Gyakori vendég Pakson dr. Bálint József, Kalocsa polgármestere. A városvezető
úgy véli, az erőműbővítés apropóján itt az ideje, hogy közelebb hozzuk egymáshoz a Dunántúlt és Bács megyét.
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Kétszáznál is többen
virtuskodtak
14. oldal

KÁRTALANÍTÁSI
BETÉT EBKM 3,5%
Lakossági 90 napos egyszeri lekötés esetén
A fiók elérhetősége:
75/511-240
paks@mecsektakarek.hu

új, kártalanításból származó forint számlabetétre
összeghatártól függetlenül.
Az akciós betét további feltételeiről érdeklődjön fiókjainkban!

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

Megszépül az Eötvös utca
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Megkezdődött az Eötvös utca
felújítása, a faltól falig beruházás első napjaiban a kertészeti
bontást végezték el, ami elkerülhetetlen volt a további munkála-

tokhoz. Az eltávolított növényzet
helyett új fákat, cserjéket fognak
telepíteni az építési munkák végeztével. A következő lépés a
beton útburkolat felbontása, ami

csupán néhány napot vesz igénybe, majd a villany, a távközlés és
a kábeltévé vezetékeit leviszik
a föld alá, megújítják a vízvezetékrendszert, kicserélik a házi
bekötéseket. Azután a járdák felújítása és a szegélyépítés következik, majd az új útburkolat kialakítása. Megújul a közvilágítás,
kicserélik a csatornafedlapokat,
a csapadékvíz elvezetése pedig
új folyókák segítségével valósul
meg. A munkaterület átadását
megelőzően lakossági fórumot
tartottak, ahol leginkább az ingatlanok megközelíthetősége és
a munkálatok ütemezése iránt
érdeklődtek.
Pupp Gábor, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának csoportvezetője úgy tájékoztatott,
hogy a több hónapot felölelő
kivitelezés idején lesz forgalomkorlátozás, illetve a közműveket
érintő munkálatok idején teljes
útzárra kell számítani. A kom-

munális hulladék elszállítását
úgy oldják meg, hogy a generálkivitelező DC Dunakom Plusz
Kft. munkatársai a kukákat kiviszik az utca végére, illetve a kiürített hulladéktároló edényeket
vissza is viszik a házakhoz. Emiatt azt kérik a lakosoktól, hogy
kukájukra írják rá a házszámot,
így az elszállítások után mindenki a sajátját kapja vissza. A
zöldhulladékgyűjtés mikéntjéről még egyeztetnek a szolgáltatóval. Puskás János, a kivitelező
cég ügyvezetője kiemelte, hogy
a forgalomkorlátozásról, a teljes
útzárról, illetve a munkálatok
miatt várható áramszünetről,
vízhiányról időben értesítik a
lakosságot. Az Eötvös utca teljes
felújítása nettó 144 millió forintba kerül, amit az önkormányzat
a költségvetéséből biztosít. A
munkálatokkal a tervek szerint
decemberre végeznek.
Kohl Gyöngyi

Dinamikusan fejlődő, budapesti székhelyű autóipari beszállító cég keres TOLNAI telephelyére munkatársakat az alábbi pozícióra:
GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ
Feladatok:
• A termékek összeszerelése a munkautasítás alapján
• Szükséges minőségi ellenőrzések elvégzése
• Munkakezdés előtt és végén a gyártási dokumentációk pontos kitöltése
• Munkaállomás, és annak területén az általános rend és tisztaság fenntartása
Elvárások:
• 8 általános iskolai végzettség
• folyamatos munkarend vállalása
• erkölcsi bizonyítvány.

RÉSZLEGVEZETŐ
Feladatok:
• műszakvezetők munkájának irányítása, felügyelete
• termelési tervek megvalósulásának biztosítása, feladatok ütemezése
• termelésirányítási feladatok elvégzése
• a gyártás során felmerülő problémák megoldásában való aktív részvétel
• jelentések, dokumentációk készítése
• éves ütemezési tervek készítésében aktív részvétel
• gépek/szerszámok műszaki felügyelete
• együttműködés a többi részleggel/ üzemegységekkel
Elvárás:
• Legalább középfokú műszaki végzettség
• Vezetői készség
• Nagyfokú munkabírás, terhelhetőség

MŰSZAKVEZETŐ
Feladatok:
• termelési műszak irányítása
• napi termelési folyamatok alakulásának ellenőrzése, megvalósulásának végrehajtatása
• munkahelyi rend és ellenőrzés betartatása
• a gyártás során felmerülő problémák megoldásában való aktív részvétel
Elvárás:
• Középfokú műszaki végzettség
• folyamatos munkarend vállalása

KARBANTARTÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ
Feladatok:
• finommechanikai gépek karbantartása, beállítása
• műanyag ipari gépek karbantartása, beállítása
• szerszámok cseréje, karbantartása
Elvárások:
• rugalmasság
• informatikai alapismeretek
• többműszakos munkarend vállalása
• Tolna és környéki lakóhely

Előny:
• „B” kategóriás jogosítvány

Előny:
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• szakirányú végzettség
Amit nyújtunk:
• fejlődési lehetőség
• biztos háttér
• versenyképes juttatás.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük önéletrajzát
a demko.judit@interplus.hu email címre juttassa el. További információ: 74/565-537
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Kiemelt
beruházás
lett Paks II.

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Gondozott képet mutat a város
A vallási évfordulókhoz kapcsolódóan idén a templomok
környezetére fókuszál kiemelten
a Virágos Magyarországért pályázat zsűrije, amely Pakson is
bejárást tartott a napokban. Az
értékelés első körében a szervező Főkertészek Szövetsége, valamint a Magyar Turizmus Zrt.
által delegált szakemberek, Katz
Zoltánné, Szekszárd főkertésze
és környezetmérnök kollégája, Rohr Adrienn járták végig
a várost. Amint Katz Zoltánné
elmondta, a zsűri az idei, illetve
a korábbi évek kiegyenlített teljesítménye alapján továbbküldi
azokat a pályázatokat, amelyek
újabb értékeléssel országos zsűrizés elé kerülhetnek. Ezeket a településeket újralátogatják a szakemberek, a győztes pedig jövőre
képviselheti hazánkat a nemzetközi mezőnyben is. Amint Katz

Zoltánné mondja, őt magát nagy
meglepetés nem érte, hiszen nem
először veszi górcső alá a várost,
amely egyébként otthona is egyben. Kifejtette, hogy Paks zöldfelületein látszik a tudatos gondozottság, és az is példaértékű,
hogy az utcafelújítások teljes körűek, az út-, járda- és közműfelújítás mellett a zöldfelületek rendezését is magukba foglalják. Tell
Edit alpolgármester azt mondta,
azért is öröm, hogy folyamatosan megméretteti magát a város,
mert a zsűrizésnek köszönhetően folyamatos visszacsatolást
kapnak annak külleméről, rendezettségéről, a kollégák munkájáról. A paksi bejárás során a
szakemberek megtekintették a
Hétszínvirág tagóvodát, a Szedres utcai tömbbelsőt és a Sárgödör teret, valamint az ürgemezei
futópálya és fitneszpark környé-
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két, illetve a verseny idei fő témájához illeszkedően a Szentlélek,
illetve az evangélikus templom
környezetét is.
Klézl Terézia, Paks főkertésze
elmondta, a zsűri a jelenlegi
fejlesztések mellett a jövőbeni
tervekről is tájékozódhatott. Beszámolt róla, hogy elkészültek
a Váci utcai tömbbelső felújítási
tervei, ősszel indulhat is a beruházás. Az ürgemezei parkerdő
további fejlesztése is napirenden
van, idén a világítással, jövőre a
tó vízproblémájának megoldásával foglalkoznak. Hozzátette,
Pakson az intenzíven gondozott
terület nagysága eléri a mintegy
30 hektárt, ennek kezelése meghatározott terv alapján zajlik. A
virágosítás minden év januárjában a virágágyak tervezésével
kezdődik, a növények kiültetése
május közepétől történik. A választásnál meghatározó szempont a virágok klimatikus igénye,
de az is, hogy lehetőség szerint
hazai kultúrákat válasszanak,
a polgármesteri hivatal előtti
virágágyban például kizárólag
hazai fajták találhatóak. Idén
Paks mellett Attala, Dombóvár,
Grábóc, Ozora és Udvari méreti meg magát Tolna megyéből
a környezetszépítő versenyen,
amelyre országszerte több mint
200 település nevezett. A fődíj
Magyarország képviselete a jövő
évi Európai Virágos Városok és
Falvak Versenyében.
MD

Nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a kormány a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartására
irányuló és a vele kapcsolatos
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket, írta
meg a Magyar Távirati Iroda. A
kormányrendelet szerint az eljárás megindítása előtt benyújtott
kérelemre a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig
felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.
A kormányrendelet meghatározza a vonatkozó közigazgatási
hatósági eljárásokban az ügyintézési határidőket. A közigazgatási hatósági ügyekben hozott
döntés fellebbezésre tekintet
nélkül végrehajtható. A rendelet rendelkezéseit a hatályba
lépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is
alkalmazni kell. A beruházással
összefüggésben kiemelt jelentőségűvé nyilvánított hatósági eljárások listáját a kormányrendelet melléklete tartalmazza, írta
meg az MTI.

TEIT
kalocsai
látogatóközpont

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

Irodának és egyéb tevékenységi
célra is alkalmas helyiségek
(16-20 m2) kiadók
a Paks, Tolnai út 2. számú
irodaépületben.
Érdeklődni: 30/937-2668.
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Megújul a paksi mentőállomás
több mint 50%-a kész, mondta
el Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és
pr-igazgatója. A több mint 37
millió forintos beruházás keretében ún. fekete-fehér öltözőket alakítanak ki, sor kerül a
nyílászárók részleges cseréjére
és a homlokzat szigetelésére, a
garázsban mosó- és fertőtlenítőblokkot alakítanak ki, motoros
garázskapukat szerelnek fel és
szén-monoxid-elszívó rendszert
építenek ki, valamint az energiahatékonyság növelése céljából napkollektorokat telepítenek
az épületre. Az átalakításban
érintett helyiségek új burkolatot kapnak és a festés-mázolás
is zajlik.

Igényelhető a
komposztláda

A szeretet a hosszú élet titka
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Várják a komposztládát igénylő
lakosokat a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. telephelyén. Továbbra is térítésmentesen vehetők át komposztládák
a kft. ügyfélszolgálatán, vagy az
érintett települések önkormányzatainál. Ingatlanonként egy-egy
darab komposztláda igénylésére
jogosult minden olyan lakos, aki
a hulladékszállítási közszolgáltatást igénybe veszi, és korábban
még nem igényelt ládát az adott
ingatlanra. A házi komposztálással kapcsolatban további információ érhető el a phgkft.hu oldalon.

Segítő Kéz
A képviselő-testület azon személyek részére, akik munkájukkal
hozzájárultak a város szociális és
gyermekjóléti ellátásának javításához vagy e tevékenységük során
kimagasló teljesítményt nyújtottak, „Segítő Kéz” kitüntetést alapított. Átadására kétévente kerül sor
november 12-én. A javaslatokat
indoklással a Paksi Polgármesteri
Hivatal jegyzője számára lehet eljuttatni szeptember 11-ig.
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A szeretet a hosszú élet titka,
mondja Sipos Istvánné Erzsi
néni, aki a közelmúltban töltötte be kilencvenedik életévét.
Születésnapja alkalmából Süli
János polgármester és Tell Edit
alpolgármester vitte el az ünnepelthez az önkormányzat és
a miniszterelnök jókívánságait.
A család a legfontosabb, mondja Sipos Istvánné Erzsi néni,
aki 1925. július 15-én látta meg
a napvilágot Pakson, iparos
édesapja és háztartásbeli édes-

A felújítás elsődleges célja,
hogy javuljanak a munkakörülmények, illetve dinamizálják a mentőállomást. A
dinamizálás annyit tesz, hogy
a kivonulási idő csökkentésére törekszenek, ami például
a garázsépület átalakításával,
bővítésével, motorizált garázskapuk beépítésével, a szociális
épület funkcionális átalakításával, az épületegyüttes energetikai korszerűsítésével valósulhat meg. A helyszínre érkezési
idő csökkentése mellett további célkitűzés, hogy az állomások eddigi funkcióikat a korábbinál jobban, hatékonyabban
betölthessék, mondta Győrfi
Pál. A projekt tervezése során

az is fontos szempont volt,
hogy csökkenjenek az üzemeltetési költségek, ennek érdekében korszerű nyílászárókat
építenek be, illetve a hőszigetelés, a fűtés és melegvíz-ellátás napkollektoros rendszerrel
egészül ki. A teljes felújítás
várhatóan szeptemberre készül
el. A projekt keretében tavaly
egy új, teljesen felszerelt „B”,
illetve „C” típusú mentőautót
is szolgálatba állítottak a paksi
mentőállomáson. A megújult
állomás várhatóan modern és
komfortos munkakörnyezetet
biztosít majd a mentődolgozók, illetve még gyorsabb ellátást a térség lakosai számára.
MD

Félidejénél tart a paksi mentőállomás korszerűsítése. A
sürgősségi ellátás fejlesztését
célzó európai uniós támogatás keretében országosan 22 új
mentőállomás épül, 60 meglévő
korszerűsítése zajlik, emellett új
eset- és rohamkocsikat, mentőorvosi autókat, illetve orvostechnikai és oktatási eszközöket
is vásárol a mentőszolgálat. Az
erre szánt közel 11 milliárd forintos keretből a közép-magyarországi régió kivételével valamennyi megyében megindultak
a fejlesztések. A paksi mentőállomáson a kivitelező vállalkozóval idén májusban történt
szerződéskötés, a kivitelezés
ütemezetten halad, a munkák

anyja negyedik, egyben legkisebb gyermekeként. A szintén
paksi születésű Sipos Istvánnal
1947 májusában mondták ki
egymásnak a boldogító igent.
Halász férje – akit a városban
második keresztnevéről Laci
bácsiként ismertek – 1992-ben
hunyt el. Két lánygyermekkel
áldotta meg őket a sors, az idősebbik Stadler Ferencné Éva,
húga Ujhelyi Zoltánné Ági.
Mindketten két fiúgyermeknek adtak életet, akik ma már
mindannyian családos emberek, összesen hét dédunoka,
öt fiú és két kislány van a családban. Amikor a lányok már
elég nagyok voltak, Erzsi néni
a halászcsárdában vállalt állást
és nyugállományba vonulásáig
ott dolgozott. A család elmesélte, hogy nem most először
kopogtattak be városvezetők a
Dunaföldvári úti házba, négy
esztendővel ezelőtt az ünnepelt
nővérét, Juliannát köszöntötték
kilencvenedik születésnapja alkalmából. Nene – ahogy a családban nevezték – tavaly hunyt
el. Erzsi néni azt mondja, gazdag ember, mert rengeteg szeretetet kap a családjától, szerin-

te ez a hosszú élet titka. Lányai
még hozzátették, az is sokat
számít, hogy édesanyjuk nem
hagyja el magát. Bár a kertbe
már nem jár ki a növényeket
gondozni, az ebédet megmelegíti magának, rendet rak, és
segítség nélkül öltözködik, tisztálkodik, igaz, olyankor azért
mellette van valamelyik gyermeke. A család rendszeres gondoskodására körülbelül húsz
éve van szükség, kezdetben
csak például a bevásárlásban,
ügyintézésben kellett segíteni,
de ma már Éva reggeli és esti
látogatásai elmaradhatatlanok,
Ágnes pedig – aki Pécsen él –
nagyon sűrűn jön és hosszabbrövidebb ideig anyukájuknál
van. Erzsi néninek határtalan
örömöt jelent, hogy szeretett
unokái, dédunokái is meglátogatják, telefonálnak neki. Sokat pihen, amikor olyan műsor
megy a televízióban, amit bejelölt magának a műsorújságban,
azt megnézi, szeret olvasni és
énekelni. Ahogy mesélte, a halászcsárdás időkben sokaknak
tudta a kedvenc nótáját, melyeket máig nem feledett el.
-gyöngy-

Megerősítik a testvérvárosi kapcsolatot
1989. december 1-jén írta alá
a testvértelepülési megállapodást Paks és Reichertshofen.
A 25 éves kapcsolat hivatalos
megerősítéséről is tárgyalt első
hivatalos látogatásán németországi partnerünknél Süli János
polgármester. A két település
közti kapcsolat Dunakömlődről indult, így az ünnepi szentesítés is ott lesz a szeptember
17–20. között megrendezendő
szüreti nap programsorozatának részeként, tájékoztatott
Féhr György, a Paksi Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
elnöke, aki Barnabás István
alpolgármesterrel,
Racskó
Steffivel, Tresznics Károllyal és
Hirt Józseffel, a német önkormányzat tagjaival elkísérte városunk vezetőjét Németországba. A delegáció a 46. Paarfestre
érkezett a testvértelepülésre,
ahol az ünnepség előtti fo-

gadáson tájékoztatást kaptak
Reichertshofen
gazdálkodásáról, felépítéséről, céljairól és
problémáiról. Városnézés is része volt a programnak, melynek
keretében a helyi nagyüzemekbe, a vízműbe és a városüzemeltetési céghez is ellátogattak.
A fesztiválon a sörsátor mellett
hagyományosan paksi borsátor is várta a vendégeket, ahol
városunk borászai kínálták
nedűiket. A környéket hajókiránduláson fedezték fel a paksiak és sasröptetésen is jártak.
A vendéglátók elkísérték őket a
világ legrégebbi sörfőzdéjébe is.
A látogatáson arról egyeztettek
a városvezetők, hogy a tartalmas testvértelepülési kapcsolatot gazdasági előnyöket hozó
partnerséggé kívánják bővíteni a két város vállalkozóinak
együttműködésével.
-dal-

Fotó: Paksi Polgármesteri Hivatal

Iskolakezdési támogatások
Bár még van vissza néhány hét
a nyári szünidőből, lassan el kell
kezdeni készülődni az új tanévre,
beszerezni az iskolába járáshoz,
tanuláshoz szükséges felszereléseket. A beiskolázás, iskoláztatás
komolyan megterhelheti a családok pénztárcáját, így minden
anyagi segítség, kedvezmény,
támogatás jól jöhet. A paksi
önkormányzat többféleképpen
igyekszik segíteni, például az
egész tanévre szóló kedvezményes diákbérlettel, amivel a diákok olcsóbban vehetik igénybe
a helyi tömegközlekedést. Ez a
támogatás azoknak a paksi és itt
is tanuló általános és középiskolásoknak jár, akik legalább egy
kilométerre laknak oktatási intézményüktől, illetve sport- vagy
művészeti tevékenység miatt
utaznak helyi járattal, és az adott
útvonalon van buszközlekedés.
A lehetőséggel azok a csámpai
és gyapai gyerekek is élhetnek,
akik helyközi járattal utaznak be
Paksra. A kérelmet az első bérlet

lejártát követő egy hónapon belül a polgármesteri hivatal szociális osztályán kell beadni, azután
egyéni ütemezésben, a polgármesteri hivatal pénztárában lehet
felvenni a lejárt bérletek vételárának nyolcvan százalékát.
Ahogy a kedvezményes diákbérlet, úgy az általános és középiskolás roma tanulóknak
létrehozott felzárkóztatási ösztöndíj is évek óta létező támogatási forma Pakson. A diák
akkor jogosult rá, ha nincsen
igazolatlan hiányzása és tanulmányi eredménye legalább közepes. Amennyiben a gyermek
elmúlt tanév végi tanulmányi
eredménye megfelel a feltételnek és a szülő a kérelmet szeptember 15-ig benyújtja a szociális osztályon, akkor gyermeke
már arra a hónapra megkapja a
megítélt összeget, ami a tanulmányi átlagtól függően legkevesebb 3 ezer, legfeljebb 8 ezer
forint havonta. Az ösztöndíjat
februárban újra kérelmezni

kell, akkor a félévi tanulmányi
eredményt veszik figyelembe.
Helyi specialitás a rendszeres nevelési segély, amivel elsősorban az
étkezési térítési díjhoz járul hozzá az önkormányzat. Ezt akkor
kérheti a család, ha nem részesül
az általános iskola befejezéséig
teljesen díjmentes étkezést biztosító, állami forrásból finanszírozott, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben. A támogatás
mértéke a család jövedelme mellett attól is függ, hogy mennyi a
térítési díj. A megítélt összeget az
oktatási intézménynek utalják, a
családoknak az ezzel csökkentett
díjat kell kifizetniük. A kérelmek
benyújtása szeptemberben lesz
aktuális, amihez nyomtatványt a
szociális osztályon vagy a gyermekjóléti szolgálatnál lehet kérni.
Bár nem kifejezetten a beiskolázáshoz, iskoláztatáshoz kapcsolódó támogatási forma a rendkívüli települési támogatás, a
tanévkezdés idején mindig több
igénylés van. Azért nem kifeje-

zetten a beiskolázáshoz kapcsolható, mert év közben bármikor,
de legfeljebb három alkalommal
adható be erre kérelem. A támogatás egyszeri pénzbeli vagy
természetbeni juttatás, elsősorban Erzsébet-utalványban kapják meg az érintett ügyfelek. A
jogosultság, illetve a támogatás
mértékének megállapításánál a
jövedelmet és a család egyéb szociális helyzetét veszik figyelembe,
illetve szempont, hogy óvodában, általános vagy középiskolában, illetve felsőfokú oktatásban
kezdi-e meg a gyermek a tanévet,
tájékoztatott Badics Istvánné.
A szociális osztály vezetője azt
is elmondta, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény
esetében azok a családok, melyek augusztus 1-jén jogosultak
voltak, gyermekenként 5800 forint értékű Erzsébet-utalványt
kapnak. Az erről szóló értesítést
időben postázzák, az utalványokat augusztus végén lehet majd
átvenni.
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Atomerőmű

JETA: megjelent az új kiírás
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Jelentős változásokat hozott a
pályázati rendszerben, hogy idén
már nem az atomerőmű, hanem
a Miniszterelnökség biztosítja a
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítvány (JETA) költségvetését,
derült ki a JETA kuratóriumának Bölcskén tartott ülésén. Ez
nem csupán a potenciális pályázók, hanem az atomerőmű által

létrehozott szervezet számára
is újdonságot jelentett. Az alapítvány számára biztosított 600
millió forintos térségfejlesztési
támogatásra magának a JETAnak is pályáznia kellett a Miniszterelnökséghez, bemutatva
a fejlesztési célokat és nevesítve
a lehetséges kedvezményezett
települések körét. Az alapítvány

szakmai programja pozitív elbírálásban részesült. A támogatási
szerződést, amelyet Lázár János
Miniszterelnökséget vezető miniszter néhány nappal korábban
aláírt, a kuratórium keddi ülésén fogadta el, ezzel megnyitva a
pályázati lehetőséget az önkormányzatok számára. – Szokatlan ez a megoldás, de a kormány
megtartott szava mindenképpen
pozitív – mondta Kováts Balázs
szakértő utalva arra, hogy Lázár
János júliusban írta alá azt a dokumentumot, amelynek köszönhetően visszaállt a paksi atomerőmű környezetét érintő térségi
támogatási rendszer. A kormány
döntése értelmében a júniusban
41 település részvételével megalakult társadalmi tanács 600
millió forint támogatási forráshoz
juthat a JETA-n keresztül. Felkai
György, a kuratórium tagja azt
mondta, nagy jelentőségű, hogy a
Miniszterelnökség országos szintre emelte a helyi törekvéseket, és
hogy a korábbiakhoz képest húsz

százalékkal több forrást biztosított
a célokra. Utalt arra, hogy a lehetőségek bővültek, de azzal együtt
az elvárások is. Hamvas István, a
kuratórium elnöke úgy fogalmazott, üdvös, hogy az erőmű céljai
találkoztak a politika és a térség
szereplőinek céljaival, és ezeket
magasabb szintre emelték.
A korábbiakhoz képest a pályázati feltételek is módosultak. A kuratórium öt pályázati ablakot nyitott meg, amelyek az életminőség
és az életbiztonság emelését, a közösségi épületek energiaracionalizálást, a helyi építészeti értékek
megóvását célozzák. Külön ablak
nyílt a települési szolgáltatási infrastruktúra fejlesztési terveinek
elkészítésére is. Jelentős eltérés a
korábbiakhoz képest, hogy egy
önkormányzat akár három pályázatot is benyújthat és előnyt élvez,
ha a pályázat valamilyen módon
összhangban van a bővítéssel. A
beadási határidő szeptember 15.,
döntés november első felében
várható.
Matus D.

Látogatóközpont nyílt Bátaapátiban
Látogatóközponttal bővült a radioaktívhulladék-kezeléssel kapcsolatos lakossági tájékoztatás
eszköztára. Az új, modern, interaktív bemutatóterem júliusban
nyílt meg Bátaapátiban, a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló
telephelyén. Aradszki András, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
energiaügyért felelős államtitkára
szerint tévhitek és félinformációk
helyett pontos, szakszerű és közérthető ismeretekre van szükség
az atomenergia alkalmazásában.
Mint kiemelte, a központ hozzájárul ahhoz, hogy a szélesebb
közönség számára is megismerhetővé és megérthetővé váljon a
kis és közepes aktivitású radioaktívhulladék-elhelyezési gyakorlat.
– Magyarország gazdaságát a 21.
században nehéz lenne elképzelni nukleáris technológiák fel6 n Paksi Hírnök, 2015. augusztus 7.

használása nélkül. Ám eközben
szem előtt kell tartani a biztonság
elsőbbségét és a jövő generációk
védelmét. Ennek megfelelőn jár
el a kormány a paksi atomerőmű
kapacitás-fenntartása és a keletkező radioaktív hulladék, illetve
a kiégett üzemanyag kezelése és
elhelyezése ügyében is – húzta alá
az energiaügyért felelős államtitkár Bátaapátiban. Azt is kifejtette,
hogy felelős energiatermelésről
akkor lehet beszélni, ha a termeléssel járó károsanyag-kibocsátás
és hulladékkezelés is megnyugtató módon rendezett a „szennyező
fizet” elvet figyelembe véve. Mint
mondta, a kormányzat jelentős
lépést tett ezen a téren, amikor a
szakemberek bevonásával nemzeti politikát dolgozott ki a kiégett
fűtőelemek és radioaktív hulladékok kezelésére.

Dr. Kereki Ferenc, a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatója arról
beszélt a nyitóünnepségen, hogy
a radioaktív hulladékkezeléssel
kapcsolatos bizonytalanság és bizalmatlanság eloszlatásához nem
elég az, hogy magas színvonalú
műszaki megoldásokat alkalmaznak, munkájukat pontosan
és biztonságosan végzik, be is kell
mutatniuk azt a munkát, amit végeznek. Mostanáig nyolcvanezren jártak a bátaapáti telephelyen,
a látogatóközponttól azt várják,
hogy az érdeklődés növekedjen.
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség
országgyűlési képviselője szerint
turisztikai szempontból is jelentős állomás a látogatóközpont
megnyitása, mert megnöveli az
érdeklődést a térség iránt, amely-

nek más látnivalóit is meg lehet
mutatni az odalátogatóknak, és
szolgáltatások is épülhetnek rá.
Darabos Józsefné, Bátaapáti polgármestere, a TETT (Társadalmi
Ellenőrző Tájékoztató Társulás)
elnöke, utalva a közelmúltban
végzett
közvélemény-kutatás
eredményére emlékeztetett arra,
a környéken élők tudják, hogy
semmilyen veszélyt nem jelent
rájuk és környezetükre a létesítmény, sőt pozitív hatása van az
ottlétének.
Az ünnepségre összegyűlteknek
Honti Gabriella, a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. kommunikációs vezetője mutatta be a bátaapáti tároló
telephelyén kialakított modern
központot, amely a hulladékkezelés múltját, jelenét és jövőbeni
feladatait villantja fel.
-vt-

Hetvenen túl is nyeregben
Fotó: magánarchívum

Egyetlen lovas seregszemle sem
múlhat el az országban úgy, hogy
ne legyen ott Hesz János. Hol
lábon, azaz lóháton megy, hol
lószállítóval párja, Erzsi kíséretében, aki ugyan csupán négy éve
társa, mégis szintén elmaradhatatlan résztvevője az eseményeknek. Legutóbb a Hortobágyon
voltak, ahol háromszor is közhírré tették, hogy a legfiatalabb
lovas öt, a legidősebb hetvenegy
éves. Utóbbi Hesz János, ahogy
emlegetik: a paksi betyár. Jani
bácsi azt mondja, tisztelik a kora
miatt. Ez bizonyára igaz is, de a
megbecsülés nemcsak az ősz halántékának szól – már csak azért

sem, mert csibészes a külseje és
alig van ősz hajszála. A tiszteletet
a teljesítményével vívja ki. Úgy
üli meg a lovat, mintha a nyeregbe lenne betonozva. Nem tagadja, a temperamentumos lovakat
szereti, ennek ellenére komolyabb balesete nem volt, pedig
megesett, hogy egy reggel háromszor esett le a csődör hátáról.
Persze negyedszer is visszaült.
Tősgyökeres paksi, földműves
családba született 1944 márciusában. A lovakat a földek művelésére, fuvarozásra használták, de ő
hamar beleszeretett a lovaglásba.
5-6 évesen már rendszeresen „ellopkodta” a lovakat. Kileste, mi-

kor viszik mások a lovaikat fedeztetni, s felkéretőzött a hátukra. Az
általános iskola elvégzése után két
évig járt a tsz-be az apja mellett
„munkaegységet gyűjteni”, első
munkakönyvbe bejegyzett állása
viszont lovas munka volt, a paksi
fedeztetési állomáson dolgozott
egy szezont, melynek végén a
Gemenci-erdőn át mentek el a
ménekkel egészen Bajáig. Ezek
után kövező és aszfaltozó szakmát szerzett, s dolgozott is az építőiparban. Nyugdíjba 2004-ben
vonult a paksi önkormányzattól,
ahol állategészség-ügyi dolgozó,
azaz sintér volt húsz évig.
Miután apró gyerekkora óta lovagol, tengernyi élménye van.
Megesett, hogy lovakkal mentek májfát állítani. Sajátjukat
az éj leple alatt úgy csente el és
egy vadidegen ló mellé fogták
be. Volt ám ramazuri! Nemcsak azért, mert összeférhetetlen volt a két állat, hanem azért,
mert akkora fát találtak kivágni
a cseresznyési erdőben, hogy
elöl-hátul méterekkel lelógott a
kocsiról. Miután bevitték a tszbe lovaikat, egy ideig nem volt
sajátja, de rendszeresen lovagolt,
s vállalta nyers csikók betörését
is. A ’80-as évektől viszont állandó társai a lovak. Előfordult,

Véradás az inkubátorházban
Huszonhatan jelentek meg az ipari park
inkubátorházában tartott véradó napon,
közülük kilenc első véradó is volt a donorok között. A véradást hagyományteremtő
szándékkal, második alkalommal szervezte meg a Paksi Ipari Park Kft. – Terveink
szerint ősszel ismét meghirdetjük a lehetőséget – mondta el dr. Sztruhár Sándor ügyvezető hozzátéve, hogy szeretne köszönetet
mondani a véradóknak a segítségért és a
cégvezetőknek is, hogy lehetővé tették alkalmazottaiknak a véradást. – A nagy városi,
tervezett véradások mellett, melyekre Pakson évente négyszer a Csengey központban,
illetve legalább háromszor az atomerőműben várjuk a donorokat, nagyon fontosak a
munkahelyek által szervezett véradások. Így
garantálható csak a biztonságos, egyenletes

hogy tizenegyet tartott. Emlékezetes volt a két kisbéri kancája,
fogathajtásban versenyzett velük tíz éven át. Eredményeiről
a vitrinben sorakozó érmek,
kupák tanúskodnak. A mostani
lipicai félvért nyolcévesen vette nyersen, azaz ő lovagolta be.
Szellő tiszta vérű kisbéri apától,
tiszta vérű lipicai anyától származik. Jani bácsi szőrén kezdte, angol stílusban folytatta, ma
westernnyeregben űzi hobbiját. Azt mondja, olyan, mintha
fotelben ülne. Ez nem utolsó
szempont, hiszen az utóbbi
négy évben igencsak gyűltek a
kilométerek a különféle lovas
seregszemléken. A szezon a
Tavaszi hadjárat emléktúrával
kezdődik áprilisban, utána jön a
Nyeregszemle, majd Hortobágy.
A következő alkalom augusztus
közepén lesz, Bugacra mennek
az Ősök napjára.
Búcsúzás előtt még a terveiről
faggatom. Azt mondja, amíg tud,
szeretne ott lenni minden lovas
seregszemlén. Ameddig képes rá,
lovagolni akar, mert úgy gondolja, az élethez hozzátartozik. Bizonyára lehet élni lovaglás nélkül,
hiszen sokan élnek úgy, de ő még
nem próbálta és nem is akarja.
Vida Tünde

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

vérellátás Tolna megyében – fogalmazott
Gulyás Katalin. A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének igazgatója hangsúlyozta: minél több lehetőség van, annál
többen adnak vért, ami nyáron különösen
fontos tekintettel az allergiaszezonra, a szabadságolásokra és a balesetek megnövekvő
számára. A szakember szerint a Pakson élők
egészségi állapota jó, sok a fiatal a településen, a munkahelyi kiscsoportos véradásoknak köszönhetően nő a rendszeres véradókká válók száma. A Vöröskereszt nyári
kampányának célja is a véradókedv növelése: az inkubátorházban tartott véradónapon
az országos adatbázist frissítő kérdőíves tájékoztató kiadványt, valamint a vércsoportot megjelölő karkötőt kaptak a donorok.
Dallos Szilvia
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Filmet is forgattak a táborban
Az első világháború volt a
témája a XXII. Határon túli
magyar középiskolások olvasótáborának. A Csengey Dénes Kulturális Központ munkatársainak szervezésében, az
önkormányzat támogatásával
lezajlott idei bő egy hét helyszíne változatlanul a Cseresznyéskert Erdei Iskola volt. Az
előadások mellett a diákok
műhelymunkát végeztek, aminek produktumait a tábort
záró esten mutatták be.
Az udvaron már folyt a készülődés, a táborozók székeket, padokat cipeltek ki az
udvarra, beállították a mikrofonokat, és magukra öltötték
fellépőruhájukat, ami másutt
talán nagy zsivajjal járna, ám a
határon túli magyar középiskolások olvasótáborának résztvevői
éppen olyan csendes szorgalommal készülődtek, ahogy a tábor
egy hete alatt munkálkodtak. Az
idei táborba Galántáról, Viskről,
Kézdivásárhelyről, Lupényból,
Temesvárról, Petrozsényból és
Déváról érkezett négy kísérővel
25 diák, közöttük régi ismerősök
és új résztvevők egyaránt. Bár
alapvetően irodalmi témákkal
foglalkozik az olvasótábor, volt

már példa arra, hogy valamilyen
történelmi eseményhez kapcsolódóan szervezték a programot.
Így volt ez a mostani találkozón
is, amelynek fókuszában az első
világháború állt. A fiatalok az
egykori események társadalomra, gazdaságra gyakorolt hatásairól, az irodalomban, a zenében, a
képzőművészetben való megjelenéséről hallgattak előadásokat
Tell Edit alpolgármestertől, Nagy
Márton Géza újkortörténészmuzeológustól, Takács Éva múzeumpedagógustól, a Paksi Vak
Bottyán Gimnázium tanárától
és Komáromi János paksi költőtől. A zene a Vetővirág Népzenei
Együttes és Balogh Máté népdalénekes, valamint a PistiEst koncertjével jelent meg a palettán.
Az előadásokon megszerzett tudásukat különböző szekciókban
végzett műhelymunkával mélyítették el a fiatalok, a kínálatból
minden résztvevő érdeklődésének megfelelően választhatott.
A vers- és prózamondók
Cselenkóné Fehér Katalin pedagógus, a drámások Gaál Ildikó
drámapedagógus vezetésével
tevékenykedtek, a zenés társaságot Nemes András, a filmeseket
Polgár Tamás, az újságírás iránt
érdeklődőket pedig a Temes-

Fotók: Molnár Gyula és Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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várról érkezett Bartyik Zita segítette a munkában. A Demeter
Egyesület jóvoltából a térképek
világában is kalandozhattak
egy kicsit a táborozók, valamint
honfoglalót játszottak Nagy
Márton Géza vezetésével, az
első világháború eseményeiből
összeállított kérdésekkel.

– Nagyon érdekesek voltak az
előadások, a vetélkedőn pedig
játszva tanultunk a világháborúról, ezek az ismeretek örökre
bevésődtek – mondja Fekete
Fanni, aki Kézdivásárhelyről
érkezett harmadik cseresznyési
táborozására. Elmondta, hogy
éppen csak véget ér a mostani,
máris várja a következőt, mert
ennek a tábornak különleges
hangulata van: alkotómunkát

végezhetnek és sok ismerettel gazdagodhatnak az adott
témában kiváló szakemberek
irányításával vagy éppen előadásából. Amikor itt van, nem
hiányzik neki a mobiltelefon, a
laptop, sokkal jobban esik esténként együtt kiülni az udvarra
és zenélni, beszélgetni, nevetni,
mondja. Ez alkalommal elsősorban a drámacsoportban,
valamint a vers- és prózamondó csoportban tevékenykedett,
amelyek egyébként teljes összhangban dolgoztak, de Fanni a
zenével foglalkozó társaságban
is feltűnt, ahol, mint elmondta, tavaly próbálgatta először a
hangját, s idén már egészen bátran vállalkozott az éneklésre.
A tábort záró esten a három csoport műsort adott, megjelent a
Visszhang című újság, amelyet az
újságírás iránt érdeklődő diákok
készítettek el, valamint levetítették a filmes műhely alkotását. A
hatperces történet egyik főszereplőjét, egy orosz katonát Sziklai
Tamás Zsombor alakította, aki a
tábor egyetlen paksi résztvevője
volt. A Bonyhádi Petőfi Sándor
Evangélikus Gimnáziumban matematikát, fizikát és informatikát
tanul ugyan emelt óraszámban,
de érdekli a történelem is.
Ü

Ü A nyári diákmunka után
szeretett volna még valamilyen
hasznos elfoglaltságot, így az
olvasótáborra esett a választása, amit nem bánt meg, hiszen
a tábor minden perce kínált
valamilyen új ismeretet, élményt – mondja. Kiemelte az
előadások mellett a szekszárdi
Wosinsky Mór Megyei Múzeum a frontot és a hátországot
bemutató első világháborús
időszaki kiállítását, a Baka
Múzeumot és Cseh László első
világháborús repülőgépmakettés diorámatárlatát, amelyet a
paksi kulturális központban
nézhettek meg. Mint mondja,
beszélgetett a határon túli fiatalokkal iskoláról, szabadidőről,
s úgy látja, hogy kedvességük,
közvetlenségük példa lehetne
sok magyarországi fiatal számára.

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Hálás, hogy
gyökeret verhet
A foglalkozások mellett a szórakozásra is jutott természetesen idő, a társaság strandolt
Szálkán és Pakson, előkerültek
a társasjátékok a ládafiából.
A tábort vezető Gyulai István
szavai szerint az elmúlt több
mint húsz év alatt az Erdélyben, Kárpátalján és Felvidéken
élő magyar középiskolások állandó találkozási pontjává vált
a határon túli magyar középiskolások tábora. Felmerült,
hogy talán érdemes lenne már
a záráskor kihirdetni a következő évi olvasótábor témáját.
Hogy így lesz-e, azt még nem
tudni, de az biztos, hogy jövőre
is szeretnék kinyitni a határon
túli magyar középiskolások táborának kapuit.
Kohl Gyöngyi

– A hivatalt leteszem, de a Luther-kabátot sosem. A papi hivatás, a hitbeli döntés nem határozott időre, hanem egy életre
szól – mondta Szabó Vilmos
Béla lelkész, aki július 30-án átadta esperesi hivatalát, nyugdíjba vonult. – Hosszasan vívódtam azon, hogyan foglalhatnám
össze a Pakson eltöltött húsz
évet és tulajdonképpen a lelkészi szolgálatról, az egyházi életről való felfogásomat – mondta
még az augusztus 2-i, hálaadó
istentiszteletét megelőző beszélgetésünkkor. A cikk megírásakor hasonlóan nehezen találtam
a szavakat, pedig nekem nem
egy gyülekezettől és hivatalomat
letéve, nem a Tolna-Baranyai
Evangélikus Egyházmegyétől
kellett elköszönnöm. Csupán
tőle. Szívszorongásom kissé érthetetlen is tekintve, hogy a paksi
lelkész arcán nyomát sem láttam
ilyesminek. – Kegyelmi ajándék,
hogy megérhettem ezt, és bár

érzek némi torokszorulást, úgy
gondolom, kinyílt egy új ajtó,
egy új életszakasz lehetősége,
amit szabad lélekkel, várakozással élek meg. Hálával gondolok
az eddigi időszakra, úgy érzem,
Pakson kiteljesedett a szolgálatom és nyereségként élem meg
mindazt, amit ebben a városban kaptam. A papi hivatásnak
nem sajátja, hogy a lelkésznek
gyökerei lehessenek, ezért ritka
adomány, hogy én és a családom
végleg lehorgonyozhatunk.
A lelkészcsaládba született
paksi esperes 1977-es lelkészszé avatása óta öt gyülekezetben szolgált. Segédlelkészként
a kerta-veszprémgalsai szórványgyülekezetben
kezdett,
majd ’79-ben a bakonytamásibakonyszentlászlói gyülekezet
megválasztotta parókus lelkésznek. Itteni szolgálati ideje
alatt Zircen közös protestáns
templomot épített, éveken át
helyettesítő szolgálatot végzett.

1985-ben a hartai gyülekezet lelkésze lett, ahol a német
gyökerű közösségben első alkalommal szervezte meg a magyarországi német ajkú evangélikus gyülekezetek országos
találkozóját. Ugyanitt hagyományteremtő módon megszervezte az országos sportnapot,
ennek keretében jött létre az
evangélikus lelkészek országos
erőnléti bajnoksága. ’95-ben
került a paksi gyülekezethez. Itt
két ízben, ’97-ben és 2007-ben
is megszervezte az országos
evangélikus találkozót. A két
országos találkozó között a Déli
Egyházkerület missziói napjának is Paks adott otthont.
Szabó Vilmos munkássága során az Országos Presbitérium
tagjaként volt országos jegyző,
majd zsinati tag, az országos
jelölőbizottság tagja, 2006-tól
a Tolna-Baranyai Evangélikus
Egyházmegye esperese. Pakson a helyi választási bizottság
elnöke volt. Munkásságának elismeréséül a város önkormányzata Pro Urbe Emlékéremben
részesítette. Nyugdíjba vonulását követően feleségével, Pintér Lillával Balatonalmádiba
költöznek, ennek ellenére nem
szakad meg kapcsolata Pakssal, naptára már most tele van
meghívásokkal, várják vissza
keresztelőkre, esküvőkre. Októberben a felvidéki Szárazdon
abba a magyar gyülekezetbe is
várják vendégszolgálatra templomuk felszentelésének 130. évfordulójára, ahol édesapja volt
70 évvel ezelőtt az utolsó megválasztott magyar lelkész. Lelkészcsalád gyermekeként és a
papi hivatást választva nem élvezhette az állandóság örömét,
ezért hálával tartozik, hogy ősz
fejjel megérte a választás szabadságát, azt, hogy megtalálhatták végső, saját otthonukat.
Mindezért, és a közösségtől
kapott szeretetért is hálát adott
utolsó istentiszteletén. Egy búcsúzó vendég, a lelkész régi,
hartai jó barátja úgy fogalmazott, vannak emberek, akiknek
a létezésétől szebb ez a világ, és
Szabó Vilmos Béla ilyen.
Matus Dóra
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Ők lépnek fel
augusztus 20-án
Duna-átúszás, színpadi műsor,
lampionos csónakok felvonulása
és tűzijáték – színes programokkal
teszi emlékezetessé Szent István
ünnepét az önkormányzat idén is.
Süli János polgármester köszöntőjével indul a Szent István napi
városi programsorozat augusztus
20-án. A rendezvényre – melyen
közreműködik Pitti Katalin operaénekes, és melynek zárásaként
a történelmi egyházak képviselői megáldják az új kenyeret – a
Jézus Szíve-templom előtti térre
várják az ünneplőket 10 órára.
Közben 9 órától megkezdődik a
hagyományos Duna-átúszásra jelentkezők 11 óráig tartó regisztrációja a kompkikötőben. A rajt fél
tizenkettőkor lesz, a túloldalról érkezőket a korzón várják. A Dunaparti vízi színpad lesz a helyszíne
az ünnepi műsorkavalkádnak is,
a program 15 órakor a Pro Artis
Wind Band fellépésével indul. A
csapatot a Duna Party Táncklub
bemutatója, majd a Szarkaláb
Néptánc Egyesület műsora és kistérségi néptáncprodukció követi.
17 órakor kezdődik Polyák Lilla
és Homonnay Zsolt Két szív című
előadása, 18 órától Dér Heni koncertjét, 18.45-től pedig a United
fellépését láthatják a vízi színpadon. 20 órától a Tűzvirág művészei kápráztatják el a közönséget.
Az ünnepi programot tűzijáték
zárja a lampionos csónakok felvonulását követve. A tűzijátékot 9
órától csodálhatjuk meg.
-dal-

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

Pakson,
a Csónak utcában
garázs eladó.
Tel: 20/487-4168

Kulturális napot tartottak
Fotók: Molnár Gyula és Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

A nyári iskolai szünetre napközis
tábort hirdetett a Paksi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
roma nemzetiségű diákoknak.
A június 29-től augusztus 14ig tartó sorozatra többek között
vetélkedőket, kézműves órákat,
sportprogramokat szerveztek, a
gyerekekkel két pedagógus és két
segítő foglalkozott. Az egyik hét
pályázati forrásból zajlott Zhánes
románes elnevezéssel, a roma hagyományok megőrzésének jegyében. Az általános iskolás gyerekek lovári nyelvoktatásban vettek
részt Lakatos Lajos vezetésével, a
Khelipeske Rom képviseletében
Bobo György Rommel pedig cigánytáncokat tanított a fiataloknak. Emellett részt vettek a táborozók Sáfrány Mária és Sáfrány
Szilvia kézműves foglalkozásán,
ahol roma motívumokkal is dolgoztak. A nyári napközis tábort a
város támogatásával ingyenesen
biztosították és a bejárásban is segítettek a családoknak.
Kicsiket és nagyokat, romákat
és nem romákat is vártak idei
kulturális napjukra, amelyet hagyományosan az Ürgemezőn, a
lengyel focipályán rendeztek. A
rendőrségi és tűzoltósági bemutató, valamint habparti mellett
Farkas Attila képviselő szervezésében három paksi és egy
cecei csapattal labdarúgótorna
zajlott, amelyet a Rosszfiúk elnevezésű formáció nyert meg.
A gólkirály Németh József lett,
a legjobb mezőnyjátékos pedig
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Farkas Péter. Nemcsak az ifjabb
generáció rúgta a bőrt, hanem
Solt Sándor és Berger Vince
személyében ötvenen túliak is,
nekik és a tiszteletbeli bíróként
meghívott Kecskeméti Józsefnek, aki segített a sportszerű és
szabályos játék levezetésében,
emléklappal köszönték meg a
részvételt. Amíg a csapatok a focipályán küzdöttek az elsőségért,
a fák árnyékában főzőverseny
kezdődött, amire négy család
jelentkezett összesen hat étellel,
a legjobbnak a Varga család székelykáposztáját találta a zsűri. A
napot Ki mit tud? is színesítette,
amit egy tánccal induló testvérpár, Orsós Mirella és Orsós Dominik nyert meg. Mindemellett
volt ugrálóvár, körhinta, csillámtetoválás és színpadi műsor. Fellépett a Chache Rom zenekar és
a Khelipeske Rom felnőtt táncegyüttes Pécsről, a Decsi Roma
Hagyományőrző Tánccsoport,
valamint a Paksi Cigányzenekar,
és volt két meglepetésfellépő is: a
zombai roma tánccsoport, illet-

ve a Rafael Gyula vezette paksi
Small Angels. A rendezvényt,
amelyen több százan vettek részt
bállal zárták, a zenét a Keresztúri
Fiúk szolgáltatták, összegzett Balogh Annamária, a roma nemzetiségi önkormányzat új munkatársa. Még csak egy hónapja
váltotta az irodavezetői székben
az anyai örömök elé néző Mayer Tímeát, de máris tele van
tervekkel. Annak idején Borsodból költözött a családja Paksra,
amikor ő középiskolába készült.
Szekszárdon végzett egészségügyi szakközépiskolát, illetve
óvodapedagógusi diplomája van,
amit a bajai Eötvös József Pedagógiai Főiskolán szerzett meg.
Dolgozott Pakson a Fortuna Rádióban és vállalati auditorként a
PIR Kft. alkalmazásában, aztán
a fővárosban élt, ahol a lábatlani
papírgyár márkaképviseleténél
ügyfélszolgálati menedzser volt.
Két éve jött vissza kislányával,
akit egyedül nevel. Mint mondja,
szeretné felkeresni a tanodájukba
járó gyerekek iskoláját, szüleit és
egyeztetni, hogy pontosan milyen segítségre lenne szükségük a
diákoknak a tanulásban, mit tehetnének azért, hogy több roma
gyerek tudjon továbbtanulni, illetve azon lesz, hogy növeljék a
tanoda tanári létszámát. Elkezdték egy hagyományőrző tánccsoport és zenekar szervezését,
a tervek szerint szeptemberben
összeülnek az érdeklődőkkel és
egyeztetik a továbbiakat. Egyfajta klubot is életre hívna, ahol sok
mindenről beszélgethetnének,
hasznos ismereteket, tanácsokat
kaphatnának a részt vevő felnőttek. Annamária igyekszik minél
jobban megismerni a paksi cigányságot, illetve a hivatalokban,
intézményekben dolgozókat, a
helyi civilszervezeteket. Elmondta, meglátása szerint a városban
nincsenek nagy ellentétek a romák és nem romák között, de
szeretné, ha még jobb lenne a
kapcsolat. Tudja, hogy sok munka vár rá, már most is kevés a szabadideje, amit óvodába készülő
kislányával tölt.
-gyöngy-

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Dr. Bálint József
Gyakori vendég Pakson dr. Bálint József, Kalocsa polgármestere. A városvezető úgy véli, az
erőműbővítés apropóján itt az
ideje, hogy közelebb hozzuk
egymáshoz a Dunántúlt és Bács
megyét. A remények és a célok
közösek, de a beruházásra való
felkészülésben más-más feladat
hárul a Duna két partján élőkre. Ezekről a tervekről beszélt
lapunknak Bálint József.
Milyen reményekkel tekint Kalocsa a Duna-híd megépítésére, és
hol tartanak az előkészületek?
Döntő jelentőségű volt a híd megépítéséről hozott politikai döntés,
aminek egyértelműen rugója volt
az erőműbővítés. Kalocsa elsősorban logisztikai szempontból
tud bekapcsolódni a beruházás
vérkeringésébe. Több olyan üresen álló laktanya található itt,
amelynek átalakításával szálláshelyek biztosíthatóak. Ez olcsóbb
megoldást jelentene, mint például
új lakótelepek építése, amelyek az
erőmű-beruházás befejezése után
kihasználatlanná, szellemvárossá
alakulnának. Számításaink szerint 2800 építőmunkást tudnánk
befogadni 2-3 fős szobákat kialakítva, a mai kornak megfelelő
színvonalon, közös étkezdével
és szórakozási lehetőségekkel. A
híd megépültével a szálláshely a
munkahelytől, tehát az építkezés

helyszínétől alig 12 kilométerre
lenne. Így a közlekedés is meggyorsítható, nem kell vidékről beutaztatni az embereket. Ezt az alternatívát megvizsgáltuk, jeleztük
az elhelyező hatóságnak és a katasztrófavédelemnek is, emellett a
Roszatom képviselői is jártak már
a helyszínen, és alkalmasnak tartották a funkcióra. Előnyös adottság az is, hogy Uszód, Foktő és
Kalocsa fenntartásában adott egy
3,6 kilométer hosszú kifutópályás
reptér, ami szovjet bázis volt egykor. Ez alkalomadtán lehetőséget
biztosíthat légi szállításra, de tárolásra, raktározásra is. Annál is
inkább, mivel nem messze található a dunai kikötő és az a hely,
ahová a hidat tervezik.
A szálláshely biztosításán túl adottak-e a lehetőségek ennyi ember
befogadására?
Természetesen generális kérdés
az egészségügyi ellátás is. Kalocsa
jól felszerelt kórházzal rendelkezik. Ha számításba vesszük, hogy
az erőműépítés környezetében
hasonló ellátóhelyek csupán nagyobb távolságban, Szekszárdon
és Dunaújvárosban lennének,
gyakorlatilag a kalocsai Szent
Kereszt Kórházban történhetne
meg szükség esetén az első egészségügyi beavatkozás. Számítások
szerint lesz olyan időszak, amikor
egyszerre hétezer ember fog dolgozni az építkezésen, ezért ezek-

kel a lehetőségekkel számolni
kell. Másrészt pedig kikapcsolódási lehetőségnek a Szelidi-tó elérhető közelségben van, a dolgozók megismerhetnék a környék
turisztikai adottságait.
Találkoznak-e Paks és Kalocsa elképzelései a fejlesztések kapcsán?
Természetesen folyamatos a kapcsolattartás a Duna két partja között. Manapság gyakori vendég
vagyok Pakson, de nem csupán
a településvezetők, hanem a szakemberek is egyeztetnek. A kezdeti fejlesztési tervekből a Duna bal
partja kimaradt, de elementáris
erővel kezdtünk lobbizni céljainkért, ekkor került ismét felszínre
a már húsz éve kallódó Dunahíd terve is. Mindenképpen azt
reméljük, hogy a két terület gazdasági összekapcsolásából előnyt
kovácsolhatunk, de az erőmű-beruházás mindkét fél jövőjét meghatározhatja az elkövetkezendő
80-100 évre. Paksnak sem árt
nyitnia, hiszen a Duna két oldala
nemcsak gazdasági, de idegenforgalmi szempontból is élvezheti
a beruházások előnyeit.
A tervezett fejlesztésekre mi biztosít kellő forrást?
Még májusban társadalmi tanács létrehozásáról döntött a
kormány a paksi bővítéssel kapcsolatos negyvenegy környékbeli település bevonásával. Az
érintett települések fejlesztésé-

re az idén egymilliárd forintot
biztosít a kormány. A társulás
keretében még nem alakult ki a
teljes feladatkör, csak az körvonalazódott, hogy miként juthat
területfejlesztési forrásokhoz:
idén a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványon keresztül, a következő évben pedig kidolgoznak egy szisztémát és egy
szervezetet erre a megoldásra.
A források célja, hogy ezt a 41
települést Paks II. megépítéséig
felkészítsék egyrészt logisztikai,
infrastrukturális szempontból,
másrészt biztosítsák a gazdasági
fejlődést és a társadalmi elégedettséget.
Kalocsa városa felkészülten néz-e
a rá váró kihívásokra?
A választásokkor vegyes testület vette át a település vezetését,
ráadásul a költségvetés nagy hiányosságokkal küzd. Korábban
jegyzőként dolgoztam Kalocsáért, akkor döntöttem el, hogy indulok a választáson, amikor úgy
láttam, a folyamatok nem a város
javát szolgálják. ’85 óta vagyok a
közigazgatásban, több évtizedet
dolgoztam az önkormányzatiság
és a közigazgatás kialakításában.
A fejlesztések jó irányban haladnak, de a korábbi testület nem
tudta hiánytalanul átadni a várost. Azon dolgozunk, hogy stabilizáljuk Kalocsa költségvetését.
MD
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Ilyen lesz az idei szezon
A Magyar Labdarúgó Szövetség június 1-jei
döntésének értelmében az NB I. mezőnyét
a 2015/16-os szezonban 12 csapattal indította útjára. Az első játéknapot július 17én rendezték, a bajnokság végén az utolsó
két helyezett kiesik a másodosztályba. A
lebonyolítás – a dán modellnek megfelelően – 3x11 fordulós lesz. Eszerint az első
két körben oda-vissza mérkőző csapatok a
harmadik körben úgy játszanak, hogy az
előző bajnokság első hat helyezettje (azaz
a 2014–2015-ös végeredmény alapján a
Videoton, a Ferencváros, az MTK, a Debrecen, a Paks és az Újpest) lesz hatszor a
pályaválasztó, míg a többiek – köztük a két

újonc – ötször játszanak hazai környezetben. Az MLSZ elvetette a rájátszás ötletét,
mivel úgy véli, az alsóházi rájátszásban
azok a csapatok, amelyek már nem eshetnek ki, de sokkal feljebb sem kerülhetnek,
unalmas mérkőzéseket játszanának.
Az NB I-es csapatok jogosultak tartalékcsapatot indítani az NB III-ban. A csapatok többsége élt ezzel a lehetőséggel, ezért
az NB III-as bajnokság három 20 csapatos
csoportban zajlik. Az NB I-es klubok második csapatai – amelyekben legfeljebb három
23 év feletti játékos lehet – nem juthatnak
fel az NB II-be, de gyenge szereplés esetén
kieshetnek a megyei I. osztályba. Az OTP

Nem a helyezés
számít, hanem
a fejlődés
2:2-es
döntetlennel
kezdte a Paksi FC II. az NB III-as
labdarúgóbajnokság
Középcsoportjának küzdelmeit. Az
Osztermájer Gábor vezette gárda
az ESMTK otthonában szerzett
egy pontot, a zöld-fehérek mindkét találatát Bor Dávid rúgta.
– A rutintalanságunk miatt ki is
kaphattunk volna, ugyanakkor
a fiatalos lendület miatt a győzelem esélye is megvolt, ezért reális
az eredmény – nyilatkozta a lefújást követően a szakvezető. A
PFC II-vel kapcsolatban hozzátette, hogy az NB III-as csapat az
élvonalbeli gárda tartalékkerete,
nem pedig utánpótláscsapat. Ennek értelmében az éppen pályára
lépők alapját az NB I-ből visszajátszó öt-hat élvonalbeli játékos
alkotja. Hozzájuk csatlakoznak
azok a fiatal focisták, akikről úgy
látják, hogy a későbbiekben akár
felnőtt szinten is szóba kerülhetnek. A Magyar Labdarúgó Szövetség előírása szerint az NB III.
kötelező játéknapja a vasárnap, és
mivel az élvonal inkább szomba-

tonként fog játszani, ezért adott
lesz a lehetőség arra, hogy az NB
I-es játékosok stabilan visszajátszhassanak.
Az elvárásokkal, célokkal kapcsolatban Osztermájer Gábor
elmondta, nem annyira helyezésben, mint inkább fejlődésben gondolkozik. Az élvonalbeli
játékosok esetében leginkább
a kimaradók vagy a sérülésből
visszatérők számára szeretnének
meccslehetőséget biztosítani. A
többieknél pedig olyan fejlődést
szeretnének elérni, ami alapján
akár az NB I-es csapat vezetőedzője, Csertői Aurél is számíthat majd rájuk. Ismeretlenként
fognak szerepelni az NB III-ban,
tehát bármi előfordulhat. Azt
azonban tudni kell, hogy akad
pár olyan ellenfél, akik hasonlóan
jó körülmények között készülhetnek, és elég erősnek számítanak.
Ilyen például a Kozármisleny,
ahol szintén volt NB I-es játékosok erősítik a keretet. A PFC II. a
mezőny első feléhez szeretne tartozni.
-röné-
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Bank Liga mérkőzéseit ebben az évadban az
MTVA új sportcsatornája, az M4 közvetíti.
A legizgalmasabb mérkőzéseken kívül a heti
összefoglaló műsort is a közmédia új sportcsatornáján követhetik figyelemmel a szurkolók. Az egy időben kezdődő mérkőzésekről a közmédia rádiós körkapcsolásban
számol be. Az M4 csatorna az első fordulókban hétvégenként három mérkőzést tűz
élőben műsorra, két találkozót a szombati
játéknapról, egyet a vasárnapiról. A Paksi
FC összecsapásait a Paksi Kistérségi Televízióban ebben a szezonban is felvételről láthatják, a mérkőzést követő másnap 17.30-as
kezdettel.
Faller Gábor

Zöld lámpát kapott
Hivatalosan is megkapta a szabadkártyát a gyorsaságimotorosvilágbajnokság Moto3-as kategóriájának szeptember közepén
sorra kerülő misanói futamára
Gyutai Adrián. A Tomracing
Motorsport paksi versenyzője
2013-ban Magyarország legeredményesebb versenyzője volt: a
Superstock 600-as kategóriában

magyar bajnoki címet nyert,
ezüstérmes volt az Alpok-Adria
és az IMRC nemzetközi sorozatban, az Európa-bajnokság egyetlen magyar indulójaként pedig
a 14., pontszerző helyen végzett.
Idén az olasz bajnokságban versenyez, és a zárófutam előtt kilenc ponttal a 14. helyen áll a több
mint 40 tagú mezőnyben.

Tájfutóhírek
A vakáció ideje alatt is szállítják a
sikereket a Paksi SE tájékozódási
futói a különböző országos megmérettetéseken. A középtávú
ob-t idén Mánfa térségében rendezték. A 12 fős küldöttségből a
selejtező után négy paksi került a
legjobb 24 közé, a legjobb eredményt Makovinyi Dorottya érte
el az ifi lányok közül: 9. lett. Őt
követte 14. helyezéssel az ifi kategóriában Lénárt Viktória. Árki
Viktória 22. lett szintén az ifiknél.
Weisz Pál F18-ban a 19. helyen
zárt. A másnapi váltó ob-n két
csapattal indultak a zöld-fehérek, N14 és N18 korosztályban.
Utóbbi váltó pontszerző helyet
ért el a 8. helyezéssel, csapattagok: Makovinyi Dorottya, Lénárt

Viktória, Árki Viktória. A másik
váltó N14-ben 9. lett. A váltó tagjai: Kovács Kíra, Kovács Karina,
Feczer Zsófia. Sajnos Makovinyi
Dorottya nem jutott ki az ifi Ebre, a felkészülés utolsó hónapjában volt egy kisebb sérülése. A
válogatóversenyeken a másodéves ifi lányok közül jutott ki a
legjobb négy fő. Dorottya a kolozsvári Transylvania Openre kiutazott, ami az Eb kísérőversenye
volt. A 4. napi sprinttávon első, a
2. napi középtávon pedig második lett. A paksiak jelenleg Csákvár környékén edzőtáboroznak
és készülnek az augusztus 15-én
kezdődő ötnapos Hungária Kupára, amelyet Salgótarjánban
rendeznek.
-efgé-

Vizes hírek

Cselgáncshírek
Wroclawban harmincegy ország
391 versenyzőjének részvételével rendezték a junior dzsúdó
Európa-kupát, melyen Magyarországot hét ASE-versenyző
képviselte. A 48 kilogrammos
súlycsoportban Pupp Réka erőnyerőként kezdett, de a következő fordulóban a japán Takahasi
Rui jobbnak bizonyult nála. A
vigaszágon azonban kihozta
magából a maximumot, és minden mérkőzését nyerve felállhatott a dobogó harmadik fokára.
Polgár Luca az 52 kilogrammosok között szintén erőnyerő
volt az első körben, és az első
akadályt is vette, utána azonban
kikapott orosz ellenfelétől. A vigaszágon már ő sem talált legyőzőre, három győztes mérkőzés
után bronzérmet akasztottak a

nyakába. Lukács Ditta (44 kg)
a hetedik, Hosnyánszki Dániel
(73 kg) és Ohát Zalán (90 kg) a
kilencedik helyet szerezte meg
az erős mezőnyben, míg Bognár
Péter (60 kg) és Windischmann
Bence (73 kg) helyezetlenül zárta
a viadalt.
Kecskeméten 131 versenyző részvételével rendezték a dzsúdósok
felnőtt országos bajnokságát. A
verseny legnagyobb meglepetését
a 81 kg-os döntő hozta, ahol ifj.
Nagysolymosi Sándor az utolsó
pillanatokban tudott fordítani
az ASE londoni olimpikonja,
Csoknyai László ellen, akinek
így most meg kellett elégednie
az ezüstéremmel. A paksi versenyzők közül a +100 kg-ban Bor
Barna a dobogó tetejére állhatott
fel, Németh Norbert (60 kg) és

Szabó Anna (63 kg) az ötödik,
míg Akkerman Gergely (81 kg) a
hetedik helyet szerezte meg.
Kazahsztán fővárosában, Asztanában rendezik a felnőtt cselgáncs világbajnokságot augusztus 24-től 30-ig. A Magyar Judo
Szövetség versenysport-bizottsági ülésén elfogadták a részt vevő
magyar versenyzők névsorát. A
döntés értelmében tizenhatan
vehetnek részt a legfontosabb
olimpiai kvalifikációs viadalon, a
névsort a Magyar Judo Szövetség
elnökségének még jóvá kell hagynia. A névsor szerint az Atomerőmű SE-ből Csoknyai László (81
kg), Cirjenics Miklós (100 kg) és
Bor Barna (+100 kg), valamint
edzőjük, Hangyási László utazik
a kazah fővárosba.
Kovács József

Alakul a kosárlabdacsapat
Újabb játékos érkezését jelentette be az ASE NB I-es férfi
kosárlabdacsapata, a Lettországból érkező Troy Barnies
hármas poszton fog szerepelni
a piros-kékeknél a 2015/2016os bajnoki idényben. – Az
előző két szezonban a lett bajnokságban, a Balti Ligában és
az EuroCup-ban is szereplő
csapatban játszott, információink szerint állandó, megbízható teljesítményre képes játékos

Troy Barnies. A Ventspils erős,
minőségi csapat, valószínű,
hogy a magyar bajnokságban
is az élmezőnyben szerepelne,
bízom benne, hogy új játékosunk beváltja a hozzá fűzött reményeket – mondta el Schmidt
Béla, a csapat vezetőedzője, aki
a további igazolási tervekről is
beszélt. – Irányító szerepkörbe
3-4 jelöltünk van, velük hamarosan kezdődnek a tárgyalások. Terveink szerint olyan

tapasztalt tengerentúli játékost
hozunk erre a posztra, aki már
játszott Európában. A legképlékenyebb a helyzet kettes poszton, még tájékozódunk. Elképzelhető, hogy újonc érkezik, de
ide is atletikus, gyors, jól dobó
játékost keresünk – tudtuk meg
Schmidt Bélától.
A felkészülés augusztus 17-én
kezdődik, Troy Barnies 24-én,
Rakocevic augusztus végén érkezik Paksra.
-kj-

Troy Barnies: született 1989. február 10., USA, Maine állam, Auburn. 201 cm magas, 93 kg, 3-as
poszton játszik. 2007-2011 között az NCCA-ban a Maine University csapatában játszott, majd
átköltözött Európába. Először a török másodosztályban kapott szerződést, majd hidegebb éghajlatra költözött, a finn Salon Vilpas Vikingsben folytatta profi pályafutását. Következő állomása a lett
Jekabpils, abban az idényben a liga második legjobb dobójának bizonyult. A 2014/2015-ös évben a
Ventspils csapatával már az EuroCupban is szerepelt, mindkét idényben meghívták a lett bajnokság
All Star gálájára.

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

Sukorón rendezték a kajak-kenu
gyermek, kölyök és serdülő magyar bajnokságot, egyben Kolonics György-emlékversenyt. Az
ASE versenyzői közül Hodován
Dávid a 14 évesek között az első
helyen végzett kenu egyes 1000
és 4000 m-es távon, míg Somkert
Mátéval és Klenk Botonddal az
U15-16-os korosztályban kenu
3x200 m-es váltóban bronzérmet
szerzett. Vajda Bence ugyancsak
jól szerepelt a 14 évesek között,
kajak egyes 1000 m-en harmadik, 4000 m-en a második helyen
ért célba, majd Bencze Barnával
és Kerti Tamással az U15-16-os
korúak között kajak 3x200 m-es
váltóban ezüstérmes lett. Horányi
Bence az U15-16-os mezőnyben
kajak egyes 2000 m-en a második
helyen ért célba.
Szolnokon került sor a kajak-kenusok ifjúsági és U23-as magyar
bajnokságára, amely egyben válogató is volt az utánpótlás Európa-bajnokságra. Az Atomerőmű
SE versenyzői közül kiemelkedett
Pupp Noémi, aki a 17-18 évesek
között kajak egyesben 500, 1000
és 4000 m-en is az első helyen
ért célba. Kiszli Vanda az U23-as
korosztályban kajak egyes 5000
m-en, Horányi Benjamin pedig
a 17-18 évesek kajak egyes 200
m-es távján szerezte meg a győzelmet. Bronzérmes lett Fritz
Anett kajak egyes 4000 m-en és a
Rónai Tamás–Horányi Benjámin
kajakpáros 200 m-en, a 17-18
évesek között. A Péri Dávid, Rohn
Richárd, Hanol István Dávid, Huszák Donát Zoltán kenus kvartett
az U23-as korosztály C4 200 m-es
versenyszámában állhatott fel a
dobogó harmadik fokára.
Pupp Noémi K1 500 és 1000
m-en, Horányi Benjámin pedig
K1 200 m-en indulhat a szeptemberi Európa-bajnokságon. (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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Kétszáznál is többen teljesítették úszva a Paks és Kalocsa
közötti 15 kilométeres távot az
idei Daróczy-virtusúszáson. A
résztvevők az Árvíz utca feletti
csónakleeresztőtől indultak egészen Kalocsáig, az úgynevezett
meszesi partszakaszig. Ez volt a
13. Daróczy-úszás, ami egyébként az egyetlen magyarországi
folyóvízi távúszó rendezvény. A
tavalyi program támogató hiányában elmaradt, az idei viszont
remekül sikerült: kiváló volt az
időjárás, a Duna hőmérséklete
és magassága is megfelelő volt.

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

A miskolciak vitték
el a vándorkupát
Augusztus első hétvégéjén rendezték meg a paksi ürgemezei
strand homokján a XX. Tűzkakas
Strandfoci Bajnokságot, amelyet
a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az előző évek hagyományához hasonlóan idén is
a Paksi Önkéntes Tűzoltó Sportés Hagyományőrző Egyesülettel
vállvetve szervezett meg. A megmérettetésen a selejtezőkből továbbjutott legjobb huszonhárom

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

csapat szállt versenybe a trófeáért.
Idén a vándorkupát a Miskolci
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság csapata nyerte el. A dobogó
második fokára a tavalyi bajnok,
a Pécsi parancsnokság, míg a harmadikra a Sárbogárdi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság csapata
állhatott fel. A sportrendezvény
zárásaként a szervezők egy kétszáz szeletes tűzkakastortával
vendégelték meg a résztvevőket.

L a c z a Gá b o r I s tv á nn é
ké p v i s e l ő
t e l e f o n :7 5 /6 7 5 - 7 3 2
mo b i l : 2 0 / 4 1 0 - 7 5 1 2

TEMETKEZÉS

Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., a Szentháromság téren – a Földhivatalnál
Telefon/fax: 75/311-065, 20/852-1520
Irodavezető: Wágner Aranka
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255
w w w. p a n t a r t e m e t ke z e s . h u
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Utolsó simítások a Waldorf-intézményben
Szinte példa nélküli, hogy egy
efféle terv a gondolat megszületésétől számítva kilenc hónap alatt
eljusson a megvalósításig, mondja Torma Dóra, a Paksi Aranyhal
Waldorf Egyesület elnökhelyettese az egykori dunakömlődi
iskola udvarán állva, amelynek
felújításán érkezésünkkor is gőzerővel dolgoztak. Mint mondja,
attól kezdve, hogy 2014 őszére
egy maroknyi szülői közösségben megszületett a szándék, hogy
Waldorf-óvodát és -iskolát alapítson Pakson, a terveket hamar
tettek követték. Az, hogy lassan a
megvalósítás végére érnek, egyrészt a szülői közösség lelkesedésének, másrészt az önkormányzat
együttműködő hozzáállásának
köszönhető. Az iskolát és óvodát fenntartó Aranyhal Waldorf
Egyesület hivatalosan idén január 20-án jött létre, első feladata a
megfelelő épület és a pedagógusok felkutatása volt. Első ízben
programsorozatot
szerveztek,
ami azt a célt szolgálta, hogy a
környékbeliek
megismerkedhessenek a Waldorf-pedagógia
alapelveivel. Jelentős mérföldkövet jelentett a megvalósításban,
hogy június 1-jén az egyesület
megkötötte bérleti szerződését
az önkormányzattal, határozatlan
Fotók: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

időre használatba véve a egykori dunakömlődi iskola épületét. A tizenkét éve bezárt épület
használni kívánt részeit néhány
szakmunkát leszámítva az egyesület tagjai maguk újították fel:
nekifogtak az óvoda és az iskola
szükséges helyiségeinek kialakításához, a kert rendbetételéhez.
Az óvoda helyiségeiben a nagy
átalakítások már elkészültek,
megtörtént a 24 főt fogadó vizesblokkok kialakítása, a víz- és
a villamosvezetékek megújítása.
Tetőcserére nem volt szükség,
illetve a nyílászárókat is csak csiszolni, festeni kell.
– Már a munka látványosabb
szakaszában tartunk, járólapozni,
padlót csiszolni kell – mondta el
Antoni Adrienn Waldorf-óvónő. Az óvodások számára készül
melegítőkonyha, két egymásra
nyíló csoportszoba, illetve a melegítőkonyha mellett, ami szakhatósági elvárás, lesz tankonyha
is, ahol a gyerekek az óvodapedagógussal együtt sütnek-főznek. A
pedagógiai program is összeállt,
minden nap más-más tevékenység kerül majd előtérbe: hétfőnként a rajzolásé lesz a főszerep,
kedden a méhviaszgyurmázásé,
szerdán gyapjúképet készítenek,
csütörtökön sütnek, pénteken

pedig kirándulás lesz. Eddig
14-en jelentkeztek az óvodába,
a maximális, 24 fős keretig van
még szabad kapacitás. Az iskolai szárnyban szintén végeztek a
bontási munkálatokkal és a nagyobb átalakításokkal. Ami még
hátravan, az a padlóburkolatok
és a világítótestek cseréje. A radiátorok visszakerülnek a helyükre,
a nyílászárók, ajtók átfestésével
tulajdonképpen fogadókész az
épület, mondta Péterfia Ágnes, a
Waldorf-iskola tanítója. Az épületszárnyban a két tanterem mellett gyakorlatilag három helyiség,
a tanári, a gazdasági szoba és a
mosdó újult meg. A tantermekbe
kerülő bútort is beszerezték, illetve egy-egy speciális, kétszárnyú,
ívelt tábla is készül, ami mellett
még évszakasztal is helyet kap
majd, aminek az a szerepe, hogy
megjelenítse, az adott évszakban
milyen növény, szín uralkodik.
A felújítás idején spanyol önkéntes diákok is segítették a munkákat: egy Erasmus-pályázat
keretében négy hallgató érkezett a Waldorf-kezdeményezést
is felkaroló gyapai Életkerthez,
őket vonták be a kivitelezésbe.
Rafa azt mondja, mindenből
örömmel veszik ki a részüket,
ha kell, építési törmeléket horda-

nak vagy festenek, csiszolnak. Itt
tartózkodásuk alatt a Waldorfiskola létrejöttében és a gyapai
Életkert körüli feladatokban is
segédkeznek, szabadidejükben
pedig a környék látnivalóival és
Budapesttel ismerkednek. Látogatásunk idején éppen szivacsfestéssel dekorálták a közlekedőfolyosók falait. A felújítás mellett
párhuzamosan az állami engedélyeztetés is zajlik: a Tolna Megyei
Kormányhivatal még júniusban
nyilvántartásba vette az intézményt, azaz elfogadta az alapító
okiratot. A héten zajlik az építési
hatóság és az ÁNTSZ bejárása,
ami a szakhatósági engedélyek
beszerzéséhez nyújt segítséget.
Ezeket a felújítás befejeztével várhatóan még augusztusban megszerzi az intézmény, így a szülők
reménye szerint a tanévkezdésre
meglesz a működési engedély.
Jelen állás szerint az óvoda 14 fővel, az iskolai első osztály kilenc
gyerekkel kezdi meg működését.
A működést a szülők befizetései
– gyermekenként havi 25 ezer
forintos hozzájárulás – biztosítja
majd az iskola részére folyósított állami normatíva mellett. A
felújítás alatt hasonló összeggel
fedezte a közösség a költségeket,
illetve a munkálatokat támogatói
felajánlások is segítették. Amint
Torma Dóra elmondta, több forrásból közel kétmillió forintos
támogatást is kaptak, több paksi
vállalkozás pedig építőanyagokkal segítette a beruházást.
Az egyesület augusztus 18-án
nyílt napot tart, ahol az érdeklődők megnézhetik, hogyan fest az
óvoda és az iskola.
MD
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Paksi filmes hozott sikert Madocsának
Fotó: Babai István/Paksi Hírnök

Győzelmet hozott Madocsa számára a WWF
Magyarország akciójában Babai István filmje.
A nemzetközi természetvédő szervezet 2005
óta szervezi meg Big Jump, azaz Nagy Ugrás
nevű akcióját a természetes vizek védelme
érdekében. Első ízben 22 ország 31 folyójába
egyazon pillanatban 250 ezer ember ugrott
bele. Magyarország 2008-ban csatlakozott
az akcióhoz. Ebben az évben Európa-szerte
több mint ötszáz helyszínen zajlott a figyelemfelkeltő akció százezrek részvételével.
Hazánkban tizenöt település csatlakozott, a
megyéből egyedül Madocsa, ahol majdnem
háromszázan ugrottak egyszerre a Dunába.
Gelencsérné Tolnai Klára polgármester szavai szerint azért, mert a községnek mindig
szerves része volt a Duna-part, amit reményei szerint egyre többen felfedeznek majd.
Szeretnék, ha nem csak a fociszerető szurkolók tudnák Böde Dani révén azt, hogy hol
fekszik Madocsa, hanem a természetjárók, a
vizeket kedvelő turisták is felfigyelnének rá.
Ez most meg is történt, hiszen egy versenyt
is hirdetett a WWF Magyarország a csatlakozók között, akik az eseményről készült
videófilmmel szálltak harcba az első díjért.

Ezt Madocsánk ítélték mondván, hogy a
magával ragadó képes élménybeszámolóból
jól látszik, hogy a Duna szeretete és a folyó
egészségének védelme a madocsaiak minden
generációját képes megszólítani és tettekre
ösztönözni. A film a paksi Babai István és
Vida Tünde munkájának eredménye. Az alkotópáros Madocsa imázsfilmjén dolgozik,
ezért kézenfekvő volt számukra, hogy felajánlják, elkészítik a Big Jump pályázatához a
képes beszámolót. A több filmes díjat elnyert
operatőr, Babai István azt mondta, nagyon
örül annak, hogy győzelemhez segíthették
Madocsát. – Igazán hálás volt a téma, hiszen
egy jó hangulatú, kreatív programot kellett
megörökíteni. A Duna-part szépségének bemutatásában pedig jó szolgálatot tettek a légi
felvételek, amelyek olyan perspektívában láttatták a környéket, ahogyan még sok helybeli
sem látta – fűzte hozzá.
Az első díjnak köszönhetően Madocsa lesz a
WWF Élő Duna Turnéjának egyik állomása,
illetve egy buszos kirándulásra is vendégül
látják a falu küldöttségét a WWF egyik hazai
projekthelyszínén.
-md-

Eredményhirdető és díjátadó gálaest
augusztus 23-án 18 órakor
a Csengey Dénes Kulturális Központban.
Bízza hallását szakemberre!
Hallása miatt úgy érzi, lemarad a fontos pillanatokról, mint
• az unokák első szavai,
• barátok és a család legjobb történetei,
• a közös programok?
Vegyen részt díjmentes hallásszűrésünkön, melyet ajándék italhűtővel
jutalmazunk.*

Bejelentkezés: 06-30/234-2572
* Az akció a készlet erejéig tart. Az italhűtő 1 db
0,5 l-es üveg hűtésére alkalmas. Az ajándékra
a hallásvizsgálaton részt vevők jogosultak. A
részvételhez hozza magával ezt a hirdetést.

Hallókészülék elem
WWW.VICTOFON.HU

Magyar Contintental Singers

Szeretettel várjuk a fotópályázat nevezőit, minden érdeklődőt, Paks városának és környékének közönségét. A
gálaesten kihirdetjük a fotópályázat eredményét, nyerteseit, és kiosztjuk a 200.000 Ft összértékű díjazást.
Az est ingyenes, a helyszínen lehetőség lesz a Continental kiadványainak megtekintésére. Az együttes adományokat elfogad. A pályázat szervezője a Paksi Pünkösdi Gyülekezet.

GÉPGYÁRTÁS
TECHNOLÓGUST

7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
I. emelet

** A kampány ideje alatt egy személy max. 12 db elemet
vásárolhat akciós áron. A kedvezmény 2015. szeptember 18-ig vagy a készlet erejéig tart.

Fellép a

49
Ft/db

**

keresünk paksi munkahelyre
gyártásszervezési, beszerzési
és CNC megmunkálási feladatok ellátására.
CNC gépkezelői gyakorlat,
paksi vagy Paks környéki lakhely, illetve paksi letelepedési
szándék előnyt jelent.
A jelentkezéseket
a h2@robolution.eu
címre várjuk.

VILLAMOSMÉRNÖKÖK
jelentkezését várjuk paksi
munkahelyre villamos tervezési, szervezési és szerelési feladatok ellátására.
Paksi, Paks környéki lakhely
vagy paksi letelepedési szándék előnyt jelent.
A jelentkezéseket
a h2@robolution.eu
címre várjuk.

