért
felelős hazai illetékessel, másrészt a kivitelezéssel megbízott orosz vállalat felső vezetésével szeretnének tárgyalni elsősorban a térség
felkészítéséről, azokról a kommunikációs
feladatokról, amelyekben a TEIT szerepet tud
vállalni.
A társulás idén várhatóan 276 millió forintból
gazdálkodik, a pontos adat azért nem ismert,
mert az RHK Kft.-vel még szerződéskötés
előtt állnak. Az viszont már biztos, hogy a
kommunikációs feladatok sokasodnak, idén
a tavalyi néggyel szemben hat újság megjelenését tervezik. A költségvetésből nemcsak
tájékoztatási és információs költségeket fe-

dezhetnek, hanem szigorú előírás és elszámolás mellett működésre és fejlesztésre is
fordíthatják a pénzt a települések. Ennek részleteiről is szó esett a Kalocsán tartott ülésen.
A TEIT tagjai abban állapodtak meg, hogy
nem tekintik szentírásnak a most elfogadott
költségvetést, leszűrve a tapasztalatokat, látva
a feladatokat, szükség esetén módosítják a büdzsét. Ugyanígy foglaltak állást a munkatervről, amelybe belekerültek a kötelezően előírt
tanulmányutak egyelőre pontos úti cél nélkül,
de azzal a kitétellel, hogy elsősorban épülő
atomerőműveket szeretnének látni, ahonnan
a térséggel való kapcsolattartás, a térségfejlesztés tapasztalatait szeretnék átvenni.
Az már biztos, hogy egy nemzetközi találkozónak is házigazdája lesz a társulás. A nukleáris létesítmények környezetében lévő településeket tömörítő európai testület, a GMF tagjait
hívják, várják a tervek szerint júniusban egy
eszmecserére. Tavaly a GMF-tagok Németországban jártak, ahol a nukleáris energia kivezetése a terv, idén egy olyan ország – jelesül
hazánk – meglátogatását irányozták elő, ahol
nemcsak jelene, hanem jövője is van az atomenergiának.
-tünde-

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Paksi Hírnök, 2015. február 20. n 9

Minden közlekedő szem előtt lesz

Fotó: Országos Rendőr-főkapitányság

Év végéig üzembe helyezi a rendőrség az új, szuperintelligens
közúti kamerahálózat-rendszerét, amely 365 fixen telepített és

Fotó: Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság

160 szállítható eszközből áll. Az
intelligens, futurisztikus külsejű
kamerákat Európában egyedülálló közlekedés-ellenőrzési há-

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%
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lózat elemeiként telepítik 2015
végéig, és több mint kétéves
előkészítés után a napokban
tesztelték őket. A tervek szerint
márciustól első lépcsőben 160
olyan mobil kamera áll működésbe, amely nemcsak a járművek sebességét képes mérni,
hanem forgalmat is számlál és a
torlódásokról is jelzést továbbít,
sőt, a rendszámot is azonosítja,
mondta el lapunknak Jámbor
István, az Országos Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője. A szakember hozzátette, a korszerű
technikai eszközök képességei
májustól tovább bővülnek, másfajta jogsértések észlelésére is
alkalmasak lesznek: figyelnek
majd a behajtási tilalomra, a kötelező haladási irányra, a leállóés a buszsáv igénybevételére, a
vasúti átjárón való áthaladásra,
valamint a záróvonalra vonatkozó előírások megszegésére.
Észlelik majd a tilos jelzésen
való áthaladást, a biztonsági öv
használatának
elmulasztását,
és felismerik a veszélyes árut
szállító járműveket is. Jámbor
István elmondta, a mobilizálható kamerák márciustól állnak
üzembe az alapfunkciókkal,
júniusra bővíti fejlesztőjük az
eszközök képességeit, év végére

pedig a fix kamerák telepítésével
az egész rendszer üzembe áll.
A fix eszközöket a közúthálózat 126 olyan pontjára helyezik,
amelyet a közlekedésbiztonsági
szakemberek balesetveszélyesnek értékeltek. Az elképzelések
szerint 2016 elejétől már csak
elvétve találni majd olyan kritikus közúti csomópontot az országban, ahol egy szabályszegés
rejtve marad a rendőrség szeme
elől. Az intelligens eszközök beszerzése az úgynevezett VÉDAprogram keretén belül uniós és
hazai forrásból történt mintegy
15 milliárd forint értékben. A
160 darab változtatható helyű
kamera tesztelése országszerte
február 12-én zajlott, ezek közül
a modern berendezések közül
hat darab Tolna megyébe kerül. Jámbor István tájékoztatása
szerint minden autópálya-alosztályra jut majd egy-egy, köztük a
paksira is.
Az új kamerák mellett tizenegy
korszerű szolgálati autót is átadott a napokban Kovács István
dandártábornok, az ORFK gazdasági főigazgatója Szekszárdon.
A rendőrautókat már munkába
is állították Tolna megyében, a
márkás járművek között Audi,
Mercedes és Skoda is van.
Matus Dóra

Az internet veszélyeire is figyelmeztetnek
A hit a közös a fiatal és a nyugdíjas korosztályban: bizalommal vannak a hozzájuk
fordulókkal szemben, és a bűnelkövetők
ezt használják ki – kezdte előadását Kuti
István rendőrkapitány a városi nyugdíjasklub népfőiskolai előadásán. Amint az
a kapitányságvezető szavaiból kiderült,
Paks szerencsés helyzetben van, mert az
országos átlaghoz képest viszonylag ritkán
fordulnak elő nyugdíjasok sérelmére elkövetett bűnesetek. Azzal a tudattal azonban
városunkban sem térhet senki nyugovóra,
hogy ilyen a környékünkön nem fordulhat
elő, ugyanis tavaly a rendőrkapitányság illetékességi területén hat-hét eset történt,
Pakson pedig két alkalommal használták
ki idősebb korú emberek jóhiszeműségét.
Egyszer egy edényárusító beszélt lyukat egy
nyugdíjas hasába egészen addig, míg bebocsátást nem kapott otthonába és meg nem
sikerült lovasítania az otthon tartott készpénzt. Egy másik esetben pedig ereszcsatorna felszerelése kapcsán alakult ki vitás
helyzet értéken felüli elszámolás miatt. Kuti
István felhívta a hallgatóság figyelmét, ne
legyenek hiszékenyek, ne dőljenek be első
szóra idegeneknek, és ne kössenek üzletet
házalókkal, ha pedig gond adódik, hívják
rokonaikat, a szomszédokat vagy forduljanak bizalommal a paksi rendőrkapitányság munkatársaihoz. A kapitányságvezető
szerint a témának mindinkább aktualitása
lesz azzal, hogy a társadalom egyre jobban
elidegenedik és kevésbé figyelnek egymásra a szomszédok. A rendőrség a bűnalkalmak csökkentésén dolgozik a járőrözések
számának növelésével, de pár alapszabály

betartásával magunk is tehetünk azért,
hogy ne váljunk áldozattá. Érdemes tudni,
hogy a családi házakba az elkövetők rendszerint félreeső helyeken, udvarokon, hátsó ajtókon keresztül hatolnak be, többször
kerülik meg a riasztórendszert a garázson
keresztül, ezért kültérre érdemes felszerelni
egy mozgásérzékelős lámpát, hogy lássuk,
ha valaki közlekedik. A tolvajok legszívesebben a könnyen szállítható, nagy értékű
tulajdonainkra (készpénz, valuta, elektronikai berendezések, ékszerek) utaznak,
figyeljünk tehát arra, hogy ezeket ne hagyjuk szem előtt, jól zárjuk el őket. Emellett
bankkártya közelében sose tároljuk annak
PIN-kódját, hiszen ezzel megkönnyítjük a
betörő dolgát. Lakásban élők esetén fontos tudni, hogy a legveszélyeztetettebb ingatlanok azok, amelyek a negyedik vagy
annál magasabb szinteken találhatóak. A
betörők azért szeretik ezeket a szinteket,
mert viszonylag észrevétlenül ténykedhetnek, kevés az esély arra, hogy megzavarják
őket, hiszen ott már kisebb a forgalom. Itt
kiemelten fontos a zárak megerősítése vagy
riasztórendszer kiépítése.
Heisler Judit azokról a praktikákról beszélt
fiatalok előtt, amelyekkel az internet veszélyeit kerülhetik el a felhasználók. A rendőr
őrnagy a II. Rákóczi iskolában és a Pákolitz
könyvtárban tartott előadást a világháló veszélyeiről abból az alkalomból, hogy február
10. a biztonságos internet napja volt. A Paksi
Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója
elmondta, hogy kevesen ismerik a szabályt,
miszerint 13 év alattiak nem regisztrálhatnak
közösségi oldalakra. Ez azért is fontos, mert

ez a korosztály különösen hajlamos személyes
adatai közzétételére, amivel könnyű visszaélni. A szakember szerint azzal, hogy elterjedt
az internet, egyértelműen nőtt a bűncselekmények száma. Pakson számos esetben éltek
vissza fiatalkorúak hiszékenységével: volt eset,
amikor egy férfi lányának keresett barátokat,
de ez csupán fedőtörténet volt, máskor pedig
netes játékban csevegő kislány telefonszámát
szerezték meg, és lett zaklatás az ügy vége.
Volt olyan alkalom, amikor webkamerán keresztül próbáltak rávenni valakit vetkőzésre,
de olyan is történt, amikor a közösségi oldalak lehetőségeit kihasználva fiatalok egymást
bántották sértő megjegyzésekkel, képekkel.
Heisler Judit szerint fontos, hogy a gyerekek
megértsék: bármi történik velük, megoszthatják a szülőkkel, legyenek őszinték, mert
a felnőttek azokkal a problémákkal is meg
tudnak birkózni, amikre esetleg ők még nem
találnak megoldást. A képeiket, adataikat ne
osszák meg felelőtlenül, hiszen az internet
nem felejt. Ugyanakkor a felnőtteknek is be
kell látniuk, hogy fel kell venniük a ritmust
a gyerekekkel, ha követni akarják aktivitásaikat. A szülők számára is fontos tanulság lehet
egy-egy eset, ami rávilágít, miért nem szabad
megbízhatatlan oldalról online vásárolni,
vagy kirakni a nyaraláson készült aktuális
képeket. Dunaföldváron ugyanis történt már
eset, amikor a lépcsőházban a szomszéd segített a „költöztetőknek” lecipelni a bútorokat,
míg a család önfeledten síelt. A bűnmegelőzési előadó szerint minden eset tanulsága az,
hogy felelősséggel éljünk a modern technika
adta lehetőségekkel.
MD
Fotó: pixabay.com
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Iskolaérettség: nehéz a döntés
A szülők számára nem könynyű időszak, amikor gyermekük
tanköteles korú lesz, hiszen a
beíratás közeledtével el kell dönteniük, hogy megkezdje-e tanulmányait hatévesen, vagy inkább
az szolgálja a javát, ha még egy
évet óvodába jár. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy megfelel-e
fizikailag, lelkileg, érzelmileg,
intellektuálisan azoknak az elvárásoknak, helyzeteknek, amelyek
az iskolában várnak majd rá. A
2013. január 1-jével hatályos szabályozás szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét
betölti, legkésőbb az azt követő
évben tankötelessé válik. A törvény szerint az iskolakezdésről az
óvodavezető dönt, ám ha például
véleménykülönbség van a szülő
és a pedagógus között, vagy nehezen ítélhető meg a gyermek
fejlettsége, mindkét fél kezdeményezheti az iskolaérettség megállapítását. Az iskolaérettségi vizsgálatok elvégzése a pedagógiai
szakszolgálatok feladata. A Tolna
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Paksi Tagintézményének munkatársai minden év februárjában

elvégzik a csoportos iskolaérettségi szűrővizsgálatot, amire a
jogszabály lehetőséget biztosít, a
szakszolgálati intézmények döntik el, hogy élnek-e ezzel a lehetőséggel vagy nem.
A paksi intézményben az iskolaérettségi szűrés elvégzését
szakmailag indokoltnak tartják,
hiszen ezzel segítik az óvodapedagógusok munkáját és a szülők
döntését. A kollégák ennek során felkeresik a járás óvodáit és
csoportos körülmények között
(15-20 fő), a helyszínen végzik
el a tanköteles korú gyermekek szűrését, ami egy feladatsor
megoldásából áll a szakemberek
irányításával. A feladatsor többek
között a grafomotoros készségről,
ceruzafogásról, ábramásolásról,
vonalvezetésről, formareprodukcióról, vizuális (látási) észlelésről
és differenciálásról, a téri tájékozódás kialakultságáról, valamint
a matematikai képességekről
nyújt információt. Emellett megfigyelik, hogyan tudnak a gyerekek csoportos keretek között
dolgozni, miként viszonyulnak a
számukra szokatlan helyzethez,
megértik-e a kapott utasításokat,

Hermesz Anita kislánya augusztusban lesz hatéves, jelenleg
úgy tűnik, hogy még egy évet óvodás lesz. Anyukája úgy véli, hogy
mivel éppen csak betölti a hatodik életévét az iskolakezdés előtt,
osztálytársainál akár fél-egy évvel fiatalabb lehet, ami meglátása
szerint nagy különbség ebben a korban. Beszélt óvodapedagógusaikkal és nincsen véleménykülönbség, de a végleges döntéshez
megvárják a szakszolgálat iskolaérettségi szűrésének eredményét.
Szabó Ágota ikerfiai januári születésűek. Egyikük nem
nyitott a rajzolásra, ami felveti a kérdést, hogy áll a megfelelő
ceruzahasználattal, milyen fejlettségű az íráskészsége. Az anyuka
jelenlegi álláspontja az, hogy a fiúk mindketten kezdjék meg tanulmányaikat szeptemberben. Az iskolaérettségi szűrés eredményének ismeretében minden lehetőséget újra alaposan megfontol,
hogy végül a gyermekei javát leginkább szolgáló döntés szülessen.
a feladatok instrukcióit, kialakult-e a feladattudatuk, koncentrált-e a figyelmük. A kiértékelésnél az iskolaérettség kritériumait
figyelembe véve, a gyermek teljesítménye, valamint az óvónők
tapasztalatai alapján tesznek javaslatot a kisgyermek iskolakezdésével kapcsolatban, melyről fo-

gadóórán tájékoztatják a szülőket.
Amennyiben több készség- és képességterületen tapasztalnak bizonytalanságot, éretlenséget vagy
elmaradást, lehetőség van a gyermek egyéni, komplex vizsgálatára
a szakszolgálatnál – tájékoztatott
Varga Szilvia, az intézmény igazgatója.
Kohl Gyöngyi

Paksi Városi Múzeum – Paksi Képtár
a„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
állást hirdet 1 fő (részmunkaidős) múzeumpedagógus részére
Az alkalmazás alapfeltétele:
• múzeumpedagógus és/vagy művelődésszervezői felsőfokú végzettség és/vagy tanári szakképesítés
• büntetlen előélet
• magyar állampolgárság
• képesítést igazoló dokumentumok(ok) másolata
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• múzeumpedagógusi végzettség
• múzeumpedagógiai gyakorlat
• rajz- és vizuális oktatói végzettség
• művészettörténeti jártasság
• közép- vagy felsőfokú nyelvismeret
• Paks környéki lakhely
Az alkalmazás módja: részmunkaidős (6 órás) határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. (Közalkalmazotti bértábla alapján)
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. április 1.

Férfias játékok címmel Grósz Gergely fotókiállítását tekinthetik meg az érdeklődők a Csengey Dénes Kulturális Központ
könyvtárgalériájában. A március 2-ig látható tárlat (képünkön)
fókuszában az autóversenyzés áll. Az intézmény emeleti kiállítójában az Atomfolt Foltvarró Klub Foltjaink című kiállítása nyílt meg a
napokban, a tárlat március 8-ig látogatható hétköznap 15 és 18 óra
között. Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 20.
Munkavégzés helye: Paksi Képtár - 7030 Paks, Tolnai út 2.
Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel az alábbi módok valamelyikén:
Postai úton a Paksi Képtár címére történő megküldésével (7030 Paks. Pf. 137.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.
Személyesen a Paksi Képtárban (7030 Paks, Tolnai út 2.)
Elektronikus úton az info@paksikeptar.hu vagy az egottinger@paksikeptar.hu email címen.
Az álláshirdetés elérhető a https://kozigallas.gov.hu/ honlapon

Megosztották
a rétes titkát

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

Húszéves évfordulót ünnepelt
a Finlandia Kör
Az alapítás helyszínén, az egykori Új Hullám – mai nevén
Gastroblues – Klubban idézték
fel az alapítók a Finlandia Finn–
Magyar Baráti Kör születését az
elmúlt hétvégén. Később immár
szélesebb körben, az Erzsébet
Nagy Szállodában élőzenés finn
vacsoraesten ünnepelték az alapítás huszadik évfordulóját. A
’90-es évek elején egy Pakson
dolgozó finn mérnök, Mauri
Varis, valamint dr. Blazsek Balázs, Gárdai György és Vincze Pál
álmodta meg a klubot. Elképzelésük időtállónak bizonyult, amit
sok emlékezetes program erősített: a klub tagjai vendégeskedtek
Finnországban, a budapesti finn
nagykövetségen, dolgoztak azon,
hogy Magyarországra, Paksra
hozzák a finn kultúrát. Vincze
Pál a mikulásestekre emlékszik
legszívesebben. Mint mondta,
felemelő volt, hogy gyerekek százainak, sőt – nem túlzás – ezreinek okoztak életre szóló élményt
azzal, hogy találkoztak a finn mikulással, a Joulupukkival. Vincze
Pál, aki hosszú időn át titkárként
egyengette a baráti kör útját,
egyenesen Bécsből érkezett haza
a jubileum megünneplésére. De
Paksra utaztak a partnervárosból, Loviisából azok is, akik az ő
ösztönzésére létrehozták a paksi

klub ikertestvérét a finn városban, így Arvo és Rita Vourenmaa,
Ismo és Anja Kokko, illetve
Mauri Varis, aki több alkalommal dolgozott hosszabb-rövidebb
ideig az atomerőműben.
– Amikor második alkalommal
jártam Pakson, egy pub udvarából blueszene hallatszott ki.
Bementem, akkor találkoztam
először Gárdai Gyurival, akivel
együtt hallgattuk a zenét. Legközelebb, amikor jöttem, hoztam pár kazettát, meghallgattuk
közösen, és Gyuri azt mondta,
Mauri, mi testvérek vagyunk –
idézte fel. Mauri a finn Puisto
Blues Fesztivál egyik szervezője
is, ebben a minőségében mindig
törekedett arra, hogy rendezvényüknek legyen magyar fellépője, mint ahogyan Gárdai György
is több finn zenekart meghívott
már a Gastroblues Fesztiválra.
Mind Mauri, mind a Loviisában
működő Magyar–Finn Baráti
Kört vezető Arvo Vourenmaa
egyetértett abban, hogy a nagy
földrajzi távolság és a nyelvi korlátok ellenére nagyon gyorsan
megtalálták a közös hangot.
Gárdai György azt mondta, felemelő élmény találkozni enynyi idő elteltével az ötletgazdákkal. Felidézte azt, amikor
tizenharmadmagával ott lehetett

a Pori Jazz Fesztiválon, illetve
azt, hogy a Gastroblues Fesztivál
ötlete is ennek a barátságnak az
eredménye. Mint mondta, nagy
öröm, hogy ezen az alapon testvérvárosi szerződést kötött Paks
és Loviisa, ez – mint mondta – új
lendületet jelenthet.
Az ünnepségre eljött Finnország magyarországi nagykövete,
Pasi Touminen, aki magyarul
köszöntötte az egybegyűlteket,
majd immár angolra váltva azt
mondta, hogy ez a kapcsolat
egyszerre szokványos és unikális. Hatvannégy finn városnak
van ugyanis magyar testvérvárosa, de ez az egyetlen, ami
villamosított az atomerőműveknek köszönhetően. Beszélt
a magyar–finn kapcsolatokról,
beleértve a gazdasági együttműködést is, ami – miként rámutatott – az elmúlt évben nagyon
jól alakult.
A köszöntők után a vendégsereg belemerült a gasztronómiai örömökbe. A vacsorán
egyebek mellett karjalanpaistit,
azaz karéliai ragut tálaltak fel,
illetve asztalra került a szintén
hangzatos nevű laskiaispulla,
azaz farsangi fánk. Az estet Ed
Philips és a Memphis Patrol
zenekar Elvis Presley-dalokkal
koronázta meg.
-vt-

A jó rétes elkészítésének minden csínját-bínját megtanulhatta, aki ellátogatott a Puszta
Lovasudvarban rendezett első
rétesnapra. A jókedvű délelőttöt
Tell Henrikné vezette. Az érdeklődők megismerhették Marika
néni jól bevált receptjét, amely
szerint a tésztához öt rész sima
és egy rész (10 dkg) réteslisztet
vesz, ehhez egy tojást, valamint
4-5 dl langyos vizet, benne egymásfél teáskanál sóval. A tésztát,
amelyhez egyébként ecetet nem
használ, 40-45 percet letakarva
pihenteti, aztán lehet nyújtani.
Arra külön felhívta a hölgyek figyelmét, hogy a tésztát nagyon
alaposan ki kell dolgozni, pihentetés után olajjal megkenni és
alányúlva, nem ujjbeggyel húzni,
hanem kézfejjel vezetni. A szinte
hártyavékonyra nyújtott tésztába
most túrós, mákos, káposztás és
almás töltelék került, de számos
egyéb íz is ismert, sósból, édesből
egyaránt. A töltelék megfelelő állaga és mennyisége tekintetében
érdemes egy rétessütésben már
jártas háziasszonytól tanácsot
kérni, mert ezen is múlik, hogy
a közkedvelt sütemény jól sikerül-e. A vendégek természetesen
meg is kóstolták az elkészített
rétest, amit egyébként bárki megtehetett, hiszen a program keretében rétesvásárt is tartottak. A
rétesnapot ezentúl minden évben
szeretnék megrendezni.
-kgy-

Fotó: TelePaks
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Téli Paks
Lapzártánk idején, verőfényes napsütésben szinte nosztalgiával
idézzük fel az idei tél talán utolsó havazását. A Paksi Hírnök online
olvasóit arra biztattuk, hogy küldjék el legjobb téli fényképeiket,
amelyekből a lap internetes verziójában fényképgalériát állítottunk
össze. Fotók: Molnár Gyula (balra), Gerzsei Andrea (jobbra)
Farkas Attila (lent).
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Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Dr. Farkas Edina
Kisgyermekkora óta orvosnak,
egészen pontosan háziorvosnak
készült dr. Farkas Edina, a paksi négyes körzet családorvosa.
Nincs olyan nap, hogy ne indulna örömmel munkába, pedig a
„logisztika” nem egyszerű: három kicsi gyereket nevel egyedül.
Szüleiről, akik ebben segítségére
vannak, szuperlatívuszokban beszél, demokratikusan nevelték.
– Nagyon agilis, fiatalos, lendületes szüleim vannak – mondja. És bátrak – teszi hozzá arra
utalva, hogy a harmincas éveik
elején felpakolták a családot és
hátrahagyva
Kazincbarcikát
Paksra költöztek. Edina mérnök
édesapja az atomerőműben helyezkedett el, anyukája munkaügyisként a Volánnál. Ő volt az,
aki gyökeret vert, segítve a beilleszkedést. Ez az akkor tízéves
lánykának nem volt egyszerű.
Aztán jöttek a barátok, szerelmek, diákélmények. Az, hogy
az orvosi pályát választotta, már
ezt megelőzően eldőlt. – Melós
volt, de nem vészes – összegzi
fiatalosan, igazítva a fonendoszkópon, ami – akárcsak a fehér
köpeny – mintha lénye szerves
része lenne. – Ez vagyok én –

jegyzi meg. Nem lehet szó nélkül
hagyni tinilányos külsejét. Igen,
meglepődnek, ha megmondja,
hogy orvos, de leginkább akkor,
ha azt árulja el, hogy háromgyerekes anyuka. Mi sem lógunk ki a
sorból, hitetlenkedve hallgatjuk,
hogy egy három- és egy hatéves
kislány – Luca és Szofi – valamint
a kilencéves Bendegúz anyukája.
Visszatérünk a születésük előtti
időkre, a tudatos karrierépítésre,
ami a Vak Bottyán Gimnáziumban kezdődött – vagy folytatódott – latintanulással, különórákkal. Az igazi lemondás az
egyetemi évek alatt jött, mert míg
mások sétáltak, nyaraltak, Edina tanult, de annyira élvezte az
egyetemet, hogy „ha fizetnének
érte”, állandóan oda járna. Az
első rezidenséveket a szekszárdi
kórházban töltötte, aminek jó
kapcsolatokat köszönhet, utána
lett néhány évre rezidensként
dr. Molnár Klára jobbkeze. Tőle
tanulta a nyugalmat, a szakma
iránti tiszteletet, együttérzést.
Három, szakmai szempontból
szintén fontos évet töltött Németkéren Fodor doktor mellett.
Ennek az időszaknak a gyakorlati ismereteken túl asszisztensét

köszönheti, akit úgy emleget:
„Vali egy kincs”. Két éven át mentőzött is és folyamatosan ügyelt
a németkéri munka mellett. Az
álláshalmozás nem az anyagi, hanem a tudásbeli gazdagodást célozta. – El lehet végezni sajnos az
egyetemet úgy, hogy tűt soha nem
fogsz a kezedben – szól a prózai
indoklás. Ő pedig maximalista
és felelősségteljes, úgy gondolja,
hogy mindent tudnia kell, ha ő
felel a betegért. A mentőzéssel későbbi férje kérésére hagyott fel, aki
féltette. Nem tagadja, nem éppen
életbiztosítás egy 150 km/órás
sebességgel a kamionok között
szlalomozó mentőautón kapaszkodva állni a beteg mellett.
Ahogy az egyetemet és pályája első éveit, úgy a gyerekekkel
otthon töltött időszakot is élvezte. Dr. Bodnár Imre már 2012
novemberétől agitálta, hogy vegye át Hajdók doktor körzetét,
de korainak ítélte a visszatérést.
2013 októberében azonban, egy
hónappal azután, hogy egyedül
maradt a három kicsivel, úgy jött
ez a lehetőség, mint „sivatagban
a víz”. Ráadásul olyan kedvező
körülményeket és lehetőségeket
nyújtott a város, amit badarság

lett volna visszautasítani. Valival közösen kissé tartottak attól,
hogy szétszélednek a betegek, de
a kezdeti időszakban tapasztalt
fluktuáció óta szépen emelkedik a betegszám. Edina számára öröm, hogy sokan nevezték
Hajdók doktor méltó utódjának. Ez szerinte azért van, mert
ugyan sok mindenben más – fiatal is, nő is –, de ugyanaz a betegközpontú mentalitás, a szeretettel gyógyítás a vezérelve, mint
elődjének. – Csodálatos praxist
hagyott itt, jól karbantartott,
jól edukált betegekkel – jegyzi
meg. A legnagyobb sikerélmény
számára, ha nagy gond után elengedheti a beteg kezét, mert
valami nagyon súlyosat tudtak
közösen leküzdeni.
Edina a közeljövőben szeretne
üzemorvosi szakvizsgát tenni és
az akupunktúra alkalmazásához
szükséges végzettséget szerezni.
Bizonyára nem lesz könnyű dolga, hiszen rengeteg a teendője,
kevés az ideje. Nem panaszkodik,
nem az a fajta, sőt azt mondja,
nincs nehéz dolga a gyerekekkel,
hiszen okosak, ügyesek. – Mi négyen nagyon jó csapat vagyunk –
összegzi.
Vida Tünde
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Székesfehérváron ért véget
a győzelmi sorozat
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Három fordulóval a vége előtt az első helyen áll az NB I-es férfi kosárlabda-bajnokság alapszakaszában az Atomerőmű
SE csapata. A november 27-i, kecskeméti,
hosszabbításban elvesztett mérkőzés óta
sem idegenben, sem hazai pályán nem találtak legyőzőre Braniszlav Dzunics tanítványai. A tizenegy meccses győzelmi széria
február 14-én Székesfehérváron, ismét egy
hosszabbításos összecsapáson ért véget.
Térdműtét után játékra jelentkezett Szabó
Zsolt, és pályára lépett a meccs előtti héten betegség miatt nem edző Baki Gergely
is, győzelmi reményekkel és eséllyel vágott
neki az összecsapásnak a paksi csapat. Az
első negyedben szinte végig az ASE vezetett, az utolsó percben szerzett egypontos
előnyt a hazai társaság. A második felvonás már gyengébbre sikeredett, többször
is tíz pont körüli előnyre tett szert az Alba,
amiből hetet meg is őrzött a 20. perc végére. A nagyszünet után is csikorgott a paksi
gépezet, támadásban és védekezésben sem
azt nyújtotta a csapat, amit az elmúlt mérkőzéseken. A hátrányból sokat nem sikerült

faragni, de Jonesék legalább látótávolságon
belül tudták tartani a fehérváriakat. A negyedik negyedben fokozatosan sikerült
csökkenteni a különbséget, ám a hazaiak
az utolsó másodpercekig visszaverték az
ASE felzárkózási kísérleteit. Aztán bő két
másodperccel a vége előtt Eilingsfeld közeli
találatával egyenlített a paksi csapat, következett az öt perc hosszabbítás. A ráadásban
szinte minden bejött a vendéglátóknak, Öt
hárompontos kísérletük is célba ért – előtte
40 perc alatt 7 hármast dobtak –, és 17 kapott pontra csak 13-mal tudtak válaszolni
Evansék. TLI-Alba Fehérvár–ASE: 101-97.
Következő bajnoki mérkőzését február
28-án Jászberényben játssza az ASE, míg
hazai pályán legközelebb március 4-én lépnek pályára, a Zalakerámia ZTE KK lesz az
ellenfél. Az Atomerőmű SE utolsó alapszakasz-mérkőzésére március 7-én Körmenden kerül sor.
A Magyar Kupa nyolcasdöntője lapunk
megjelenése idején zajlik, beszámolót a következő számban találnak.
(joko)

Bizakodó az MVM-Paks vezetése
Befejezte felkészülését az
OTP Bank Ligában szereplő
MVM-Paks labdarúgócsapata
a 2014/15-ös szezon tavaszi
fordulóira. A gárda 27 ponttal
a hetedik helyről várja a 17.
fordulót. A téli felkészülés január 12-én indult, Csertői Aurél együttese kilenc edzőmérkőzést játszott, a mérleg hat
győzelem, két döntetlen és egy
vereség volt. A zöld-fehérek
februárban tíz napot Törökországban töltöttek, ahol szlovák, kazah, szerb és örmény
riválisokkal csaptak össze.
– Tíz nap alatt négy mérkőzést
játszottunk. Nem állítom, hogy
ellenfeleink nagyon erősek lettek volna, a kazah és az örmény
rivális kifejezetten gyengén
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játszott, de a szlovák és a szerb
csapatokkal erőszakos, kemény
és rendkívül hasznos találkozókat vívtunk. Sajnos nem tudtunk folyamatosan ugyanazzal
a csapattal felállni, ahogy elterveztem, pár futballistát pihentetnem kellett és betegségek is
előfordultak – értékelt Csertői
Aurél vezetőedző.
– A téli alapozás mindig megerőltető – tette hozzá Báló Tamás. – Törökországban nagyon
jó körülmények között gyakorolhattunk a bajnoki rajtra. Úgy
gondolom, mind taktikailag,
mind technikailag készen vagyunk a nyitányra – összegzett
a paksi csapatkapitány. A keretben nagy változások 2015
telén sem történtek: Fiola Atti-

la, Kovács Gábor és Eppel Márton távozott, míg Balázs Zsolt,
Rodenbücher István és Lenzsér
Bence érkezett a Fehérvári útra.
Ami a költségvetést illeti, a klub
idén eddig javarészt az eladott
futballistákért kapott összegből
gazdálkodik. – Aláírt szerződéseink még most sincsenek,
de úgy gondolom, hogy az
előttünk álló félévet biztosan
be fogjuk fejezni. Bizakodó vagyok a jövőt illetően, több olyan
ígéret is elhangzott, amiből remélem, hogy profitálhat majd a
klub – mondta el Haraszti Zsolt,
a Paksi FC Kft. ügyvezetője. A
stadionépítéssel kapcsolatban
továbbra is az előkészítés zajlik, a telekkisajátítások ügyében egyelőre nincs előrelépés.

A bajnoki rajt előtt, lapzártánk
után a klub szurkolói ankétra
várta szimpatizánsait a Fehérvári úti székházba. Az MVMPaks legközelebb a Nyíregyháza
Spartacus FC-t fogadja hazai
pályán. A mérkőzést február
21-én 15 órakor rendezik, amit
a TelePaks Kistérségi Televízió
február 23-án 17.30-tól felvételről közvetít.
Faller Gábor

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

Edzőtáborban a sakkozók
Balatonfüreden, az atomerőmű üdülőjében edzőtáboroztak
az Atomerőmű Sportegyesület
sakkozói. A magyar tenger partján nemcsak a szellemi, hanem a
fizikai felkészítésre is hangsúlyt
fektettek, délelőtt három, délután
két óra a sakkról szól, a fennmaradó időben pedig tenisz, foci és
úszás színesítette a programot.
Változó létszámmal – sokan
ugyanis nem tudnak egy egész
hétre elszakadni a munkahelyüktől – mintegy harmincan vettek
részt az edzőtáborban, tudtuk
meg Gosztola István szakosztályvezetőtől. A fizikai felkészülés mellett Ács, Berkes, Csom,
Hazai, Papp Gábor tartott előadást, bemutatómérkőzéseket
játszottak és schnell versenyt is
rendeztek.
Az Atomerőmű SE első csapata jelenleg 51,5 ponttal, 2,5
pont hátránnyal a második
helyen áll a táblázaton, eddigi
hat mérkőzéséből mind a hatot
megnyerte. A tíz csapat rész-

vételével zajló bajnokságból
még három forduló van vissza,
március elsején Mátyásföldön
ülnek asztalhoz a paksi csapat
játékosai. – Kedvező volt eddigi
sorsolásunk, hoztuk a kötelezőket, közülük kettő is nagyarányú győzelem volt. Nyerni szeretnénk idegenben az
MLTC ellen, majd a következő
fordulóban visszavágni a tavalyi vereségért a Budapesti Titánoknak. Az utolsó mérkőzést
Nagykanizsán játsszuk a listavezető Aquaprofit-NTSK ellen,
jó lenne legfeljebb két pont
távolsággal nekimenni a mérkőzésnek, hogy reális esélyünk
legyen a végső győzelemre. A
Nagykanizsa is verhető, két éve
itt Pakson ért véget az 54 mérkőzés óta tartó veretlenségük.
Most jól megy a csapatnak, a
rangadókra a legjobb összeállításban fogunk asztalhoz ülni –
tudtuk meg Gosztola Istvántól.
A szakosztályvezető hozzátette,
hogy kellemes meglepetés az

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

ASE második csapatának jelenlegi második helye az NB I/B.
Charousek-csoportjában.
Az
első két helyre inkább a zala-

Január végén az ASE II. játszott volna Pakson bajnoki
mérkőzést a Vas megyei Alsószölnök csapatával, de a vendégeket szállító jármű a havas úton árokba csúszott. Szerencsére
nem sérült meg senki, ám az összecsapás elmaradt. A találkozót február 7-én pótolták, a paksi csapat 7,5-4,5-re győzött.

Bronzérem Szófiából
Újabb lépést tett az olimpiai kiküldetés felé
Cirjenics Miklós, az Atomerőmű SE cselgáncsozója, aki a Szófiában megrendezett
European Open-viadalon a 100 kg-os súlycsoportban a dobogó harmadik fokára állhatott fel. A 35 fős mezőnyben az első körben erőnyerő volt, a második fordulóban
kellett először tatamira lépnie. A francia
Maxime Clement-t 5-0-ra, majd a szlovén
Matej Hajast és az ukrán Dmitro Lucsint
is ipponnal győzte le. Az elődöntőben a
későbbi győztes holland Michael Korrellel
nem bírt, következett a bronzmérkőzés,
melyen a dél-koreai Von Dzsong Hon ellen
hátrányból fordítani tudott és leszorítással
győzött.

egerszegi Csuti és a Decs az esélyes, de a dobogós helyezés nagy
valószínűséggel meglesz.
(kj)

Az oberwarti női European Openen a még
junior korú Pupp Réka a 48 kg-os mezőnyben az ötödik helyet szerezte meg. Első
meccsén a lengyel Ewa Koniecznyt verte,
a negyeddöntőben azonban a török Ebru
Sahinnal szemben intéssel alulmaradt. A
vigaszágon a francia Melanie Clement ellen már Réka győzött intéssel, így a bronzéremért mérkőzhetett. Újabb török ellenfél
következett, a junior vb-ezüstérmes, kétszeres korosztályos Európa-bajnok Dilara
Lokmanhekim, aki 5-0-ra nyert, így Réka
az ötödik helyen zárta a viadalt. Polgár
Luca első éves juniorként indult az 52 kgos mezőnyben, ő helyezetlenül végzett.
Kovács J.

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

Somorácz
sikere
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség február első hétvégéjén negyedik alkalommal
rendezte meg kajakergométeres és medencés sárkányhajóversenyét a budapesti
Aquaworldben. Somorácz Tamás az ASE
versenyzőjeként férfi 200 méteren a második helyen végzett, a döntőben az olimpiai
hatodik Dudás Miklós előzte meg 59 századmásodperccel. A sárkányhajók meghívásos versenyében az AtomDragon és a Paksi
Wasabi képviselte Paksot, a hajók eltolásos
versenyében mindkét csapat egy-egy győzelmet szerzett.

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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Pakson mérték fel, mire képesek
Budapesttől délre, a SzegedSzarvas-Nagykanizsa régiótól
egészen Baranya megyéig tart az
a terület, ahonnan versenyzők
érkeztek Paksra a regionális kajak-kenu szintfelmérő versenyre. Tolna megyéből mind a négy
nagy klub, a szekszárdi, a tolnai,
a dunaföldvári és természetesen
a házigazda paksi is képviseltette
magát. – Ezt a rendezvényt két
éve még Győrben rendezték,
ám a nagy létszám miatt szinte
kezelhetetlen volt a résztvevők
koordinálása. Tavaly az a döntés született a kajak-kenu szövetségben, hogy három területi
egységre bontja az országot.
Akkor Szeged, Győr és Tiszaújváros volt a helyszín, idén
minket ért a megtiszteltetés,
hogy az egyik régió versenyét

megszervezhettük – ismertette
az esemény hátterét Bedecs Ferenc, az Atomerőmű SE kajakkenu szakosztály vezetőedzője.
A szintfelmérő kiemelt fontosságát mutatta, hogy a kajak-kenu szövetség főtitkára, Schmidt
Gábor, valamint Storcz Botond
szövetségi kapitány is megjelent
a versenyen, de a résztvevők
találkoztak Boros Gergővel is.
A paksiak kiválósága kellemes
emlékeket idéz a rendezvény
kapcsán. – Az alapozás végének
közeledtével nagyszerű alkalom,
hogy a sportolók összemérjék
az erejüket. Szerettem ezeket a
teszteket, és jóleső érzés most itt
lenni.
Az eseményre hatszáz utánpótláskorú reménység nevezett.
Faller Gábor

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Tornával adóztak Blatt Pál emlékének
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Egy éve, hogy hosszan tartó,
súlyos betegség után elhunyt
Blatt Pál kiváló paksi labdarúgó és edző, a fiatalokat mindig
inspiráló és segítő sportember.
Emlékére rendezték az I. Blatt
Pál Teremlabdarúgó-tornát az
Atomerőmű Sportcsarnokban.
Első alkalommal a legkisebbek,
az U7-es korosztály hat reprezentánsa, köztük az ASE és a PSE
reménységei mérkőztek egymással. – Blatt Pálhoz a ’80-as években sportbaráti kapcsolat fűzött,
előbb ellenfélként, majd a területi
válogatottban mint csapattársak
futballoztunk. Ezután én is Paksra kerültem, ám ő a PSE-ben, én
az ASE-ban játszott. Pali nagyon
jó szabadrúgáslövő volt, én a gólvonalon álltam, többször törtünk
borsot egymás orra alá. Aztán

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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az ASE-ban végre csapattársak
lettünk, ahol igazi barátság szövődött – fogalmazott Hornyák
László, a torna ötletgazdája. A
szervezésben a családtagok és
az egyesületek is segítettek, így
remek hangulatúra sikeredett az

emléktorna. A megmérettetésen
a Baja diadalmaskodott, a legjobb ASE-játékos Kródi János,
a legjobb PSE-játékos Farsang
Ábel lett, de a hagyományteremtő tornán mindenki emlékérmet
kapott.
-efgé-

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok
és koszorúk rendelése

A játék a fontos, nem a győzelem
Fotó: magánarchívum

A JEM, azaz a Játékos Emberek
Magazin cikkíró pályázatának
nyertese lett Jobb láb a gázon,
bal a jobbon! című írásával Éger
Szabolcs. A paksi, de családjával – reményeik szerint átmenetileg – Budapesten élő nyertest nem mint kollégát kerestük
meg, bár a megkapó stílusú írása miatt akár azért is tehettük
volna, hanem azért, hogy kicsit
többet tudjunk meg a társasjátékok iránti rajongásáról. A
négyszemközti beszélgetésből
éppen ezért teljesen természetesen hatszemközti lett, hiszen
Szabolcs felesége, Égerné Dudás
Krisztina is imád játszani. Mindketten küldetésüknek érzik azt,
hogy az arra nyitott emberekkel
megismertessék egyik kedvenc
elfoglaltságukat és ajánljanak
nekik számukra megfelelőt az
igen széles választékból. Szavaikból kitűnik, hogy mindezt
felelősséggel teszik, mert ezek a
játékok bizony nem egyszerűek

és nem olcsók, egy rossz tanács
éppen az ellenkezőjét válthatja
ki és a kudarc miatt tovatűnhet a
játékkedv. Pedig – mondják egybehangzóan – nemcsak néhány
pohár ital vagy vacsora mellé
ülhetnek le baráti társaságok,
hanem egy jó társas mellé is,
nem beszélve arról, hogy kettesben, családban is lehet a játékot
választani mondjuk a televízió
helyett. Sietve teszik hozzá, hogy
semmilyen más szórakozási lehetőséget és azok kedvelőit nem
tartják hátrébb valónak, ők is
járnak moziba, sportolnak, csak
van egy plusz az életükben: ez
pedig a társasjáték.
Szabi szakértő beszámolójából
egyhamar kiderül, hogy nem
holmi fellángolásról van szó, a
nagyjából ötéves múltú hobbijuk terén bizony sok-sok tudással, információval vértezték fel
magukat. Megint csak nem lenézve, hanem tényként mondják
el, hogy nem Gazdálkodj oko-

san! és Ki nevet a végén? típusú elfoglaltságra kell gondolni.
Azok ugyanis szinte kizárólag a
szerencsén alapulnak, ám ők és
a hozzájuk hasonlók azt szeretik,
ha a szerencsefaktor a lehető legkisebb, sőt leginkább azt, ha meg
sem jelenik, és kizárólag a játékosok éles elméje, kombinációs
és stratégiai készsége dönti el,
hogy ki a nyertes. Itt jegyzi meg
Kriszti, hogy őket ráadásul nem
is a győzelem, hanem tényleg
a játék öröme motiválja. Gyakran lepik meg barátaikat azzal,
hogy ha társaságban játszanak,
nem segítik egymást a győzelem
érdekében, hanem éppen nehezítik párjuk dolgát, hogy még
izgalmasabb legyen.
A társasjátékpiac hatalmas és itt
nem a szupermarketekben és
általános játékboltokban árult
termékekre kell gondolni. Szabi
javaslata szerint nem is ezekben,
hanem szakboltokban kell vásárolni, ráadásul úgy, hogy előtte
alaposan kell tájékozódni. Ezt
meg lehet tenni a neten különféle honlapokon, blogokon, de nagyobb városokban működnek
klubok is. (Az egyik vidéki bázis
például Kecskemét.) Ezekben,
sőt a szakboltokban kölcsönzésre is van lehetőség, így nem kell
zsákbamacskát vásárolni. Nagyon jó szabálymagyarázatokat
és részletes értékeléseket tesznek
közzé az interneten a játékosok,
akiknek közösségét a segítőkészség jellemzi. Mivel többségében nem magyar termékekről
van szó és nincs magyar nyelvű
szabálykönyv, ezért sokan vál-

lalják magukra, köztük Szabi
is, hogy lefordítják, közkinccsé
teszik a magyar leírást. Ennek
– mint megtudom – azért van
jelentősége, mert igen bonyolult
játékokról van szó, nem ritka,
hogy egy parti – ahol van újonc
– egyórás ismertetéssel kezdődik, maga a „küzdelem” akár öt
órán át is tarthat. Kriszti elárulta, hogy sokan meghökkenek,
amikor szembesülnek azzal,
hogy nincs kocka, hát még akkor, amikor az is kiderül, hogy
tábla sincs. Merthogy ilyen is
akad.
Szabolcs beszél arról, hogyan
születnek, hogyan csoportosíthatók a játékok, mely országokban van ennek nagyobb
kultusza, mi segít eligazodni
a nagyjából hetvenezer fajtát
számláló kínálatban, hol rendezik meg ezeknek a seregszemléjét. A kedvenceit firtató
kérdésre az erőművek építését,
működtetését feladatul szabó
Power Gridet említi mondván,
az áll közel a villamosmérnöki
agyához. Végül – látva érdeklődésemet – ellát egy-két praktikus
tanáccsal a játékválasztáshoz.
És, hogy az olvasók számára ne
maradjon elvarratlan szál, eláruljuk, mit jelent az átmeneti
budapestiség: Szabi és Kriszti ma még a fővárosban élnek
három hónapos kisfiúkkal, de
minden vágyuk az, hogy Bencét és majdani testvéreit Pakson
nevelhessék. Ehhez azonban
meg kell még nyerniük a Sikeres álláskeresés nevű társasjátékot.
-vt-

Honlapot indítanak a borbarátok
Etessy Gábor és Juhász Sándor
ajánlotta a tagtársak figyelmébe
a Linbrunn Pincészetet, ennek
köszönhetően invitálta a Paksi
Borbarátok Klubja a Prelátus
Pincébe a villányi vendégeket. Az összejövetelen Kertész
Katinka ügyvezető, borász
prezentálta a nedűket, a meg-

jelentek különleges kóstolópárokat ízlelhettek. – 22 hektáron
műveljük szőlőinket, 2010-ben
volt az első szüretünk. Célunk,
hogy minél többen megismerjék borainkat és a Linbrunn
nevet a kiváló minőséggel, és
a mindenki számára elérhető
termékkel párosítsák – fogal-

mazott Kertész Katinka hozzátéve, a jövőben prémium
borok készítését is tervezik. A
paksi borbarátok az idei évre is
tíz rendezvényt terveznek. Az
évadnyitó és évadzáró közötti
alkalmakon részt vesznek országos borbarát találkozón, és
hagyományosan meghívják a

helyi borászokat is. Az elmúlt
tizenhét év pezsgését idéntől a
világhálón is megjelenítik, tudtuk meg Herczeg Józseftől, a
Paksi Borbarátok Klubja elnökétől. A következő est vendége
Maurer Oszkár lesz, a borászt
Kiss Attila ajánlotta a társak figyelmébe.
Faller Gábor
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RITALIA TRAVEL
Non stop autóbuszos kirándulásaink
idegenvezetővel, PAKSRÓL!
Ausztria, Húsvéti csokitojás Bécsből!
2015. március 28.
7.990 Ft/fő + belépőjegy
Szlovénia, Bledi-tó, Vintgar szurdok
2015. április 25.
12.990 Ft/fő + belépőjegyek
Horvátország Plitvicei tavak
2015.május 16. ,
10.990 Ft/fő+belépőjegy
Ausztria, a csodálatos Wörthi-tó
2015. május 9.
11.990 Ft/fő+belépőjegyek

Ausztria, Medve-szurdok túra
2015. május 30.
10.990 Ft/fő+belépőjegy
Ausztria, Hallstatt –Dachstein gleccser
2015. június 6.
13.990 Ft/fő +belépőjegyek
Az árak a biztosítási díjakat nem tartalmazzák!

Nyaraljon Olaszországban ! Foglalja le bibionei
vagy lignanói szálláshelyét február 28-ig és
10%-val kedvezőbben nyaralhat!
Az akció meghatározott időpontokra és szálláshelyekre vonatkozik!

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

TEIT

A Vitafoam Magyarország Kft.
munkatársat keres

BESZERZÉSI ASSZISZTENS
munkakör betöltésére.

kalocsai
látogatóközpont

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

Elvárások:
• angol nyelv írásban, szóban
• pontosság, precizítás
• B kategóriás jogosítvány

Előny:
• EKÁER ismerete
• beszerzés területén tapasztalat
• pénzügyi-számviteli ismeretek

AGYKONTROLL
TANFOLYAM INDUL
PAKSON
Vegye kezébe sorsát, gyógyítsa önmagát,
valósítsa meg álmait és tanulja meg levezetni
a mindennapok feszültségét!
Jöjjön el négynapos képzésünkre
március 21-22-én, 28-29-én a Csengey Dénes
Kulturális Központba!
Ingyenes ismertető előadás március 11-én
szerdán 17 órakor. Oktató: Baglyas György
Jegyárusítás: Dózsa György út 98.
Telefon: 20/264-2608
Pedagógusoknak és egészségügyi szakdolgozóknak akkreditált!
www.agykontroll.hu

Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezés:
angol és magyar nyelvű önéletrajzzal
svanghele@vitahungary.hu e-mail címen

Tágas szálláshely kedvező áron egy természeti
értékekben, látnivalókban gazdag vidéken

Árvalányhaj Vendégház
Két apartman,
tizenhárom férőhely
Bikács szívében,
közel a természethez
Bikács, Hunyadi utca 5-7.
Telefonszám: 75/333-685, 70/627-9547
e-mail: bikacskocsma@gmail.com

Lens Optika

Paks, Dózsa György út 35. Telefon: 75/511-246, 30/842-3330
Az akció 2015. február 2-től február 28-ig érvényes. Az ajánlat az akcióban szereplő férfi- és gyermekszemüvegkeretek vásárlására vonatkozik.
A 50%-on felül +5% kedvezmény a promóciós kupon kitöltése esetén jár. Az ajá nlat nem tartalmazza az esetlegesen szükséges szemvizsgálat
és szemüvegkészítés díját. További részletek az üzletekben és a www.opticnet.hu honlapon.

