Ha az ország büszkesége az atomerőmű, akkor Paksról nem pénzeket kell
elvonni. Látni kell, hogy csakis egy virágzó városban lehet virágzó vállalatot
működtetni – vallja a közéletből tavaly visszavonult Herczeg József.
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Látványos fényjátékkal és a Country Road Club táncházával várták a látogatókat a minap az ESZI-nél a fény éve kapcsán szervezett
eseményre. Az UNESCO 2015-öt a fény évének választotta, ehhez kapcsolódva az Eötvös Loránd Fizikai Társulat meghirdette A fizika
mindenkié elnevezésű országos programsorozatot, amelynek résztvevője az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium is. A paksi középiskola különleges attrakcióval készült: fényfestéssel dekorálta a középiskola homlokzatát. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal.

THM lakáscélú hitel 4,65-5,98 %,
szabadfelhasználású hitel 5,72-7,06 %*
Deviza alapú hitelét forintosították? Mi tudunk jobbat! Decemberi törlesztőrészletét, legfeljebb
111.000,- Ft-ot karácsonyig számlájára visszatérítjük! Egy ingatlanra az értékbecslést mi fizetjük!
Az akció havi 200.000,- Ft jövedelem MECSEK TAKARÉK-nál vezetett számlán történő rendszeres jóváírása és a MECSEK TAKARÉK Kiváltó Hitel esedékes részleteinek határidőben történő
megfizetése esetén érvényes. Kérje ajánlatunkat, hogy törlesztőrészletét csökkentsük! *A THM mértéke az 5 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű, 3 havi referencia kamatperiódusú és 5 éves
kamatfelár periódusú hitelre vonatkozik az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat, értéke nem tükrözi a hitel
kamatkockázatát. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok, illetve a Hirdetmény tartalmazzák.

A fiók elérhetősége:
75/511-240

Vásárolj a szekszárdi Matrackuckó üzletben

és nyerd vissza a vásárlás értékét!
Minden áprilisi vásárlónk részt vesz egy sorsoláson, ahol
30 kisebb ajándék mellett fődíjként visszanyerheti vásárlása értékét! Az akció időtartama: 2015. 04. 01-től 2015. 04.
30-ig. Sorsolás: 2015. 05. 02. 14 óra. Az akció részleteiről
érdeklődj üzletünkben!

Nyitva: H-P: 10.00–18.00, Szo.: 9.00-13.00
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 47.
Telefon: +3620/269-4858
E-mail: szekszard@matrackucko.hu

RITALIA TRAVEL
Non stop kirándulásaink autóbusszal
PAKSI indulással, idegenvezetővel:

Plitvice, a vízesések birodalma
május 16-án 10.990 Ft/fő+belépőjegy (utolsó helyek!)
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
Hajós–Kiskunhalas–Szabadka
június 16-án
4.800 Ft/fő + belépőjegyek
Az árak a biztosítási díjakat nem tartalmazzák!

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
NECKERMANN ILLETÉKMENTES AKCIÓ
ÁPRILIS 30-IG EGYES ÚTI CÉLOKRA
és ÁRFOLYAMAKCIÓ 297,90 Ft = 1 Eur.
Térjen be irodánkba, VÁRJUK ÖNÖKET
PAKSON AZ ESZI-vel SZEMBEN!
Szombaton is nyitva vagyunk 9-től 11 óráig!

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

A Vitafoam
Magyarország Kft.
angol nyelvtudással
rendelkező

értékesítési
adminisztrátort
keres
paksi munkavégzésre.
Jelentkezés: magyar
nyelvű önéletrajzzal
szabov@vitahungary.hu
e-mail címre.
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A Vitafoam
Magyarország Kft.
logisztikában jártas,
angol nyelvtudással
rendelkező

fuvarszervezőt
keres
paksi munkavégzésre.
Jelentkezés: magyar
nyelvű önéletrajzzal
szabov@vitahungary.hu
e-mail címre.

Vedd igénybe törzsvásárlói
kedvezményeinket
MVM Partner kártyával!

Webáruház: www.agy-matrac.hu

Ingatlan-, vagyonértékelés,
ingatlanközvetítés
Németkér központjában 1546
m2-es területen 125 m2-es 2 és
félszobás, összkomfortos, gázfűtéses, családi ház, melléképülettel, garázzsal, szuterénnal eladó.
Irányár: 10,5 M Ft

ház, 544 m2 telekterületen, 122
m2 hasznos alapterülettel, nagy
terasszal, 60 m2-es melléképülettel, garázzsal, pincével, gázfűtéses megoldással eladó. Irányár: 28,5 M Ft.

Pakson, a városközpontban, a
Rákóczi utcában 4 szoba összkomfortos, gáz- és villanyfűtéses
családi ház garázzsal, szőlővel,
pincével eladó, 2 szobás, garázsos lakást I. emeletig beszámítunk. Irányár: 20,5 M Ft.

Pakson, a városközponthoz közel,
a Temető utcában igényesen felújított 110 m2 alapterületű összkomfortos, 3 szobás családi ház garázzsal, melléképülettel 400 m2–es
területen eladó. Irányár: 19,5 M Ft.

Pakson, az Öreghegy utcában tetőtér-beépítéses, felújított 86 m2es, 3 szoba, nappali, konyhás, 45
m2-es melléképület 1000 m2-es
telken eladó. Irányár: 22,5 M Ft.

Madocsán, a Kishegyi úton 2 és
fél szobás, 83 m2-es családi ház,
3600 m2-es telekkel eladó.
Pakson a Május 1 utcában 1000 m2es közművesített építési telek eladó.

Pakson, a Kossuth Lajos utcában
3 lakásos társasházban 58 m2-es
összkomfortos udvartéri lakás
765 m2-es kerttel eladó. Irányár:
lakás 15,8 M Ft.

Pakson a Dorogi u. és a 6-os
főút közötti részen 2754 m2-es
zártkert szőlővel, gyümölcsössel,
lakókocsival, víz-villany ellátással
eladó. Ár: 3,5 M Ft.

Pakson, a Jámbor Pál utcában 130
m2-es, összkomfortos családi ház,
kis udvarral, tárolóhelyiséggel eladó. Irányár: 18,5 M Ft

Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos
ingatlan-, vagyonértékelő
és közvetítő
Tel: 06-70/310-8374
E-mail: fonyolajos@freemail.hu

Pakson, a József Attila utcában
4 szoba összkomfortos, családi

A megújult Duna utca látványterve. Forrás: Paks.hu

Indulnak az utcafelújítások
Május 4-én elindul a Duna és a Hattyú
utca felújítása. A munkálatok ütemezéséről lakossági fórumokon tájékoztatják az
ott élőket. Az úgynevezett faltól falig korszerűsítések kivitelezője a DC Dunakom
Plusz Kft., a várható befejezési határidő
augusztus, illetve szeptember vége.
Zajlik az egyeztetés a közműszolgáltatókkal,
és elkészültek a kiviteli tervek alapján összeállított ütemtervek is a Duna és a Hattyú utca
felújításáról. A két utcában térkő burkolatot
kapnak jelenlegi szélességükben a járdák és
az úttest, a teljes körű felújítás keretében valamennyi közmű korszerűsítése megtörténik;
a légvezetékek föld alá kerülnek és az elkerülhetetlen bontások miatt zöldfelület-rendezés is szerepel a tervekben. A kivitelező DC
Dunakom Plusz Kft. a Duna utcában kezdi a

munkát várhatóan május elején, néhány nappal később pedig a Hattyú utcában is megjelennek a szakemberek. A párhuzamosan zajló
felújítások befejezési határideje augusztus,
illetve szeptember vége. A munkálatok menetéről lakossági fórumokon tájékoztatják az utcákban élőket április 28-án. A Duna utcában
16 órakor, a Hattyúban 17:30-kor kezdődő
találkozón az ütemezés ismertetése mellett a
felújítás alatti hulladékszállítási rendről, a várható szolgáltatásszüneteltetések időpontjáról,
a kertészeti beavatkozásokról és arról is tájékoztatják az érdeklődőket, hogy a beruházás
alatt az utcákat elzárják a forgalom elől.
A tervek szerint nyár elején elindul az Eötvös utca felújítása és elkezdődik a Váci utcai tömbbelső következő ütemének kivitelezése is. – Mindkét helyszínen várhatóan
november 15-ig dolgoznak majd a mun-
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katársaim – tájékoztatott a DC Dunakom
Plusz Kft. ügyvezetője. Puskás Jánostól azt
is megtudtuk, hogy zajlik a Vörösmarty
utca felújításának előkészítése, a beruházáskezdést ott nyár elejére tervezik.
– Gyorsabban és jobb minőségben készülnek majd el a tervezett utcafelújítások, a beruházásokat nem késleltetik a hosszadalmas
közbeszerzési eljárások, a térkő burkolatos
kialakítás miatt nem kell várni a költséges
aszfaltozásra, ezért döntött úgy a képviselőtestület, hogy ún. in house szerződés keretében saját önkormányzati céggel végezteti el
az utcafelújításokat – fogalmazott Süli János.
Paks polgármestere türelmet kér az érintett
utcákban élőktől csakúgy, mint a Bercsényi
utca lakóitól, ahol a módosított szerződés
szerint május 15-re befejeződnek a munkák.
Dallos Szilvia

TEIT
kalocsai
látogatóközpont

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

Kedvezményes virágvásár!
Az „Együtt a parlagfű
ellen” Alapítvány és
a SZABÓ KERTÉSZET
kedvezményes
virágvásárt tart
május 5-én 9-17 óráig
az Alapítvány székhelyén
(Paks, Gesztenyés utca 24.).
begónia, mézvirág, sima és futópetúnia,
büdöske, díszdohány, szúnyogűző, pistike,
verbéna, napvirág, szegfű, lobélia, fukszia,
álló és futómuskátli és még sokféle egynyári
és évelő növény.

További információ:
75/510-413
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Még mindig sokan nézik
szemétlerakónak a határt
Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Egyre eredményesebben működik a hulladékkezelő központ, de továbbra is problémát
jelent az illegális szemétlerakások költséges felszámolása.
Tájékoztató kampány indítását tervezik amellett, hogy a
jövőben keményebben lépnek
fel a szemetelőkkel szemben.
Egyre több szelektáltan gyűjtött
hulladék érkezik a hulladékkezelőbe, így csökken a lerakóra
kerülő szemét mennyisége. Ezzel nem csupán a lerakó élet-

tartama nő és a lerakási illeték
mértéke csökken, de gazdaságosabb is lesz a telep fenntartása, növekszik a Paksi Hulladékgazdálkodási Kft. értékesítésből
származó bevétele. A szolgáltató adatai szerint a rendszer
2013-as indulásának első hónapjában 885 tonna vegyes hulladékot szállítottak be Paksról,
az elkülönítetten gyűjtött anyagok aránya 3,8 százalék volt.
Mostanra az előbbi mennyiség
a felére, 462 tonnára mérséklődött, míg az elkülönített anya-

gok 30,4 százalékot tesznek
ki. Az adatok hasonlóképpen
javuló tendenciát mutatnak az
egész szolgáltatási területen,
azaz, ha Paks mellett a Bölcskéről, Madocsáról, Gerjenből,
Pusztahencséről, Györkönyből
és Nagydorogról beérkezett
hulladék összetételét vizsgáljuk, látható, hogy egyre többen
gyűjtik rendszeresen szelektáltan a háztartási hulladékot, tájékoztatott Sárosi József, a kft.
ügyvezetője.
Az eredmények ellenére akadnak problémák is. Az illegális
szemétlerakások időről időre
megszaporodnak annak ellenére, hogy minden évben van
lomtalanítási akció, havonta
gyűjtik a zöldhulladékot és a
lakosság szekciók szerint szétválogatott hulladékát ingyen
átveszik a hulladékudvarban.
A környezetszennyezés jelentős költséggel is jár, hiszen az
illegálisan lerakott hulladékkupacok felszámolását a társulás
településeinek önkormányzatai
segítségével a szolgáltató fizeti. Így a költségek, melyeket az
egyre gazdaságosabb üzemeltetéssel és a szelektív gyűjtés ará-

nyainak javításával csökkenteni
törekednek, mégiscsak nőnek.
Ahogy azt Süli János polgármestertől, a Paks és Térsége
Hulladékgazdálkodási Társulás
elnökétől megtudtuk, tájékoztatókampányt szerveznek civilszervezetek közreműködésével
az illegális lerakók megszüntetéséért. Az akció másik nagy
haszna lehet – hangsúlyozta
Süli János –, ha sikerül a jó gyakorlatot elültetve még tovább
csökkenteni a szeméttelepen
lerakott hulladékmennyiséget.
A hulladékkezelésre vonatkozó
árképzés máig vitatott, mondta el a problémákról szólva
a társulás vezetője. Egyrészt
van egy pályázatban vállalt kötelezettség, ami előírja, hogy
fenntarthatónak kell lennie a
rendszernek, másrészt van egy
rezsicsökkentéssel kapcsolatos
elvárás, amihez a bázisadatok
nem szolgálnak megfelelő alappal – tudtuk meg. A társulás elnöke arra is felhívta a figyelmet,
hogy azokkal szemben, akik az
erdőkben, mezőkön, út szélén
szabadulnak meg a szemetüktől, a jövőben keményebben
fognak fellépni.
-dal-

Kiválasztották a város borát is
Közel 160 nedű került a poharakba az idei városi borversenyen a Prelátus kúriában. A
borok minősítése mellett egy
másik feladat is várt az ítészekre, ki kellett választaniuk a város borát.
Neves borászok vezetésével négy
bizottságban bíráltak az idei városi borversenyen, amelyre 57
termelőtől 153 bor érkezett, közöttük 46 fehér, 91 vörös, 7 rozé
és 9 siller. Azt, hogy egy gazda
hány bort nevezhet, nem határozták meg. Akadt, aki nyolc nedűvel nevezett, ám mindegyik a
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Paksi Hegyközség területén termett szőlőből készült, hiszen ez
feltétele volt a részvételnek. Az
ítészek a hagyományos húszpontos rendszerben értékeltek,
alaposan szemügyre véve a bor
tisztaságát, illatát, színét, ízét.
Bár az időjárás nem kedvezett
a szőlőnek, és így nem lesz kiemelkedő évjárat a 2014-es,
azért rejtenek a pincék jó minőségű pohárba valót. A zsűri
végül 23 arany-, 45 ezüst- és 39
bronzminősítést adott ki, valamint 21 oklevelet. A szakemberekre még egy nemes feladat
várt a mustrán, mégpedig a vá-

ros borának kiválasztása. Első
alkalommal 2005-ben Spiesz
József dunakömlődi termelő
cabernet sauvignonja nyerte el
a címet, amire azok a termelők
nevezhetnek, akik 350 palack fehér- illetve vörösbort fel tudnak
ajánlani a városnak. A fehérborok kategóriájában idén a bonyhádi székhelyű Danubiana Kft.
2014-es sauvignon blancja, a
vörösborok között pedig a paksi
Nepp Henrik 2013-as cabernet
francja nyerte el a megtisztelő
címet. Az 1962 óta minden esztendőben megrendezett városi
borverseny szervezési feladatait

1993-tól a Paksi Hegyközség
látja el és együtt hirdeti meg az
önkormányzattal.
Dunakömlődön is megtartották
az idei bormustrát. A 19. alkalom is a kialakult rendnek megfelelően zajlott: a bírálók három
bizottságban, a hagyományos
húszpontos rendszerben vették
górcső alá a nevezett nedűket,
amelyekből éppen 85 volt, közöttük 27 fehér-, 7 siller-, 8 rozéés 39 vörösbor. A mustrán 24
arany-, 33 ezüst- és 13 bronzminősítés született. Az eredményhirdetést a faluházban rendezett
esten tartották.
-gyöngy-

Megújulnak a szovjet
katonai emléksírhelyek
A II. világháború európai befejezésének hetvenedik évfordulójára megújulnak a paksi
szovjet katonai emlékművek
és környezetük. Felújításukra
– a Paksi Orosz Klub kezdeményezésére – az önkormányzat
adott megbízást.
A Duna melletti hősi síremlékhelyet két hónappal a szovjet
csapatok érkezése után, 1945
februárjában avatták fel, majd az
ötvenes évek elején, a 6-os főút
építése miatt áthelyezték jelenlegi helyére, a Deák Ferenc utca
elejére. Történetéhez tartozik,
hogy 1956-ban leverték tetejéről
a vörös csillagot, de az emléktábláit nem bántották. Az elkövetkező hetekben ezek az emléktáblák
is megújulnak, három helyére új
kerül, nevük megörökítésével is
méltó emléket állítva a környék
harcaiban elesett szovjet katonáknak. Az emlékmű felújítására
az önkormányzat adott megbízást a Paksi Orosz Klub kezde-

ményezésére. – Paks szeretné
hasonlóképpen megőrizni a városunknál eltemetett, hősi halált
halt szovjet katonák emlékét,
mint ahogy Novovoronyezsben
őrzik a Don-kanyarnál elesett
magyar katonákét. Erről egyébként a hadisírok ápolásáról szóló
orosz–magyar államközi egyezmény is rendelkezik – fogalmazott Süli János polgármester. Az
emlékművet letisztítják, talapzatán lecserélik a megrongálódott
burkolatot. Újrafestik a kerítést,
a bejárathoz zúzottköves borítás
kerül, egynyári virágokat és új
rózsákat ültetnek a parkba. Május 9-re, a II. világháború európai befejezésének évfordulójára
befejeződnek a felújítási munkák
a Fehérvári úti emlékhelynél is.
Itt az elmohásodott betonfelületek megtisztítása mellett a park
növényzetének megújítása a feladat, tájékoztatott Puskás János,
a munkálatokkal megbízott DC
Dunakom Plusz Kft. vezetője.
Dallos Szilvia

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Küldöttség utazik Novovoronyezsbe
Fotó: Matviján Vlagyimir

Ünnepélyes keretek között Novovoronyezsben írják alá a Paks és Novovoronyezs közötti testvérvárosi szerződést. A paksi delegáció április 26-án
utazik az orosz partnerhez.
Februárban határozott testvérvárosi kapcsolat
kialakításáról
Novovoronyezs
városával a paksi képviselő-testület az
oroszországi város kezdeményezésére.
A két település közötti partnerség hoszszú évekre tekint vissza, hiszen a paksi
atomerőmű munkatársai közül többen a
novovoronyezsi nukleáris létesítményben tanultak be. A testvérvárosi kapcsolat kezdeményezését aktuálissá tette,
hogy Novovoronyezsnél is most zajlik új
atomerőművi beruházás, így az ott tapasztaltakból, a várost érintő hatásokból Paks
is okulhat, mondta el Süli János. Paks polgármestere szerint a siker záloga az együttműködés. Új atomerőművi blokkok építése

mindig együtt jár terület- és környezetfejlesztéssel. A városvezető szerint úgy kell
felkészülni a beruházásra, hogy a kezdetektől olyan döntéseket lehessen hozni,
melyekből a régiónak és Paksnak is előnye
származik. Erre csak az orosz beruházóval együttgondolkodva, egy jól kialakított
együttműködés keretében van esély. A testvérvárosi megállapodás ünnepélyes aláírására háromfős delegáció utazik Oroszországba, Süli János polgármester mellett
Barnabás István alpolgármester és Bagdy
László tanácsnok képviseli városunkat. A
szerződés szentesítése mellett atomerőműlátogatás is szerepel a küldöttség programjában. Emellett megkoszorúzzák a Donkanyarnál elesett magyar katonák sírját és
részt vesznek Vincze Bálint természetfotós
az orosz atomerőművek környezetének
élővilágát bemutató, a Roszatom támogatásával megjelent könyvének novovoronyezsi
és moszkvai bemutatóján.
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További információ:
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Atomerőmű

Közmeghallgatás lesz Paks II-ről
Félidejéhez érve immár a
Dunántúlon folytatódik a
paksi atomerőmű kapacitásfenntartásához
kapcsolódó
környezetvédelmi
engedélyezés keretében rendezett
lakosságitájékoztató-sorozat.
Április 7-én Dunatetétlenen,
majd Solton hallhattak az érdeklődők a beruházás részleteiről. Addig húsz helyszínen
jártak a Duna bal partján, lapzártánk idején már a Tolna
megyei oldal településeit járják
sorra Dunaföldvárral, Németkérrel kezdve. Mint elhangzott,
a környezetvédelmi hatóság kitűzte az eljárás kötelező elemeként tartandó közmeghallgatás
időpontját: május 7-én Pakson
tartják ezt az eseményt.
Dr. Aszódi Attila kormánybiztos Solton is részletesen beszélt
arról, hogy miért van szükség
új erőművi kapacitás létesítésére és miért választották a nukleáris alapú termelést. A solti
művelődési házban több mint
százötvenen gyűltek össze erre
az alkalomra. Kalmár Pál pol-

gármester azt mondta, már nagyon várja a város lakossága a
bővítést, munka- és megélhetési
lehetőséget várnak tőle, illetve
azt, hogy az ott dolgozók élnek
majd a Solt által kínált kikapcsolódási lehetőségekkel. Egy
hozzászóló azt szorgalmazta,
hogy indítsanak autóbuszjáratot Paksra, hogy elősegítsék az
ingázást, egy másik a keletkező
hulladékokról érdeklődött. Az
első hozzászóló, Hadik Ferenc
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány tevékenységének előnyeiről beszélt, illetve
hitet tett az atomenergia mellett, mert – mint mondta – biztonságos és gazdaságos. Szerinte nemcsak Paks II-re, hanem
Paks III-ra is szükség lenne,
mert az biztosítaná, hogy villamos energiával fűthessék az
otthonokat. Egy lakossági felvetés a szakemberképzésre vonatkozott, erre válaszul dr. Aszódi
Attila azt mondta, az építésben
és a majdani üzemeltetésben a
régióban élőkre támaszkodnak,
illetve az Energetikai Szakkö-

Paks II. látványterve. Forrás: MVM Paks II. Zrt.
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zépiskola nyújtotta lehetőségekre. Azt mondta, hogy a felmérés szerint nincs szükség az
oktatási struktúra megváltoztatására, megvannak a megfelelő
képzések, szakok. A szülőknek
azt javasolta: ösztönözzék gyerekeiket arra, hogy matematikából, fizikából tegyenek emelt
szintű érettségit, így esélyeik
megnőnek.
A fórum végeztével a kormánybiztos azt mondta, hogy
többségében nem a biztonság,
a gazdaságosság, a műszaki
paraméterek foglalkoztatták az
embereket, hanem a régió részvételének lehetősége és a híd.
Húsz helyszínből tizennyolcon
szorgalmazták a Kalocsát Pakssal összekötő Duna-híd megépítését. Lapunk kérdésére kifejtette, jelezték a kormánynak,
hogy mi érdekli a térség lakóit,
milyen gyakori kérdések merültek fel. A beruházást felügyelő
minisztert, Lázár Jánost és Orbán Viktor miniszterelnököt is
tájékoztatták a hídépítés igényéről. – A híd felkerült a fontos

dolgok listájára – fogalmazott.
Dr. Bálint József, a TEIT elnöke, aki minden fórumon részt
vett, úgy értékelte, hogy jelentős lépést tettek az átkelő megvalósulása felé. – Örülök, hogy
a kormányzat hozzáállása már
változott a híddal kapcsolatban, remélem, hogy a politikai
döntés is mielőbb megszületik
– mondta hozzáfűzve, hogy a
híd növeli régiójuk esélyeit és
az atomerőmű elfogadtatását
is elősegíti. Egyébként – mint
mondta – úgy értékeli, hogy
társulásuk munkája eredményes volt, hiszen a fórumokon
nem a bővítés szükségességét
firtatták, hanem a települések
előtt álló lehetőségeket. -vidaA tájékoztatósorozat május
4-én érkezik Paksra. 17
órakor a Csengey központba várják az érdeklődőket, akik a beruházással
kapcsolatos kérdéseiket is
feltehetik, közölte a Városháza sajtóreferense.

Bővülhet a TEIT-települések köre
Jelentős feladatok várnak a Társadalmi Ellenőrző, Információs
és Településfejlesztési Társulásra
(TEIT), hiszen a küszöbön álló
atomerőmű-bővítés 80-100 évre
meghatározza a térség jövőjét, a
társulás pedig éppen a leginkább
érintett körzet, az erőművet övező 12 kilométeres körben élő 65
ezer ember érdekeit képviseli, s
az ő tájékoztatásukról gondoskodik – hangsúlyozta a társulás
Gerjenben tartott ülésén Gáncs
István alelnök annak kapcsán,
hogy középtávú stratégiát fogadott el a grémium. Dr. Bálint József elnök kiemelte, hogy eddig
két partnere volt társulásuknak,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.,

valamint a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft.,
de az erőműbővítésben érintett
magyar és orosz szervezetekkel
is fel kívánják venni a kapcsolatot. Éppen ezért szerepel fontos
programpontként a stratégiában
az orosz főbeszállítóval és az
ottani nukleáris településszövetséggel megkezdett kapcsolat
építése, együttműködés kiépítése az MVM Paks II. Zrt.-vel és a
kormányzat illetékeseivel. Olyan
elemek is szerepelnek a stratégiában, mint a TEIT ismertségének
növelése, illetve mérése, az információs eszközök tárházának
bővítése például a sport-, illetve
iskolai programok újraéleszté-

sével. A tervek közé sorolták a
kalocsai bemutatóterem bővítését, illetve esetleges új helyszínre
költöztetését, a társulás honlapjának további fejlesztését is.
Önálló programpontként került
bele a középtávú stratégiába a
Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési
Társulás bővítésének lehetősége.
A terv az, hogy tárgyalásokat
kezdeményeznek azokkal a településekkel, amelyek a kijelölt
földrajzi körbe tartoznak, de
valamilyen okból kimaradtak a
szervezetből. Dr. Bálint József
hangsúlyozta, hogy ez nem csupán kétoldalú tárgyalás lesz, szeretnék bevonni az érintett nuk-

leáris létesítményeket is, mert ha
sor kerül a tagfelvételre, akkor a
pénzügyi alapokat is újra kell tárgyalni. A tanácskozáson a TEITtagtelepülések vezetői egyetértettek abban, hogy a bővítéshez
kötődő lakosságifórum-sorozat
egyes állomásai számukra is sok,
hasznosítható tapasztalatot hoztak. Mint Gáncs István kifejtette,
egy olyan nagyszabású beruházás, mint az új blokkok építése,
igen kényes dolog, hiszen a társadalmi elfogadottság kulcskérdés. Eredményt korrekt, nyílt
kommunikációval lehet elérni,
amihez megbízható partner a
több mint húszéves tapasztalattal rendelkező TEIT. Vida Tünde

Szembemegy a mai fizikával
Fotó: Babai István/Paksi Hírnök

Ötödik könyvét írja relativitáselméleti és kvantumfizikai
kutatásairól Kiss Zoltán J. független kvantumenergia-kutató.
Nézeteivel teljesen egyedül van,
sőt – mint mosolyogva elárulja
– sokan bolondnak tartják egyes
állításai miatt. – Lehet, hogy így
van – jegyzi meg. Ahhoz, hogy
kiderüljön, kísérletekkel kellene bizonyítani, de erre egyelőre
nincs lehetősége.
Kiss Zoltán J. Gyöngyös mellett
Karácsondon nőtt fel, szíve szerint fizikával foglalkozott volna,
de elvitte a becsvágy a Szovjetunióba, ahol viszont a vágyott atomenergetikai szakra túljelentkezés
miatt nem vették fel, így Minszkben végzett energetikusként.
Egy, a Láng Gépgyárban töltött

év után Paksra hozta a sorsa, ahol
– mindig röstellte, de – szekunderkörös volt, nem primerkörös.
– A munka minden vágyamat kielégítette, élveztem az erőművet,
a végén már a nukleáris résszel
is foglalkoztam, de az erőműves pályafutásom megszakadt
2001-ben – mesélte. Amikor ez
megtörtént, azonnal meghívást
kapott az EBRD-hez (European Bank of Reconstruction and
Development), ahol a régen épült,
az új biztonsági előírásoknak nem
megfelelő reaktorok leszerelésével foglalkozott. Tíz és fél évet töltött Londonban, ami nagyon szép
időszak volt az életében. A munka
kemény volt, de rengeteget tanult
belőle, a város szellemiségét nagyon szerette és lehetősége volt
arra, hogy kutatásokba fogjon.
Éjjel-nappal a könyvtárt bújta az
Imperial College-ban és mindent
elolvasott, amit a relativitás, illetve a kvantumfizika atyja, Einstein
és Max Planck írt. Mint mondta, talált olyan pontokat, nyitott
kérdéseket, amiket érdemesnek
tartott továbbvizsgálni. – A hivatalos fizika azt mondja, hogy
a Földön mért fénysebesség az
elérhető legnagyobb sebesség.
Még az einsteini speciális relati-

vitáselmélet is úgy tartja, hogy
ez egy univerzális fizikai állandó, c=299,792 km/sec vákuumban. Ebben a meghatározásban
nemcsak a vákuum, mint olyan
ellentmondásos, hanem az is,
hogy a fény sebessége szigorúan
állandó értékként van definiálva
– összegezte. Mint mondta, már
az alapokat illetően eltér a véleménye az általánostól, ő ugyanis
a kvantumfizika folyamatbázisú
vizsgálatával foglalkozik, míg a
hagyományos, hivatalos fizika részecskeszemléleten alapul.
Londonból való hazatérése óta
kizárólag kutatásaival foglalkozik. Egy banális probléma – szuterénja vizesedése – összehozta
Balogh Istvánnal. Az általa vizes,
nedves falak kezelésére használt
anyag a gyakorlati megjelenése Zoltán kvantumkommunikáción alapuló elméletének.
Ugyanezen elv alapján készült
egy Dekomix névre keresztelt
anyag, amivel kifejlesztői szerint
a nukleárisenergia-felhasználás
során keletkezett radioaktív hulladékok – beleértve az izotópok
– rehabilitációját is fel lehet gyorsítani. Ám egyelőre mindezt csak
képletekkel tudja alátámasztani,
merthogy izotópot nem lehet

a boltban venni, ő pedig hiába
kopogtat bárhol, nem talál fogadókészségre. Hogy miért? Mert
a jelenlegi fizika szerint ilyen
nincs. Pedig mint mondja, kálium-hidroxiddal már kipróbálta,
működik. Egyszerűen csak beleszórja a Dekomixet és csökken a
felezési idő.
Mint mondta, a legnagyobb élmény számára az, hogy ahova
néz, az köszön vissza, amit kutat.
Lelkesen mesél arról, hogy hányféle megjelenését tapasztalhatjuk
mindennek. Mint mondja, mi
magunk, személyesen és egyenként téridők vagyunk. A belső
kvantumkommunikációnk sebessége és annak intenzitása a
belső téridőnk meghatározója.
Azt, hogy hány évesek vagyunk,
és milyen tempóban öregszünk,
nem elsősorban az határozza meg, hogy mit mutatnak az
óráink. A Föld mozgása ugyan
kiváló mérőeszköz, de nem azt
jelenti, hogy a belső téridőnkben
is ugyanannyi idő telik el, mint
amennyit ezek az órák mutatnak.
Viszont – mint figyelmeztetett
– fontos időnként, lehetőleg naponta „lelassulni”, tudatunk helyett testünk elemi folyamataira
hagyatkozni.
Vida T.
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Adományt
gyűjtenek
Közös adománygyűjtést szervez az MSZP paksi szervezete
és a Paksi Úttörők Szövetsége
a viski testvértelepülésen élők
megsegítésére. Mezősi Árpád, a
szövetség paksi elnöke elmondta, az ukrán gazdaság romokban hever és bár az üzletek tele
vannak áruval, az árak úgy az
egekbe szöktek az infláció miatt, hogy az ott élőknek a napi
bevásárlás is gondot jelent. Az
origo azt írja, Ukrajnát jelenleg
is nyugati kölcsönök infúziójával tartják fenn mesterségesen,
hiszen az államadósság egy év
alatt 40-ről a GDP 100 százalékára emelkedett. A kárpátaljai viskiek megsegítésére Egy
doboznyi Paks, egy doboznyi
szeretet elnevezéssel gyűjtést
szerveznek: arra kérik a paksiakat, hogy egy cipősdoboznyi
csomagot állítsanak össze tartós élelmiszerekből, amelyet az
MSZP paksi irodájában várnak
a következő három hétben.
Heringes Anita országgyűlési képviselő, az MSZP paksi
szervezetének elnöke hozzátette, bár egy cipősdoboz kicsinek tűnhet, óriási segítség van
benne és nagyon fontos, hogy
a testvérvárosi kapcsolatot ne
csak a szép napokon, hanem a
bajban is tartsuk meg. A tartós
élelmiszerekből
összeállított
csomagokat az MSZP irodájába várják csütörtök kivételével
minden hétköznap 8 és 12 óra,
csütörtökön pedig 13 és 17 óra
között. Az első szállítmányt három hét múlva szeretnék eljuttatni a testvértelepülésre.
Egy korábbi sajtótájékoztatón
Heringes Anita a Quaestor-károsultak kártalanítása kapcsán
szólalt fel. A Magyar Nemzeti
Bank mulasztást követett el a
Quaestor fiktív kötvénykibocsátásaikor, ezért kártalanítania
kell a kisbefektetőket – jelentette ki, hozzátéve: a jegybank felelős a brókercég működésének
napi felügyeletéért, ezért felelős
a történtekért és a károsultak
azonnali kifizetéséért is.
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A parkoláson
megy a vita

Bencze Barnabás előtt
tisztelegnek

Több, kocsiját a Rosthy utcai
társasház előtt leparkoló autós
találkozhatott a napokban szélvédőjén hagyott fehér cetlivel,
egyikük szerkesztőségünket is
felkereste tanácsot kérve. A társasház lakóinak cédulája arra
figyelmeztet, hogy az autótulajdonosok magánterületen, magánerőből épült parkolóban tartózkodnak. Mint írják, a lakások
és üzletek tulajdonosai azzal a
céllal építették a parkolót, hogy
a lakóknak és a boltok vásárlóinak helyet biztosítsanak. Aki
nem ilyen célból tartózkodik a
parkolóban, azt arra kérik, hogy
egy óránál tovább ne foglalja a
helyet. Olvasónk azt mondja, a
környék mindig rendkívül zsúfolt, nincs elég parkoló. A közeli
szupermarket időkorlátos parkolóját is használni szokta, ám
kényelmetlenséget jelent számára, ha a munkahelyéről másfél
óránként ki kell szaladgálnia,
hogy új parkolót keressen. Tisztában van vele, hogy foglalja a
helyet, ezért, ha teheti, máshol
teszi le az autót, ezzel együtt úgy
gondolja, az önkormányzatnak
kellene gondoskodnia arról,
hogy elegendő parkolóhely legyen.
A sorakozó üzletek egyik tulajdonosa neve elhallgatását kérve

Bencze Barnabás munkássága
és személye előtt tisztelegve róla
nevezi el az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére szervezett rajzpályázatát a
Jobbik, mondta el a szervezet
sajtótájékoztatóján Radócziné
Hornyák Ivett Jobbik-tag. A
paksi szervezet a család hozzájárulását kérte, hogy ily módon
emlékezhessen a nemrégiben
elhunyt nyugalmazott tanárra,
képzőművészre, helytörténészre. A szabadságharc emlékére
ezentúl minden évben meghirdetik a rajzpályázatot a nemzeti
ünnephez kapcsolódóan.
A sajtótájékoztatón Horváth
Zoltán, a Jobbik paksi szervezetének elnöke arról is beszámolt, hogy csatlakoznak a párt
által meghirdetett önkéntességi
akcióhoz. Vona Gábor, a Jobbik elnöke 2015-re meghirdette az önkéntesség évét, ennek
keretében a párt országgyűlési
képviselői havonta egy napot
szociális munkával töltenek.
Ezt követve döntött úgy a paksi szervezet, hogy csatlakozik a
kezdeményezéshez annak érdekében, hogy megismerjék az
emberek munkáját, problémáit,
ami a hétköznapokban nem
válik nyilvánvalóvá, kézzel foghatóan tapasztalhatóvá. Olyan
paksi és paksi környéki intézményekben vállalnának karitatív feladatot, ahol szívesen
fogadják a segítséget – legyen
ez akár a mentőállomás, akár
a nyugdíjasklub vagy a gyógyfürdő.
A párt számára hosszú munka gyümölcse érett be Tapolcán, ami a pozitív politika és
az őszinte kampány hatása,
fogalmazott egy héttel később
Pakson Bencze János, a Jobbik
Tolna megyei elnöke annak
kapcsán, hogy a párt megszerezte első egyéni parlamenti
mandátumát a tapolcai időközi
választáson.
Matus D.

azt mondta, előfordult, hogy
a parkolók közel felét tartósan
elfoglalták, így az ott lakóknak
már nem jutott elég hely, ezért
döntöttek úgy, hogy így intéznek
kérést az autósokhoz. Hozzátette,
a parkoló magánterületen, magánerőből épült, a társasháznak
a lakásokhoz és az üzletekhez is
parkolót kellett biztosítania. Tizenkét parkolóhelyet alakítottak
ki, de volt olyan eset, hogy tíz
autóból öt egész nap ott állt, panaszolta. Hozzátette: volt, aki felháborodott a cédulán, pedig őket
nem a rossz szándék vezérli.
Megkerestük a Városházát is annak tisztázása érdekében, hogy
a parkoló köz- vagy magánterületnek minősül-e. Pupp Gábor,
a polgármesteri hivatal műszaki
osztályának munkatársa lapunkat úgy tájékoztatta, a társasház
előtti parkoló közterület, az önkormányzat tulajdona, ráadásul
nem tartozik az időzónás övezetek közé, így másfél óra után sem
lehet elhajtani senkit, még akkor
sem, ha ez az üzlettulajdonosok
és a lakók érdeke.
A parkolók száma szűkös a belvárosban, leginkább a hivatalok
környékén, és még több autóra
lehet számítani, ha a Városháza
mögötti újabb társasház is elkészül.
MD
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Középpontban a művészet
Nyolc helyszínnel és huszonkét
programmal hirdették meg az
V. Paksi Tavaszi Összművészeti
Fesztivált. A nyitórendezvény a
Ki mit tud? volt, a záró alkalom
pedig a Benkó Dixieland Band
koncertje lesz április 27-én a
Csengey Dénes Kulturális Központban.
A tavaszi művészeti fesztivál
gyökerei öt esztendővel ezelőttre nyúlnak vissza. A Pro Artis
Művészeti Iskolában merült fel
a program gondolata, amelyet
akkor egyhetesre terveztek. A
következő évben már a kulturális központ munkatársaival
közös gondolkodás eredményeként valósították meg. Az idei
fesztivál programjaiban a zene,
a tánc, a képzőművészet, az irodalom és a színházművészet jelent meg. A több mint két hetet
felölelő sorozatot a Ki mit tud?
minősítő versennyel nyitották,
ahol Süli János, Paks polgármestere és Hefner Erika, a Csengey Dénes Kulturális Központ
szakmai igazgatója köszöntötte
a megjelenteket. A két korcso-

portban rendezett vers- és prózamondás mellett hangszeres
zenében és ének kategóriában
mutatták meg az általános és
középiskolás fiatalok, hogy mit
tudnak. Összesen 114 jelentkező volt, akik Paks mellett Tolna megye más településeiről,
valamint a város két határon
túli testvérvárosából, Viskről és
Kézdivásárhelyről jöttek. A verselők a kulturális központ klubhelyiségeiben álltak zsűri elé, a
hangszeres zene versenyzőit a
művészeti iskolában hallgatták
meg, az énekesek pedig délután
mutatkoztak be a központ színháztermében. A rendezvényt
gálaműsorral egybekötött díjátadóval zárták.
A kulturális központban további
tizenegy program kapott helyet.
Volt kiállítás nagybányai képzőművészek alkotásaiból, a Közkincs Szabadegyetem előadása
a művészetterápiáról, virtuózok
hangversenye, kismesterképző,
könyvbemutató, ahol a Verselő Antológia 2014 című kötetet
ismerhették meg az olvasók,
színháznevelési előadások áltaFotók: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

lános, illetve középiskolásoknak,
valamint Tari Annamária pszichológus előadása. Itt járt Tóth
Krisztina író, és lapunk megjelenésével egy időben két esten
mutatta be új műsorát a Tűzvirág
Táncegyüttes.
Az V. Paksi Tavaszi Összművészeti Fesztivál programjainak további hét helyszíne volt.
A II. Rákóczi iskolában működő
Kínálgató Iskolai és Gyermekkönyvtár Paks, a képzelet városa címmel vers- és prózaíró,
valamint rajzpályázatot hirdetett, amelyre 271 rajzot és 31
irodalmi alkotást küldtek be a
gyerekek. A dunakömlődi faluházban Gaál László grafikáiból
nyitottak kiállítást, a képtárban
múzeumpedagógiai
foglalkozással egybekötve mutatkozott
be a Magyar Nemzeti Galéria,
és volt előadás a művészeti nevelés és a Waldorf-pedagógia

kapcsolatáról. Az evangélikus
templomban a kézdivásárhelyi
Molnár Józsiás iskola zenekara
adott műsort, az Erzsébet Nagy
Szállodában a Pro Artis Művészeti Iskola tanári hangversenyére várták a közönséget, a szólista Kiss Györgyi hegedűművész
volt, közreműködött a Szekszárdi Kamarazenekar. A Kincskereső Gyermekkönyvtárban a Berg
Judit írónő könyveit feldolgozó
vetélkedő eredményét hirdették
ki, itt a pályázók a szerzővel is
találkozhattak. A városi könyvtárba is író-olvasó találkozóra
invitáltak, a vendég Jónás Tamás
volt. Az önkormányzat támogatásának köszönhetően a programok egy része ingyenes volt. Az
idei fesztivál a Benkó Dixieland
Band koncertjével zárul április
27-én este, ahol a fesztivált Tell
Edit alpolgármester és Hefner
Erika értékeli.
Kohl Gyöngyi

MASSZŐRKÉPZÉS
indul május közepétől Pakson,
május végétől pedig Szekszárdon és Bonyhádon.

MUNKAVÁLLALÁSRA
alkalmas itthon és az uniós országokban is.
Árak: FRISSÍTŐ svéd testmasszázs: 39.000 Ft
NYIROKmasszázs és talpreflexológia: 42.000 Ft
Mindháromra részletfizetés, kedvezmények!
Bővebb információ: 06-30/30-21-487
(nyilv. szám:00777-2012)
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A zene élteti őket

Még csak az érettségire készül,
mégis ott említik Pintér Petra
nevét azok között a külföldi és
magyar zenészek között, akiket
meghívtak április elején arra a
koncertre, amelyen a négy éve
elhunyt gitárlegendára, Gary
Moore-ra emlékeztek a budapesti A38 Hajón. A fiatal paksi
énekesnő, aki csak nemrégiben tűnt fel a színpadon, Gary
Moore öccse, Cliff Moore meghívására mutatkozhatott be az
illusztris zenei körben. A meghívás egy véletlennek köszönhető: még a Gastroblues fesztivál
egyik fellépőjeként találkozott
Cliff Moore-ral és Csillag Zoltánnal, az emlékkoncert szervezőjével, ekkor célzott rá Cliff
Moore, hogyha így halad, egy
év múlva talán már közös színpadon állhatnak. A zenész betartotta ígéretét és a közös szereplés nem maradt el. A fiatal
paksi gimnazista elárulta, óriási
élmény volt számára, hogy kiváló zenészekkel állhatott ilyen
nívós színpadon, de a koncerttel
kapcsolatban vegyes érzelmei
vannak. Egy lassú, romantikus
dalt kapott, amiben nem tudta
megmutatni a hangjában lakozó
„dögöt” – szerencsére a fináléban már több lehetőség nyílt rá.
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Petrának ugyanis a rock a szíve
csücske, illetve az egyedi műfajú indie rock, amit zenekarával,
a Coffee Ringgel játszanak. Ez
a populárisabb, szabadabb rock
abszolút befogadható, magyarázza az egy éve alakult paksi zenekar énekesnője. Petra egyébként, bár kiskora óta otthonosan
mozog a színpadon, csak három
éve foglalkozik komolyabban
énekléssel. Mindig ki akarta
próbálni a zenélést, de saját bevallása szerint szörnyen rossz
hangja volt. Egy karaokebuliban
döbbent rá, mennyire tetszik
neki ez a műfaj, és azóta fejleszti tudását. Bekerült a paksi
zenei közösségekbe, különböző
stílusokba kóstolt bele. Első zenekara a Bad Luck Babies „koedukált rock ’n’ roll kvartettje”
volt, ami egy év után feloszlott.
Ezután kérték fel a Jack-ki nevű
zenekarban való közreműködésre, velük a Gastroblues és a
Puttonyos fesztiválon is bemutatkozott. Végül a Coffee Ringben talált otthonra, olyan baráti,
zenekari közösségre, ahol közösek a kitűzött célok, és a jövőre
nézve is nagyra törőek a tervek.
Mácsai Zoltánnal és testvérével,
Tamással, valamint Árki Zsolttal alkotnak egy csapatot. Meg-

jelent az első számuk, a Circles,
ami már a Fortuna Rádióban
is hallható. Petra nagyon örül,
hogy egyre több szponzorra
találnak, akik kezdik felfedezni, hogy Pakson is szükség van
támogatásra, ami nélkül elvesznek az önerőből való törekvések. Több alkalommal is megmutatták, mit tudnak, többek
között a Gastroblueson és egy
karácsonyi erőműves rendezvényen is, most pedig lehetőséget
kaptak, hogy a céges majálison
is koncertezzenek. Jelenleg az a
céljuk, hogy minél több helyen
felléphessenek, és minél hamarabb kiadjanak egy kislemezt.
Mivel saját számokon dolgoznak, nehezebb feladat a zenekar
megismertetése, menedzselése,
mint a feldolgozásokat játszó
csapatok esetében. – Az alapvető probléma Magyarországon,
hogy a szolgáltatást nem fizetik
meg, sem egy koncert, sem egy
kislemez esetén, pedig az előadók rengeteg saját energiát fektetnek ebbe – fogalmaz Petra. A
fiatal énekesnő azt mondja, bár
nem lesz főállású zenész, ez nem
csupán hobbi, hanem életforma.
Úgy véli, aki egyszer belekóstol az előadó-művészetbe, nem
tud elszakadni tőle, mindig hi-

ányozni fog számára a színpad
és, hogy saját dalait énekelhesse.
w
Egy „fenegyereket” vártam, ám
egy kisgyermekes édesapa ült
le mellém a kávézóban, mikor
Asztalos Norbertre várakoztam,
akit az országban legtöbben
csak művésznevén ismernek.
Norba úgynevezett elsőgenerációs rapper, aki a ’90-es évek
óta a hazai hiphop születésének
részese. A magyar underground
együttesek egyik korai hírnöke,
a paksi Trogaz már ekkor mozgolódni kezdett, tagjai, Szicsu és
Dzsénosz az 1998-as Fila Rap
Jam elnevezésű tehetségkutatón
elsők lettek. Melléjük szegődött
Asztalos Norbert, így született
a Dózis nevű formáció, amely
a negyedik, egyben utolsó Fila
Rap Jamen (1999) a negyedik
helyen végzett. Az atomsziti
emszík ebben a formációban
felbomlottak, de Norba több lemezt is kiadott velük koprodukcióban: az AtomCity Diktál válogatáson (2007) és az Amíg a
város alszik című albumán is
közreműködtek. Norba azóta is
aktív, lapzártánk idején is koncertre készül, igaz, székhelyét
azóta egy hosszabb budapesti kitérő után visszahelyezte Paksra.
A 2000-es években vidéken nem
volt akkora a mozgástér, mint a
fővárosban és közelebb akart
kerülni a tűzhöz, ezért költözött
el. Most, a családdal, inkább ide
vágyott vissza. – Pakshoz köt
minden gyerekkori élmény, itt
élnek vagy innen származnak
a legjobb barátaim, a klipjeimben is különleges helyszíneket
biztosít a város – fogalmazott
Norba. Mint mondja, most nagyon népszerű a hiphop, de
kommerszebb, populárisabb is
lett, a könnyen emészthető, egynyári slágereket fogyasztják a
nagy tömegek. Ő viszont az inspirálóbb, tartalmasabb szövegek
híve. Még ha ezért nem is tobzódnak a lemezkiadók, Norba
maximálisan elégedett az elért
sikerekkel.
(Folytatás a 11. oldalon)

(Folytatás a 10. oldalról)
A műfajon belüli rivalizálásról
azt mondja, természetesnek tekinthető, hiszen a rap alapvetően párbajműfaj. Ő azonban nem
akar mindenáron idomulni a
közönséghez, vagy nagy számban lemezeket eladni, igaz, az
interneten ma már sokkal könynyebb eljutni a közönséghez,
hamarabb és szélesebb körben
ismertté válhat az ember. Nem
úgy, mint a ’90-es évek végén,
amikor még kézzel rajzolt plakátokkal és koncertturnékkal
próbáltak országos ismertségre
szert tenni. Norba számára ez
azért nem vált izzadságszagú
munkává sosem, mert tudta,
hogy kizárólag a zenéből nemigen lehet megélni. Ma már
hosszú távú céljai budapesti üzletéhez kötik, ami már hat éve
működik. Profilja a külföldi és
hazai hiphop dizájnbrandek forgalmazása. A magyar zenekarok

Fotók: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

nagy többségét öltözteti, ami
egyúttal jó reklám is a cégnek.
Emellett saját ruházati márkát
is épített, aminek grafikai ter-

ve is a sajátja. Hosszútávú célja
az, hogy európai szintű piacra
törjön. Az üzlet megalakulása
óta nagy hangsúlyt fektet arra

is, hogy az underground kiadványok gyűjtőhelye legyen és
támogassa a zenésztársak megjelenéseit.
Matus Dóra

Két éve sincs, hogy gitározik,
mégis országos versenyt nyert
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Valódi őstehetség lehet Kolki Ákos, legalábbis erről árulkodik az eredmény, amit
a váci XIII. Országos Gitárversenyen ért el
úgy, hogy mindössze második éve forgat
gitárt a kezében. Második éve, ha az elsőéves előképzőt is ideszámítjuk. Olyannyira
újonc még, hogy az Oktatási Minisztériumhoz külön kérvényt kellett benyújtani,
hogy Ákos a háromévente megrendezésre
kerülő nívós verseny első korcsoportjában egyáltalán elindulhasson. Pár hét alatt
megmutatkozott a tehetsége és hat-hét
hónap gitártanulás után olyan fejlődést
mutatott, ami indokolttá tette a nevezést,
magyarázza a döntést tanára, Szabados
László. A Paksi Pro Artis Művészeti Iskola tízesztendős növendéke nem is hagyott
kétséget rátermettsége felől: gond nélkül
jutott tovább a területi válogatón, majd a
kieséses rendszerű országos forduló elődöntőjében meg sem állt a döntőig, ahol a
legjobbak között is a legjobbként végzett. A
pécsi területi válogatón négy megye gitárosai gyűltek össze, ahonnan csak a legjobbak
juthattak az országos megmérettetésre. Itt
a kapható 60 pontból 57-et ért el Ákos, így
magabiztosan vághatott neki az országos

fordulónak. Az itt összesereglett hatvan
versenyző hat különböző korcsoportban
indult, a szabadon választott művek mellett kötelező darabokat is játszani kellett
kotta nélkül. Amíg tanára és édesapja lelkesen dicséri Ákost, ő kezébe is ragadja a
klasszikus gitárt és eljátssza azt a két reneszánsz darabot, amivel lehengerelte a zsűrit. Ügyességét figyelve apja, Kolki Tibor
elárulja, a családban senki sem túl muzikális, a nagypapa is csak ötvenévesen kezdett
gitározni, így még büszkébbek Ákos tehetségére. A Pro Artis kisdiákja a verseny előtt
napi két órát gyakorolt, otthon a nagypapa
régi hangszerén penget. Már hároméves
kora óta szeretett volna gitározni, így most
is mindig örömmel ül oda a hangszerhez.
A gyors dalokat szereti, ahol a fogások, a
váltott pengetés kihívást jelentenek. Szabados László szerint a tehetséges növendék
annak köszönhetően érhetett el ekkora
eredményt ilyen gyorsan, hogy a korosztályának megfelelő műveket rendkívül magas színvonalon képes előadni. A művészeti iskolában klasszikus gitár szakon ilyen
siker még nem született, ez a legnívósabb
elismerés.
MD
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Határtalan
együttműködés
Több középiskolából érkezett
csapat a Paksi I. István Szakképző Iskola már hagyományos
diáknapjára, ám ez alkalommal nemcsak Tolna megyéből,
hanem a határon túli Dunaszerdahelyről is, amire a Határtalanul! elnevezésű, külhoni
osztálykirándulásokat és iskolai
együttműködéseket támogató
pályázati program keretében
volt lehetőség. Az egy tanévet
felölelő pályázat két utazáshoz
biztosított forrást. A paksi iskola diákjai tavaly novemberben
jártak a hasonló profilú felvidéki magyar tannyelvű partnerintézményükben, a Szabó Gyula
Építészeti Szakközépiskolában,
ahonnan a közelmúltban érkezett viszontlátogatásra egy
csoport. Programjuk részeként vendéglátóik diáknapján
is részt vettek. A Határtalanul!
együttműködés egyik kötelező
eleme, hogy a felek együtt hozzanak létre valamilyen szellemi vagy tárgyi alkotást. Ennek
eleget téve a paksi középiskola
diákjai kalocsai mintát vittek
falra, a viszontlátogatáskor pedig a vendégek Dunaszerdahely
sziluettjét festették meg.
-gyöngy-

Hét országból érkeztek
a Benedek Elek óvodába
Az utolsó előtti partnertalálkozóhoz érkezett az a
nemzetközi együttműködés,
amelyben hét országgal munkálkodik együtt a Paksi Benedek Elek Óvoda. Ez alkalommal a paksi intézmény volt a
vendéglátó, amelynek munkatársai természetesen testmozgásos programmal készültek,
hiszen ez a projekt központi
témája. A megvalósításhoz a
Comenius-programban nyertek húszezer euró támogatást.
A Paksi Benedek Elek Óvoda
harmadszor vesz részt nemzetközi projektben, amihez ez
alkalommal is a Tempus Közalapítvány partnerkereső szemináriumán találtak társakat.
Az együttműködés munkanyelve az angol, a témája pedig a
testmozgás. A paksi óvodának
horvát, szlovén, ír, dán, spanyol,
német és görög partnerintézménye van, utóbbi fogja össze
a munkát. Az együttműködésnek részei a partnertalálkozók,
amelyek sorában az utolsó
előtti állomás Paks volt. A vendégek ellátogattak az óvoda

Aranyminősítésekkel tértek haza
Szép eredményeket ért el a
Magyar Látványtánc Sportszövetség kvalifikációs versenyén
a Destiny’s Dancers. Bor Andrea csapata öt tánccal indult a
területi fordulón Budapesten,
és mind az öttel tovább is jutott az országos bajnokságra.
A legeredményesebb a felnőtt
korcsoport volt, amely pop kategóriában aranyminősítést kapott, showtáncát pedig ezüsttel
jutalmazták. A junior korcsoport pop kategóriában szintén
aranyminősítést érdemelt ki. A
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legkisebbek, azaz a 3-7 éves korosztály mini korcsoportban előadott showtánc jellegű előadásáért ezüstminősítést kapott, míg
a gyermek korcsoport hiphop
koreográfiája ezúttal bronzot
ért. Bor Andrea, az együttes
alapítója, vezetője, roppant elégedett a kétnapos, maratoni
verseny eredményével, hiszen a
legtöbb táncosnak ez volt az első
versenye, ötnek pedig az első
fellépése. A negyvennégy fős
együttes 38 tagja állt színpadra a
Budakeszi Sportcsarnokban.

mindhárom tagintézményébe,
megnéztek egy vízhez szoktató
foglalkozást a tanuszodában,
majd az ASE Sportcsarnokban
egy mozgásos foglalkozást, valamint a Cseresznyéskert Erdei
Iskolát, ahol erdei kalandtúrán
vettek részt óvodásokkal és
szülőkkel karöltve. Végigjárták
mindemellett Paks nevezetességeit, magyar ételeket kóstoltak, ízelítőt kaptak a magyar
néptáncból, jártak az atomerőmű látogatóközpontjában és
kirándultak Kalocsára, sorolta
a programokat Bosnyák Zoltánné. A Benedek Elek óvoda
vezetője azt is elmondta, hogy
minden segítséget megkaptak
az önkormányzattól a megvalósításhoz. Papadakis Emmanuil
projektkoordinátor úgy látja,
hogy minden országnak hasznos ez az együttműködés, hiszen meglátogatják egymást,

így megismerik az intézményeket, működésüket, az alkalmazott pedagógiai módszereket. Kölcsönösen tanulnak
egymástól, sok tapasztalatot,
ötletet gyűjtenek, ezáltal mindenki fejlődhet. Mindemellett
ízelítőt kapnak az adott ország
kultúrájából, az ott élők mindennapjaiból. A 2013 szeptemberében megkezdett közös
munka végéhez közeledve úgy
érzik, hogy olyanokká váltak,
mint egy nagy család. A folyamatos konzultáció, tapasztalatcsere és partnertalálkozók mellett felméréseket is végeznek a
felek a gyerekek fejlődéséről,
fizikai állóképességéről, illetve
közösen készítenek módszertani gyűjteményeket, valamint
egy kiadványt az adott település
kirándulóhelyeiről. A projektet
júniusban zárják Krétán.
Kohl Gyöngyi

Fotó: Destiny's Dancers

Fotók: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Továbbra is tart a lottóláz
Lapzártánk idején még nem
tudni, szombat este örülhet-e
valaki az ötös lottó főnyereményének, az viszont tény, hogy
hetek óta a szokásosnál hoszszabb a sor a paksi lottózókban
is. Bár nem akkora, amekkorára
számítottunk annak tükrében,
hogy cikkünk írásakor több
mint négymilliárd forint nyereménnyel kecsegtetett az ötös
lottó. 2014 szeptembere óta halmozódik az összeg. A ötös lottó
eddigi legtekintélyesebb hazai
nyereményét, 5,2 milliárd forintot 2003-ban könyvelték el.
Első beszélgetőpartnerünk nem
Magyarországon él, csak némi
nehézség árán tudjuk belőni az
extra summa euróban számolt
értékét. Amikor megkérdezem,
hogy csábítja-e a majd’ négymilliárdos nyeremény, visszakérdez, hogy mennyi is az euróban.
– 133 ezer? Ugyan, egy jobb kocsi ára! – reagál. Tiltakozásomra előveszi a számológépet és
nullákat, tizedesvesszőket számolgatva csak rájövünk, hogy
ennek százszorosáról van szó.
– Na, ez már tényleg szép összeg
– adja meg magát. Amikor arra
kérem, játsszon el a gondolattal,
hogy mégis mire költené, azt
mondja, ő bizony még egy házat
sem vásárolna, hanem kivenne
két év fizetetlen szabadságot és
körbejárná a világot.
Lőrincet éppen azután kapom
mikrofonvégre, hogy feladta az

e hetit. Azt mondja, hogy nagyjából 4-5 éve játszik minden héten állandó számokkal. A nagy
nyeremény nem befolyásolja
szokásait, de – persze – jól jönne. – Nem is tudom – válaszolja a kérdésre, hogy mégis mire
fordítaná. Biztos adakozna is a
hátrányos helyzetűeknek, leukémiásoknak, fűzi hozzá.
– Egyszer lottóztam életemben, amikor hatalmas összeg
volt a tét. Nem játszom, úgyse nyerek. Az unokatestvérem
szokta mondani, hogy a lottó
a hülyék adója. Szerintem igaza van – sommázza véleményét egy újabb válaszadó. Mint
meséli, édesanyja éveken át
lottózott ugyanazokkal a számokkal, ő pedig végignézte,
mennyit aggódott, hogy ki ne
húzzák a számait, amikor egykét esetben elfelejtette feladni.
Nevetve hozzáfűzi, a kollégái is
lottóznak, nélküle. Nagyon dühös lesz, ha megnyerik, ő meg
lemarad a pénzről.
Karesz nagyjából 15 éve játszik,
általában más-más kombinációval, de ő is beleesik néha
az állandó számok bűvöletébe. Olyankor születésnapokat,
egyéb, a család számára fontos
dátumokat tesz fel. – Kettesem
már volt – összegzi az eddigi
mérleget. Nem titkolja, ha nagy
összeg a tét, őt is jobban izgatja, de – mint látja – megmozdulnak rá az emberek, tovább

kell sorban állni a lottózóban.
Ha bezsebelné a milliárdokat,
első dolga lenne kifizetni a lakáshitelt, telket keresni, hogy
megépítse álmai otthonát egy
stúdióval együtt. A munkával is
felhagyna, csak tanulna és persze bejárná a világot is.

jó lenne. – Misi szerint egyébként nem jó ez a konstrukció,
az ötösre túl sok, a többi nyereményre túl kevés pénzt fizetnek.
Őt egyébként kétszer is megkörnyékezte a majd’ fél évszázad
alatt a Fortuna. Négy számot
talált el mind a kétszer, de éppen

A lottóláz miatt bővülő szerencsejáték-piac az állami költségvetést pozitívan érinti: februárig már 6,3 milliárd forint
játékadó folyt be az egész évre tervezett 39,7 milliárdból, míg
tavaly ilyenkor még csak 5,3 milliárd forint volt a bevétel. A
témáról a Világgazdaság közöl cikket. Abban azt írják, hogy az
ötös lottó tavaly szeptember óta halmozódó nyereményalapjának hatására növekvő lottóláz mellett az egymás után nyitó
kaszinók hatása tükröződik a növekvő bevételeken.
A klasszikus ötös lottó több mint fél évszázada, 1957 óta hódít
Magyarországon. Kezdetben lakást, autót, bútorokat sorsoltak
ki, 1991 óta azonban csak pénznyeremények vannak.
A KSH adatai szerint 2014 negyedik negyedévében az alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete Tolna megyében
139226 forint volt. Eszerint egy átlag tolnai polgár 2394 év
alatt tudná megkeresni a rekordnyereményt.
– Minden héten, 45 éve – így
reagál Misi a lottózási szokásaira vonatkozó faggatózásra. Határozottan mondja, hogy nem
befolyásolja a nagy nyeremény,
hetente nyolc darab hatos, tíz
darab ötös lottót vesz és játszik
az eurólottón is. Elsősorban
szórakozásból, hogy legyen valami izgalom, nem a pénz miatt. Annak persze lenne helye,
három gyereke, öt unokája van.
– Tényleg nem a pénz motivál,
megkeresem, ami kell, de azért
a gyerekeknek, unokáknak adni

akkor nem adta fel a szelvényeket. – Pedig nagyon kellett volna
a pénz – fűzi hozzá, de szemmel
láthatóan nem kesereg a majdnem lett vagyon miatt. Közben
megérkező párja megerősíti,
nagy a család, gyerekek, unokák, keresztgyerekek örülhetnének a hirtelen jött segítségnek.
Gyorsan megegyezünk, hogy
én is felkerülök a listára, még a
címemet is megadom, hogy ne
kelljen a keresgéléssel időzni, ha
rájuk mosolyogna a szerencse.
Vida T.
Paksi Hírnök, 2015. április 24. n 13

Fotó: Örökifjú Néptáncegyüttes archívuma

Húsz esztendeje alakult
az Örökifjú Néptáncegyüttes
Egy alkalomra, a gimnázium
alapításának ötvenedik évfordulójára készültünk, álmainkban sem gondoltuk, hogy
folytatni fogjuk, idézi fel Tibai
Ferencné azt a pillanatot, amikor megszületett az Örökifjú
Néptáncegyüttes. Ennek éppen
húsz esztendeje. Az alapítók
ugyanott, a városi könyvtárban
gyűltek össze, hogy megünnepeljék a jubileumot, emlékezzenek a szép pillanatokra
és azokra, akik már nincsenek
közöttük. Valójában az együttes gyökerei sokkal régebbre
nyúlnak vissza. Bézi Sándor
1961-ben alapította a Vak Botytyán Gimnázium együttesét, s ő
volt az, aki az ötvenéves évfordulóra összehívta régi, kedves
táncosait. Már ott, akkor „megpecsételődött a sorsuk”, olyan
fergeteges sikerük volt, hogy
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nem lehetett abbahagyni. Pedig először bizonytalankodtak,
hogy emlékeznek-e lépésekre,
képesek-e eleget tenni az elvárásoknak. Tibai Ferencné Terike azt mesélte, hogy új színt
hozott az életükbe az együttes.
– Visszaröpített bennünket fiatalkori éveinkbe, elfelejtettük
a hétköznapi gondjainkat és
frissen, üdén táncoltuk a Sanyi
által választott táncokat – mesélte. A próbák, hazai fellépések
mellett külföldi kalandokat is
megéltek közösen. Emlékezetes
volt a finnországi fellépés, mert
az volt a legtávolabbi, és azért
is, mert rengeteg élménnyel
gazdagodtak. Teri szerint nagyon izgalmas volt visszamenni
Lengyelországba, ahol 1968ban jártak. Haaz Imréné Gabi
az erdélyi útjukra emlékszik
szívesen, és arra, amikor olyan

vidámak voltak Szlovákiában,
hogy rájuk hívták a rendőröket.
Szerinte egyébként az Örökifjú-titok abban rejlik, hogy legtöbbjük gyerekkora óta ismeri a
társaságot, sok a testvér-, illetve
házaspár. És még valami: az alapító, Bézi Sándor, aki Pach István szavai szerint tanáruk, testvérük, apjuk, barátjuk volt egy
személyben. – Amikor én kezdtem ’64-ben mint elsőéves gimnazista, ő szerettette meg velem
a táncot. Még a kosárlabdával is
felhagytam, pedig nem játszottam rosszul. Amikor Szentesi
Lala bácsi megtudta, minden
tornaórát három kör bukfenccel kellett kezdenünk. Hárman
voltunk az osztályban, Kiss Gábor, Halász Gábor és én – idézte
fel. Azt mondta, a légkör fogta
meg, a szeretet, a gondoskodás,
amivel fogadták őket.

Herczeg József visszaemlékezésében arról beszélt, hogy ez a
szellemiség Bézi Sándor érdeme.
Tőle nemcsak a lépéseket tanulták
meg, hanem azt, hogyan kell táncolni szívvel-lélekkel, teljes erőbedobással, mosolyogva, hogyan
kell közösségben élni, hogyan kell
tisztelni egymást. A találkozón
sorra vette azokat, akiktől mostanáig búcsúzni kényszerültek.
Először a 2003-ban Paks kultúrájáért díjjal kitüntetett alapító, Bézi
Sándor ment el, majd Pach János,
Szinger Imre, Dömötör Jóska,
Száraz Katika, Bagó Katika. Azt
mondta, hogy amikor vezetőjük
magukra hagyta őket, nem tudták, hogyan tovább. A táncot végül abbahagyták, nem vállalnak
fellépéseket, a rendszeres találkozók azonban megmaradtak, mert
– ahogy mondják – barátságuk
örökre szól.
-vt-

Különleges
táncház

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Herczeg József
Még tanácselnök-helyettesként,
1986-ban fogadta Reichertshofen
megkeresését Herczeg József, aki
Stenger Pál mellett állt élére annak a törekvésnek, hogy a német
település és Paks között testvérvárosi kapcsolat szülessen. Azóta,
közel harminc évig gondozta a
város nemzetközi kapcsolatait,
számos szerződés előkészítésének, megkötésének lehetett mentora. A Novovoronyezzsel kötendő szerződés előkészítése már
nem az ő nevéhez köthető, mert
nemrégiben átadta a stafétabotot. A 2014-es választások után,
negyvenesztendőnyi képviselői
munka után a közélettől is visszavonult. Azt mondja, át kell adni
a helyet a fiataloknak, mégpedig
addig, amíg az ember maga áll fel,
nem pedig küldik. Tanácstagként
indult politikusi pályafutása, később tanácselnök-helyettesként,
polgármesterként, alpolgármesterként, képviselőként dolgozott,
elnöke volt a Paks Városért Mozgalomnak, tanácsnokként munkálkodott a városért. Azt mondja, a testvérvárosi kapcsolatok az
elmúlt tizenkét évben élénkültek
meg igazán, a város anyagi támogatásának köszönhetően gazdag
tartalommal megtöltve. A hoszszú évek alatt a baráti települések
lakói vagy negyven alkalommal
találkoztak. Nemrégiben Kézdivásárhelyről és Viskről érkezett

delegáció, a diákok a Ki mit tud?
nevű tehetségkutatón is részt
vettek. Látogatásuk alkalmával
természetesen nem maradt el a
régi ismerősökkel való találkozás,
azonban nem tanácsnoki hivatalában, hanem immár a borklub elnökeként látta vendégül
barátait Herczeg József. – Ezek
életem szép pillanatai, amelyeket megtartok és nem is akarok
elfelejteni soha – mondja emlékeit visszaidézve. Ugyanilyen
örömmel gondol arra, hogy az
Örökifjak Néptáncegyüttes alapításának húszéves évfordulóját
ünnepelték. Az, hogy a születésnapon együtt nosztalgiáztak
a szép pillanatokról, egyáltalán
nem rendkívüli alkalom, a tánccsoport alapító tagjai a mai napig
havi rendszerességgel találkoznak. Emlékeznek azokra, akik
már nincsenek köztük, együtt
ünneplik a neves napokat, vagy
csak megpihennek Herczeg József présházában. A színpadot
akkor hagyták ott, amikor vezetőjük, Bézi Sándor is elment.
Összetartó csapatot alkot a Paksi
Borbarát Kör huszonöt fős tagsága is. Minden hónap második
péntekére szerveznek találkozót,
ahol egy-egy borász mutatkozik
be, többek között a város borát
is jegyző termelő. Herczeg József
a borklubba is meginvitál annak
ellenére, hogy a belépést szigorú

szabályokhoz kötik. A férfiklub
előírásai szerint ugyanis nő nem
teheti be a lábát a „szentélybe”,
de még vizet, sört, pálinkát, meleg ételt, kávét sem lehet bevinni. Barátaival mindennap úszni
jár, örül, ha a régiek megállítják
egy-egy szóra a piacon. – Ha a
feladatok csökkennek is, az emberektől nem szabad elszakadni.
Csak annyi a vágyam, hogy viszszaköszönjenek az emberek, ha
rájuk köszönök, mert ez azt jelenti, hogy elfogadnak. Az elmúlt
időszak munkáját minősíti, ha
az emberek beszélgetnek velem,
mert akkor nem követtem el túl
sok rosszat – mondja. Szívügye,
hogy megvalósuljon a Prelátus
és a Városháza felújítása, és hogy
a kerékpárút elkészüljön a 6-os
főút mellett a gátig. – Bár a költségvetésben keletkeztek hiányok,
remélem, hogy a fejlesztések
a megszokott ütemben haladhatnak. Remélem, megépül az
atomerőmű, amivel együtt több
pénz áramlik Paksra, a pénzek
elosztása pedig igazságosabb lesz,
mint napjainkban – nyilatkozik.
Hozzáteszi, azoknak, akiken ez
múlik, el kell gondolkodniuk,
hogy ha az ország büszkesége az
atomerőmű, akkor Paksról sem
pénzeket kell elvonni. Mindenkinek látnia kell, hogy csakis egy
virágzó városban lehet virágzó
vállalatot működtetni.
-md-

Különleges családi táncházba
várta diákjait, a szülőket és az érdeklődőket a Bezerédj és a Deák
Ferenc iskola: az Ürgemezei
Strandfürdő alatti szórakozóhelyen mulathattak együtt egy sikeres pályázatnak köszönhetően.
A két intézmény közösen nyert a
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ által kiírt pályázaton a
rendezvény megvalósítására. Az
elsőként, de a tervek szerint nem
utoljára megszervezett, nagy sikerű programon négy civilszervezet
– a Duna Party Táncklub, a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Tánccsoport, a Paksi Szarkaláb
Táncegyüttes és a Csillag Showtánc Egyesület – közreműködésével táncbemutató és tánctanulás is
várta a résztvevőket.

Olvasóvá
nevelnek
A mai gyermekek másképpen
viszonyulnak a könyvekhez. Ahhoz, hogy olvasóvá váljanak, sok
olvasásélményt kell nekik adni,
meg kell kínálni őket korosztályuknak megfelelő, számukra
érdekes irodalommal, meghagyva nekik a választás lehetőségét
– fogalmazott dr. Gombos Péter
a könyvtárosok világnapja alkalmával rendezett szakmai konferencián a Paksi Pákolitz István
Városi Könyvtárban. A Magyar
Olvasástársaság elnöke mellett
Tancz Tünde és dr. Fekete Richárd
szerepelt az előadók között a második alkalommal megrendezett
találkozón, ahová könyvtárosokat és pedagógusokat vártak, a
téma pedig az olvasóvá nevelés
volt. A paksi könyvtárban folyamatos törekvés, hogy olvasóvá
váljanak a gyerekek, rendszeresen
szerveznek olvasásnépszerűsítő
programokat a Kincskereső Gyermekkönyvtárban. Legutóbb Berg
Judit író könyveihez kapcsolódóan hirdettek olvasópályázatot,
amelynek eredményhirdetését a
napokban tartották.
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Sport

Réka a felnőtt válogatottban
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Hangyási László, az ASE dzsúdó
szakosztályának vezetőedzője
három hete még csak mint lehetőséget említette, azóta Pupp
Réka tagja lett az európai játékokra (EJ) utazó magyar válogatottnak. Az első európai
játékokat Azerbajdzsánban rendezik június 25. és 28. között,
ez lesz egyben az idei cselgáncs
Eb-helyszíne. Az Eb-n minden
ország 9-9 dzsúdóst nevezhetett,
az európai játékok kvalifikációs rendszere alapján azonban
Magyarország eredetileg csak

hat férfi és három nő indítására
lett volna jogosult, ami jelentősen rontotta volna a magyarok lehetőségeit az olimpiai
kvalifikációs sorozatban. Végül
a férfiaknál teljes, kilencfős csapat, míg a nőknél három helyett
hét versenyző indulhat. Az ASE
sportolói közül Pupp Réka (48
kg), Csoknyai László (81 kg),
Cirjenics Miklós (100 kg) és Bor
Barna (+100 kg) utazhat Bakuba.
– Titkon reménykedtem a felnőtt válogatottságban, nagyon
örülök, hogy bekerültem a csa-

patba – mondta el Pupp Réka.
Az Atomerőmű SE cselgáncsozója hozzátette: – Ez a felkészülést nem befolyásolja jelentősen,
inkább az érettségit, sűrű lesz a
programom. Április utolsó hétvégéjén junior ob lesz, rá egy hétre Zágrábban felnőtt Grand Prix.
Ahogy hazaérek, hétfőn már írásbeli érettségi, aztán felkészülés
az európai játékokra, és tanulás,
mert az EJ miatt egy héttel korábban kell szóbeliznem – mondta
el a Paksi Hírnöknek az ASE 18
éves versenyzője.
-kj-

Harmadik helyről vág neki
a rájátszásnak az ASE
Véget ért a férfi kosárlabda NB
I. felsőházának középszakasza,
az alapszakaszt nyerő ASE a
Szolnok és a Kecskemét mögött a harmadik helyen végzett,
így a középházból első helyen
feljutó Szombathely ellen kezdi
a rájátszást.
A sérülések tizedelte paksi csapat az utolsó mérkőzésig versenyben volt a második helyért,
ami a Sopron elleni idegenbeli,
majd a Szolnok elleni hazai győzelemnek volt köszönhető. Mind
a két mérkőzésen jó volt a paksi
dobóforma, kiválóan céloztak
távolról a játékosok.
Az utolsó idegenbeli mérkőzést Kaposváron játszották a
Dzunics-tanítványok, ahol nagy
küzdelemben, az utolsó percekig
partiban voltak. Ezen a találkozón kijött az ellenfél magassági
fölénye, a KKK egyértelműen a
lepattanó labdák megszerzésének köszönhette a győzelmet.
Kaposvári KK–ASE: 97-92.
A Szolnok az utolsó forduló
előtt már bebiztosította első helyét, így a második hely sorsa az
ASE–Kecskemét összecsapáson
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dőlt el a Gesztenyés úton. Az
első negyedben még jól tartotta magát a paksi csapat, utána
azonban a vendégek akarata érvényesült. Az utolsó felvonásban
már 18 ponttal is vezettek a lilafehérek, de egy huszáros hajrával
sikerült 60-65-re felzárkózni Kovács Ákoséknak a 39. percben. A

hátralévő időben már csak egy
vendég hárompontos esett be,
ami végleg eldöntötte a mérkőzést. ASE–KTE-Duna Aszfalt:
60-68.
Míg a Sopron, a Szolnok és a Kaposvár ellen is kiválóan, 50-60%
körüli hatékonysággal dobták a
hárompontos kosarakat az ASE

játékosai, addig a Kecskemét ellen ez a mutató csak 21%-os volt.
A rájátszásban a középházból
első helyen feljutó Szombathelyi
Falco Trend Optika KC lesz az
ASE ellenfele, a párharc az egyik
fél három győzelméig tart. A rájátszás első mérkőzésén: ASE–
Szombathely: 93-69.
joko
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Paksi FC II.: a feljutás a cél
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

A második helyen áll a Paksi
FC II. a Tolna megyei első osztályú labdarúgó-bajnokságban
19 fordulót követően. A zöldfehérek egyetlen ponttal ma-

radnak el a listavezető Bonyhádtól és azonos pontszámmal,
47 ponttal állnak a harmadik
Dombóvárral. Éles tehát a harc
az NB III-ba történő feljutásért,

a sorozatból még hét mérkőzés
van hátra. Éger László csapatkapitány mindenképpen szeretné megnyerni a bajnokságot.
– Akadnak nagyarányú győzelmeink, de nekünk mindig
két lábbal kell a földön állnunk,
hogy elérjük a célunkat – fogalmazott a csapatkapitány a
Kölesd elleni 6:1-es győzelem
után. A Dombóvár elleni rangadón a 18. játéknapon 1:1-es
döntetlent ért el idegenben az
együttes, majd legutóbb hazai
pályán 12:0-s siker következett
az Őcsény ellen.
Osztermájer Gábor edző szerint bár ősszel egy-két nem
várt vereség is becsúszott,
mostanra egyenesbe ért a csapat. – A fiatalok többségének
jelenleg ez az osztály biztosít
játéklehetőséget, de felfelé törekszünk. Remélem, a gazdasági háttér is meglesz ahhoz,
hogy jövőre már az NB III-ban
indulhassunk. Ezen a szinten
a koncentráció fenntartása a

legkomolyabb feladat. További
nehézség, hogy három helyről, három különböző csapatból érkeznek ide a játékosok
– értékelt az edző. Az első hely
sorsáról döntő meccset, a PFC
II.–Bonyhád találkozót a kiírás
szerint május 2-án 10 órakor
rendezik a Fehérvári úti stadionban.
Faller Gábor
Előbb 2:0-ra győzött a Paksi
FC hazai pályán a Pécs
ellen, majd 2:0-ra kikapott
Debrecenben az OTP Bank
Liga legutóbbi két játéknapján. Csertői Aurél együttese 24 fordulót követően
továbbra is az ötödik helyen
áll a bajnoki táblázaton. A
PFC a következő fordulóban Kecskeméten vendégszerepel. A mérkőzés április
25-én 18.30-kor kezdődik,
melyet a Paksi Kistérségi
Televízióban hétfőn 17.30tól felvételről láthatnak.

Beindult a futószezon
A tavaszi időszakban egymást
követik a futóversenyek az országban. A paksi szervezésű
Atom100 Plusz sorozat a februári kaposvári megmérettetés után
áprilisban Baján folytatódott. A
félmaratonon több mint ötven
atomvárosi sportoló húzott futócipőt a nyárias melegben. – Egyegy nagyobb verseny közeledtével mindig több futó vesz részt
a közös vagy egyéni edzéseken.
Az Atomcsigák hetente három
alkalommal róják a kilométereket, hozzájuk is sokan csatlakoznak – mondta el Scheffer

István, az Atom100 Plusz sorozat
főszervezője. Májusban újabb két
nagyrendezvény lesz: Pakson az
UltramarAtom, míg Szekszárdon az Atom100 Pluszon belül a
Borvidék Félmaraton. A nevezési
listák mindkettőre hosszabbak a
tavalyinál. A paksi rendezvény
érdekessége, hogy újabb négy
távval színesítették a repertoárt,
még szélesebb a választék. A
szekszárdi verseny kemény dió,
komolyan készülni kell rá, mivel ma Magyarországon az egyik
legbrutálisabb, több száz méteres
szintkülönbségű pálya. Ide Paks-

ról közel száz versenyzőt várnak.
A futókat, egészen pontosan a
terepfutókat június első hétvégéjén is várják a Csengey Dénes
Kulturális Központ melletti füves területre, ugyanis első alka-

lommal rendezik az AtomCross
elnevezésű futóversenyt, erre is
várják a nevezéseket. A programokról bővebben az atomfutas.
hu honlapon tájékozódhatnak.
-efgé-

Egy híján kilencszázan teljesítették a Fuss, ússz kerékpározz a
gyermekedért! sorozat futáspróbáját az Ürgemezőn. A sorozatot
a Paksi Sportegyesület szabadidősport szakosztálya szervezi,
az intézmények sportszervásárlási utalványokért küzdenek. A
záró esemény a kerékpározás lesz május 9-én, gyülekező a Duna
Hotel parkolójában. Az ünnepélyes összesített eredményhirdetést és az értékes sportszervásárlási utalványok átadását a városi
gyermeknapon rendezik.

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

Egész évben választékos étlappal, széles kínálattal,
udvarias kiszolgálással és menüfőzéssel várjuk
kedves vendégeinket, igény esetén ingyenes
ételkiszállítást vállalunk.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu
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A tisztességgel elvégzett munkában bíznak
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Hétvégente már megszokott látvány az ESZI Sportcsarnok zsúfolt parkolója, ilyenkor szinte
biztos, hogy a Paksi Kézilabda
SE valamelyik csapata játssza
bajnoki mérkőzését. Az egyesület helyzetéről és terveiről
kérdeztük Oldal Ottó szakosztályvezetőt.
– A férficsapat sok változáson
esett át a klub indulása óta. Mi az
elvárás velük szemben?
– A Paksi Kézilabda SE hosszú
évek vajúdása után, 2011 nyarán

deklaráltan utánpótlás-nevelő
egyesületként született meg. A
kezdeti, főleg gazdasági természetű nehézségek hatására néhányan már az induláskor megfutamodtak, nehéz helyzetbe hozva
ezzel az időközben a Bács-Kiskun
megyei bajnokságba benevezett
csapatot. Az első év az életben
maradásért folytatott küzdelem
jegyében telt el, apró sportszakmai és gazdasági sikerekkel tarkítva. Közben leraktuk az ifjúsági
csapat alapjait, sikeres tao-pályázatunkkal egy szerényebb ösz-

szeghez jutottunk és valamelyest
sikerült stabilizálni támogatói
hátterünket. A 2012/13-as idényben visszatértek Kunszentmiklósról a Pach-fivérek is. Sikerült egy
sokra hivatott, ütőképes csapatot
összerakni, de néhány kiugró siker után az eredmények elmaradtak a várakozástól és ez morális
válsághoz vezetett. Az első csapat
meghatározó játékosai 2013 nyarán eligazoltak vagy abbahagyták
a kézilabdát. Ekkor újra szinte
a nulláról kezdhettük az építkezést, de szerencsére még időben
visszatértünk alapfeladatunkhoz,
az utánpótlás-neveléshez. Továbbra is meghatározó szerepet
kívánunk betölteni Tolna megye
kézilabda-utánpótlásának nevelésében és régiónk sportéletében. A
felnőtt csapat bajnoki szereplését
teljes mértékben alárendeljük ennek a hosszú távú munkának, az
idei évben így az eredményesség
másodlagos szempont.
– Hogy teljesítenek a fiatalok?
– 96 regisztrált igazolt játékosunk
van, ebből közel 50 aktív utánpótláskorú férfiversenyző (1995
és 2004 között születettek – a
szerk.). A számok önmagukért
beszélnek. Az országos gyermekbajnokságban a 2000-es, az
országos serdülőbajnokságban az
1998-as, a Tolna megyei serdülő
bajnokságban az 1999-es korosztályban egy-egy csapatot versenyeztetünk. A legtehetségesebb
gyerekek a felnőtt keretben is
egyre több szerephez jutnak. Az
utánpótlásgárda fejlődése csaknem töretlen, rájuk épülhet a jövő
nagy csapata. Ebben a munkában
fontos mérföldkő lesz a 2015/16os idény. Új vezetőedzőnk is van,
akinek feladata, hogy egységes
szakmai és nevelési elvek mentén
dolgozzon tovább a férfi és női
szakosztály minden korosztálya.

TEMETKEZÉS

Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., a régi helyen
Telefon/fax: 75/311-065
Irodavezető: Wágner Aranka
Készenlét 0–24 óráig: Paks: 30/936-3255, Dunaföldvár: 30/9572-739
w w w. p a n t a r t e m e t ke z e s . h u
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(Misael Iglesias Povea, a legendás kubai válogatott egykori kapusa profi pályafutása befejezése
után átvette az egyesületnél folyó
szakmai munka irányítását. A
következő szezonban már a játékára is számít a csapat – a szerk.)
Stratégiánk része, hogy a serdülőcsapatból „kiöregedett” utánpótláskorú játékosokra épülő
férfi felnőtt csapat a 2015/16-os
bajnoki szezonban minél több
mérkőzést játsszon, kellő tapasztalatot szerezzen a Bács-Kiskun
megyei regionális és a Tolna megyei felnőtt bajnokságban, majd
öt éven belül kivívja az NB II-es
indulás jogát. Szeretnénk a közeljövőben a régió tehetséges gyerekeit minél nagyobb létszámban
a PKSE munkájába bevonni.
Jelenleg már négy szekszárdi játékosa van az U14-es fiú gyerekcsapatnak. És ez csak a kezdet.
Az akadémiai rendszer még sok
lehetőséget rejthet számunkra is.
– A női csapat már szerves részévé
vált a klubnak.
– A női gárda integrálása az
egyesület működési modelljébe
sikerrel járt. Az őszi elbizonytalanodást követően a csapat a tavaszi
szezon kezdetére friss impulzusokat kapott az új edzői gárdától
és ez azonnal éreztette jótékony
hatását. A jelenlegi szűkös játékoskerettel idővel a Tolna megyei
bajnokság
középmezőnyéhez
kívánunk felzárkózni, majd a
nyáron mennyiségi és minőségi
változásokat tervezünk. A lányok
nagyon motiváltak, lelkiismeretesen dolgoznak, jelenlétük pozitív
hatással van a férfijátékosokra is.
Mostanra mindenki belátta, hogy
csak a tisztességgel elvégzett, kőkemény munkában bízhatunk.
Ehhez az alapokat már sikerült
lerakni.
Kovács József

Bronzérmes gépírólány
Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

Valamivel több mint 4000 leütéssel 10 perc
alatt a harmadik helyen végzett a Bécsben
rendezett nemzetközi ifjúsági gépíróversenyen Rácz Anikó. Az ESZI 12. D osztályos
diákja ennél gyorsabb, jobb teljesítményre
is képes, de érthető módon nagyon izgult,
ez volt az eddigi legjelentősebb versenye,
és ez lett a legjobb eredménye. A versenyre

országos versenyeredményük alapján két
lányt hívtak Magyarországról, Ancsi volt
az egyik. Eltekintve az izgalomtól, nagy
élmény volt számára a verseny beleértve
azt is, hogy vonattal utaztak ki az osztrák
fővárosba és megnézhették a legfontosabb
látnivalókat, sőt még színházban is jártak.
Nagy Éva, a villámkezű diáklány felkészítője nagyon büszke tanítványára, aki – mint
elmondta – szövegszerkesztésben is kiváló. Ebben egyébként a paksi Energetikai
Szakközépiskola a hazai élmezőnyben van,
gyakran hallják, ha megjelennek egy versenyen, hogy „ja, ha itt vannak az ESZI-sek,
elviszik az első helyeket”. Nagy Éva reméli,
hogy az idei világbajnokságon sikerül a róluk alkotott képet tovább fényesíteni, bízik
benne, hogy négy-öt diákjukat be tudják
nevezni. Köztük lesz Ancsi is, akinek éppen
ezért húzósak lesznek a következő hetek:
előbb az érettségi, aztán a vb, amit egyébként idén ötvenedszer éppen Budapesten rendeznek, augusztusban pedig angol
nyelvvizsgát szeretne tenni. Bár tanulják
az iskolában a gépírást, a szövegszerkesztést, sok külön gyakorlásra van szükség. A
bronzérmes gépírólány szívesebben használ

A 13. alkalommal megrendezett
országos amatőr protokoll versenyen
Bata Cintia, Lénárt Nikolett és Salihu
Gentiana képviselte idén az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumot. A
csapatokra az elődöntőben egy komplex
rendezvényszervezési feladat várt. Egy
külföldi delegáció számára kellett protokolleseményekkel – sajtótájékoztatóval,
szerződés-aláírással – tűzdelt háromnapos programról gondoskodni. Nagy Éva,
a diákok felkészítője azt mondta, nagyon
összetett tudást, képességeket igényelt
a feladat. Ugyancsak szerteágazó volt a
döntőben velük szemben támasztott követelményrendszer. Történelmi témájú
és gasztronómiai feladatok tarkították a
versenyt, amelyen végül a hatodik helyezést szerezte meg az ESZI hármasa.
online felkészítő programot, de természetesen papírról is szokott másolni, sőt angolul
és németül is gépel. Azt mondja, nagyon
szereti és reméli, hogy majd a munkája során is tudja hasznosítani a gépírást.
Vida T.

Környezeti nevelés óvodáskortól
Zöld Óvoda Információs Napot
tartottak a Paksi Benedek Elek
Óvoda Hétszínvirág Tagóvodájában. A szakmai program
az Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet által elnyert pályázati
programban valósult meg, a Pécsi Zöld Körrel együttműködő
Zöld-Híd Alapítvány szervezésében azért, hogy segítséget
nyújtsanak a dél-dunántúli régióban Zöld óvoda címre pályázó intézményeknek. Az információs napok helyszínéül olyan
gyermekintézményeket választanak, amelyekben hosszú idő
óta példaértékű tevékenységet

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

folytatnak a környezeti nevelés
terén. A paksi tagóvoda a találkozón bemutatta tevékenységét,
aminek része egyebek mellett,
hogy minden csoportszobában
van természetsarok, rendelkeznek természetbúvár-szobával,
az udvaron pedig környezeti
nevelési tanösvényt hoztak létre. Az ingyenesen igénybe vehető, hasznos információkat, ötleteket adó információs napok
mellett szakmai anyagokkal,
módszertani segédletekkel is
támogatják a szervezők a Zöld
óvoda címre pályázó intézményeket. Zöld óvoda címmel

azon nevelési intézményeket ismerik el, amelyek a mindennapi
gyakorlatukban megvalósítják a
környezet- és egészségtudatos
magatartásra, életvitelre nevelést. Pályázatukban tényekkel
és adatokkal kell alátámasztaniuk tevékenységüket, eredményeiket, és meg kell felelniük a

kiírásban megfogalmazott kritériumrendszernek. Amelyik
intézmény legalább kilenc esztendőn át folyamatosan bizonyította elkötelezettségét nevelő
és fejlesztő munkájával, szintén
pályázati úton elnyerheti az
Örökös zöld óvoda címet.
Kohl Gyöngyi

Pakson,
az Ősz utcában
garázs eladó.

Telefon: 20/953-6485
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Nagyobb
lakásba
költözne?

A Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
felhívja a Tisztelt ügyfelek ﬁgyelmét, hogy
2015. április 1-jétől megkezdte

OTP FIX 5
Lakáshitel
Akció

a Takarék
Kiváltó Hitel

THM
4,48%9,55%**

Számoljon velünk!
Válasszon az OTP Bank 5 évenként fix kamatozású
lakáshitelei közül, most O Ft induló banki díjjal!*
A díjkedvezményes akció időtartama: 2015. március 23-tól visszavonásig, de legkésőbb 2015. április 30-ig.
A THM mértéke a FIX 5 lakáshitel konstrukciókra vonatkozik, 5 millió Ft hitelösszegre és 20 éves futamidőre.
További díjkedvezményes hitel ajánlatok, valamint részletes feltételek:
www.otpbank.hu • 06 1/20/30/70 366 6666 • 06 40 366 666
*A 0 Ft induló banki díjak kedvezményével – ügyletenként egy ingatlan fedezet esetén – az ügyintézési díjat, a fedezetkezelési költséget, továbbá
a folyósítási díjat nem kell megfizetni, valamint a hitelbiztosítéki érték-megállapítási díj (egy érték-megállapítás esetén) összegét a szerződéskötést
követően az OTP Jelzálogbank visszatéríti az ügyfél részére.
**A THM a 2015. március 1-jén érvényes kondíciók alapján került meghatározásra az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével,
a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A feltüntetett THM értéke 2015. március
31-ig érvényes, ezt követően változhat.
A tájékoztatás nem teljes körű. Részletes feltételekért látogasson el bármelyik bankfiókunkba, illetve tájékozódjon a honlapon közzétett vonatkozó
Üzletszabályzatokból és Hirdetményekből! A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Az OTP Jelzálogbank Zrt. által folyósított hitel esetében közvetítőként
az OTP Bank Nyrt. jár el. Az ingatlanhitel igénybevételéhez lakásbiztosítási szerződés megkötése vagy megléte szükséges.

forgalmazását.
Amennyiben Ön rendelkezik a devizahitelét
folyósító bankjától forintosítási ajánlattal,
keresse fel kirendeltségünket egy kedvező
ajánlatért. Akár egyedi ajánlatot is adunk!
Szabad felhasználású kiváltó hitelek esetén
a THM 5,71–7,05%
lakáscélú kiváltó hitelek esetén
a THM 4,65–5,98%.

5000 ft kedvezmény,
CSAK NEKTEK!

Microsoft
Lumia 532

19 990 Ft
• új kártyás csomagban
• 5000 Ft azonnali feltöltés esetén
• Jutalom: 6x500MB Hipernet
az első, min. 3000 Ft-os feltöltéskor

kuponkód: 10374241081077
Az ajánlat 2015.04.30-ig vagy a készlet erejéig érvényes, meghatározott Telenor üzletekben.
A feltöltésért járó jutalom Hipernet belföldön használható fel. További részletek a kijelölt üzletekben.

Ajánlatunk csak a kijelölt
Telenor üzletekben, kuponkóddal együtt érvényes!

Paks

Dózsa György u. 13.

