Amíg szíve ver, addig orosz marad és paksi – vallja Kern Tatjana, a Paksi
Orosz Klub elnöke, akit nemrég a Roszatom tüntetett ki a magyar–orosz
kapcsolatok ápolásáért.
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Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK AGRÁRVÁLLALKOZÁSOKNAK!

Az agrárágazatban tevékenykedő ügyfelek likviditási gondjainak megoldására kínáljuk az alábbi lehetőségeket:

7030 Paks, Villany u. 4.
tel.: 06-75/511-240
www. mecsektakarek.hu
A tájékoztatás nem teljes körű, jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Részletes információkért forduljon a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet munkatársaihoz, illetve megtalálja azokat az igénylés helyén
a hirdetésben feltüntetett termékekre vonatkozó Hirdetményekben.

 SZÁMLANYITÁSI AKCIÓ AZ ÉV VÉGÉIG a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjainak
 AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA
 TAKARÉK GAZDA HITEL – GAZDA KÁTRYA és GAZDA KÁRTYA PLUSZ
 TAKARÉK HITEL PLUSZ és MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM
 2015. évi egységes TERÜLETALAPÚ AGRÁRTÁMOGATÁST megelőlegező kölcsön
Segítünk pénzügyei megoldásában!

Teljes áras kezeléseink
közül ajánljuk:
Fogyasztó masszázs: a masszázst egy
speciális zsírégető krémmel végzik,
harmonizálja az energiaáramlást, hatására felgyorsul az anyagcsere, némileg
csökken az étvágy. A masszázzsal és a
krémmel a narancsbőr is jól kezelhető.
………………………………… 3500 Ft

Ne tagadjon meg
magától egy
kis kényeztetést!

Paksi Gyógyászati Központ
Mozgásterápiás Részleg
Nyitva tartás:
H–P: 8–20, SZ, V: 9–20 óra
7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
Tel.: 75/830-830; fax: 75/519-447
www.paksigyogyfurdo.hu
A gyógyfürdő március 30.
és április 6. között karbantartási
munka miatt zárva.
Nyitás április 7-én!

Kényeztető fürdő: egyes illóolajok hatásosan támogatják a bőrsejtek megújulását,
így kiválóak az öregedő bőr kezelésére. Az
aromaterápia gyors és hatékony segítséget
kínál az életminőség és az egészség javítására. Segítségével feloldódhatunk, lazíthatunk,
ezáltal megújíthatjuk fizikai és szellemi erőinket, így a belső egyensúly helyreállításával
javul életminőségünk. ………… 3500 Ft
Algás pakolás: az algák, a tengervíz és a
tengeri iszap tele vannak olyan fehérjékkel, aminosavakkal, vitaminokkal, növényi
hormonokkal és nyomelemekkel, amelyek
gyorsítják a sejtek megújulását, erősítik
a kötőszövetet, csökkentik a gyulladást,
tisztítják, kisimítják és regenerálják a bőrt.
………………………………… 4000 Ft

Folyik a munka a Páli-ároknál
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

A Páli-árok tehermentesítő csapadékcsatornájának építési munkálatai miatt teljes szélességében lezárták a Táncsics közt a Tesco
felőli oldalon, a forgalomkorlátozás várhatóan április 17-ig tart. A gyalogosforgalom
zavartalan, de autóval csak a gyógyfürdő
parkolójáig lehet közlekedni. A belvízvédelmi beruházás az ütemezés szerint halad.
2 n Paksi Hírnök, 2015. április 3.

A projekt költségének 90%-át jelentő öszszeget, közel 400 millió forint uniós támogatást nyert Paks a város belvízvédelmének
fejlesztésére. A beruházás két nagy elemből
tevődik össze: a Páli-árok záportározójának
rekonstrukciójából és egy mintegy fél kilométer hosszú csapadékcsatorna kiépítéséből
a gimnáziumtól a Dunáig, a hozzá tartozó
műtárgyakkal. A kivitelező a második ütem
megvalósításán dolgozik. – Elkészült a hatos
út alatti átvezetés, és épül a Duna felőli oldalon az új zsilip, a beruházás ezen része az
árvízvédelmi töltés helyreállításával zárul. A
belterületi szakaszon készül az átemelő műtárgy és fektetik az új csapadékvízelvezetőrendszer csöveit a parkolóval párhuzamos
területen – tájékoztatott Szűcs András, a
Geotechnika ’84 Víz- és Csatornaépítő Kft.
ügyvezetője. A Duna felől a Dózsa György
útig vezető új csapadékvízelvezető-rendszert
két méter átmérőjű vasbeton csövekből építik össze. A kivitelezést többször hátráltatta,
hogy a feltárás után nem azt találták a föld
alatt, amire számítottak – tudtuk meg a beruházás egyik műszaki ellenőrétől. Szelecz-

ki József elmondta, hogy például a Táncsics
Mihály utcáról bevezető út feltárásakor észlelték, hogy a 20 kilovoltos földkábel nem
azon a nyomvonalon halad, ahol a terveken
jelölték. A vezetéket át kellett helyezni, emiatt
áramszünet volt a környékben. Erről – mint
eddig mindig – előre értesítették az érintetteket. A Dózsa György út mellett is dolgoznak a kivitelezők, ezen a szakaszon egy előre
nem látható probléma miatt – a feltárás után
derült ki, hogy nem vezethető be az eredeti
tervek alapján a csapadékcsatorna a készülő
új aknákba – a tervek és a befejezési határidő módosítására volt szükség. Az új szerződés szerint 2015. június végére fejeződik be
a beruházás, tájékoztatott Takács László, az
önkormányzat műszaki osztályának munkatársa. A Páli-árok tehermentesítő csapadékcsatornájának építési munkálatai miatt a
tervek szerint április 17-ig le lesz zárva teljes
szélességében a Táncsics Mihály utcát a Tescóval összekötő út az áruház felőli oldalon.
Az útlezárás megszüntetése után várhatóan
a Dózsa György úton is kell majd átmeneti
forgalomkorlátozásra számítani.
-dsz-

Hírek
röviden

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Átadták a megújult tömbbelsőt
A műszaki átadással befejeződött a Szedres utcai tömbbelső
felújítása. A beruházás során
négy épülettömb körüli terület
korszerűsödött a Gesztenyés és
a Szedres utca által határolt területen: megújultak a közművek, a burkolatok, a játszótér,
az utcabútorok és a növényzet.
A hatodik tömbbelső újult meg
a lakótelepen a DC Dunakom
Plusz Kft. kivitelezésében. A
munkálatok júliusban kezdődtek el, a műszaki átadással
március 27-re fejeződtek be a
Gesztenyés és Szedres utca által
határolt területen. – A Szedres

utcai parkoló térkő burkolatot
kapott csakúgy, mint a lakótömbök körüli területek és a parki
sétány. Teljes körűen cseréltük
a föld alatti közművezeték-hálózatot, megújult a térvilágítás,
az utcabútorok és a játszótér is
korszerűbb lett, tájékoztatott a
beruházás műszaki tartalmáról
Puskás János, a DC Dunakom
Plusz Kft. ügyvezetője. A növényzet is megújult, a sokéves tapasztalat alapján ezüsthársokat,
platánokat, juhar- és kőrisfákat
telepítettek a területre, hiszen
ezek bírják igazán a helyi klímát,
tudtuk meg Paks főkertészétől.
Klézl Terézia arra is felhívta a
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figyelmet, hogy ebben a tömbbelsőben is gondozott lakossági
kertek szépítették a lépcsőházak
előtti területet, számítanak rá,
hogy a lakóknak köszönhetően
ezek a fejlesztés alatt megújított
kertek a jövőben is szépek lesznek. Mivel az eredeti szerződés
szerinti 2014. december 15-i átadási határidő nem kedvezett a
kertészeti munkáknak, valamint
a játszótérre tervezett új játékelem szállítása is késett, 2015.
március 31-re módosult a befejezési határidő. A költségek nem
változtak: 170 millió forintból
valósult meg a tömbbelső felújítása.
-dal-

TEIT
kalocsai
látogatóközpont

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

A paksi önkormányzat városépítő bizottsága közzétette a
védett épületek felújítási támogatására vonatkozó I. féléves pályázati felhívását. A
támogatási igény április 1. és
május 31. között nyújtható be,
a pályázatok értékelése június
15-ig tart. A részletes felhívás
megtekinthető lesz a www.
paks.hu honlapon a Pályázatok
menüpont alatt, illetve további
részletekről érdeklődni lehet az
elekne.cs.eva@paks.hu e-mail
címen és a 75/500-561-es telefonszámon, vagy személyesen a
polgármesteri hivatal 2. emeletének 224. irodahelyiségében.
w
Módosítja helyi építési szabályzatát a paksi önkormányzat, amely ezzel kapcsolatban
április 7-ig várja valamennyi,
Pakson székhellyel, telephelylyel rendelkező gazdálkodó
szervezet, illetve a város területén működő civilszervezet és
egyház véleményét, javaslatát.
Az észrevétellel kapcsolatos
kérelmet papíralapon a polgármesteri hivatal címére (7030
Paks, Dózsa György u. 55-61.)
eljuttatva személyesen vagy
postai úton lehet benyújtani,
vagy elektronikus levélben a
pm.titkarsag@paks.hu e-mail
címre kell megküldeni. További részletek a téma kapcsán a
paks.hu oldalon találhatóak.
w
Kövek énekelnek – a 2006-ben
elhunyt paksi költő, Szarka József
versének címét viseli a TelePaks
Kistérségi Televízió új műsora,
melynek első adása a költészet
napjának előestéjén, április 10én lesz látható. Az adásban paksi
költők verseit paksi előadók tolmácsolják hétköznaponként a
híradó után. Az első alkalommal
Gyulai István adja elő L. Németh
Erzsébet Mint múlt időben című
versét. Az adás, ahogy a TelePaks
teljes műsorfolyama már az interneten is megtekinthető élőben
a PaksiHirnok.hu oldalon.
-mdPaksi Hírnök, 2015. április 3. n 3

Rendszeresek a találkozók
az orosz féllel a bővítés kapcsán
Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Óvatosnak, ugyanakkor kellően előrelátónak kell lennünk, megalapozott döntéseket kell hoznunk egy olyan
környezetben, ahol elég nagy
a bizonytalanság – mondta el
Süli János, Paks polgármestere az új atomerőművi blokkok
építését előkészítő városi gazdaságfejlesztési munkáról.
A Paksi Ipari Park Kft. 2014 végén kapta feladatul az ipari park
bővítését, és az új atomerőművi
blokkok építéséhez kapcsolódó
városi feladatokat előkészítő
munkacsoport felállítását. A
szervezet dolga lesz egyebek
mellett – ha a projekt olyan szakaszba lép –, hogy tárgyaljon az
orosz féllel arról, hogy a szolgáltatások területén a lehető
legtöbb feladatot helyiek vállalhassák, mondta el Paks polgár4 n Paksi Hírnök, 2015. április 3.

mestere a TelePaks Kistérségi
Televízió Közélet közelről című
műsorában. Hozzátette: a beruházás során a környékbeli
településekkel együttműködve
szeretnék biztosítani, működtetni az élelmezési, az építési,
a területtakarítási és a szelektívhulladék-gyűjtési feladatok
mellett például a raktározást,
illetve a szociális helyiségeket,
hiszen ez lehetőséget biztosítana a kevésbé képzett munkaerő
foglalkoztatására is.
– Az a legfontosabb elvünk,
hogy a lehető legtöbb munka
a régióban maradjon. Ha az
építéssel kapcsolatos terheket
itt kell elviselni, akkor a lehető
legtöbb haszon a városé és a
helyieké legyen – fogalmazott.
Ahogy azt Süli Jánostól megtudtuk, rendszeresek a találkozók az orosz féllel, aki érdek-

lődik a lehetőségekről, de még
vár a biztos feltételek kialakulására. Terveik szerint 2015-ben
elkezdik a projekt helyi előkészítését. A tárgyalások minisztériumi szinten is elkezdődtek
a lakótelep fejlesztéséről, egy új
lakópark építéséről, valamint
az elkerülő út kialakításáról.
Ezek a tervek elő vannak készítve, a város módosítja a helyi építési szabályzatot, ám a
nagyságrendek, és hogy például hol, milyen típusú lakásokra
lesz szükség, menet közben fog
kiderülni. A tervezett új Duna-híd megépítése a túlsó oldal
településeinek lehetőségeit is
nagyban javítaná. Ahhoz, hogy
ők is bekapcsolódhassanak
az ütemterv szerint 2018-ban
kezdődő építkezésbe, a folyami hídnak addigra állnia kell,
folytatta a városvezető. (Aszódi

Attila kormánybiztos nemrég
Kalocsán úgy fogalmazott, hogy
a kormány támogatja a híd
megépítését – a szerk.)
– A döntéseinknek van bizonyos kockázata, hiszen a tervek pénzbe kerülnek, ahogy
a tanulmányok és a kisajátítás
is, de amíg nincs más döntés,
mi úgy vesszük, hogy az erőmű megépül. Ugyanakkor úgy
hozzuk meg ezeket a döntéseket, hogy az előkészített és a
megvalósuló projektek később
bármilyen térségfejlesztési terv
esetén felhasználhatók legyenek. Óvatosan kell haladnunk,
mert semmit sem adnak ingyen
– fogalmazott a polgármester.
Az ipari parkot nemcsak az
erőmű-bővítési tervek miatt
kívánják fejleszteni – erről már
dr. Sztruhár Sándor beszélt. A
területvásárlással
kapcsolatban történtek előrelépések. Ha
a város birtokába kerülnek az
újabb telkek, szeretnék elindítani a közművesítésüket, mert
élénk az érdeklődés a befektetők részéről, akik azonnal
elfoglalható, infrastruktúrával
felszerelt,
zöldberuházáshoz
szükséges területeket keresnek.
Paks felkészül az igényekre,
emelte ki az ipari park vezetője. A fejlesztéshez pályázatokon
keres forrást a cég és a város. A
Tolna Megyei Önkormányzat
megyei terület- és térségfejlesztési programjában 31 milliárd
forint uniós támogatás felett
rendelkezhet. – Elértük, hogy
ebben a programban a paksi
ipari park és Paks gazdaságfejlesztése konkrét projektként legyen felsorolva. Elfogadás előtt
áll az anyag, várhatóan az év
második felében megjelennek
a pályázati kiírások. Ennek keretében olyan fejlesztéseket fogunk megvalósítani, melyeket a
park jelenlegi életszakaszában
egyébként is megtennénk –
mondta el Sztruhár Sándor.
(Folytatás az 5. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalról)
Várhatóan szintén az év második
felében megjelennek az ugyancsak európai uniós, vállalkozásfejlesztési pályázatok is, ezen támogatásokat telephelyfejlesztésre
és -bővítésre, a versenyképesség
javításához szükséges eszközök
beszerzésére és például képzések
szervezésére fordíthatják majd
a cégek. Mindezek mellett várhatóan születik egy olyan településfejlesztési megállapodás is,
amely kifejezetten az erőműbővítés kapcsán felmerülő feladatok
megvalósítására biztosít forrást:
út- és intézmény-hálózatbővítésre,
egészségügyiszolgáltatás-fejlesztésre. Fontos feladat a térség gazdasági szereplőinek felkészítése is,
hangsúlyozta a cégvezető. A Paksi
Ipari Park Kft. tájékoztató sorozat
indítását tervezi a közeljövőben. A
találkozókon az orosz féltől érkező
információk mellett minden hasznos tudnivalóról tájékozódhatnak
majd az érdeklődő vállalkozók,
hogy a lehető legkisebb kockázat
mellett növelhessék versenyképességüket, és fel tudják venni a
versenyt az ország más tájáról érkezőkkel szemben. Süli Jánostól
megtudtuk: a jelenlegi információk szerint 5-7 ezer építőmunkás és
több száz család érkezhet a térségbe, akiknek biztosítani kell az oktatási intézményeket, az egészségügyi ellátást, a sport-, kulturális,
szórakozási és szabadidős lehetőségeket. – Szeretnénk úgy fejleszteni a várost, hogy szebb épületeink legyenek, és Paks továbbra is
szerethető, lakható, élhető legyen
– hangsúlyozta.
Az ipari park részeként egy új
szolgáltatóház és egy kamionparkoló mellett egy hűtőház építése
is szerepel a városvezetés tervei
között. Ha ennyi embert kell élelmezni, akkor szeretnénk, ha ez
a vidék mezőgazdaságára építve
történne meg. Ez lehetőséget adna
a kisgazdaságok felzárkóztatására,
és mire befejeződik az erőmű-beruházás, a létesítmény a tartósító
iparág alapja lehetne. A hűtőházra épülhetne egy konzervgyár,
megmaradna a falvak megtartóképessége és számos munkahely
létesülne – ismertette a terveket
Paks polgármestere.
Dallos Sz.

Mintaprojektet indított
a város a roma foglalkoztatásra
Paksi Mintaprojekt néven indult el az a program, melynek
keretében tíz roma közfoglalkoztatott számára biztosít
munkát az önkormányzat
fél éven keresztül. A csoport
tagjai szőlőt művelnek és haszonnövényeket termesztenek
önkormányzati tulajdonú területen.
Március közepe óta műveli a
Pollack Mihály utcáról nyíló
önkormányzati földterületet és
a mellette lévő szőlőültetvényt
tíz roma közfoglalkoztatott. A
munkát az új, Paksi Mintaprojekt elnevezésű program keretében végzik, tevékenységükért
közfoglalkoztatotti bért kapnak
augusztus végéig. – A korábbi
években is kiemelt feladatként
kezeltük a cigányok felzárkóztatását. Rendszeres munkalehetőséget biztosítottunk számukra az önkormányzat cégeinél
és nagyon fontos volt a közfoglalkoztatás kérdése, amit a DC
Dunakom Plusz Kft. berkein
belül végeztek – tájékoztatott
Tell Edit. Paks alpolgármestere a projekt indításáról szólva
elmondta: a cél az volt, hogy
megmutassuk a helyi roma
társadalomnak, akár régiós

szinten is, hogy lehet dolgoztatni romákkal. Ha értelmes,
jó feladatot kapnak, és ha a
közfoglalkoztatáson túl például haszonnövény-termesztéssel
is foglalkozhatnak, akkor helyt
tudnak állni. – Azért is hívjuk
mintaprojektnek a mi paksi
vállalkozásunkat – tette hozzá –
mert még nem hallottunk arról,
hogy
közfoglalkoztatottakat
önkormányzat alkalmazzon és
azok önkormányzati területen
termelőmunkát végezzenek. A
tízfős csoportban egy munkavezető dolgozik, segítségükre
van a DC Dunakom Plusz Kft.
kertésze. Munkafelügyelőjük
köztisztviselő, aki munkaterv
alapján irányítja tevékenységüket. Szőlőültetvényt és földet művelnek meg, majd vetni
fognak, palántázni, végül betakarítják a terményt. A csoport
tagjai fél éven át, augusztus 31ig lesznek közfoglalkoztatotti
munkaviszonyban az önkormányzatnál. – A bért a munkaügyi központ 100 százalékban
biztosítja, a földműveléshez
szükséges eszközök, valamint a
vetőmag, a palánta, a permetezés, a műtrágya vásárlásának, a
gépek bérlésének költségeit az
önkormányzat állja. A munka-

ügyi központ képzést is szervez a programban résztvevők
számára: 360 órás, akkreditált
haszonnövény-termesztő tanfolyamon vesznek részt, és a
mintaprojektnek
köszönhetően a gyakorlatban is megmutathatják, amit ott tanultak
– tudtuk meg. Az ültetvényen
termelt szőlőből készül a város bora, a haszonnövények az
elképzelések szerint az önkormányzati intézmények konyhájára kerülnek, alkalmazva a
pálfai és a faddi önkormányzatnál már bevált gyakorlatot.
A fel nem dolgozott zöldségeket augusztus végén a roma
közösségi ház konyháján tartósítjuk a roma asszonyokkal
együtt – szólt a jövőről Paks
alpolgármestere. Tell Edit azt
is elmondta, hogy terveik szerint a mintaprojekt folytatódni
fog. Működnek már szociális
szövetkezetek az országban,
konkrét
megalapításuknak
munkavégzéshez kell kötődnie,
feltétel a közfoglalkoztatotti
munkaviszony, a betanulás és
a munkavégzés. Hosszú távon
Paks is gondolkodik szociális
szövetkezetek létrehozásában,
a mintaprojekt tapasztalataira
építve.
-dal-

Jubiláló dolgozók elismerése
A víz világnapján, a Mezőföldvíz Kft. paksi főmérnökségén köszöntötték azokat a
munkavállalókat, akik több
évtizede dolgoznak a víziközmű-iparágban. Idén harmincegyen részesültek elismerésben, a legidősebb jubiláló a
paksi főmérnökség munkatársa, a sárszentlőrinci Szigeti
Pál vízműgépkezelő, aki már
35 évet töltött el a szakmában.
– 1979 szeptemberében kerültem ebbe a munkakörbe. A miénk a legrégebbi vízmű a me-

gye kistelepülései között, amit a
vízminőség-javító program révén tavaly sikerült fejleszteni –
fogalmazott a vízműgépkezelő.
A Mezőföldvíz Kft. az ország
négy megyéjében, 48 településen lát el víziközmű-szolgáltatási feladatokat több mint 125
ezer fogyasztó ellátását biztosítva. A cég 2,5 milliárdos árbevételt ért el 2014-ben. Csapó
Sándor ügyvezető elmondta,
idén lakossági tájékoztató kampányokat terveznek, valamint
új szolgáltatási területeket is

integrálnának. – Míg 2011ben még több mint négyszáz
víziközmű-szolgáltató működött, addig az integrációs folyamatok eredményeként tavaly
év végére már alig több mint
negyven cég maradt talpon,
köztük van a Mezőföldvíz Kft.
Idén újabb települést szeretnénk hálózatunkhoz kapcsolni,
a tervek szerint 2015-ben már
Dunaújvárost is sorainkban
üdvözölhetjük – összegzett az
ünnepségen a Mezőföldvíz Kft.
ügyvezetője.
Faller Gábor
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További információ:
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Atomerőmű

A legkiválóbb márkák között az MVM
Idén negyedik alkalommal
tüntette ki a magyar nemzeti
energetikai társaságot a nemzetközi, és 2008 óta a magyar
piacon is meghatározó Business Superbrands program,
amely az üzleti szektor márkáinak legkiválóbbjait díjazza.
Külön elismerés, hogy az MVM
első ízben a Superbrands címet
is elnyerte.
Azzal, hogy az MVM Magyar
Villamos Művek Zrt. 2011, 2013

és 2014 után idén már negyedszer
nyerte el a Business Superbrands
címet, továbbá ötszörös Magyar
Brands elismerése mellett idén
először a Superbrands címet is
megkapta, bizonyította, hogy
a dinamikusan fejlődő, vezető
üzleti „szupermárkák” közé tartozik, amelyek megbízhatósága
és elismertsége folyamatosan
növekszik. Az MVM márka és a
társaságcsoport ismertsége folyamatosan nő.

– Büszkék vagyunk arra, hogy
ismét elnyertük a Business
Superbrands díjat és külön
öröm számunkra, hogy idén
a megtisztelő Superbrands
cím viselői is lettünk. Ez is
azt mutatja, hogy az utóbbi
évek sikeres működésének
eredményeképpen, a társaságcsoport lakossági ismertsége, elismertsége is jelentősen
nőtt – mondta Nagy Csilla,
az MVM Zrt. megbízott kom-

munikációs igazgatója. Hozzátette: – Az MVM Csoport
az elmúlt években dinamikusan fejlődött, hiszen immár
nem csak a villamosenergiaiparban, hanem a gázkereskedelemben, a gázinfrastruktúrában és a távközlésben is
hazánk legjelentősebb szereplőjévé vált. Ezt erősíti a marketing-kommunikáció területén
tapasztalható látványos megjelenésünk is.

Tíz éve kezdődtek a munkák Bátaapátiban
Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

Tíz évvel ezelőtt kezdték építeni
a Nemzeti Radioaktívhulladéktárolót, amely a paksi atomerőműben keletkezett kis és
közepes aktivitású hulladékok
végleges elhelyezésére szolgál.
Az atomerőművekben keletkező
szilárd és folyékony radioaktív
hulladékok mennyiségének mi6 n Paksi Hírnök, 2015. április 3.

nimális szinten tartása, kezelése,
feldolgozása és végleges elhelyezése a világ atomenergia-iparának egyik legfontosabb feladata.
Hazánkban mindezt korábban
a Püspökszilágy és Kisnémedi
községek határában létesült Radioaktív Hulladék Feldolgozó
és Tároló telephelyén valósítot-

ták meg. Mivel ez a tároló nem
a paksi hulladék befogadására
készült, kapacitása korlátozott, a
hosszú távú hulladékelhelyezés
megoldására egy kifejezetten
Paks igényeire méretezett tároló
megépítése mellett döntöttek.
Hosszas kutatások, vizsgálódások, engedélyezési eljárások
és előkészítő munkálatok után
2005 elején indult el a munka
Bátaapáti mellett, a geológusok
által Mórágyi-rögnek nevezett
gránitképződményben. Egy hideg, szeles napon ünnepélyes
keretek között kezdődött el a
vágathajtás az akkori mórágyi,
illetve bátaapáti polgármester
feleségéről elnevezett Mária
és Eszter lejtős aknában. Ezzel elindult a később Nemzeti
Radioaktívhulladék-tárolónak
(NRHT) nevezett kis és közepes aktivitású, atomerőműből
származó radioaktív hulladékok
befogadására alkalmas végleges
lerakó építése.
Eleinte kétszáz, majd az átadásig
legalább nyolcszáz ember vett
részt valamilyen módon a mun-

kálatokban. Robbantások sorozatával, 1-2 méteres fogásokkal
haladtak előre a kemény gránitban. A bányászati munkák
során, ami összességében mintegy 5,5 kilométer hosszúságú
vágat kialakítását eredményezte, egyetlen komolyabb baleset
nem történt, ami a nemzetközi
gyakorlatban is rendkívül jó
eredmény. Igaz, a legkorszerűbb
eszközökkel dolgozhattak a bányászok.
A vágathajtással egy időben elkezdődött a felszíni létesítmények építése is. Az első hordók
2008-ban érkeztek meg Paksról
az NRHT technológiai épületébe, majd – miután 2011-ben
befejeződött az úgynevezett
nyers vágathajtás, az első két
tárolókamra kialakítása – végleges helyükre kerültek az első,
hulladékkal telt hordók. Az első
konténert 2012. december 5-én
helyezték el az 1700 méter hoszszú lejtős akna végén kialakított
tárolókamrák egyikébe, 240 méterrel a föld felszíne alatt.
Vida T.

Holokauszt-túlélő is megszólalt
a vándorkiállításon
– Máig nehéz a történtekről beszélnem – mondta el-elcsukló
hangon Varsányi Imre holokauszt-túlélő azon a rendhagyó
mozgókiállításon, amely március
26-án érkezett Paksra: a MÁVállomáson egy speciálisan berendezett marhavagon mozgómúzeumként mutatta be egy
héten keresztül a magyarországi
holokauszt eseményeit. Imre bácsi népes hallgatóság előtt idézte
fel a megnyitón az Auschwitzba vezető pokoli út részleteit,
családja tragikus sorsát, azokat
a körülményeket, amelyekről,
mint mondja, hatvan évig nem
beszélt. Annak oka, hogy az elmúlt tíz évben szembenézett az
eltemetett emlékekkel és a nyilvánosság elé tárta őket, az, hogy
úgy érezte, az elmúlt évek politikai eseményei azokat az időket
kezdték idézni, amelyek az egykori tragédiához vezettek. – Ti
és a ti szüleitek nem tehetnek
semmiről – mondta Imre bácsi
a kiállításra érkező diákoknak.
– Nektek pusztán annyi a dolgotok, hogy ismerjétek meg az
igazságot, s maradjatok emberek,
hogy pusztán a származása miatt
soha többé ne érhessen bántás
senkit.
Ez a kiállítás legfőbb üzenete
is, amely immár 70. helyszínére érkezett Pakson. A korhű

Előadást is tartott a Paksi Vak Bottyán Gimnáziumban Ilan Mor a
vándorkiállításon tett látogatása során. Az izraeli nagykövet a vasútállomás és a gimnázium mellett ellátogatott a városi múzeumba
és a képtárba is. Útja végén megtekintette a paksi zsidó temetőt,
ahol elismerően szólt a sírkert gondozottságáról. – Igazán megkapó, ahogy a paksi zsidó temetőt gondozzák, és ahogy a polgárok
törődnek a város zsidó örökségével – fogalmazott Ilan Mor.
A nagykövetet Süli János kalauzolta. A ’44-ben deportált 881
paksi zsidó egykor a város életének szerves része volt, hívta fel
a figyelmet Paks polgármestere, aki arra figyelmeztetett, hogy
mindig a vezetők a felelősek az indulatok kordában tartásáért.
– A történelem is bizonyítja, hogy az emberek tudnak békében,
barátságban élni. A tragédiák akkor következnek be, ha önös
célok miatt fordítják őket egymás ellen – fogalmazott a polgármester.
-dszmarhavagonban korabeli fotók,
katonai öltözékek, bőröndök,
gőzmozdony-zakatolás teszik
hitelessé az installációt, sok kiállítási tárgy eredeti, az áldozatoktól, illetve a túlélőktől való,
mondta el Novák Ilona, a szervező Élet Menete Alapítvány
múzeumpedagógusa. Hozzátette, a vagonban konkrét emberi
sorsok, élettörténetek révén ismerhetik meg a diákok az adott
korszakot. Többek között egy
debreceni futballista zsidó fiatalember sorsán keresztül tehetnek időutazást, és nyerhetnek
betekintést abba, hogy milyen
volt 1944-ben kirekesztettnek
lenni. Mint mondta, a projekttel a fiatalok figyelmét szeretnék

felhívni arra, hogy ne legyenek közömbösek embertársaik
iránt. Erre figyelmeztetett Ilan
Mor, Izrael Állam magyarországi nagykövete is, aki személyesen látogatott el a kiállítás

kapcsán Paksra. A nagykövet a
szélsőséges eszmék veszélyeire
hívta fel a diákság figyelmét, és
arra, hogy ma is mindent el kell
követni annak érdekében, hogy
ne történhessen meg újra ilyen
tragédia. Ilan Mor hozzátette,
mindenki kiáll a demokrácia
mellett, de ez törékeny dolog
és mindent meg kell tennünk
annak érdekében, hogy a demokrácia befogadó és ne kizáró legyen. A vagonkiállítás
valamennyi állomásán, az adott
város helytörténetének fontos
részeként, a helyi zsidóság történetét és sorsának alakulását is
megismertetik a kiállításra érkező diákokkal, Pakson a Paksi
Vak Bottyán Gimnázium tanulói és tanáruk, Szabó Péter prezentálta az eseményeket.
Matus Dóra

Olvass és írj Anne Frankkal! – ezzel a címmel látható kiállítás
március 31. és április 11. között a Kincskereső Gyermekkönyvtárban. A tárlatra látogató tanulók megismerhetik Anne Frankot
mint tehetséges írót, aki a II. világháború idején származása
miatt a családjával együtt rejtőzni kényszerült, és 1945-ben
haláltáborban halt meg. A kiállítás központi eleme körüljárható
szobaszerű teret alkot, valamint két különálló tablóból áll. A
külső oldalakon a Frank család élete és a meghatározó történelmi
események fotókkal illusztrált jelenetei láthatók, a belső oldalakon
pedig Anne Frank személyét, kedvteléseit, könyveit, írásait ismerhetik meg a látogatók. Csoportokat előre egyeztetett időpontban
fogadnak.
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Harmincöt éves a II. Rákóczi iskola
Egykori és jelenlegi diákok adtak műsort,
és pedagógusok is színre léptek a Paksi II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola jubileumi
gáláján, amelyet az intézmény alapításának
35. évfordulója alkalmából rendeztek a város kulturális központjában. Köszöntőjében
Antóni Józsefné igazgató számokban foglalta össze az iskola eddigi történetét, majd
kiemelte, hogy a számoknál is fontosabb az
ember, azok a diákok, akik innen indultak
útnak, s ma már mérnökök, orvosok, művészek, ácsok és szakácsok, apák és anyák,
akik ma már gyermekeiket kísérik az iskola kapujához. – Az iskola arra való, hogy
az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás
izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál,
és megtalálja azt a munkát, amit szeretni
fog – Szent-Györgyi Albert gondolatait már
Till Józsefné idézte ünnepi beszédében, aki
huszonnyolc esztendőt dolgozott a jubiláló
iskolában, ebből tizennyolcat vezetőként.
A három és fél évtized történetét felidézve
elmondta, hogy az atomerőmű-beruházás idején megnövekedett a lakosságszám,
megépült a lakótelep, és gyermekintézmények kapuit nyitották meg, közöttük a
harminckét tantermes mai Rákóczi iskoláét, amelyet 1979-ben éppen a gyermekek
évében adtak át, és Oláh Mihály volt első
igazgatója. A nyolcvanas évekre a tanulólétszám olyan magas lett, hogy megnyitották

a 4. számú, később Herman Ottó Általános
Iskolát, ahol nagyszerű eredményeket értek
el a nevelésben, oktatásban egyaránt. Az
anyaintézmény 1994-ben felvette Móra Ferenc nevét. 2000-ben újabb mérföldkőhöz
érkeztek: a tanulólétszám csökkenésével ismét összeolvadt a két intézmény, 2004-ben
pedig a Móra, a Herman és a dunakömlődi
általános iskola összevonásával a fenntartó
önkormányzat létrehozta az új II-es iskolát,
amelynek 2005-ben választották a II. Rákóczi Ferenc nevet. 2007-ben tovább bővültek
a németkéri és a pusztahencsei tagintézménnyel, így ma egy híján hatszáz diákjuk
van, a pedagóguskar pedig hatvankét fős.
2013-ban újabb fontos állomásként az iskola fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett, az önkormányzat pedig
a működtető. Till Józsefné kiemelte, hogy a
Rákóczi iskola lényege, nagyszerűsége sokszínűségében, egységbe forrni tudásában, a
változó körülményekhez alkalmazkodni tudásában rejlik. A diákok azt érzékelik, hogy
izgalmasak a tanórák, nehezek a dolgozatok, feleletek, korszerűek az oktatási eszközök, lélekemelőek az iskolai ünnepélyek,
szórakoztatóak a táborok, a versenyek, a
természet- és egészségvédelmi programok,
a diáknapok, a farsang, a csereprogramok.
A pedagógusok követik a központi utasításokat, pedagógiai programot, pályázatot,
portfóliót írnak, helyi tantervet készítenek,
közben pedig teszik, amit hivatásuk diktál:

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

tanítanak, nevelnek, felzárkóztatnak, tehetséget gondoznak, arculatot terveznek,
interaktív tananyagot készítenek, műsort,
programokat szerveznek. A diákok, tanárok
története az iskola története is.
A gálaest mellett diáknapot is rendeztek
az évfordulóra, és iskolatörténeti kiállítás
is nyílt az intézmény, a pedagógusok és az
egykori diákok gyűjteményéből. A tárlaton
kiállították többek között az 1979-es induló
osztályok első és nyolcadik évfolyamos osztálynaplóit, a különböző versenysikerekről
árulkodó érmeket, kupákat, de például a
vándortábori zászlót is a hozzá tartozó naplóval és tablóval.
Kohl Gyöngyi

Április végén lesz az óvodai beíratás
A Paks közigazgatási területén
állandó lakóhellyel rendelkező óvodások beíratása április
27-én és 28-án lesz. A szülőket
mindkét napon 7.30 és 17 óra
között várják a választott gyermekintézmény székhelyén, tehát a Paksi Benedek Elek Óvoda esetében az Ifjúság útja 1/b,
a Paksi Napsugár Óvoda esetében pedig a Vörösmarty utca
9-11. szám alatt. Azokat a gyermekeket kell beíratni óvodába,
akik ez év augusztus 31-ig betöltik harmadik életévüket. Aki
ennek a kötelezettségének nem
tesz eleget, szabálysértést követ
el és pénzbírsággal sújtható. Az
óvodai beíratáshoz szükség lesz
a gyermek születési anyaköny8 n Paksi Hírnök, 2015. április 3.

vi kivonatára, lakcímkártyájára és tajkártyájára, valamint a
szülő személyi igazolványára
és lakcímkártyájára. Az óvodai
beíratásról legkésőbb május 28ig kapnak értesítést az érintettek, a döntés ellen a közléstől
számított tizenöt napon belül
élhetnek a jogorvoslat lehetőségével a fenntartó paksi önkormányzatnál.
A Benedek Elek óvodához három tagintézmény tartozik, a
székhelyintézmény
Mesevár
az Ifjúság útján, a Kishegyi
úti, illetve a Hétszínvirág tagóvoda a Tolnai úton. Nevelési programjuk egységes, ezen
belül a Mesevárban a játék és
a mese mozgásfejlesztéssel ki-

egészítve áll a középpontban,
a Kishegyi úti tagóvodában a
művészetek eszközeivel dolgoznak az óvodapedagógusok,
a Hétszínvirágban pedig a környezeti nevelés hangsúlyos.
A Napsugár óvodához tartozik
a Vörösmarty utcai székhelyintézmény mellett az Eötvös
és a Munkácsy utcai, valamint
a dunakömlődi tagintézmény.
Az óvoda egésze a Színesen,
hatékonyan elnevezésű programmal dolgozik, ennek szellemében dolgozták ki a tagintézmények a sajátjukat. A
Vörösmarty és az Eötvös utcai
gyermekintézményben a tevékenységközpontú óvodai nevelés jellemző, a Munkácsyban

kiemelt a mozgásfejlesztés, illetve az egészséges életmódra
nevelés – az óvodapedagógusok a mozgáskotta-módszert
alkalmazzák, Dunakömlődön
pedig az egészségnevelés és a
környezettudatos magatartás
kialakítása hangsúlyos. Mindegyik intézmény jól felszerelt
és változatos programokat,
fakultatív lehetőségeket kínál
az egész nevelési évre. Német
nemzetiségi nevelés a Napsugár
óvoda székhelyintézményében
és a Munkácsy utcai tagintézményében folyik. Speciális nevelési igényű gyermekek integrált nevelésére a város bármely
óvodájában lehetőség van.
-kgy-

Húsvétra készült a város
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Húsvétra készülve több paksi szervezet és
intézmény hívta rendezvényre a gyerekeket, családokat. Ezekből gyűjtöttünk össze
egy csokorra valót.
A húsvétot megelőző vasárnap a virágvasárnap, amikor Jézus a pálmaágakat lengető tömeg éljenzése közepette bevonult Jeruzsálembe, nagycsütörtökön elfogatását,
nagypénteken pedig kereszthalálának napját
idézzük emlékezetünkbe, majd a harmadik
napon, húsvét vasárnapján feltámadását. A
húsvét amellett, hogy a kereszténység egyik
legfontosabb ünnepe, egyben a tavasz eljöveteléé is, számos népszokás kapcsolódik hozzá,
többek között a húsvéti locsolkodás, illetve
olyan jelképek, mint a hímes tojás, a nyúl, a
bárány vagy a barka. Húsvét közeledtével idén
is több ünnepváró alkalmat tartottak városszerte. A Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzatnál hagyomány, hogy vendégül látják
a helyi általános iskolák német nemzetiségi

nyelvet tanuló diákjait, akik megismerhetik
a húsvéthoz kapcsolódó német fogalmakat,
hagyományokat, énekeket, verseket. Az idei
alkalmakon a Bezerédj, a II. Rákóczi és a
Deák iskolából összesen ötven alsó tagozatos
gyermeket fogadtak, akik kukoricacsuhéból
készítettek különböző tárgyakat, például asztaldíszt, szalvétatartót.
A Paksi Városi Múzeum sem maradt ki az
ünnephez kapcsolódó programot kínáló intézmények, szervezetek sorából, játszóházi
sorozatot hirdetett két felvonásban. Az első
három napon Húsvétváró címmel óvodásoknak és általános iskolásoknak tartottak foglalkozást, ahol a gyerekek csapatmunkában
ismerhették meg a húsvét eredetét, az ünnephez kötődő hiedelmeket, és ügyességi játékot
is játszhattak az alkalmat záró kézműves percek előtt, amelynek keretében többféle dísz-,
illetve használati tárgyat készíthettek: hungarocell tojást díszíthettek zsinórral, szalvétával,
de nyuszis tartódobozok, növény mellé tűzhető állódíszek is sorakoztak az asztalokon,
mire elérkezett a búcsú ideje. A következő
sorozat az általános iskola második osztályától a középiskolásokig szólította meg a fiatalokat írókázás címmel. Itt is csapatmunkával
kezdtek, a résztvevők megismerték a tojásfestés hagyományát, a díszítő motívumok jelentését, a tojás szimbolikáját, valamint díszítési
technikákat, majd maguk is kipróbálhatták
az írókázást.
A Csengey Dénes Kulturális Központban
második alkalommal rendeztek húsvétkor
kézműves kirakatot. Az állatsimogatóban

egy nyuszi várt a gyerekek szeretgetésére,
miközben a kézműves foglalkozáson többek között papírmasé-technikával készített
nyulat és kacsát „öltöztethettek fel" a gyerekek, illetve hatalmas papírmasé tojásokat
díszíthettek. A járás településeiről a vásárra
tizenkilenc alkotó érkezett, akiknek többsége arra is vállalkozott, hogy a helyszínen
ízelítőt ad munkájából. Az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány általános iskolák
közötti Zöld alma elnevezésű vetélkedője
keretében rendezte meg idén is már hagyományos nyusziváróját a sóbarlangban.
Három nap alatt ötven diák látogatott el a
civilszervezet székhelyére öt intézményből,
illetve tagintézményből. Az Atomerőmű
Sportegyesület szabadidősport szakosztálya sportos tojáskergetésre invitálta a
gyerekeket az egyesület sportcsarnokába,
ahol versenyek, légvár, arcfestés, csúszda,
terápiáskutya-bemutató várta őket, és húsvéti díszeket lehetett készíteni.
Zenében is megjelent a húsvétvárás a városban. A Paksi Római Katolikus Egyházközség
Takács Szilvia fény-árnyék játékkal és rövid
elmélkedő gondolatokkal kísért koncertjére
hívta a közönséget a Jézus Szíve-templomba. A csembalóművész előadásában Joseph
Haydn A Megváltó utolsó hét szava a keresztfán című műve csendült fel. A Paksi Pedagógus Kórus az evangélikus templomban lépett
fel, műsorukon a Stabat Mater szerepelt Karl
Jenkinstől. Vezényelt Simon Péter, közreműködött Kovács Mária zongorán és Tóthné
Hanol Franciska ütőhangszereken. -gyöngy-

Arcátlanul parkolnak tilosban
Olvasói levélben fordultak segítségért a Paksi Hírnök szerkesztőségéhez annak kapcsán, hogy a
lakótelepi Spar-parkolónál, illetve a Kodály Zoltán utca 7. szám
előtt lévő mozgáskorlátozott parkolót jelző táblát rendszeresen
elforgatják és mozgáskorlátozottigazolvány nélkül használják
ezeket a helyeket. Megkerestük a
Paksi Rendőrkapitányságot, mit
tehet az a szemtanú, aki hasonlót
tapasztal, illetve hogyan lehet ezt
szankcionálni vagy megelőzni.
Herman Gábor közlekedésrendészeti osztályvezető elmondta,
ha valaki kárt okoz a táblákban,
az szabálysértést követ el, ha pe-

dig forgalmi rendet befolyásol,
azaz például egy stoptáblát vagy
sebességkorlátozó táblát takar le,
tesz tönkre, és ezzel veszélyhelyzetet teremt, az bűncselekménynek minősül.
Abszurd módon azonban a mozgáskorlátozott parkolót jelző
tábla elforgatása egyik hatálya
alá sem esik, nincs egyértelmű
jogkövetkezménye. Viszont, aki
ilyen helyre parkol mozgáskorlátozott-igazolvány nélkül, az a
helyszínen ötvenezer, feljelentés
esetén százezer forintos bírságra számíthat, függetlenül attól,
hogy a tábla el van-e forgatva
vagy sem, hiszen a speciális par-

kolóhelyet felfestett piktogrammal is jelölik. A Paksi Városi
Baleset-megelőzési Bizottság is
napirendre vette a témát március
26-i ülésén, ahol arról döntöttek,
hogy új megelőző kampányt indít a rendőrség: köszönőkártyát
adnak azoknak, akik akár a zsúfolásig teli parkoló ellenére sem
döntenek úgy, hogy elfoglalják
a mozgáskorlátozottak számára
fenntartott helyeket. – Előfordul,
hogy egy sofőr az egyetlen üresen
fennmaradó hely láttán hezitál,
hogy elfoglalja-e. Amennyiben
helyesen dönt, értékelni fogjuk
– mondta el Herman Gábor közlekedésrendészeti osztályvezető.

Emellett sűrítik az ellenőrzéseket
is, és aki jogosulatlanul parkol, az
bírságra számíthat. A lakosokat
arra kérik, forduljanak bizalommal a kapitányság munkatársaihoz: ha látják, hogy kártya nélkül
használják a mozgáskorlátozottparkolót, szólítsanak meg egy
közterületi rendőrt vagy tegyenek feljelentést a kapitányságon,
az egyenruhások minden esetben el fognak járni. Herman Gábor elmondta, feljelentés esetén
a szemtanú által készített fotók
is segíthetik az eljárást abban az
esetben, ha egyértelműen azonosítható a jármű és a szituáció.
MD
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Pártállástól függetlenül paksi
Egy éve volt az országgyűlési
választás, ez alkalomból kerestük meg Hirt Ferencet, a paks–
tamási körzet parlamenti
képviselőjét és Heringes Anita
paksi országgyűlési képviselőt.
A paksi atomerőmű vezénylőterméről készült fotó díszíti Heringes Anita irodáját az MSZP paksi
főhadiszállásán. Ugyanilyen kép
lóg budapesti képviselői irodája falán is, hogy emlékeztesse,
a parlamentben is ugyanolyan
precízséggel kell dolgozni, mint
az atomerőműben. A fontosság
tekintetében is van hasonlóság,
mindkét helyen egy egész ország
életét befolyásoló dolgok dőlnek
el. Anita azt mondja, ő pártállástól függetlenül paksi, ez sohasem
fog megváltozni, ő mindig a paksi
emberek, az atomerőmű érdekeit
fogja képviselni. Csupán 31 esztendős lesz, az MSZP-frakcióban
a legfiatalabb, a parlamentben
talán az ötödik. Ennek ellenére
komoly politikusi múltja van,
22 évesen már önkormányzati
képviselőjelölt, az MSZP paksi és
megyei elnökségének tagja volt,
2012-ben az MSZP Paksi Szervezetének elnökévé választották.
Már általános iskolásként is szervezkedett, igyekezett mások érdekeiért kiállni. – Oroszlán vagyok,
ez belülről jön – magyarázza.
Hogy miért a baloldalon? Mielőtt
első ízben élhetett szavazójogával, édesapja elvitte minden párt
Pakson tartott nagygyűlésére a
MIÉP-től a KDNP-ig, hogy maga
dönthesse el, mit szeretne. A végén ő azt mondta: MSZP, édesapja meg azt, hogy ő ezt tiszteletben
tartja. Akkor Szegeden volt egyetemista, ahol látta Ujhelyi István
és Botka László törekvéseit, eredményeit. A politizálást az ottani
ifjúsági szervezetben kezdte, haza
Faller Dezső hívására érkezett.
Ugyanakkor kapott munkát a
párt ifjúsági szervezetének országos irodájában. Bár Paks, Szeged,
Budapest között ingázott, nagyon
lelkes volt, ami egyébként mostanra sem változott. – Azt szoktam mondani, hogy az autómban
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lakom – fűzi hozzá nevetve. A
képviselői munkát imádja – ez
volt az álma, 2006-ban a párt által
szervezett kommunikációs felkészítő tréningen azt mondta, hogy
ha egyszer igazán „nagy lesz”, szeretne országgyűlési képviselő lenni. – Nagy szerencse és sok ember
segítsége kellett ahhoz, hogy ott
ülhetek a képviselői székben – fogalmaz, majd minden kérkedés
nélkül hozzáfűzi: és az a munka,
amit az elmúlt nyolc évben letett
az asztalra. Szeretné megszolgálni a bizalmat, hosszú távra tervez. – Én tényleg tenni akarok
– mondja a kérdésre, hogy miért
vágyott oda. Elszomorítja, hogy a
képviselők többsége nem figyel,
olvas, beszélget, hovatovább kiabál, miközben mások felszólalnak. Szerinte egyetlen képviselőnek sem lenne szabad elfelejtenie,
hogy mire vállalkozott, s, hogy ő
van a választókért, nem fordítva. Úgy véli, lelkiismeretesség,
rengeteg alázat kell a képviselői
munkához. Amit a szűk egy év
alatt, amióta maga is képviselő,
megtanult, hogy az embereket
nem szabad hitegetni. Meg kell
mondani, hogy mindent elkövet,
de nem biztos, hogy sikerrel jár.
Egyébiránt kifejezetten optimista,
úgy érzi: ha olyan kérdést feszeget, ahol szembeszökő az igazságtalanság, igenis lehet eredményt
elérni. Neki három ízben is sikerült. Először az iskolai papírgyűjtés korlátozása miatt emelt szót,
majd a parlagfű-mentesítésre
szánt, de másra elköltött pénz
miatt, harmadízben az MVM-es
dolgozók cafetéria-problémája
kapcsán. Mindháromszor eredménnyel járt. Igaz, nem adták
könnyen, némelyik témában
négy-öt alkalommal is felszólalt.
Azt tervezi, hogy ez nem is fog
változni. – Pakssal kapcsolatban mindig ki fogok állni, hogy
vegyék észre, ez nem játékszer.
Régen az atomerőművel kapcsolatban nem volt divat, hogy a politika átszője a rendszert. Vissza
kell hozni, hogy a szakmaiságot
ne írhassa felül semmi – hangsúlyozza. Azt mondja, ma a kor-

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

mányban nem lát senkit, aki igazán ért az energetikához, ami az
évszázad beruházása mellett nem
megengedhető. Ő maga nagyon
igyekszik a témában – és minden egyéb kérdésben, amiben
megszólal – a lehető legtöbbet
tanulni, megtudni, hiszen elszomorítónak tartja, hogy sokan úgy
alkotnak véleményt, hogy még a
fogalmakkal sincsenek tisztában.
– Köszönünk egymásnak – reagál a a kérdésre, van-e kapcsolata
Hirt Ferenccel. A választókerület
érdekében jobb lenne beszélni –
teszi hozzá, de – bár sértődöttség
nincs már benne – úgy gondolja, képviselőtársának kellene felé
gesztust tennie, nemcsak azért,
mert ő nő, hanem azért, mert egy
parlamenti felszólalásban sértően
fogalmazott. – Paks érdekében
szólaltam fel az egyetlen paksi
képviselőként. Hirt úr reakciója
az volt, hogy ő a paksi képviselő
és – mint azt a választás is mutatta – engem ebben a városban
nem szeretnek. Erre nem számítottam. Azt vártam volna, hogy
erősítse meg: Pakson valóban az a
fontos, hogy ne a politika, hanem
a szakmaiság döntsön – idézi fel
hozzátéve, ha valaminek, akkor a
személyeskedésnek, a magánéletnek nincs helye a parlamentben.
Annak ellenére, hogy ellenzékiként, nőként, fiatalként – saját
megfogalmazása szerint – halmozottan hátrányos helyzetű

politikus, egyre többek figyelmét
kivívta. Vehemensen beleáll minden kérdésbe, ha igazságtalanságot érez.
Mivel ’84-ben született, a világról alkotott komolyabb gondolatai a rendszerváltás után
születtek, neki természetes a demokrácia. Rossz látni – mondja
–, hogy ez leépül, korlátozzák
akár abban, hogy vasárnap vásároljon. Ennek ellenére nem látja
olyan elkeserítőnek a helyzetet,
születtek kisebb-nagyobb sikerek a baloldalon. Pakson viszont
véleménye szerint van miért
küzdeni. A városért, az erőműért, illetve azért, hogy a bővítés
során ne szoruljon háttérbe a
város, a térség.
Nem zavarja, hogy a politikushivatásnak nincs túl nagy presztízse. Tudja, hogy ha valakit a politikusokról kérdeznek, az minden
sztereotípiát elmond, de ő abban
bízik, ha azt kérdezik Pakson,
hogy a Heringes Anita milyen
politikus, akkor egészen mást
mondanak.
– Egy átlagos, háromgyerekes
család harmadik gyereke vagyok,
aki, remélem, ugyanolyan, mint
volt. Édesanyám volna az első, aki
visszarángatna, ha megváltoznék
– szögezi le. Hozzáfűzi, ha hazajön, nem politikus akar lenni,
hanem az a paksi lány, aki tudja
az itt élők érdekeit képviselni Budapesten.
Vida T.

Muszáj, hogy megtörténjen a kiegyezés
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Nem titkolja, kissé kellemetlen
érzésekkel ül a paksi Fidesz-irodán lévő, Paksot ábrázoló légi
felvétel elé Hirt Ferenc. Legutóbb,
amikor itt találkoztunk, arról beszélt, hogy szoros eredményre
számít a helyhatósági választásokon. Éppen ezért nagy levegő
után fog hozzá a helyzet értékeléséhez. – Őszinte ember vagyok,
nem szépítem, rettentően nagy
pofont kaptunk. Talán érthető a
nagy szünet, ami a Fidesz és személyem körül van. Azt gondolom, itt volt az idő, hogy leüljünk,
gondolkozzunk, alázattal értékeljük – foglalja össze. Mint mondja,
a demokráciában tudomásul kell
venni a kudarcot, nem megsértődni, hanem tanulni kell belőle.
– Nem szoktuk meg a vereséget
– teszi még hozzá felidézve 2006ot, az első választást, amelyen
elindult és nemes küzdelemben
olyan komoly ellenfeleket győzött
le, mint Dávid Ibolya és a megyei
közgyűlés elnöke, Frankné dr.
Kovács Szilvia. 2010-ben ezt egy
óriási Fidesz-győzelem követte.
Az első pofon már a párt választókerületi elnökeként érte, amikor a jelöltjük alulmaradt Dunaföldváron, az időközi választáson.
– Ezek azt jelentik, hogy szervezetlenek vagyunk, és valószínűleg
én sem tudtam elvégezni, betölteni a rám váró szerepet. Annak
ellenére, hogy szépen hoztuk
az országgyűlési választásokat

mindkét helyen, valami hiányzik,
hogy meglegyen a nyomatékunk.
Talán a hiteles embereket nem
találtuk meg, hiányoznak azok
a személyek, akiket az atomerőműben és a városban is elismernek – fejtegette. Mint rámutatott,
a városvezetéssel – bár többször
tárgyalt már Süli Jánossal személyesen és telefonon – lehetne
gyakoribb, jobb a munkakapcsolat, de a paksi Fidesz-csoport
újjáélesztésével ennek az ideje
is eljöhet. Hogy milyen lesz ez a
csoport, kik lesznek a frontemberek, erről még nem látja elérkezettnek az időt beszélni, de azt
elárulta, hogy az új Fidesz más
lesz, így biztosan lesz majd, akinek ez nem tetszik. Aki viszont
tud jönni, segíteni, azt szívesen
látják, munkát ajánlanak neki.
További feladat, hogy megtalálják azt a polgármesterjelöltet, aki
elfogadott, fiatal, egy jó csapattal
tudja vállalni a Paks előtt álló feladatokat.
A parlamenti munkára térve
elárulta, míg az ellenzékiek egymás után szólalnak fel és teszik
fel kérdéseiket az Országgyűlésben, addig a kormánypárti oldalon a munka a háttérben zajlik.
A kérdéseket, kétségeket nem az
ülésteremben, hanem még előtte
mondják el, az oda kerülő javaslatokba pedig már ez a munka
bele van gyúrva. Hirt Ferenc a
főként szociális ügyekkel fog-

lalkozó népjóléti bizottságban
dolgozik, amely most egyebek
mellett az új fogyatékosügyi
törvénnyel foglalkozik. Ez óriási, szerteágazó munka, aminek
eredményeihez évtizedek kellenek, részletezi. Szakértelme vitán
felül áll, ő az első és máig egyetlen
kerekesszékes parlamenti képviselő. Azt mondja, vannak ennek
előnyei is, hátrányai is. Ő nem
tud elbújni, elvegyülni, mindenki ismeri, nem kell felesleges
köröket tennie, ám – ami nem
Országház-specifikus – bizony
vannak helyek, dolgok, amiket
nem tud elérni. Az „Á, csak néhány lépcső!” tartalmú megjegyzésekkel nem tud mit kezdeni, a
kerekesszék nélkül ugyanis egyet
sem tud leküzdeni. – Ez egy életre tüske, soha nem lehet beletörődni, megszokni – mondja az
állapotáról. Éppen ezért számára
még többet jelent Illés Kata segítsége, aki nemcsak a munkában,
hanem az életben is társa. Háttér
nélkül nem megy, erősíti meg
immár a párt munkáját segítő
apparátusra is célozva.
Ez a harmadik ciklusa országgyűlési képviselőként, és az első,
amikor otthona, Tamási mellett Paks körzete is hozzá tartozik. A városhoz való kötődése
sokkal korábbra nyúlik vissza,
apai nagyszüleinek hajómalma
volt Pakson, később azonban
úgy döntöttek, Tamásiba települnek. Itt nőtt fel Hirt Ferenc,
akit hamar hatalmába kerített a
benzingőz, mindegy volt, hogy
autó vagy motor, mindegyiket
imádta. A baleset után, amiben
utasként sérült meg, másfél-két
év rehabilitáció következett, de
a családi vállalkozás, egy Suzukimárkakereskedés létrehozásában
már aktívan részt vett. A vállalkozói pálya azért vonzotta, mert
mindig szerette a maga útját járni, a politikusi pedig azért, mert
mindig hajtotta a tenni akarás. A
képviselői jelölést azért vállalta,
mert úgy gondolta, lehetősége
nyílik részt venni a jövő megtervezésében és a megvalósításában.
Az eredményességet firtató fel-

vetésre elárulja, hogy mindig
elégedetlen magával, mindig úgy
gondolja, lehetne többet tenni. Éppen ezért szeretne olyan
légkörben dolgozni, ahol nem
kell folyamatosan a háta mögé
néznie. Nem kertel, tudja, látja,
hogy vannak Pakssal kapcsolatban tennivalók, de amíg „zajlik
a vircsaft az EU-val”, az elveszi az
energiákat. Természetesen hozzá
is eljutottak a hírek az „atomerőmű és az MVM Csoport kivonulásáról, és arról is, hogy akadnak,
akik ezt az önkormányzati eredmények miatti bosszúhadjáratnak minősítik.
– Nagyon kellemetlen dolog ez
számomra, és nem szeretnék
védekezni sem, de sajnos a politikának, a képviselőnek nem túl
sok beleszólása van, hogy egy
vállalat mit támogat. Én csak
kérni tudok, és vagy meghallgatnak, vagy nem – fogalmaz
hozzáfűzve, hogy számára is fájó,
hogy Dunaújvárosban és Kaposváron díszíti a sportolók mezét
az az embléma, aminek a paksiakén kellene lenni. – Küzdök érte,
hogy ne így legyen. Remélem,
hogy a ciklus derekára mosoly
ül az arcunkra – teszi hozzá arra
is kitérve, hogy a kormány tagjainak, a projekttel kapcsolatban
álló szakembereknek rendkívül
sok energiáját veszi el a Paks
II-ért való „küzdelem”. Szavai
szerint senki nem hitte volna,
amikor ehhez hozzáfogtak, hogy
gyakorlatilag a világ haragját hívják ki. Bár sok támadás éri a projektet, a képviselőnek nincs kétsége afelől, hogy megvalósul-e a
beruházás. És azt a véleményt is
osztja, hogy a Pakson és a térségben élőknek előnyöket kell élvezniük, ha felépül az 5-6. blokk. Ez
– mint aláhúzza – óriási dolog,
száz évre szól. – Nem hiszem,
hogy akadna bárki a kormányban, a parlamentben, aki olyan
Paks II-t akarna, ami nem tetszik
a helyieknek. Nem lehet Paks ellenzékben és a kormány sem lehet Pakson ellenzékben. Muszáj,
hogy megtörténjen a kiegyezés
– összegzi.
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Hóvirágmezők a paksi határban
Habár már hetekkel korábban
hírét vettük, hogy a Duna árterében hatalmas hóvirágmezők pompáznak, csak most,
elvirágzás előtt sikerült megszervezni egy felfedező túrát.
A kiránduláson déjà vu-érzés
kerített hatalmába: amikor az
első hóvirágokat, ibolyákat
felfedeztem, még ujjongtam,
hogy itt egy, ott egy másik,
mint annak idején a Plitviceitavak vidékén az első vízeséseket megpillantva. Később
már olyan természetes volt a
vízfalak között járni, mint a
paksi főutcán. Hasonlóképpen
történt az atomerőműtől egykét kilométerre délre a dunai
ártérben is: az első néhány
négyzetméternél még elakadt
a szavam, később szinte hozzászoktam, hogy teremnyi területeken – mintha hó lepte volna
be – fehérlenek a tavasz hírnökei. Több kolóniát is sikerült

felfedezni, persze nem önállóan. A vidék jó ismerője, Kardos Zoltán kalauzol minket.
Csámpáról indulva vágunk át a
hatos úton, délről megkerülve
az atomerőmű, majd a kiégett
kazetták tárolójának égbenyúló épületeit. Úti kalauzunk néhány száz méter megtétele után
máris lelassítja az autót, hogy a
szántóföldet fürkéssze.
– Ott van két őz, hátul a bak, elöl
a suta – mondja a számunkra
üresnek tűnő földterületre bökve. A távcsövet szeme elé tartva
módosít: két bak hever a szántásban. Tovább indulunk, amire
persze ők is felriadnak, továbbállnak szemmel tartva minket,
a betolakodókat. Kiterjesztett
szárnyakkal egy testesebb madár
vitorlázik felettünk. Ennek apropóján mesél Zoli arról, hogy két
rétisaspár lakik a területen. Az
egyik fészke a régi Duna-holtágban van, a másikat rögvest

meg is pillantjuk amott, a még
kopasz fák ágain. Hatalmas, a
madarak folyamatosan bővítik,
építik, már több mint két méter
az átmérője. A liget, ahol a sasok
fészkelnek, a Brinyóhoz, azaz a
dunaszentgyörgyi láperdőhöz
tartozik. Itt érdemes megjegyezni, hogy akár a hóvirág, aminek
felfedezésére indultunk, úgy a
rétisas is védett, míg az előbbi
eszmei értéke szálanként tízezer
forint, addig a rétisasé egyedenként egymillió.
Az Eperfás úton majd a Beckerrampán haladunk a töltés felé.
Zoli azt mondja, tíz-tizenkét
őz tanyázik amott, a Büdöskúti-dűlőben. Szavai igazolására
meg is jelenik néhány. A kocsit
a gátőrháztól északra rakjuk le.
Vezetőnk felhívja a figyelmünket arra, hogy ne az ágakra, hanem azok közé lépjünk, hogy
ne riasszuk el a vadakat. Mint
meséli, a minap két disznót is

lőttek itt. Megnyugtatásunkra
azt is elárulja, hogy a vaddisznó
alapvetően rejtőzködő, kerüli
az embert, de az egészséges kocáknak ez idő tájt már vannak
malacaik, az ő védelmükben
ettől a szokásuktól eltérhetnek. Még a mondat végére sem
érünk, megzörren előttünk az
erdő, újabb két őz, amelyekről
mi semmit, úti kalauzunk annál többet megállapít néhány
pillanat alatt. Az, hogy nem
találkoztunk több vaddal, nem
csoda, akkora zajt csaptunk,
akár egy marhacsorda. Zoli
szerint hajnalban nagyobb esélyünk lett volna, hiszen akkor a
harmat miatt nem száraz a tavaly lehullott levél, nem zörög
annyira.
Mivel azt, amire mi „vadászunk”, semmilyen csörtetés
nem riasztja, csak a látszat miatt igyekszünk halkan haladni.
(Folytatás a 13. oldalon)
Fotók: Babai István/Paksi Hírnök
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(Folytatás a 12. oldalról)
Azt, hogy miért kell kellő távolságot tartani egymás mögött,
a saját káromon tanulom meg
egy méretes pofon után, amit
egy visszacsapódó ágtól kapok.
Leginkább kietlen, szinte holdbélinek tűnő tájon haladunk, kiszáradt, kidőlt fák között, néhol
azonban a lehullott levelek közül
különféle virágok kandikálnak
ki. Gyönyörű, szokatlanul „nagy
fejű” ibolyák a kék számtalan
árnyalatában. Annyira idetartozóak, hogy nem jut eszünkbe
letépni egy szálat sem. Negyedórányi gyaloglás után elérjük
az első, majd nagyjából ugyanennyi idő múlva a második és
utána ki tudja hányadik hóvirágmezőt is. Rácsodálkozunk
egy kútra és a valaha mellette
állt erdészház romjaira, néhány
tölgy- és fűzfaóriásra, majd egy
les mellett felkaptatva a töltésre,
elhagyjuk az erdőt. Néhány tíz
méterre – nem vicc – nyuszi ül
a fűben és cseppet sem zavartatja magát miattunk. Zoli azt
javasolja, hogy nyílegyenesen
tartsunk felé, akkor nem ijed el.
Megint igaza van: tényleg nem
riad meg. Sőt egyenesen felénk
tart, többször modellt ül a fotósnak, majd eltűnik az erdőben
mit sem törődve a fák között felhangzó kutyaugatással.
– Egy őz –mondja túravezetőnk.
Megerősödik bennünk az érzés:
van még mit tanulnunk a természetről. Hazafelé másik utat,
a Ledneczki-csapást választjuk,
Zoli megint a szántást fürkészi,
azt mondja, az éjszaka vaddisznó járhatott ott. Mi akárhogy
meresztjük a szemünket, nem
sikerül felfedeznünk a számára
egyértelmű jeleket. És hiába ő ül
a volánnál, néhány száz méterrel
arrébb, a fenyőerdő szélén a perlekedő fácánkakasokat is ő látja
meg először. Azt mondja, a párzási idő közeledtével a területért
harcolnak. Bármennyire el vannak foglalva az erőfitogtatással,
a kocsiajtó csapódására felhagynak a kakaskodással. Mire sikerül csőre töltenünk a fényképezőgépet, odébbállnak, így most
ők nem lettek sztárok a Paksi
Hírnök hasábjain.
Vida T.
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Fotó: Greg Watermann/BethHart.com

Idén nőuralom lesz a Gastroblueson
Magyar zenei, gasztronómiai,
bor- és pálinkakülönlegességekkel jelent meg idén az European Blues Challenge-en a paksi
Gastroblues Fesztivál. A Brüszszelben rendezett találkozón,
amely a European Blues Union
vagyis az Európai Blues Unió
legfőbb eseménye, húsz ország
húsz zenei formációja mutatta
be produkcióját. A versenyen
hazánkat képviselő Éles Gábor
Trió egyedi hangzású előadását
nagy taps fogadta. Gárdai Ádám,
a paksi fesztivál egyik szervezője
számolt be arról, hogy a zenekarokat az az Ian Siegal konferálta, aki már több alkalommal
bemutatta zenei tudását a paksi
fesztiválon. – Amikor a magyar
formációt szólította színpadra,
elmondta, hogy mennyire szereti hazánkat – mesélte.
A szervezeti és zenei programok
mellett a hétvége harmadik fontos eseménye volt a Blues Market, ahol bemutatkozhattak a
szervezet tagjai, az Európában a
blues műfajában tevékenykedő
fesztiválok, előadók, újságok,
rádiók, menedzserek. Itt külön helyet kapott a Nemzetközi
Gastroblues Fesztivál. – A tavalyi
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évhez hasonlóan szép számmal
jelentek meg érdeklődők a kiállítóhelyünknél a magyar zenei,
gasztronómiai, bor- és pálinkakülönlegességeknek is köszönhetően. Nagy sikere volt a paksi
sillerbornak is – idézte fel Gárdai
Ádám, aki szerint standjuk színvonalát az egyesület elnöke is
rendkívülinek találta. Idén több
standon követték a magyarok
úttörő ötletét, s készültek kisebb
ételkóstolókkal. Érdekesség volt
egy horvát csokoládékészítő
manufaktúra
bemutatkozása,
amely lemezjátszóval lejátszható
csokoládélemezeket kínált. – A
találkozó azon kevesek egyike,
ahol lehetőség nyílik megfigyelni a műfaj nemzetközi trendjeit,
tárgyalni az előadókkal és a fesztiválszervezőkkel – összegezte
Gárdai Ádám.
A
fesztiválalapító
Gárdai
György elmondta, hogy összeállt a 23. Gastroblues Fesztivál
programja is, amelyen nőuralom várható. Napjaink egyik
legelismertebb sztárja, Beth
Hart örményországi fellépése
után érkezik Paksra, hogy július 5-én, vasárnap fellépjen a
Gastroblues színpadán. Finn-

országból Ina Forsman, Svájcból Bettina Schelker érkezik, a
hazai dívákat Keresztes Ildikó,
Pleszkán Écska és Tóth Vera
képviseli.
Gárdai György arról is beszélt,
hogy szinte az utolsó pillanatban sikerült megszervezni Beth
Hart fellépését. Mint kiemelte, ő
nem a múlt és nem a jövő, hanem a jelen egyik legfényesebb
csillaga a műfajban. – Olyan,
mintha Janis Joplin reinkarnációja lenne – fogalmazott.
Az idei Gastroblues Fesztivál
másik húzóneve a Jethro Tull
egykori gitárosa, Martin Barre,
valamint az amerikai Carl
Verheyen, akit a közönség leginkább a Supertramp gitárosaként
ismer. Verheyen műsorához
csatlakozik a hat saját albummal
rendelkező svájci gitáros-énekes
Bettina Schelker, aki nem mellesleg profi bokszoló is.
Az elmúlt években az énekesnők
– az amerikai Dana Fuchs és az
angol Chantel McGregor – üde
színfoltot jelentettek az ESZI
Sportcsarnok színpadán. Idén a
finn Ina Forsman is erősíti a női
nem jelenlétét, két alkalommal
is színpadra lép a legjobb finn

zenészekből álló Helge Tallqvist
Band kíséretével.
A hazai felhozatalból Gárdai
György kiemelte az idén 60.
születésnapját ünneplő Varga
Jánost, akinek Szívvel, lélekkel
című műsorában saját együttesei, a Varga János Project, a Mediterrán Combo és a Zig-Zag
Company lépnek színpadra. A
Pleszkán Écska nevével fémjelzett Soulbreakers Tátrai Tibort
hozza el vendégművészként, a
minap Brüsszelben is színpadra
lépett Éles Gábor Trió vendége
pedig Tóth Vera lesz, akivel a
templomi koncerten is fellépnek.
Tátrai Tibor Szűcs Antal Gáborral közösen is fellép a Latin
Duóval. Keresztes Ildikót pedig
csakúgy, mint pár évvel ezelőtt,
a Póka Egon Experience kíséretével hallhatja a paksi közönség.
Gárdai György arról is tájékoztatott, hogy Paks Város Önkormányzata, amely a kezdetektől
a rendezvény főszponzora, további támogatásáról biztosította
a fesztivált, amelynek egyéb hagyományos programjait, a főzőversenyt, a borbarát-találkozót
és a fesztiválfocit is megrendezik július elején.
-vt-

Tájidegen témák a vásznon
Nem éppen nőies tematikájú összeállítást
mutat be első önálló kiállításán Szabó Nóra
Pakson élő ifjú festőművész. Betonépítmények, aknák, gátak láthatóak húsz képből
álló tárlatán, amelynek az Atomenergetikai
Múzeum ad otthont. A Tájidegen címre
keresztelt válogatás, bár ezt kevésbé értő
szemek nem láthatják, az atomerőmű környezetét örökítik meg. Nóra gyakori „vendég” a Dunán. A folyón kirándulva ragadta
magával a melegvizes csatorna látványa,
a belőle sugárzó erő. Ennek nyomán sorra születtek a hasonló tematikájú festmények, a melegvizes kiömlő – ahogy mondta
– szinte múzsájává vált. Annak ellenére,
hogy immár két és fél éve ezen a témán
dolgozik, úgy véli, még rengeteg lehetőség
rejlik benne, változatlanul érdekli a beton,
a fa, a víz, az ég, a moha kompozíciója.
A tárlatot Nemes Csaba képzőművész
nyitotta meg, aki a pécsi művészeti karon

volt Nóra tanára. Azt mondta, számára
szimpatikus, hogy az alkotó csak figyeli, megörökíti környezetét, de nem mond
ítéletet, nem gyárt ideológiát. – A képek
intenzívek, őszinték, bensőséges viszonya
van velük – fogalmazott, Nóráról pedig azt
mondta, még ma is hallja a hangját a műteremben, pedig már rég nincs ott. Szabó
Nóra ugyanis dinamikus, erős személyiség.
– És szorgalmas is, ami fontos a tehetség
mellett – húzta alá.
Szabó Nóra 2014-ben végzett Pécsett, korábban a gesztusfestészet, organikus dolgok érdekelték, ezek után keltette fel érdeklődését a táj, azon belül is a természetben
megjelenő mesterséges objektumok. Két,
most látható képét a diplomakiállításán
is bemutatta, de a teljes összeállítás először látható. A képeket május 20-ig lehet
megtekinteni az Atomenergetikai Múzeum
galériáján.
-tünde-

Fotó: Bodajki Ákos/Atomenergetikai Múzeum

Ilyen komoly kiállítótérben még nem volt alkalmam egyedül bemutatkozni – nyilatkozta Károlyi Zsigmond a Paksi Képtárban
nyílt kiállítása kapcsán. A művész alkotói pályafutása a '70-es években kezdődött. Művészként és tanárként is meghatározó alakja az
elmúlt évtizedek hazai kortárs művészeti közegének, a neoavantgárd egyik legfontosabb személyisége. A hagyományos értelemben vett
képek mellett fotókkal foglalkozott, filmeket, performanszokat készített, de később mindinkább a festészet felé fordult. A két hónapon
keresztül megtekinthető jelenlegi tárlat a teljes életműből a geometrikus vonalat domborítja ki, a kiállításhoz kapcsolódó katalógust Budapesten mutatták be az Írók Boltjában.
A Paksi Képtár a város építészeti emlékeivel foglalkozó előadássorozata április 8-án folytatódik. Volf Klaudia előadásában Paks lakó- és
szakrális épületei, középületei és közterei kerülnek nagyító alá. Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Volt egyszer egy Béke Szálló
Svindli, snapszli, rablóulti – ki
tudja ma már, mi zajlott az egykori Béke Szálló hátsó termében,
ahol messze földön híres kártyabarlang működött. A hátsó
traktusból legfeljebb dohányfüst
és mámoros katonatörténetek
szivároghattak ki, hiszen ide csak
törzsvendégeknek volt bejárás.
Mindenkinek megvolt a helye,
mint az iskolában, és azt is tudta
mindenki, kivel érdemes partit
kezdeni. A zsugabarlang apró
titkairól Rácz Lászlóval beszélgettünk, aki megelevenítette az egykori szálló színes mindennapjait.
A Paksról Velencére elszármazott
nyugdíjasra rendhagyó módon
találtunk rá: a facebookon egy
érdekes kép bukkant fel az Erzsébet Nagy Szálloda valamikori
épületéről, a korai fotó kapcsán
pedig csak úgy záporoztak egykori és jelenlegi paksi lakosok
hozzászólásai. Ezek közül is
kitűnt Rácz László „bennfentes” kommentárja, aki valóban
különleges emlékeket őriz az
épületről annak köszönhetően,
hogy a ’60-as években szülei vezették a Béke vendéglőt az akkori tulajdonos, a Tolna Megyei
Vendéglátóipari Vállalat megbízásában. Igaz, hogy 1964 óta több
mint ötven év telt el, Rácz László
mégis mindenre úgy emlékszik,
mintha csak tegnap lett volna. A
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A képeslapok a Szerencsi Zemplén Múzeum gyűjteményéből származnak

híres zsugások nevét gond nélkül
sorolja: a kertész Csikai Gyula, a
szobafestő Ulrichshoffer Lajos,
az autófényező Cselenkó József
és a konzervgyár pincefőnöke,
Luszt Vilmos verhetetlen volt
ultiban és römiben, gyakran kártyáztak éjfélig is a vendéglő hátsó
termében. A kártya csak késő
délutáni, esti program lehetett,
hiszen ugyanitt délután háromig
menüztetés zajlott, meséli László.
A Béke Szálló, ahogy most is, előkelő helynek számított, de László
megjegyzi, régi fényét igen, az
egykor mozgalmas miliőt azon-

ban nem nyerte vissza felújításával az Erzsébet Nagy Szálloda.
– Akkoriban a Béke Szálló éttermében és a sörkertben nyáron
17 hektoliter sör fogyott hetente,
amikor ez kevésnek bizonyult,
kaphattunk még néhány száz
üveg Kinizsit. Ez ugyan hosszabb
ideig eltartható volt, de nem szerették a vendégek és drága is volt
– meséli László felvetve, most
vajon hány hétig lenne elég ez a
mennyiség. A szálló hátsó termében napközben menüztetés
zajlott, az első, tükörrel és igényes
fa lambériával burkolt teremben

pedig élő tánczene dukált az étkezéshez. A megye legjobb zenészei kaptak itt munkát akkoriban,
mondja László, azonnal számba
véve a híresebb muzsikusokat.
Schmidt Péter zongorista és László Laci hegedűs is itt húzta, ők később nyugatra költöztek, Heble
Boross László gitáros játéka pedig még mindig megelevenedik
előtte. Akkoriban a Birka csárdában és a halászcsárdában is volt
zenekar, de nem ám olyan, mint
a szállóban, emlékszik büszkén
László. Azok kockás abroszos,
cigányzenés mulatozó helyek
voltak, a város ékességeként álló
Béke Szálló viszont olyan épület,
ahová a hétvégente betérő földművesek is ünneplőben jöttek. Itt
a kártya is forintos alapon zajlott,
nem filléreseken, mint a Zsuzsa
kocsmában, ahol olajos padló és
köpőcsésze volt, és fizetni is csak
egyszer kellett havonta. A Béke
Szálló nagy forgalmat bonyolított,
hiszen a központba érkező buszok utasai is ide tértek be, emellett a környéken volt a népbolt,
több cukrászda és olyan közintézmények is, mint a bíróság, a pártbizottság vagy a községi tanács. A
hajóállomás is egy kőhajításnyira
volt, ahová egy-egy menetrend
szerinti hajó beérkezésekor csak
úgy hömpölygött a tömeg.
(Folytatás a 17. oldalon)

(Folytatás a 16. oldalról)
Ez volt a legolcsóbb közlekedési
mód Pestig vagy Mohácsig. Ha a
Szent István vagy a Deák Ferencz
hajó kikötött Paksnál, a muzsikusok is a hátsó sörkertbe költöztek,
élvezték, ahogy a Duna felé tartó
népes közönségnek zenélhetnek,
idézi fel László. Állandó vendég
volt az étteremben a tanácselnök,
a községi KISZ-titkár és a tsz-elnök is, de a szálloda is szüntelenül tele volt, igaz, a felszereltsége
meg sem közelítette a maiét. A
szobákban szenes kályhával lehetett fűteni, a konyhában sparhelt volt, vizesblokk pedig csak a
folyosó végén. A Rácz családon
kívül egyetlen állandó „lakója"
volt a szállónak: Gyurkovics Béla,
a konzervgyár export-import
kereskedője állandó szobát birtokolt itt. A szálló üzemeltetésén
kívül a vendéglő működtetése is
mindennapi kihívás elé állította a
Rácz családot. Akkoriban ugyanis
az ételek, italok hűtése jéggel történt, amit úgy kellett kifaragni a
jégveremből, reggelente az előző
napi olvadt vizet pedig össze kellett gyűjteni a söntésből, és azzal
felmosni a járdát. A munkanap
általában éjfélig tartott, kivéve azt
az egyetlen alkalmat, amire László dátum szerint emlékszik. 1966.
július 15-én reggelig nyitva tartott
a nagyvendéglő annak tiszteletére, hogy a magyar futballcsapat
3:1-re megverte a világbajnok
brazilokat a liverpooli meccsen.
Hajnalig tartott az ünneplés, egy
pesti munkásjárat utasai a környék egyetlen, a Rácz családnál
található televízióján követték
figyelemmel a mérkőzést. A
nyüzsgő időszak végére László
keserédesen tekint vissza, hiszen
a szállóra a hányattatás évei köszöntöttek. Az impozáns épület
1970. május 30-át követő bezárása után az út számára Budapestre
vezetett, ahol 38 évig dolgozott
szállodaportásként az előkelő
Accor szállodalánc kötelékében
ugyanolyan odaadással, ahogy azt
ifjoncként a Béke Szállóban tette.
A mai Erzsébet Nagy Szállodában
egyszer próbált meg körbenézni,
de ez meghiúsult, amit nem is bán
igazán – inkább megőrzi a régi
emlékeket.
Matus Dóra

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Képeslapok őrzik Paks múltját
Telt házas előadást tartott a Paksi
Pákolitz István Városi Könyvtár
felkérésére a helytörténeti klub
márciusi, soros összejövetelén
dr. Hanol János Üdvözlet Paksról! címmel. A közel kétórás előadáson a régi paksi képeslapok
történetét és az előadó gyűjteményének legszebb darabjait ismerhették meg az érdeklődők. Hanol
János 2010 őszén kezdett el paksi
képeslapokat gyűjteni, akkor még
nem is sejtve, hogy milyen sokféle
levelezőlap jelent meg kisvárosunkról. A mára közel 350 paksi
lapot számláló gyűjteményben
jól nyomon követhető egy-egy
településrész városképi változása:
rajtuk megőrződnek, visszaköszönnek a rég elfeledett, lebontott,
átalakított paksi épületek, parkok,
műemlékek. Megjelenik a hajdani főutca világa, a korabeli kereskedőüzletek, iskolák, a Dunapart, és feltűnik rajtuk a korabeli
paksi polgár is. Az első levelezőlapot nem korábban mint 1869ben adták ki az Osztrák-Magyar
Monarchiában, meséli a gyűjtő.
Az első postakongresszusi ülésen
még nem ment át a kezdeményezés, mivel a képeslapforma
sértette volna a korábbi bizalmas
értekezést. Áttörést csupán az
egyre erősödő polgári nyomás
hozhatott, ami robbanásszerű
fejlődést indított el az állami és
magánlapkiadás terén. Az egyik
legismertebb paksi képeslapkiadó és -forgalmazó kereskedő a
Rosenbaum család, Rosenbaum
Ignác és fia, Miksa volt Pakson,
akiket a háború alatt deportáltak
Magyarországról. Leszármazot-

taik ma már Izraelben élnek, de
Miksa unokája, Nándor 1994ben hazalátogatott Paksra az
egykori zsinagóga emléktáblájának avatására. Híres lapkiadó
volt még Wiener Hajman és
Hajmanné papír-írószer kereskedő házaspár, sírjuk ma a zsidó
temetőben található, valamint
Kiss Pál és fia, vitéz Kiss Kálmán,
a Kiss Pál és Utóda Üzletház tulajdonosai, valamint Tumpek
Mihály fényképészmester. János
gyűjteményének egy-egy darabja
kiemelkedően értékes, különösen a sorozatok, úgy mint a füzetből kitéphető, perforált szélű
kiadás vagy azok a nappal fotografált képeslapok, amelyeket
éjszakaira színeztek, de a hibás
feliratúak is felbecsülhetetlenek,
főként egy olyan szenvedélyes
gyűjtő számára, mint János. Az
amatőr helytörténész kollekciója árából talán már autót is vehetett volna, de a lapok értékét
nem forintban méri. Igaz, sokáig
hajlandó elmenni egy-egy postatörténeti aukción azért, hogy
a kiszemelt példány hozzá vándoroljon. Legutóbb Franciaországból sikerült megcsípnie egy
értékes darabot online aukción,
amelyen a paksi zsinagóga épülete látható az 1910-es évekből,
éjszakaira színezett változatban.
Gyűjteménye legrégebbi darabja
az 1899-es esztendőből való, és
a korabeli Erzsébet Nagy Szállodát ábrázolja. Van olyan 1911-es
képeslapja, amely a Bun-villát,
azaz a mai Poligon irodaházat
mutatja, ami azért érdekes, mert
sokáig úgy hitték, az épület csu-

pán 1912 után épült meg. Különleges darab az is, ami a nyüzsgő
Duna-korzót festi meg. A járókelők a sétányról csodálják az ott
kikötő Baross gőzhajót, amiről
érdemes tudni, hogy sosem járt
a paksi Dunán, a balatoni gőzhajót csupán odamontírozták.
Ugyanakkor nemcsak az előlap
lehet érdekes, a hátoldal is fontos információkat közölhet a
múltról, teszi hozzá János. Sokat
elárul például a helységbélyegző
és a dátuma, hogy a feladó vagy
a címzett ismert személy volt-e,
a megszólítás, egy aláírás, vagy
éppen a kacskaringósan megírt sorok tartalma megannyi
értékes információt hordozhat
magában. Hasznos tudni, hogy
a képeslapok hátulját 1905-ig
teljes egészében csak címzésre
lehetett használni, csak azt követően terjedtek el széleskörűen
a mai napig használatos, osztott
címzésű levelezőlapok. Sokáig
mazsolázva a kollekcióban, János zárásként egy olyan lapot
mutatott, amin Flórián János
egykori híres kereskedő egyedi
tintás névbélyegzője látszik, de
személyes kedvencem mégis az
a lap lett, ami ékes bizonyítéka,
hogy a vasúti és lovaskocsis postaszolgálat vetélkedett a mai légi
posta gyorsaságával. Hagymássy
Károly egykori paksi közjegyző
a norvégiai Oslo tüdőszanatóriumának orvosával levelezett
németül, és az érkezési bélyegzőről kiderül, hogy a Pakson 1903.
október 6-án feladott képeslap
október 9-én már a norvég fővárosba érkezett.
MD
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Az egykori dunakömlődi iskola adhat
otthont a Waldorf-intézményeknek
Lakossági fórumon mutatták be a
dunakömlődieknek az Aranyhal Waldorf Pedagógiai Egyesületet, amely idén
szeptemberben Waldorf-iskola és -óvoda indítását szervezi. A fórum helyszíne nem volt véletlen, az új intézményt
ugyanis Dunakömlődön szeretnék megnyitni, a volt iskolaépületben.
Kik járhatnak Waldorf-iskolába, miből,
hogyan tanulnak, hogyan tudnak továbbhaladni az ott végzett gyerekek? Többek
között ezek a kérdések merültek fel azon a
dunakömlődi lakossági fórumon, ahol az
Aranyhal Waldorf Pedagógiai Egyesület mutatkozott be és ismertette céljait. A Waldorfintézmények világszerte mindenhol szülői
kezdeményezésre jönnek létre és működnek
a Waldorf-pedagógia szerint. Pakson sem
történik ez másként. Az alapítás gondolata
még tavaly ősszel merült fel, majd az elképzelést tett követte és tíz család, egy Waldorfpedagógus és két tapasztalt Waldorf-szülő
január 20-án megalapította az egyesületet,
amely reményeik szerint az intézmény fenntartója lesz. Azóta további családok csatlakoztak a civilszervezethez, mindannyian
kivéve részüket a munkából. Az alapítók
keresni kezdték az intézménynek otthont

adó épületet is, egy olyan megfelelő méretű, jó udvarral rendelkező, természetközeli
helyet, ahol a lakosság szívesen befogadja az
új intézményt. Végül a városi önkormányzat
segítségével zárult a keresés: a városvezetés a
tíz éve üresen álló dunakömlődi volt általános iskola épületét ajánlotta fel bérleménybe,
amely minden szempontból ideális választás
lehet az egyesület számára. A felek úgy gondolták, hogy az egyesület lakossági fórumon
mutatkozzon be Dunakömlődön, illetve ismertesse elképzeléseit és válaszoljon a helyieknek a felmerülő kérdésekre, hiszen fontos,
hogy a lakosság elfogadja a kezdeményezést.
Az Aranyhal Waldorf Pedagógiai Egyesület tervei szerint már idén ősszel elindulhat az Aranyhal Waldorf Óvoda és Iskola
egy óvodai csoporttal és várhatóan az első
általános iskolai osztállyal. Az óvodai legalább 15, legfeljebb 25 fős vegyes csoportot
jelent, az első osztály pedig legkevesebb 15,
legfeljebb 32 fős létszámú lenne, a felvételit áprilisra tervezik mindkettő esetében.
A lakossági fórumon is elhangzott, hogy
bárki beírathatja gyermekét Waldorf-óvodába, -iskolába, és az is, hogy az alapítvány
nagy hangsúlyt fektet a szülők bevonására
a mindennapi tevékenységbe – ezzel a családoknak számolniuk kell. Az intézmény

működéséhez szükséges forrást az állami
normatívából, a szülői hozzájárulásból, illetve támogatásokból fedezik majd.
A közeljövőről szólva Boros-Zágon Fruzsina, az egyesület elnöke elmondta, hogy a következő hónapok egyik nagy feladata az iskolaépület felújítása, amiben a támogatók és
az alapító szülők vesznek részt, majd be kell
rendezni az épületet és beszerezni az induláshoz szükséges eszközöket. Elindították az
engedélyezési eljárást a kormányhivatalnál
és a Magyar Waldorf Szövetségnél, és keresik a szakembereket a majdani működéshez.
Ami az óvodát illeti, már van egy Waldorfóvodapedagógusuk, mellé keresnek még
egy főt, illetve egy dajkát, az iskola tekintetében pedig osztálytanítót. Mindegyik státuszra vannak jelentkezők, meghallgatásuk
folyamatosan zajlik. Emellett az egyesület
rendszeresen szervez előadásokat, ahol az
érdeklődők megismerhetik a Waldorf-pedagógiát és a megálmodott intézményt.
– Nagyon reméljük, hogy a dunakömlődiek
később is hasonló szeretettel fogadnak minket, mint most, és sok közös ünnep, rendezvény, bál, előadás, karácsonyi vásár, falunap
és szüreti mulatság vár ránk – emelte ki Boros-Zágon Fruzsina.
Kohl Gyöngyi

Változások előtt a tankerületek
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) működési tapasztalatairól, a várható
változásokról adott tájékoztatást és a pedagógusok kérdéseire válaszolt Péterné Iker Ivett,
a KLIK Paksi Tankerületének
igazgatója azon a fórumon,
amelyet a Pedagógusok Szakszervezete Paksi Városi és Járási
Szervezetei szerveztek. Mezősi
Árpád titkár arról számolt be,
hogy sok kérdés felmerült –
ezek zömét előre megküldték
vendégüknek – kezdve a tankönyvellátástól, a juttatásokon
át a versenyek és sítáborok támogatásáig. A pedagógusok azt
tapasztalják, hogy bár az egységes működés érdekében jött
létre a KLIK, mégis más és más
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a gyakorlat az egyes iskoláknál,
nem egyszer egy tankerületen
belül is.
Péterné Iker Ivett azontúl, hogy
megválaszolta a kérdéseket, beszélt arról is, hogy újabb változás előtt áll a szervezet, feladatés hatáskör-átcsoportosítások
várhatóak egyebek között a járási és megyei tankerületek között.
Kiemelte, hogy igen jó, napi a
kapcsolat a szervezet megyei
központjával, mindent megtesznek, hogy az újabb átszervezés
zökkenőmentes legyen, s abból
az intézmények ne érezzenek
meg semmit.
Mezősi Árpád elmondta, hogy
tavaly is rendeztek már hasonló
körben fórumot, akkor a szakszervezet belső ügyeivel foglal-

koztak, hiszen egy évvel voltak
a tisztújítás után, szükség volt az
érdekképviseleti kérdések, jogi
ügyek tisztázására. Elmondta,

hogy a Pedagógus Szakszervezet
reprezentatív és sok szép eredményt elért már, beleértve a kollektív szerződés meglétét is. -vt-
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Jó napot, mi újság?

Kern Tatjana
Akár a forgószél, mindig rohan, mindenhol
ott van, mindenkihez van egy szava, nem lehet nem észrevenni. Kern Tanja, akinek, amíg
szíve ver, addig orosz marad és paksi. Ha hazamegy, jól érzi magát, szeretet veszi körül, de
visszavágyik, mert az otthona, az élete itt van,
ő már ide tartozik. Minden cselekedetét az a
szándék szövi át, hogy a kettősséget, ami benne
és az országban élő orosz emberekben megvan,
a két nép, ország, Paks és Novovoronyezs, illetve az atomenergia hasznára fordítsa. Ezt teszi
anyaként, az erőmű tájékoztatási munkatársaként, a Paksi Orosz Klub és a Magyarországon
élő orosz közösségeket koordináló bizottság
vezetőjeként, az európai szervezet tagjaként.
Tanja, azaz Matvian Tatjana Nikolaevna zord
vidéken, a Távol-Keleten nőtt fel, az Amur folyó partján; amikor nála nyolc évvel fiatalabb
öccse megszületett, átköltöztek Voronyezs
megyébe. Itt találkozott először a kint tanuló
paksi Kern Lászlóval, akivel három évig tartó
levelezés után házasodtak össze. Nagyon nehéz
volt meghozni a döntést Tanjának, aki nagy lehetőségek előtt álló, vörös diplomával végzett
népszínházrendező volt, és várta a Moszkvai
Színművészeti Egyetem. Nagyon nehéz szívvel
hagyta ott kisöccsét, aki mindig nagyon fontos
volt számára.
Ezt megelőzően nem sokat tudott a magyarokról, egy szót sem beszélt magyarul, és fogalma
sem volt, hogy Pakson mi vár majd rá. Ám
segítőkészség fogadta, nemcsak a férje, hanem
annak édesanyja is segített neki tanulni, olvasni. Tanárnál soha nem járt, mint a legtöbb Magyarországon élő oroszt, az élet tanította meg.

Az ERBE-nél kezdett dolgozni, 380 orosz család szociális, gazdasági ügyeit intézte, ami nem
volt könnyű, de sokszor találkozott a vidékükről érkező, szüleit ismerő emberekkel. Az első
két gyermeke születése után szinte azonnal
munkába áll, az anyaságot Ágnes születése
után élvezte ki igazán, akkor hét évig otthon
maradt. Laci ma állatorvos, a herceghalmi kutatóintézet szarvasmarha-ágazati szakértője,
Tánya közgazdász, a Roszatom egyik leányvállalatánál dolgozik, Ágnes pedig az ELTE-re jár,
másodéves a nemzetközi kapcsolatok szakon.
A nemzetközi kapcsolatokban volt kitől tanulni, hiszen édesanyja, Tanja rendkívül szerteágazó munkát végez ezen a téren. Felsorolni is
nehéz volna, hogy mi mindenben vesz részt azzal együtt és azon túl, hogy a paksi atomerőmű
tájékoztatási munkatársaként is ez az alapvető
feladata. Szervezi a szakszervezet orosz kapcsolatait, bábáskodott Paks és Novovoronyezs
testvérvárosi szerződésének tető alá hozásában, a két város között gyermekcsere-programok szervezésében, a NucKids nevű nemzetközi gyermekprogramban és, ami életre szóló
élmény volt számára is: Vincze Bálint tavalyi
munkájában, amely során a tíz orosz atomerőmű környezetét örökítette meg. Az ebből készült könyv heteken belül kikerül a nyomdából,
bemutatóját Oroszországban tartják, a Paks és
Novovoronyezs közti testvérvárosi szerződés
aláírásakor. Tanja tavaly év végén kitüntetést
kapott a Roszatomtól ezért a munkáért, de azt
legalább olyan fontosnak tartja, hogy egyszer,
amikor Paks életében meghatározó emberek
számára rendeztek tréninget, olimpiai és világ-

bajnokok, városvezetők mellett őt is meghívták. Azt mondja, az, hogy egy közösség, egy
város befogad-e valakit, az érkezőn is múlik. Ő
és honfitársai nyitottak, igyekeznek a befogadó ország vérkeringésébe, aurájába bekerülni.
– Nehézségei mindenkinek vannak, de minden attól függ, hogyan viszonyulunk az új hazához. Nekem sem volt könnyű, de soha nem
éreztem, hogy idegen vagyok – mondta.
Az általa vezetett orosz klub ennek a szellemiségnek a bölcsője. Itt nem csak orosz, hanem
kazah, tadzsik, ukrán és még ki tudja hány
nemzetiség képviselői vannak együtt, akiket
az orosz nyelv, kultúra szeretete és a tenni akarás köt össze. A sikerekhez, eredményekhez
azonban – mint mondta – még egy dolog nagyon fontos volt. Ez pedig a paksi atomerőmű
támogatása, amiért nagyon hálás. A társaság
segítsége nélkül nem mutathatták volna meg
évről évre gyerekek tucatjainak a központi
magyar temetőt, amely – az élet fintora – éppen a novovoronyezsi atomerőművel szemben
van a Don folyó partján. Paks volt az egyetlen
magyar város, az atomerőmű az egyetlen cég,
amely az emlékhely létrehozását támogatta –
fűzte hozzá.
Azt, hogy mennyi programja van, felsorolta
ugyan, de leírni lehetetlen. Éppen Ciprusra rohan, hogy a külhonban élő oroszok szervezetének konferenciáján vegyen részt, dolgozik az
első orosz kulturális hét programjainak összeállításán, amit a II. világháború európai befejezésének hetvenedik évfordulójára rendeznek,
végzi egy Paks térségi gyermektánccsoport
moszkvai fellépésének előkészületeit… -vidaPaksi Hírnök, 2015. április 3. n 19

Sport

Jól állunk
az olimpiai kvalifikációval
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

A versenyprogram változása
miatt felborult az európai dzsúdósok felkészülési programja.
Az Európa-bajnokságot április
helyett júniusban rendezik, a
változás teljesen átírta a felkészülési és versenyzési terveket.
A törökországi Grand Prix
előtt megkérdeztük Hangyási
Lászlót, az Atomerőmű SE cselgáncs szakosztályának vezetőedzőjét, mi változott, változik
a sportolók programjában az új
Eb-időpont miatt.
Az első európai játékokat Baku
rendezi júniusban, ez az esemény eredetileg nem szerepelt
az olimpiai kvalifikációs versenyek között. Ha így marad,
szinte biztos, hogy csak a 3-4.
vonal lépett volna itt tatami-

Bor-bronzérem
a török Grand Prix-ről
Március utolsó hétvégéjén a
törökországi Samsunban rendezett dzsúdó Grand Prixviadalon hatalmas mezőny, hatvanhét ország mintegy ötszáz
versenyzője lépett tatamira. A
magyar résztvevők közül Bor
20 n Paksi Hírnök, 2015. április 3.

ra, ami kellemetlenül érintette
volna az esemény szervezőit
– magyarázta a változás okait
Hangyási. Ezért a nemzetközi dzsúdószövetség főtitkárán,
Marius Vizeren keresztül elérték, hogy az áprilisi skóciai
Európa-bajnokságot tegyék át
júniusra, Azerbajdzsán fővárosába. Így az európai játékok
dzsúdó Európa-bajnokság is
lesz egyben. Emiatt bolydult
meg a felkészülési versenynaptár, változnak a betervezett programok. A vezetőedző
hozzátette: az április így felkészülési időszak lesz, a május
2-i horvát Grand Prix és utána
az azerbajdzsáni Grand Slam
tűnik biztosnak. Az Európabajnokság eltolása leginkább a
Barna szerepelt a legjobban, az
ASE sportolója a nehézsúlyúak
versenyében a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Barna
a harmadik hely megszerzésével újabb nagy lépést tett a riói
olimpia felé, a Törökországban
megszerzett pontokkal a kvalifikációs rangsorban előrelépett
a tizedik helyre. Csoknyai László (81 kg) és Cirjenics Miklós

május végi rabati World Judo
Masters-en érinti hátrányosan
az európaiakat, mert ott csak
a világranglista első 16 helyezettje léphet tatamira. Addigra
minden kontinens megrendezi a bajnokságát, csak Európa
nem, ami egy 400 pontos verseny esetében sokat formálna a
világranglistán. A júniusi magyar Grand Prix is előrébb került egy héttel, hogy ne legyen
túl közel az európai játékokhoz,
mert akkor sokan kihagynák.
Összecsúsztak a versenyek: júniusban Eb, júliusban Grand
Prix Mongóliában, Grand Slam
Oroszországban, augusztusban
világbajnokság.
– Ami a paksi dzsúdósokat illeti, lehetett volna több pontot
is szerezni, voltak olyan mecscsek, ahol az utolsó pillanatban
kaptunk ki. A fiúk közül a magyar csapatban idáig Bor Barna a második, Csoknyai Laci
a negyedik, Cirjenics Miki az
ötödik legeredményesebb versenyző. Pupp Réka is gyűjtögeti a pontokat, többször volt
ötödik, és már megvan az első
kvalifikációs érme is. Neki ez az
év eléggé izgalmas lesz: érettségi, felvételi, junior Eb, vb, és
ha úgy alakul – eredményei
alapján jelenleg ötödik a magyar csapatban –, lehet, hogy

az európai játékokon is lehetőséget kap. Négy versenyzőt menedzselünk a felnőttek közül, és
egész jól állunk a megszerzett
pontokat tekintve, de még eléggé messze a vége. Bor Barnának
itthon nincs ellenfele, Cirjenics
Mikinek Fogassy Gergő lehet
a konkurencia. Csoknyai Laci
súlycsoportja az egyetlen, ahol
nagy a vetélkedés, Lacinak 184,
mögötte Krizsán Szabolcsnak
152, Ungvári Attilának pedig
150 pontja van. A lányoknál 48
kg-ban Csernoviczki Éva pedig
egy más kategória.
Rengeteg, mintegy harminc
verseny van egy évben. Akadnak olyanok, amelyek pontszerzésre nagyon jók ugyan,
csak igen költséges az utazás.
Úgy tervezünk, hogy jusson is,
meg maradjon is, mert az idei
év is nagyon hosszú, ezért nem
kapkodtuk el az elejét. Mivel
már jól állnak pontokkal a fiúk,
a nagy versenyeket céloztuk
meg. Májusban a horvát Grand
Slam után át kell beszélni a további menetrendet 81 kg-ban,
mert ott már sakkozni kell, a
válogatási elvek és a hazai konkurenciával való érdekütközések miatt. Jól dolgoztunk, nagy
munkát csináltak idáig a gyerekek, kell, hogy jöjjenek felfelé.
(joko)

(100 kg) egyaránt megnyerte
első meccsét, utána azonban
vereséget szenvedett, így helyezetlenül zárta a viadalt.

rópa Kupán jól szerepeltek az
Atomerőmű SE versenyzői.
Pupp Réka (48 kg) a juniorok
első idei nemzetközi versenyén összes ellenfelét legyőzve
meg sem állt a dobogó tetejéig. Ohát Zalán a 90 kg-os mezőnyben bronzérmet szerzett,
míg Bognár Péter (60 kg) a
hetedik helyen zárta a viadalt.
-kovács-

Pupp Réka aranyat
nyert Lignanóban
Az olaszországi Lignanóban
rendezett junior dzsúdó Eu-

Stabil az anyagi helyzet
Határidőre, március 13-ra benyújtotta licenckérelmét a Paksi
FC labdarúgócsapata a 2015/16os szezonra. A dokumentumban
igazolni kell, hogy a klub minden szinten megfelel az UEFA
és a Magyar Labdarúgó Szövetség előírásainak és végre is tudja
hajtani azt. A licencben a klub
komplett működését be kell mutatni az MLSZ és az UEFA felé.
A szabályzat ötféle kritériumcsoport köré gyűjtötte össze a
beadandó anyagok listáját, a több
száz oldalas dokumentum felöleli a klub teljes működését. Minden NB I-es és NB II-es klubnak
határidőre be kell nyújtania az
összeállítást. A szabályok igen
szigorúak, különösen a pénzügyi
rész, ami nem véletlen. A licenckérelemről Balog Judit ügyvezetőt kérdeztük.
– Milyen szempontrendszer szerint
vizsgálja a két szövetség a pénzügyi
terveket?

– Be kell mutatnunk az előző évi
teljesítést is terv- és tényszinten,
illetve tervszinten a következő
szezont, valamint egyéb kimutatásokra is szükség van. A gazdasági év és a bajnoki év keveredik,
átfedés van köztük. A magyar
számviteli törvény megengedi,
hogy játékosokat kvázi eszközként tartsanak nyilván, ezt az
UEFA nem engedi meg. Nagyon
sok klub használta ezt a kiskaput,
így téve „barátságossá” a mérlegét
– mi ilyen eszközzel nem élünk.
A gazdasági háttér alakulását negyedéves bontásban kell igazolni
a licencben, egészen 2016 júniusáig. Be kell mutatni, mikor, milyen bevételek várhatóak és ehhez
milyen kiadások párosulnak.
– Mennyi ideig vizsgálja a beadott
dokumentum tartalmát a hazai
szövetség?
– Májusban hozza meg a végső
döntést az MLSZ a rajtengedéllyel
kapcsolatban, ezt követően a do-

kumentumokat kiküldi az UEFA
felé. Hiánypótlásra ezt követően
még van lehetősége a kluboknak,
természetesen a módosításokért
fizetniük kell a gazdasági társaságoknak. A Paksi FC mindig első
körben megkapta a klublicencet,
amire büszkék vagyunk.
– Volt olyan klub a közelmúltban,
amely nem kapott indulási jogot?
– Licencprobléma miatt korábban a Ferencváros és a Gyirmót
sem indulhatott a legmagasabb
osztályban. Nagyon nehéz előre
meghatározni egy klub üzleti terveit, ezért előfordul, hogy szezon
közben borul egy csapat költségvetése, de szerencsére ez sem
jellemző. A Paksi FC a realitás talaján állva tervez, mindig úgy kalkulál, hogy a legrosszabb opciókat
is számba veszi.
– Tehát a mai gazdasági számítások szerint a Paksi FC anyagi helyzete stabil a 2015/16-os szezonra?
– Igen.
Faller Gábor

Teniszsiker

Eredményes tájfutók

Március végén rendezték Budapesten az ETC Kupa országos
teniszversenyt. Az eseményen
Kertész Milán, a Paksi Sportegyesület 13 éves teniszezője is
indult saját korosztályában, az
F14-ben. Kiemeltként az első
körben nem kellett játszania a
zöld-fehér klub versenyzőjének,
de a döntőbe jutáshoz így is három mérkőzést kellett nyernie.
Ez sikerült is, összesen csupán
hat gémet vesztett, a fináléban
azonban 6:1, 6:4-es vereséget
szenvedett Nagy Leventétől. A
paksi teniszező így is újabb értékes ranglistapontokkal gazdagodott.
efgé

Márciusban két versenyen álltak
rajthoz a Paksi SE tájékozódási
futói. A hónap elején Izsák térségében, a Kalocsai SE által szervezett Tavasz Kupán négy dobogós helyezést sikerült begyűjteni
a kilencfős paksi csapatnak. A
legnagyobb meglepetést Hahn
Máriusz okozta, aki F12-es versenyzőként élete első regionális
versenyén nyerni tudott. Weisz
Pál szintén első helyezést ért el
a 16 éves fiúk között. Kovács
Karina N14-ben második lett,
és Kiss Gábor F35-ben szintén
ezüstérmet szerzett.
A Tavaszi Spartacus Kupán
Vérteskozma közelében 15 pak-

si tájfutó indult a mind fizikálisan, mind technikailag nehéz
terepen. A PSE versenyzői közül
akadtak, akik csak az egyik nap
tudtak részt venni a versenyen,
így az összetett listában nem érhettek el helyezést, de az aznapi
versenyben jól szerepeltek: Hahn
Máriusz a nyíltszalagos verseny
népes mezőnyében első helyezést
ért el szombaton, vasárnap pedig
Makovinyi Dorottya harmadik
lett az N18-as kategóriában. A
mindkét napon eredményesen
versenyzők közül a legelőkelőbb,
4. helyet Lénárt Viktória érte el
az N18-as kategóriában.
-faller-

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

Hatodikak
a tabellán
2:1-re kikapott hazai pályán a
Paksi FC OTP Bank Ligában
szereplő labdarúgócsapata a
Szombathelyi Haladás együttesétől. A paksiak gólját Balázs Zsolt
szerezte, a zöld-fehérek jelenleg
hatodik helyen állnak a táblázaton. A Paksi FC a következő fordulóban a Diósgyőr otthonában
vendégszerepel lapunk megjelenésének másnapján.
röné

Ökölvívás
Február végén, Mohácson rendezték az I. Nemzetközi Busó
Kupát, melyen 16 klub 74 versenyzője lépett a kötelek közé.
A Paksi SE bokszolói kitettek
magukért, a serdülők között
Zsiga Márk (38,5 kg), Csonka Tibor (40 kg) és Bán Tamás (44,5 kg) aranyérmes lett,
Csonka József (50 kg) a második helyen végzett. A juniorok
mezőnyében Zsiga Zsolt (52
kg) ezüstérmes lett, míg a felnőtt Benkő Norbert (81 kg) és
Tolnai Attila (91 kg) a dobogó
tetejére állhatott fel.
Nagyberkiben rendezték március közepén a VII. Nemzetközi
Szalacska Kupát, melyen 18 klub
120 versenyzője, köztük számos válogatott is ringbe szállt.
A Paksi SE ökölvívói ezúttal is
jól helytálltak, a serdülő Zsiga
Márk és Csonka Tibor arany-,
Bán Tamás bronz-, Csonka
József ezüstérmet szerzett. A
juniorok között Zsiga Zsolt a
harmadik helyen végzett, a felnőttek között Benkő Norbert és
Tolnai Attila is a dobogó második fokára állhatott fel.
(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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Hiányoznak a magas emberek
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Négy mérkőzésen van túl a férfi
kosárlabda NB I középszakaszában az ASE csapata, a mérleg három vereség egy győzelem. A két center, Jarrod Jones
és Tóth Ádám sérülés miatti kiválása nehéz helyzetbe hozta a
csapatot, ráadásul Jeremy Wise
sem jött még rendbe az első három meccsre, így alacsony szerkezetben, sokszor más poszton
kellett felvenni a játékosoknak
a küzdelmet az ellenféllel. A
Sopron elleni hazai vereség
után Szolnokon lépett pályára
az ASE, ahol becsülettel küzdve, tisztes vereséget szenvedett.
A mérkőzés tulajdonképpen
már az első negyedben eldőlt,
a házigazdák 17 pontos előnyre tettek szert, a paksi játéko-

sok hiába csökkentették fokozatosan hátrányukat és jöttek
vissza a meccsbe. A negyedik
negyed elején Kovácsék ugyan
három pontra megközelítették

várnak még volt egy felzárkózási
kísérlete, és két pontra csökkentette hátrányát, de az utolsó
percekben a szenzációsan játszó
Dugat hat pontjára már csak egy
Spica-pont érkezett. ASE–Kaposvári KK: 93-86.
A Kaposvár elleni mérkőzést
a Gesztenyés úton nézte végig
Sztojan Ivkovics, a Kecskemét
mestere, aki a meccs végén elmondta, jobban szeretné, ha
nem center nélküli ASE ellen
kellene játszaniuk. Kecskeméten, ha nem is teljesen egészségesen, de Wise és Markovic is
vállalta a játékot. Az összecsapás
végig szoros volt, nagy küzdelmet hozott, a „kinevezett” paksi
centerek az utolsó negyedben
fault-problémával
küzdöttek.
Ennek ellenére az ASE-nak állt
a zászló, 15 másodperccel a vége
előtt még három ponttal vezettek
Kovácsék, de figyelmetlenségből
egy bedobásnál eladták a labdát,
a Kecskemét pedig köszönte szépen, és a ziccert, majd a büntetőit
is értékesítette. A paksi csapatnak egy már megnyert mérkőzést sikerült elveszteni az utolsó
másodpercekben. KTE-Duna
Aszfalt–ASE: 80-76.
Kovács József

Mérlegképes
könyvelőt keresünk
paksi munkahelyre.
Feltételek:
– Paks vagy Paks környéki
lakhely.
– Könyvelési tapasztalat, előny
az RLB program ismerete.
– Szorgalom, megbízhatóság,
kiszámíthatóság.
Jelentkezni lehet:
allas@robolution.eu

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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a Szolnokot, de a Tisza-partiak rendezték soraikat, és végül
biztosan nyerték a mérkőzést.
Szolnoki Olaj–ASE: 80-67.
A Kaposvári KK látogatott a
Gesztenyés útra a harmadik
fordulóban, ezen a mérkőzésen
sem számíthatott Braniszlav
Dzunics a három hiányzóra, ráadásul Luka Markovic talpa is
begyulladt, nem volt teljes értékű játékos. A vendégeknél Spica
bajlódott sérüléssel, de végül vállalta a játékot. Jól kezdte a mérkőzést az ASE, hamar ellépett,
és a megszerzett előnyt meg is
tartotta a negyed végéig. A második felvonás elején felzárkózott három pontra a vendég, de
szigorított védekezésén a hazai
társaság, és a 20. perc végére tíz
pontra növelte előnyét. Hullámzó játékot hozott a harmadik
negyed, felzárkózott a Kaposvár,
ellépett az ASE, majd újra felzárkózott a KKK három pontra, a
30. perc végén pedig ismét nyílt
volt a mérkőzés. Az utolsó játékrészben nagyon belekezdett a
vendég, és hatpontos előnyre tett
szert. Nem omlott azonban öszsze a paksi csapat, óriási tempót
diktálva visszavették a vezetést és
kilenc ponttal elléptek. A Kapos-

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok
és koszorúk rendelése

Twirling-ob Pakson
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Az Országos Twirling Bajnokságra, a sportág egyik legrangosabb
eseményére közel száz versenyző
érkezett az ESZI Sportcsarnokba,
ahol kötelező bottechnika, gimnasztika és szóló gyakorlatokat
láthatott a zsűri korosztályonként. – A kötelező gyakorlatokat
minden versenyzőnek be kell
mutatnia, a freestyle és a for fun
számokban pedig csak azok in-

dulhatnak, akik a legügyesebbek,
legtehetségesebbek. Utóbbiaknál semmilyen formai megkötés
nincs és itt is több korosztályban
indulnak a résztvevők – mondta
Kalmár Lívia, a Paksi Twirling és
Botforgató Kulturális és Sportegyesület vezetője. A botforgatóknál három országos verseny
eredményének összesítése adja
a bajnokság végeredményét. A

Elindult a Fuss,
ússz, kerékpározz
Kora reggel érkeztek az első
óvodáscsoportok, majd ezt követően az általános iskolások a
Városi Tanuszodába a Fuss, ússz,
kerékpározz a gyermekedért!
programsorozat első próbájára.
A medencékbe egy híján négyszázan ugrottak. A legkisebbek
a pancsolóban ismerkedtek a
vízzel, a nagyobbak a közepes
medencében játékos feladatokat

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

hajtottak végre a pedagógusokkal, míg a vízbiztos gyermekek
a nagymedencében meghatározott távokat teljesíthettek.
A programsorozaton értékes
sportszervásárlási utalványokért
küzdenek az intézmények. Az
eredményhirdetés
hagyományosan májusban, a városi gyermeknapon lesz. A Fuss, ússz,
kerékpározz a gyermekedért!
következő próbája a futás lesz április 18-án 9 órától. Gyülekező az
ürgemezei faháznál. Újdonság,
hogy idén először minden paksi
közoktatási intézmény képviselteti magát a megmérettetésen, az
eseményt a Paksi Sportegyesület szabadidősport szakosztálya
szervezi.
Faller G.

sorozat Füzesgyarmaton kezdődött és a paksi után áprilisban a
nyúli helyszínen zárul. A hazaiak
egyik legtehetségesebb versenyzője, Tolna megye 2014 sportági
legjobbja Jobbágy Nikolett egyéniben arany-, párosban Kuminka
Viktóriával ezüstérmet szerzett.
– Elégedett vagyok a teljesítményemmel, pedig nagyon izgultam. Délelőtt még én pontoztam
a kicsiket, ezért délutánra, estére
egy picit elfáradtam, de ahogy
a gyakorlatomon elkaptam az
első nagy dobást, megnyugodtam. Talán túlságosan is, mert a
folytatásban kissé kapkodtam,
de összességében jól sikerült a
versenyem – összegzett a paksi
versenyző. A hazaiak végül öszszesen hat aranyéremmel, két
ezüstéremmel és több helyezéssel
zárták a megmérettetést. A paksi
botforgatók nemzetközi versenyen is megmutatják tudásukat,
júniusban a horvátországi Zágrábban három nemzet találkozóján, júliusban pedig a szlovéniai
Mariborban Európa-bajnokságon vesznek részt.
-efgé-

Vitatják a
végeredményt
A Kreszpark Rangersnek adták át
a bajnoki serleget a városi teremlabdarúgó-torna záró játéknapján. A második helyezett N+T
és a harmadik helyre rangsorolt
Ecolab-Diófa nem vette át az érmeket, jelezvén, nem ért egyet a
döntéssel. Rostané Katona Katalin, a Paksi SE szabadidősport
szervezője a TelePaks sportműsorában elismerte, két versenykiírás
volt a tornán. – A csapatok egy
január 21-i keltezésű kiírást kaptak meg, ez szerepelt az egyesület
honlapján. Időközben született
egy másik szabályzat, ami csak a
csarnok hirdetőtáblájára került
ki, de a versenybizottság a minden csapat számára eljuttatott
szabályrendszer alapján hirdetett
végeredményt – fogalmazott a
főszervező. Az érmeket az N+T
később átvette, az Ecolab-Diófa
továbbra is vitatja a végeredményt.
(A tornán a három egylet egyenlő
ponttal zárt az első helyen, a két
szabályrendszer az elsőség megítélésében különbözött – a szerk.)
-rönéFotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Nosztalgianapot tartott a Kisbárka kispályás labdarúgócsapat a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornatermében. A
rendezvény apropója a gárda 25. születésnapja volt. Az eseményre
közel ötvenen érkeztek felidézni a régi szép időket. Jelen volt az alapítók közül Csehi János, Hegedűs György és a két Klement, Tibor
és István, akik ma már Győrben élnek és új állomáshelyük sportéletében tevékenykednek. A nosztalgianapon nemcsak emlékeztek,
hanem természetesen futballoztak is a Kisbárka tagjai.
Paksi Hírnök, 2015. április 3. n 23

A PAKSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
PÁLYÁZATOT HIRDET
MÉLYÉPÍTÉSI BERUHÁZÓI MUNKAKÖR
HATÁROZATLAN IDŐRE SZÓLÓ BETÖLTÉSÉRE

HÚSVÉTI
NAPSZEMÜVEG AKCIÓ
A 2015. évi legújabb
Polaroid napszemüveg-modellek
áfa nélkül 27% kedvezménnyel
csak 2 hétig a LENS optikában.
Az akció 2015. április 1-től 15-ig tart.
Lens Optika

Paks, Dózsa György út 35.
Telefon: 75/511-246, 30/842-3330

A PAKSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
PÁLYÁZATOT HIRDET
MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÓI MUNKAKÖR
HATÁROZOTT IDŐRE SZÓLÓ BETÖLTÉSÉRE
A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– egyetemi vagy főiskolai szintű
– építőmérnök: szerkezetépítő szakirány,
– építészmérnök,
– szerkezetépítő szakmérnök.
– érvényes „B” kategóriás személygépkocsi-vezetői engedély megléte és járművezetési gyakorlat,
– kiválasztás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

Plitvice, a vízesések birodalma
május 16-án 10.990 Ft/fő+belépőjegy
Hallstatt és a Dachsteini gleccser
június 6-án 13.990 Ft/fő + belépőjegyek
A csodálatos Wörthi-tó
június 13-án 11.990 Ft/fő+belépőjegyek
Medveszurdok túra Ausztriában
június 20-án 10.990 Ft/fő+belépőjegy
Az árak a biztosítási díjakat nem tartalmazzák!

A pályázat benyújtási határideje: 2015. április 20.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. április 30.
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázatot Paksi Polgármesteri Hivatal címére, Dr.
Blazsek Balázs címzetes főjegyzőhöz kell benyújtani
(7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61.).
A borítékra a címzésen túl írják rá „PÁLYÁZAT
MÉLYÉPÍTÉSI BERUHÁZÓI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE”, valamint a pályázat azonosító számát:
4625/2015.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,

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

A PAKSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
PÁLYÁZATOT HIRDET
MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÓI MUNKAKÖR
HATÁROZATLAN IDŐRE SZÓLÓ BETÖLTÉSÉRE

– a 45/2012. (III.2.) Korm rend. 1. sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz,
– érvényes személygépkocsi-vezetői engedély másolata.

A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– egyetemi vagy főiskolai szintű
– építőmérnök: szerkezetépítő szakirány,
– építészmérnök,
– szerkezetépítő szakmérnök.
– érvényes „B” kategóriás személygépkocsi-vezetői engedély megléte és járművezetési gyakorlat,
– kiválasztás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése

A pályázat benyújtási határideje: 2015. április 20.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. április 30.
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázatot a Paksi Polgármesteri Hivatal címére, Dr.
Blazsek Balázs címzetes főjegyzőhöz kell benyújtani
(7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61.).
A borítékra a címzésen túl írják rá „PÁLYÁZAT
MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÓI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE”., valamint a pályázat azonosító számát:
4621/2015.
Az állással kapcsolatban érdeklődni Hum Ferenc
műszaki osztályvezetőnél lehet a 75/500-526-os telefonszámon.

-70 %

– 45/2012. (III.2.) Korm rend. 1. sz. melléklete szerinti
szakmai önéletrajz,
– érvényes személygépkocsi-vezetői engedély másolata.

AKCIÓ ION

A pályázat benyújtási határideje: 2015. április 20.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. április 30.
A munkakör az elbírálás követően azonnal betölthető, a helyettesítési igény megszűnéséig, előreláthatóan
2017. augusztus 31-ig.
A pályázatot a Paksi Polgármesteri Hivatal címére, Dr.
Blazsek Balázs címzetes főjegyzőhöz kell benyújtani
(7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61.).
A borítékra a címzésen túl írják rá „PÁLYÁZAT
MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÓI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE”, valamint a pályázat azonosító számát:
4623/2015.
Az állással kapcsolatban érdeklődni Hum Ferenc
műszaki osztályvezetőnél lehet a 75/500-526-os telefonszámon.

RITALIA TRAVEL

Non stop kirándulásaink autóbusszal
PAKSI indulással, idegenvezetővel:

A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– egyetemi vagy főiskolai szintű
a.) közlekedésépítő mérnöki végzettség
aa.) útépítés és fenntartás, vagy
ab.) útgazdálkodás és fenntartás szakiránnyal,
b.) vízépítő mérnöki végzettség
ba.) vízgazdálkodás vagy
bb.) vízellátás csatornázás szakiránnyal,
– érvényes „B” kategóriás személygépkocsi-vezetői engedély megléte és járművezetési gyakorlat,
– kiválasztás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
a 45/2012. (III.2.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti
szakmai önéletrajz,
érvényes személygépkocsi-vezetői engedély másolata.

Keresse megbízható partnereink ajánlatait irodánkban: Proko Travel,

Fehérvár Travel, Neckermann, Anubis Travel, Kartago Tours, Unitravel, Car Tour,
Taurus Reisen, Grand Tours, Green Travel, Istria Tours '94, Haris Travel, TDM

Törökország repülővel június 16.,23. 7 éjszaka
Bodrum 4* Hotel all inclusive ellátással
már 119.900 Ft/főtől+illetékek
Montenegro egyénileg félpanzióval apartmanban
főszezonban 1 hét 57.400Ft/főtől !
Városlátogatás repülővel: Nápoly
máj.1., máj.21., 4 nap: 84.900Ft/főtől+illetékek
Repülős utak mellé ingyenes Fast Track Lane
GYORSÍTÓ KÁRTYÁT adunk!

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
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hallókészülékre
Az akció 2015. május 15-ig
vagy a készlet erejéig tart.
Az akció részleteiről érdeklődjön audiológusánál.

A VILÁG EGYIK LEGKISEBB HALLÓKÉSZÜLÉKE
• Természetes hangzás
• Modern technológia
• Könnyű kezelhetőség

• Részletfizetési lehetőség
• Szinte láthatatlan
• Kényelmes viselet

7030 Paks,
Táncsics M. u. 13.
I. emelet
Bejelentkezés:
06-30/234-2572

AJÁNDÉK
GYÓGYSZERADAGOLÓ

AMÍG A KÉSZLET TART!

Kérjük hozza magával hallókészülékének kiskönyvét
és ezt a hirdetést amikor bejön hozzánk!
* Az akció ideje alatt egy
személy max. 12 db
elemet vásárolhat akciós
áron. Az akció 2015.
május 15-ig vagy a
készlet erejéig tart.

Hallókészülék elem

49 Ft/db*

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

