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Orsós Györggyel beszélgetve olyan embert ismerhettem meg, aki nem azt nézi, hogy
milye nincs, hanem őszintén tud örülni annak, amilye van és igyekszik mindenben
meglátni a jót.
15. oldal
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Az írás megmarad.
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JÖVŐRE NYITHAT
A GYÓGYÁSZATI
KÖZPONT

Fotó: Babai István

Rövidesen megjelennek a munkagépek a városi rendelőintézet
melletti területen, kezdődik a gyógyvízre épülő gyógyászati
központ kivitelezése. A rendelővel szerves egységet alkotó új
szárny megépítésére 15 hónapja lesz a Strabag MML Kft.-nek.
Írásunk a 2. oldalon

SZÜLETÉSI
HELYE: PAKS
Fotó: www.paks.hu

Otthon született, édesapja segítette világra a kis Melindát.
Nem terveztek otthonszülést, sőt apás szülést sem, végül
mégis vállára szorított telefonnal, a diszpécser utasításait követve bábáskodott a szülésnél a büszke édesapa. A kislány
így igazi paksi lett, hiszen anyakönyvi kivonatába az kerül
majd, hogy születési helye: Paks.
Írásunk a 20. oldalon

NYUGDÍJASHITEL
50 éve Ügyfeleink szolgálatában!

Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek.
A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni
háztartási gépeit? Szeretne kirándulni, üdülni?
Vegye igénybe a nyugdíjashitelt 75 éves korig!
Felvehető összeg 100 ezertől akár 1 millió Ft-ig, futamidő max. 60 hónap.
100 ezer forintnál 2 567 Ft, 500 ezer forintnál 12 831 a havi törlesztőrészlet.
Kamat 16%, kezelési költség 2%. THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében.
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Jövőre nyithat a gyógyászati központ
Kezdődhet a gyógyászati központ építése, az intézmény
várhatóan 2013 közepén nyit
meg. A központ építője a közbeszerzési eljárásban nyertes
Strabag MML Kft., a munkterület átadása lapzártánk
után történt.
Régi terv válik valóra Pakson a
gyógyászati központ megépítésével. A kivitelezés megkezdését megelőzően hosszas és alapos előkészítő munka zajlott, az
utolsó lépés a kivitelező kiválasztása volt. A munkát a
Strabag MML Kft. nyerte el, a
kivitelezésre tizenöt hónap áll a
cég és alvállalkozóinak rendelkezésére. Az építést egyhónapos próbaüzem követi, amely
után megnyílhat a központ,
összegzett dr. Sztruhár Sándor,
a gyógyászati központ projekt-

éves szinten csupán 3-4 héten át
kell majd rásegíteni a fűtésre.
Az új komplexum nemcsak a
gyógyvíz hasznosítását célozza,
hanem a városvezetés azon törekvését is szolgálja, hogy az
egészségügyi szolgáltatásokat
koncentrálja, vagyis egyes szakrendelések, ellátások is helyet
kapnak az épületben. Ilyen a tüdőgondozó, illetve a Deák Ferenc utcai rendelőben lévő funkciók, a fizikoterápia, valamint a
Városi Rendelőintézet egyes
szakrendeléseit is átköltöztetik.
A központban gyógyvizes és víz
alatti gyógytornára, illetve súlyfürdőre alkalmas medencék,
egyéni és csoportos gyógytornához tornatermek lesznek, de kádas kezelésekre és gyógymasszázsra is lesz lehetőség.
Az önkormányzati törvény
változásai miatt még nem lehet

koordinátora, a Paksi Ipari Park
Kft. ügyvezetője. Kiemelte,
hogy az új központ nem élményfürdő lesz, hanem egy
olyan, a Városi Rendelőintézettel függőfolyosóval összekötött
intézmény, amelynek működésében a magas színvonalú
gyógyászati tevékenység kap
hangsúlyt. A központ méreteit
illetően azt vették figyelembe,
hogy a város és a kistérség településein élők ellátására alkalmas, gazdaságosan megépíthető
és üzemeltethető legyen. Ami
utóbbit illeti: a 2009-ben fúrt új
kút vártnál magasabb hőmérsékletű vize gyógyászati értéke
mellett azért is nagy jelentőséggel bír, mert felesleges hőjét az
épület fűtésére és a használati
melegvíz előállítására használhatják fel. Az előzetes számítások szerint ez azt jelenti, hogy

tudni, hogy állami vagy önkormányzati fenntartású lesz-e a
központ, illetve, hogy az OEP
finanszírozza-e a kezeléseket,
az viszont biztos, hogy az épület Pakson marad és a helybelieket, környékbelieket szolgálja
majd, emelte ki Hajdú János. A
polgármester a szerződés aláírását megelőzően azt is elmondta, hogy ezzel a beruházással a hétéves gazdasági
program fontos eleme valósul
meg, amely összecseng a lakosság azon régi igényével,
hogy az évtizedekkel ezelőtt
fellelt gyógyvizet hasznosítsa a
város. Bíztak abban, hogy lesz
pályázati forrás az építéshez,
de mivel ilyen lehetőség nem
adódott, száz százalékban önerőből valósul meg a közel
egymilliárd forintos beruházás.
Kohl Gyöngyi

Új helyen végzik a tüdőszűrést

Új helyszínen, korszerű berendezéssel zajlik ezentúl Pakson a tüdőszűrés. Január 2-tól már nem a
Deák Ferenc utcai tüdőgondozóban kell vizsgálatra jelentkezni a
betegeknek, az ott működő, elavult gép helyett vásárolt új készüléket a Városi Rendelőintézetben helyezték üzembe. (Manapság a tüdőszűrésben a tébécé
visszaszorulásával a korai daganat-felismerésre tevődött át a
hangsúly, a korai kiszűréshez és
ezzel a beteg életkilátásainak növeléséhez vált szükségessé a
pontosabb képet adó, korszerű
berendezés.) A szakmai stáb a

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Üzembe helyezték az új mellkas-felvételi röntgengépet a
Városi Rendelőintézetben. A
tüdőszűrő vizsgálat január 2tól itt zajlik – ez az első lépés
afelé, hogy a Deák Ferenc utcai tüdőgondozó új helyére
költözhessen. A korszerű,
pontos képet adó berendezés
a daganatos betegség korai
felismerésében is segítséget
nyújt.

gyógyászati központ megépüléséig a Deák Ferenc utcában
marad, ide optikai kábelen jutnak
el a digitális leletek. A beteg
anyagait egyetlen adatbázisban
tárolják majd, ami lehetővé teszi,
hogy a Deák Ferenc utcában dolgozó tüdőgyógyász, illetve a rendelőintézet röntgen szakorvosa
nyomon követhesse a leleteken
látható változásokat, ugyanakkor
a páciensnek nem kell a dokumentumokat magával vinnie,
mondta el Bodnár Imre, a rendelőintézet vezetője.

A vizsgálat januártól tehát a
Városi Rendelőintézet röntgenultrahang részlegén történik.
Mint minden más szakrendelésen, úgy ebben az esetben is a
szűrésre érkezők először a betegfogadónál jelentkeznek felvételre, majd a röntgen-ultrahang és tüdőszűrő részleg adminisztrációs helyiségében a vizsgálatra. A leleteket a felvétel készítését követően egy héten belül a röntgenrészleg adminisztrációs helyiségében adják ki.

Az 59 millió forintos készülék beszerzéséhez, amelynek
megvásárlásáról a szerződést
még októberben írta alá Hajdú
János polgármester, a Paksi
Atomerőmű Zrt. mint nagyadózó járult hozzá – 2011-ben
erre fordították azt a 40 millió
forintot, amely felhasználásáról a cég dönthet. A fennmaradó összeget, valamint a belsőépítészeti átalakítás költségeit
a paksi önkormányzat biztosította.
Matus Dóra

Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4400 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Főszerkesztő: Kövi Gergő
Szerkesztőség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53.
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következő megjelenés: 2012. január 20.

3

2012. január 6.

Paksi Hírnök

Fotó: Paksi Hírnök archív

Óév a polgármester szemével

– Paksot elkerülték a botrányok, dolgozni tudtak és nem a
hadakozásra kellett az energiát
fordítani, ez a legnagyobb siker
– nyilatkozta tavalyi évértékelőjében. Mi a helyzet 2011-gyel?
– A 2010-ben megválasztott, a
korábbi ciklushoz képest hat fővel kisebb létszámú képviselőtestülettel dolgoztuk végig a
mögöttünk hagyott évet. A testületi ülések sokak számára
már-már unalmasnak tűnhetnek
a „nagy egyetértés” miatt, de
tudni kell, hogy az üléseket komoly, sok esetben éjszakába
nyúló frakcióülések előzik meg,
ahol néha kemény ütközések
árán, alapos vitában érlelődnek
meg a döntések. Nem szeretnénk áldemokráciát játszani, vagyis színpadi előadás-szerűen
előadni egy vitát, emiatt maradnak el a nyilvánosság előtti véleménycserék. A képviselők felelős emberek – ezt azokra is értem, akik nem a Polgári Szövetség képviselői – így aztán a
„csak azért is” ellenzékieskedés,
magamutogatás nem jellemző a
testületi ülésekre. A hivatal a
folyton változó szabályozási
környezethez igen komoly erőfeszítéssel, de alkalmazkodik.
Az oktatási, egészségügyi és
közművelődési intézményrendszer megfelel a feladatainak.
Cégeink, melyek az alapszolgáltatásokat biztosítják, stabil
gazdasági hátteret tudhatnak
maguk mögött.
– A Paksi Hírnök folyamatosan hírt adott a városban folyó
beruházásokról. Miket emelne
ki ezek közül, amelyek majdan
meghatározzák Paks jövőjét?

– Mindenekelőtt szeretném
kiemelni, hogy a város 2007
áprilisában elfogadott hétéves
gazdasági programja alapvetően helyesnek bizonyult a város
főbb fejlesztési területeit és
konkrét projektjeit illetően is.
Tartalmazza a városi szeméttelep, a szennyvíztelep bővítésének szükségességét, kijelölte a
gyógyvízhasznosítás feladatát,
megfogalmazta az inkubátorház megépítésének szükségességét, a partfal-rehabilitáció
fontosságát.
A közlekedés feltételeinek javítása terén a kerékpárút-hálózat fejlesztését, a főutca felújítását tartottuk a legfontosabbnak.
A panelprogram és a hagyományos szerkezetű lakások felújításának támogatását, illetve ennek folytatását is célul tűztük ki
– hogy csak a nagyobb fejlesztési célokat említsem.
Alapos előkészítő munka (tervezés, forrásbiztosítás, pályázati
lehetőségek kihasználása stb.)
után – az említett gazdasági
programnak megfelelően –
2011-ben több, kiemelkedően
fontos támogatási szerződés aláírására került sor, ennek eredményeként a napokban indulnak a gyógyászati központ kivitelezési munkái, folyik az inkubátorház építése, az új hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítási folyamatában a közbeszerzés kellős közepén vagyunk, látványos beruházásként
épül a Deák Ferenc utcai támfal.
Pályázatot készítettünk elő a
város belvíz-veszélyeztetettségének csökkentésére, a Deák
ház hasznosítására, előkészítettük az erőműig, illetve Csámpáig vezető kerékpárút kivitelezését, az erdei iskola és a csónakház kialakítását. Folytattuk a
lakótelepi tömbbelsők felújításának programját.
– Szép számmal akadtak olyan
újítások és kezdeményezések az
óévben, amelyek nem kerülnek
igazán pénzbe, mégis a város
színfoltjaivá váltak, gondolok itt
a karácsonyi üdvözlőlapokra,

az adventi udvarra vagy éppen
az iskolaköpenyre. Mik a tapasztalatok ezekkel kapcsolatban, és milyen hasonló kezdeményezésekkel találkozhatunk
2012-ben?
– Az említettek inkább szimbolikus jelentőségűek. Jó példák
arra, hogy a városi közösség minőségének formálásáról, a paksiak együvé tartozásának fontosságáról hogyan gondolkodik
a város vezetése. Említhette volna a városi és intézményi kiadványok arculatának egységesítésére vagy a rendezvényeink
színvonalának emelésére tett
erőfeszítéseinket. Rendezvényeink tekintetében nagy hangsúlyt fektetünk a helyi művészeti csoportok bevonására, szerepeltetésére, a helyi értékek felkarolására és bemutatására.
Fontos számunkra, hogy a kisebbségi közösségeket is a helyükön kezeljük ebben a folyamatban.
Az említettek mellett talán a
legfontosabb a Paksi Digitális
Archívum előkészületi munkáinak megkezdése. Egy olyan helyi digitális gyűjtemény kiépítését tervezzük, kezdtük meg,
amely egyedülálló lesz Magyarországon, de talán a jóval tágabb környezetünkben is.
Nagyon fontos, hogy a város
polgárai érezzék: itt mindenkire
szükség van és mindenki képes
valamit a közösség értékeihez
hozzátenni. Hogy minden életkorban a közösségi élet, a közélet hasznos és fontos szereplőjévé lehet lenni: a gyerekek a
képzőművészeti alkotásaikkal,
egységes, rendezett megjelenésükkel, a felnőttek az egymás
felé fordulással, a hagyományos
értékrendek felmutatásával – a
helyi, kistérségi kézműves termékek értékeinek újraélesztésével, új közösségi terek kialakításával.
2012-ben új ötletekkel, új tervekkel, közösségi szemlélettel
készülünk a városi életre: a hétköznapokon és ünnepeken is. A
legközelebbi alkalom az együtt

ünneplésre, az együttlétre a magyar kultúra napja lesz, amikor
nevet adunk a városi művelődési központnak, melyet Csengey
Dénes Kulturális Központnak
nevezünk el.
–Sokan borús esztendőt jósolnak 2012-re. Milyen évet vár
Pakson az új évben? Milyen változások várhatók az átalakuló
önkormányzati, közoktatási, adóés egyéb törvények fényében?
– Nem állok be a jósok közé.
A kormány törekvései támogatandók, még ha időnként kapkodást is látunk, még ha nem mindig jó módszereket választ, ha
néha tévedései vannak – akkor
is. Nem azért bíztak meg bennünket a választók a település
vezetésével, hogy siránkozzunk,
olyan dolgokon rágódjunk,
amin nem tudunk változtatni,
vagy mások szerepében tetszelegjünk, hanem azért, hogy tegyük a dolgunkat a változó körülmények között.
Az ország érdekeit szem előtt
tartva Paks érdekeit védjük,
szolgáljuk.
A 2012-es év komoly változásokat nem tartogat számunkra
sem a feladatok, sem a finanszírozás, sem az intézményrendszer területén. A tűzoltóság állami kézbe került, aminek sem helyi gazdasági szempontból, sem
a rendelkezésre állás biztonsága
szempontjából nincs jelentősége. Az oktatást, egészségügyet,
közigazgatást 2013-ban éri el a
változás szele. Erre viszont alaposan készülünk. Készülünk
mindannyian: az önkormányzat,
a hivatal. Egész évben figyelemmel kísérjük majd az új kormányzati törekvéseket a jogalkotás szintjén, a várospolitikánkban pedig továbbra is a bevezetőben említett egyensúly és
nyugalom megteremtése és
megtartása a célunk a gazdálkodásban és a közéletben is.
Az önkormányzat képviselőtestülete nevében boldog új
évet, jó egészséget kívánok
minden paksi polgárnak!
Kövi Gergő
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Nem emelkednek
jelentősen a kommunális
szolgáltatások díjai
Fotó: Babai István

Átlagosan közel tíz százalékkal kell többet fizetni a szemétszállításért 2012ben, és megemelték az ivóvíz-, illetve
csatornahasználat díját. Erről decemberi soros ülésén döntött Paks képviselő-testülete. A tanácskozáson a bérlakások lakbéreit is megállapították, és felülvizsgálták a dunakömlődi köztemető
temetkezési díjait.
KÉT NAPPAL KARÁCSONY előtt vehette át
táblagépét a Paksi Hírnök online facebookos nyereményjátékának nyertese, Regős László. A lapunk által meghirdetett akcióban azok a magánszemélyek vehettek
részt, akik a Facebook közösségi oldalon
december 18-ig lájkolták weboldalunkat.
László az Erőtervnél helyezkedett el friss
diplomásként augusztusban mint tervező.
Nyereményének átvételekor lapunknak elárulta, mivel kollégái rendszeresen szemlézik a Paksi Hírnök online oldalát, ő is hamar
megismerkedett a weblappal, ahonnan, mint
mondta, habár bölcskei lakos, szívesen tájékozódik a friss paksi hírekről. A fiatal informatikus a facebookon közvetlenül megosztott anyagokat is rendszeresen szemlézi, így
hamar rátalált a nyereményjáték lehetőségére. Gratulálunk szerencsés olvasónknak, aki
egy Wayteq Xpad 70 típusú táblaszámítógépet is a karácsonyfa alá tehetett.
-md-

Tavalyi utolsó, az éves munkatervben szereplő tanácskozásán döntött Paks képviselő-testülete a saját hatáskörben megállapított szolgáltatások díjairól. A hulladékszállítási díjak esetében átlagosan 9,7 százalékos emelkedésről beszélhetünk, a tíz
százalékot egyik tétel sem haladja meg. A
110 literes kukák ürítési díja 26 forinttal
emelkedik, az új ár így 293 forint, a konténerek ürítéséért 4460 forintot kell fizetni, a négy köbméteres konténereket pedig
11690 forintért ürítik. A települési folyékony hulladék esetében egy köbméternyi
ürítésének díja 1985 forint. Puskás János, a
DC Dunakom Kft. ügyvezetője elmondta,
hogy az áremelést egyebek mellett a jelentősen megemelkedett üzemanyagárak, valamint az alkalmazottak várható minimálbérnövekedése indokolja. Utóbbi a Paksi Vízmű Kft. szolgáltatási díjainak megállapítá-

sánál is szempont volt, illetve a megépülő új
szennyvíztisztító telep kapcsán be kellett
építeniük a csatornadíjba egy négyforintos
köbméterenkénti fejlesztési hozzájárulást.
Ezek alapján 2012-ben a lakossági ivóvíz
köbmétere 214, a csatornahasználat díja
262 forint, ami összesen durván 4,5 százalékos emelést jelent. A közületek esetében
az ivóvíz köbmétere 335, a csatorna használat 565 forint, ez összességében 4,15
százalékos növekedés. A szippantott
szennyvíz befogadási díját legutóbb nem
emelték, most viszont ötven forinttal, így
az új ár 450 forint, tájékoztatott Gaál Zoltán ügyvezető. A városatyák az önkormányzati bérlakások 2012-es lakbéreiről
is tárgyaltak. Összkomfortos lakás esetében nettó 235, komfortosnál 172, félkomfortosnál 105, komfort nélkülinél 72 forint
a négyzetméterenkénti lakbér havonta.
Szükséglakás bérbeadása esetén a lakbér
mértéke megegyezik a komfort nélküli lakáséval. A lakbérek megállapításánál az
értékállandóság biztosítása érdekében a
tervezett inflációt, valamint az áfa 27%-ra
emelését vették figyelembe. A grémium
felülvizsgálta az önkormányzati tulajdonú
dunakömlődi köztemető temetkezési díjait, ezek mértékén nem változtattak.
Kohl Gyöngyi

Lakossági fórum a kettes körzetben

Novemberben fejeződött be a
Báthory utca második ütemének felújítása a kettes körzetben. A belvárosi közlekedést
jelentősen megkönnyítő, 94
millió forintos útrekonstrukci-

Fotó: Molnár Gyula

A város idei nagyberuházása, a Báthory utca felújítása
a kettes körzetet érintette.
Egyebek mellett erről a
projektről tájékoztatta a
megjelenteket decemberi
lakossági fórumán Ulbert
Sándor képviselő. A polgármesteri hivatal nagytermében az idei esztendő történései mellett szó esett a jövő
évi tervekről is.

óról és a körzetben, az óévben
lezajlott egyéb kisebb fejlesztésekről, így például a Váci
Mihály utca 1. szám alatti ház

környezetének korszerűsítéséről, a Táncsics Mihály utcában megépített vízelvezető
szakaszról és a református

templom előtti parkolást segítő átalakításról is tájékoztatta
a lakossági fórumra érkezőket
a képviselő. Ulbert Sándor a
harmadik önkormányzati ciklus óta dolgozik a kettes választókörzet képviselőjeként.
Mint elmondta: a lakossággal
állandó, napi kapcsolatot ápol,
de fontosnak tartja, hogy minden esztendő végén lakossági
fórumot is szervezzen, hogy
az elvégzett feladatokról és a
tervekről tájékoztassa a választópolgárokat. A belvárosban élők közül ezúttal is sokan
éltek ezzel az informálódási
lehetőséggel.
Dallos Szilvia
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Vona támogatná az erőmű
bővítését, Mesterházy
feltételekhez kötné
A paksi atomerőműbe látogatott és az atomenergia hazai
felhasználása mellett tette le
voksát a Jobbik Magyarországért Mozgalom vezetése.
Az erőműben tett üzemlátogatás és Hamvas István vezérigazgató tájékoztatása után
Vona Gábor elnök azt mondta,
hogy a látottak megerősítették
azt a véleményét, hogy az
atomenergia

biztonságos és olcsó
megoldást jelent Magyarország energiaellátásában. Ezért
– hangsúlyozta – a Jobbik
mind az üzemidő meghosszabbítását, mind új blokk
építését támogatja. – Éppen a
látogatás során hallottuk,
hogy előző nap Orbán Viktor
úgy nyilatkozott, hogy növelni kell az atomenergia részarányát a hazai energiatermelésben. Hozzátette, hogy ezzel
maguk is egyetértenek. Beszélt arról is, hogy hazánkban
és nemzetközi szinten is érezhető bizonyos hisztéria a nukleáris energiával szemben,
amelyet egyes politikai erők
igyekeznek fenntartani.
A nukleáris energia tiszta,
normál üzemmenetben nem
szennyezi a környezetét, fűzte
hozzá a párt szakpolitikusa.
Kepli Lajos országgyűlési képviselő azt mondta, hogy a Jobbik felelős és a nemzet ügye
iránt elkötelezett politikai erőként azt vallja, hogy ma Magyarországon az atomenergiának nincs reális alternatívája,
mert fajlagosan ilyen alacsony
áron semmilyen más módon
nem lehet energiát előállítani.
– A paksi atomerőműben
olyan biztonsági intézkedések
történtek az elmúlt években és
történnek folyamatosan, amelyek annak kockázatát, hogy

bármilyen havaria esemény
bekövetkezzen, a minimálisra
csökkentették – mondta még
Kepli Lajos, aki azt is aláhúzta,
hogy a nukleáris energiatermelést komplexen kell vizsgálni
az uránbányászattól a radioaktív hulladék elhelyezéséig.
Kérdésünkre elmondta, Magyarországon összességében jó
a helyzet, biztosított az üzemanyag-ellátás, a nukleáris hulladék elhelyezése érdekében
megnyugtató lépések történtek. Az utóbbiról a képviselők
maguk is igyekeztek meggyőződni, ugyanis a paksi atomerőmű megtekintése után
Bátaapátiba mentek és a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolót nézték meg.
Amíg a Jobbik következetesen azt vallja, hogy az atomenergia biztonságos és olcsó,
azt mással kiváltani Magyarországon nem lehet, ezért szükség van a bővítésre, addig a
Magyar Szocialista Pártban

nem teljesen
egységes
ez a vélemény. Az MSZP Tolna Megyei 2. Számú Választókerületi Társulásának tagsága
és vezetése közleményt adott
ki nem sokkal karácsony előtt,
amelyben a következőket írták: „Megdöbbenéssel értesültünk a médiából az MSZP elnöke, Mesterházy Attila bejelentéséről, miszerint a párt
nem támogatja a paksi atomerőmű bővítését.” A paksi és
környékbeli szocialisták számára érthetetlen az ügyben bekövetkezett váratlan pálfordulás, fogalmaztak. A közlemény annak kapcsán született,
hogy a pártelnökre hivatkozva
egy napilap azt írta, hogy a
szocialisták már nem támogat-

ják az új blokkok megépítését.
Faller Dezső választókerületi
elnök azt mondta, hogy ők továbbra is kitartanak az elmúlt
években vallott véleményük és
a legutóbbi kampányban ígértek mellett, azaz támogatják az
erőmű bővítését, ami nem csak
biztonságos és olcsó megoldás
az energiaellátásban, hanem
sok ezer család megélhetését is
érinti. Hozzátette, Mesterházy
Attila kijelentése kapcsán rengeteg érdeklődő hívást kaptak,
fontosnak tartották, hogy nyilatkozzanak erről a kérdésről.
Az MSZP elnöke parlamenti elfoglaltságára tekintettel
lemondta karácsony előttre
tervezett paksi látogatását.
Ennek – mint mondta – nincs
köze a kialakult helyzethez.
Mesterházy Attila azt is elmondta lapunknak, hogy a
paksi atomerőmű üzemidejének
meghosszabbításával
egyetértenek, ugyanakkor a
bővítést automatikusan nem
támogatják,
feltételekhez
kötnék. Azt mondta, elképzelhetőnek tartja, hogy alapos megfontolás és a szükséges hatástanulmányok ismeretében támogatni tudják
majd, de automatikusan biztosan nem. Azt is hozzáfűzte,
hogy egy ilyen jelentős kérdésben támogatnák egy népszavazás lefolytatását és elvárnák, hogy a Fidesz megossza a szükséges információkat a többi parlamenti párttal. Mesterházy az ügy kapcsán azt is mondta, hogy
helyteleníti a paksi elnökség
lépését, mert ahelyett, hogy
párton belül tisztázták volna
a vitás kérdést, a nyilvánosság elé léptek vele. Ennek a
régi típusú politizálásnak véget fogunk vetni az MSZPben, szögezte le.
Vida Tünde

Chipkártya
az ebédlőben

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Januártól a diákok és az étterem
előfizetői interneten is megrendelhetik ebédjüket az ESZIben. Az új rendszer használatához az előfizetők névre szóló
kártyát kapnak, ezzel ellenőrizhetik az étterembe belépéskor,
hogy aznapra van-e érvényes
ebédjegyük, és az milyen menü
elfogyasztására jogosít. Ezután
kártyával nyitható a menünek
megfelelő elektronikus bejárat.
A Lussonium-Paks Kft. és az
ESZI közös beruházásában
most üzembe helyezett rendszert január 3-án rövid ünnepség keretében adták át.
Horváthné Szűcs Marianna, az
ESZI Intézményfenntartó és
Működtető Alapítvány ügyvezetője a megnyitón elmondta,
egy műszaki szakközépiskolában kiemelten kezelik a modern
technikával és a korral való haladást, ezért ahogy az elmúlt
években, továbbra is fontosnak
tartják az újító beruházások
megvalósulását. A chipkártyás
beléptető rendszer növeli a gazdaságosságot, csökkenti az adminisztrációt, könnyíti és gyorsítja az eljárást, emelte ki
Dömény Zoltán, az iskolai étkező üzemeltetését végző Lussonium-Paks Kft. ügyvezetője.
Szabó Béla igazgató hozzátette,
a reformer megoldással, mely
külsős fogyasztókkal együtt
800 ember étkeztetését hivatott
megkönnyíteni, a beruházásoknak nincs vége, ezt az atomerőmű támogatásával még idén
újabb követi.
-matus-
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zalékát fedezi. A közvilágításkorszerűsítés keretében a Paks
közterein, utcáiban működő
3016 darab lámpatest mintegy
felét cserélik újra.
2011-ben tovább folytatódott a
Paksi FC Fehérvári úti stadionjának modernizálása. Júniusban
számoltunk be arról, hogy a
centerpálya új gyepszőnyeget
kapott, és a mobil lelátók ülő- és
állóhelyeit is teljes egészében
kicserélték. A munkálatokkal
július közepére, a 2011/12-es élvonalbeli bajnoki nyitányra készültek el a szakemberek. Eseménydús volt a nyár az oktatási
intézményekben is: az Új Szé-

Április végén érkezett az értesítés a Környezetvédelmi Minisztériumtól, hogy 1 milliárd 130
millió forintot nyert az új hulladékkezelő központ megvalósítására a Paks és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer hét településből alakult társulása. A beruházás előkészítése folytatódott,
az építkezés 2012 első negyedévében indulhat el.
A város közvilágítási rendszerének korszerűsítése is pályázati forrás felhasználásával valósul meg néhány hónapon belül.
Májusban érkezett a hír, hogy
sikeresen szerepelt a paksi önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet
és Energia Operatív Programján. Eredményes pályázatával
több mint 96 millió forintot
nyert a településvezetés, ez az
összeg a tervezett beruházás
költségvetésének közel 50 szá-

chenyi Terv pályázati támogatásának köszönhetően jelentősen
bővült az önkormányzati fenntartású iskolák informatikai eszköztára. A fejlesztés megvalósításához közel 65 millió forintot
nyert a paksi önkormányzat. A
digitális táblákat, projektorokat,
számítógépeket a Bezerédj, a
Deák, valamint a II. Rákóczi
Ferenc általános iskolákban és a
Vak Bottyán Gimnáziumban állították üzembe tanévkezdésre.
A pályázat keretében minden iskolában képzés is társult a programhoz.
Az informatikai fejlesztés mellett intézmény-felújításokról is
döntött a képviselő-testület. Augusztusban hét óvodában és általános iskolában dolgoztak a
szakemberek, a munkálatokra
71,5 millió forintot fordított a
város. A korszerűsítések között
megújult az Eötvös utcai tag-

Fotó: Paksi Hírnök archív

A Báthory utca második szakaszának felújítása volt a
2011-ben megvalósult leglátványosabb beruházás Pakson. Az utcarekonstrukció
mellett elkezdődött egy
újabb tömbbelső korszerűsítése az Újtemplom és a Kodály Zoltán utcák közötti területen, emellett jelentős pályázati sikerek is fémjelzik az
elköszönő esztendőt: a támogatásoknak köszönhetően rövidesen elindul az új hulladéklerakó, az új szennyvíztisztító telep építése, és a közvilágítás korszerűsítése is
megtörténik a városban.

Fotó: Paksi Hírnök archív

Megújuló város, induló nagyberuházások

óvoda és a Pro Artis művészeti
iskola régi, udvari épületének
tetőszerkezete, a Kishegyi úti
tagóvodában a világításkorszerűsítés és padlóburkolat-csere
mellett festették és mázolták az
épületet és a Deák iskola felső
tagozata is tovább szépül.
Kilencvennapos átadási határidőre vállalta a hat pályázó közül nyílt nemzeti közbeszerzési
eljáráson kiválasztott Magyar
Aszfalt Kft. a 224 méteres útszakasz felújítását a Báthory utcában. A faltól falig útfelújítással a Dózsa György út forgalmának biztonságos enyhítése
volt az önkormányzat célja. A
beruházás keretében az új útfelület kialakítása mellett megújultak az érintett szakaszon az
ivóvízrendszer házi bekötései, a
légkábelek a föld alá költöztek,
11 új kandeláber is került a területre, és zöldfelület kialakítást is
vállalta a kivitelező. A nyár végén elindult és novemberben
befejeződött útfelújítást saját
forrásból finanszírozta a város.
Szerződés szerinti költsége 94
millió forint volt.
Több mint 150 méter hosszúságú támfal épül a Gárdonyi
kilátó tövében a Deák Ferenc
utcában. A háromszázmillió
forintos, európai uniós támogatással megvalósuló beruházás szintén augusztusban indult el, szerződés szerint 2012
áprilisában fejeződik be. A
partfal-stabilizációra a DélDunántúli Regionális Operatív
Programban nyert 290 millió

forintot a paksi önkormányzat.
Ez az összeg a munkálatok 85
százalékát fedezi.
A lakótelepen is beindultak a
munkagépek a nyár végén. Az
Újtemplom utca környékét két
beruházás is érintette. Régi
igény vált valóra a Barátság úti
rendelő melletti parkoló korszerűsítésével és 14 új megállóhely
kialakításával. Az októberig tartó kivitelezés 15,4 millió forintból valósult meg. Emellett az
Újtemplom és a Kodály Zoltán
utcák közötti terület rekonstrukciójával folytatta a lakótelepi
tömbbelsők felújítását az önkormányzat. A munkálatokkal
megbízott DC Dunakom Kft.
augusztusban vette át a munkaterületet. Az év végéig megújult
a csapadékvíz-elvezető és a
közvilágítási rendszer, térkövezett járdák épültek, új utcabútorok és köztéri játékok is kerültek
a területre. A közel 200 millió
forintos beruházás a zöldfelületrendezéssel, 2012 tavaszán fejeződik be.
A nyár végén tájékoztattuk
arról olvasóinkat, hogy a város
térfigyelő rendszerének korszerűsítéséről is döntött a képviselő-testület. A paksi rendőrkapitányság szakmai véleménye alapján megvalósult 18
millió forintos önkormányzati
beruházás során a meglévő
négy elavult kamerát korszerűbbre cserélték, és további
négy helyszínen építettek ki
megfigyelési pontokat.
(Folytatás a 7. oldalon)
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Fotó: Paksi Hírnök archív

(Folytatás a 6. oldalról)
A bevezető utakat két-két
kamera pásztázza: egyik a
rendszámot, míg a másik magát a gépjárművet figyeli,
négy helyszínen pedig 360
fokban mozgatható kamerát
szereltek fel.
Novemberben megérkezett a
régóta várt jó hír: 790 millió
forintot nyert a paksi önkormányzat a város új szennyvíztisztító telepének megépítéséhez a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszerében. A sikeres pályázatnak köszönhetően
lehetővé válik a jelenlegi,
mára elavult telep kiváltása,
és egy korszerű, környezetkímélő rendszer létrehozása. Az
új tisztítómű a régi mellett
épül meg, a tervek szerint
2012 februárjától.
2500 négyzetméter hasznos
alapterületű inkubátorház készül az ipari park központi területén, az ünnepélyes alapkőletételt november végén
tartották. Az akadálymentesített épületben lesz konferencia- és tárgyalóterem, az alapterület 72 százalékán pedig
üzemcsarnokok kialakítására
lesz lehetőség. Az inkubátorház új munkahelyeket teremt,
és 8-10 mikrovállalkozás települhet be. Az európai uniós
támogatással megvalósuló
projekt legfőbb célja a kezdő
vállalkozások fejlődésének,
működésének segítése. Az átadás 2012 augusztusában várható. A 450 millió forint összköltségű beruházás megvalósításhoz a Dél-Dunántúli

Operatív Programban nyert a
város közel 200 milliót, valamint a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványtól kapott mintegy negyvenmillió
forintos támogatást.
Decemberben számoltunk be
arról, hogy tovább bővül a kerékpárút-hálózat. A tervek szerint az új esztendő második felében elindul a kerékpárút építése a Kölesdi út és az atomerőmű déli bejárója közötti
szakaszon. A beruházásra két
pályázaton több mint 200 millió forintot nyert az önkormányzat. 2012 tavaszán a
Nyárfa és a Kölesdi út közötti
már meglévő kerékpárútszakasz is megújul, a kivitelezés
március elsején indul, mintegy
30 millió forintból.
Decemberben aláírták a Paksi Városi Rendelőintézet mellett megépülő gyógyászati
központ kivitelezési szerződését is. A közel egymilliárdos
beruházás megvalósítására 15
hónapja lesz a kivitelező
Strabag MML Kft.-nek. Nem
csak a gyógyászati központban
biztosított új lehetőségekkel
bővül a jövőben a rendelőintézet szolgáltatási palettája: a tüdőszűrést is a Városi Rendelőintézetben végzik januártól, az
intézmény földszintjén, a röntgen-ultrahang részlegen. Egy
új, 59 millió forintos tüdőszűrő
készülék beszerzéséhez a Paksi Atomerőmű Zrt. mint nagyadózó járult hozzá, 2011-ben
erre fordították azt a 40 millió
forintot, amely felhasználásáról a cég dönthet.
Összeállította: Dallos Szilvia
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Hagyományteremtő
kezdeményezések
Több hagyományteremtő önkormányzati program is
megvalósult 2011-ben.
Önkormányzati ajánlásra többféle, a város címerét, jelképeit
viselő formaruha közül választhattak a júniusban megtartott
szülői értekezleteken az általános iskola első osztályába induló gyermekek szülei. A kezdeményezés célja a diákok közötti
különbségek csökkentése mellett a mindennapi ruházat védelme volt. A Deák Ferenc Általános Iskola és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola szülői közösségei döntöttek úgy, hogy
szeptembertől formaruhában járatják gyermekeiket iskolába.
A cigány kisebbségi önkormányzat régi elképzelése vált
valóra az önkormányzat segítségével ugyancsak júniusban,
amikor megnyitotta kapuit a
Cigány Közösségi Ház. Az
egykori nevelési tanácsadó
épületében alakították ki a közösségi teret, a házat a házirendben rögzített szabályok
szerint használhatják az új bérlők, egyelőre egy évig. Augusztusban szakkör indult péntekenként a közösségi házban, a hetenkénti rendszerességgel találkozó általános iskolásokból
alakult alkotócsoporthoz egyre
többen csatlakoztak.
A városi nagyrendezvények
palettája is bővült 2011-ben:
Kenyér-, hal- és borünnep elnevezéssel új programra várta a
paksiakat az önkormányzat és
több, a szervezésben közreműködő civil szervezet. Szeptember utolsó hétvégéjén többek
közt sillert is kóstolhattak a
vendégek a Sárgödör téren, a
programkínálatban szerepelt
népzene és néptánc, volt kiállítás és főzőverseny, koncertek
és térzene. A borünnep ötlete és
egyben a 2010-es első alkalom
megrendezése két civil szervezethez köthető, a folytatást,

megőrizve a partnerséget, már
az önkormányzat vállalta fel. A
szervezők nem titkolt szándéka,
hogy az őszi ünnep idővel távolabbi tájakról is vonzza a vendégeket.
Személyes, egyedi, Paksra
jellemző karácsonyi képeslappal kívánta idén meglepni partnereit az önkormányzat, ezért
novemberben alkotópályázatot
hirdetett általános iskolás diákok számára. A pályázóktól a
téli Paksot ábrázoló rajzokat
vártak, ezekből válogatva készült el a 24-féle ünnepi képeslap. Az üdvözlőkártyára szépíró diákok másoltak versidézeteket.
Városunk lakóit is meglepte
karácsonykor az önkormányzat, adventi udvart rendeztek be
a polgármesteri hivatal előtti
térre. Hangulatos faházakban,
helyi és a kistérségből érkezett
kézműves alkotók kínálták az
ünnephez kötődő portékáikat,
volt mézeskalács, sült gesztenye, forralt bor. Délutánonként
kórusok éneke tette szebbé a
karácsony előtti programot, és
három alkalommal játszóházba
várták a legkisebbeket. Az egyhetes rendezvénysorozat aktív
résztvevői voltak a helyi civil
szervezetek és intézmények, a
Paksi Kertbarátok Egyesületének tagjai zsíros kenyeret és
meleg teát, a Sárgödör téri présháztulajdonosok forralt bort,
míg a Reform Főzőklub tagjai
mézeskalácsot kínáltak. A karácsonyi kézműves délutánokon a
Benedek Elek Óvoda pedagógusai és a művelődési központ
munkatársai várták a gyerekeket, az Ökocsiga Egyesület
képviselői pedig a téli madárvédelem fontosságára hívták fel
az arra járók figyelmét. A hagyományteremtő szándékkal
idén először megrendezett adventi udvar egy hétre az Erzsébet Nagy Szálloda előtt is látogatható volt.
-dallos-
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Fotó: Paksi Hírnök archív

Mérföldkő volt az elmúlt esztendő

Január

Március

Történetének legsikeresebb évét
zárta a paksi atomerőmű – jelentették be a PA Zrt. hagyományos
évértékelő tájékoztatóján. Minden korábbinál több villamos
energiát termeltek, és az árbevétel is a legmagasabb volt. Az értékesítési ár 4,6, az árbevétel 7,2
százalékkal nőtt. Miután a gazdasági válság miatt valamivel
visszaesett a fogyasztás, a paksi
atomerőmű nagyobb részarányt
képviselt, a hazai termelés több
mint 42 százalékát adta. A blokkok kihasználtságát tekintve is
kiemelkedő volt a 2010-es év.

Tisztújítást tartott az atomerőműben működő legnépesebb érdekképviseleti szerv, a Paksi
Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete. A választás nem hozott változást, így újabb négy
éven át Lőrincz László elnök,
valamint Bocsor István és
Weisz Mátyás alelnökök vezetik a Padoszt. Az elnökválasztáson a tagság 72 százaléka adta le
a voksát, a jelöltek támogatottsága közel százszázalékos volt.
A Japánban valaha mért legnagyobb, 9-es erősségű földrengés rázta meg március 11-én a
szigetország északkeleti partvidékét, a rengés után pedig hatalmas szökőár öntötte el a part
menti településeket. A katasztrófa során megsérült a fukusimai atomerőmű több reaktora
is. A balesetsorozat később 7-es,
legmagasabb besorolást kapott
az INES-skálán.

Február
Pakson tartott ülésén az atomerőmű jövőjével foglalkozott az
Országgyűlés fenntartható fejlődés bizottsága. A tanácskozáson
általános vitára alkalmasnak minősítették az atomenergia hazai
felhasználásának biztonságáról
szóló 2008. évi jelentést. A bizottság tagságának elsöprő
többsége kiállt a bővítés mellett.
Aktualizálta a Paksi Atomerőmű Zrt. és a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Területfejlesztési Társulás 2008-ban kötött együttműködési megállapodását. Akkor tízéves szerződést
kötött a két fél. Hamvas István
vezérigazgató szavai szerint a
társulás tőlük független mérésekkel hitelesíti az atomerőmű
biztonságos és környezetbarát
mivoltát, a lakosság közvetlen
tájékoztatásával erősíti a társadalmi elfogadottságot.

Április
A Japánban történtek nyomán
döntés született arról, hogy az
európai atomerőműveket – így a
paksi atomerőművet is – alávetik egy átfogó biztonsági elemzésnek. A vizsgálatnak része annak megállapítása, hogy menynyire tudnának átvészelni az
erőművek egy földrengést, árvizet avagy terrortámadást.
Alapításának huszadik évfordulóját ünnepelte a magyar
nukleáris hatóság, az Országos
Atomenergia Hivatal. Ünnepi
konferenciát rendeztek ez alka-

lomból, amelyen a Nemzetközi
Atomenergia Ügynökség jelentése alapján Lux Iván, az
OAH főigazgató-helyettese
foglalta össze a japán katasztrófa hatásait kiemelve, hogy
annak nem lesz hatása hazánkra és Európára.
A Paksi Atomerőmű Zrt. éves
rendes közgyűlésén 194 milliárd 879 millió forint mérlegfőösszeggel fogadta el a társaság 2010. évi beszámolóját és
üzleti jelentését. Az adózott
eredmény 19,063 milliárd forint
– kétmilliárddal több, mint egy
évvel korábban –, amelyből
19,053 milliárd forintot osztalék
formájában a tulajdonosoknak
kifizetett a társaság. 2010-ben a
villamos energia értékesítési átlagára a legalacsonyabb volt az
országban. Az 1 kWh villamos
energiára jutó árbevétel 2010ben 11,16 forint volt, egy évvel
korábban pedig 10,67 forint.

Május
Évtizedes hagyományt követve
a társaság majálisán adták át az
atomerőmű kitüntetéseit. Az
Atomerőmű Kiváló Karbantartója Díjat 2000-ben alapították,
a tíz új díjazottal 211-re duzzadt
a kitüntettek száma. Öt évvel
később alapították az Atomerőmű Kiváló Üzemeltetője elismerést, az eddigi díjazottak
száma 143 volt, ebben az évben hússzal gyarapodott. Másodízben Igazgatósági Nívódíjat is adományoztak.
Szolidaritási menettel demonstráltak a paksi atomerőmű
dolgozói azon japán kollégáik

mellett, akik részt vettek a földrengés és szökőár által okozott
atomerőművi károk felszámolásában. A 4000 lépés a fukusimai
atomerőmű munkavállalói mellett mottójú sétán körülbelül
kétszázan vettek részt. Nyilatkozatukat – több mint ötszáz
aláírással – küldöttség vitte Japán magyarországi nagykövetének kérve, hogy juttassa el
Fukusimába.

Június
Díszpolgárává avatta Hamvas
Istvánt a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem.
A kitüntetést dr. Péceli Gábor
rektor, a szenátus nyilvános, ünnepi ülésén adta át a Paksi
Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójának, aki – mint a méltatásban
elhangzott – évtizedek óta ápol
szoros szakmai kapcsolatot az
egyetemmel, nagy szakmai tudású és a biztonságot mindenek
fölé helyező szakember.
A PA Zrt. megkapta az Országos Atomenergia Hivataltól a
célzott biztonsági felülvizsgálatról szóló dokumentumot. A követelményrendszert az OAH az
európai nukleáris biztonsági hatóságok szervezete, a WENRA
ajánlásai alapján állította össze.
A nukleáris hatóság ennek kapcsán azt hangsúlyozta, hogy a
paksi atomerőmű ma is rendelkezik minden, a korszerű nemzetközi elvárásoknak megfelelő
biztonsági elemzéssel és az
ezeknek megfelelő biztonsági
berendezésekkel és eljárásokkal.

Július
Új térségfejlesztési alapítványt
hozott létre a Paksi Atomerőmű
Zrt. A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány működési
területe a paksi és kalocsai kistérség mellett a szekszárdi kistérség északi része, összesen
negyvenegy település.
(Folytatás a 9. oldalon)
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(Folytatás a 8. oldalról)
Ezek önkormányzatai, az érintett megyei önkormányzatok,
valamint gazdálkodó szervezetek juthatnak vissza nem térítendő forráshoz térségfejlesztésre, életminőség-emelésre,
munkahelyteremtésre abból az
évi ötszázmillió forintból,
amelyet a PA Zrt. bocsát rendelkezésre.

Augusztus
Elérte a négyszázezret azoknak
a száma, akik a paksi atomerőmű látogatóközpontjában jártak.
A Paksi Atomerőmű Zrt. Tájékoztató és Látogatóközpontja,
amelyben átlagosan évi 25-30
ezer látogató fordul meg, 1995ben nyílt meg. A négyszázezredik látogató, Palicska Ágnes az
isaszegi Klapka György Általános Iskolából érkezett. Őt a jubileum alkalmából Mittler István kommunikációs igazgató
köszöntötte.
Három fesztiválon, a VOLTon, a Balaton Soundon és a Szigeten is megjelent az MVM
Energiaszigete, hogy egyidejűleg népszerűsítse az atomenergiát és az alternatív források
használatát. Az MVM tájékoztatása szerint a különleges kiállítótéren több tízezer vendég
fordult meg.

Szeptember
Háromezer-ötszáz látogatót fogadott három nap alatt a paksi
atomerőmű. A nyílt napot első
ízben 2000-ben rendezték meg,
hogy így nyújtsanak lehetőséget
a létesítmény testközelből történő megismerésére. Idén Hajós
és Tengelic küldöttségét fogadták. A környező települések lakói mellett a társaság nyugdíjasait, valamint a munkavállalók
családtagjait is vendégül látták.
Az Energetikai Szakközépiskolában az alapítás huszonötödik évfordulója alkalmából rendezett ünnepséggel kezdődött a
tanév. Az ünnepségsorozat nyitányaként Nagy Sándor, az
MVM Zrt. termelési vezérigazgató-helyettese átadta a cégcso-

port ajándékát, két szolárparabolát, amelyek csökkentik
az intézmény fenntartási költségeit és lehetővé teszik, hogy a
diákok gyakorlatban ismerjék
meg a napenergia hasznosítását.
A Pécsi Tudományegyetem
szenátusa a Paksi Atomerőmű
Zrt.-nek adományozta idén a
PTE Mecenatúra Díjat. Kovács
L. Gábor, az egyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese azt mondta, hogy nagyon régi szakmai kapcsolatban
állnak a paksi atomerőművel,
amely mindig nyitott volt a tudományos és oktatási intézmények támogatására. A díjat
Mittler István kommunikációs
igazgató vette át Bódis Józseftől, az egyetem rektorától.
Elkészült a második kamra,
ezzel egyelőre befejeződött a
vágatkialakítás, azaz a bányászati munka dandárja a
bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban. 2005 februárjában – mínusz húszfokos hidegben – szentelték fel az aknákat Bátaapátiban. Azóta 5500
folyóméternyi vágat készült el
és 188 ezer köbméternyi kőzetet
termeltek ki. Az épülő tárolóban
70 ezer látogató járt eddig.

Október
Az atomenergiának is fontos
szerepet szán a Nemzeti Energiastratégia, amelyet októberben fogadott el az Országgyűlés. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium azt közölte, hogy
alapvető célkitűzés Magyarország energiafüggetlenségének
erősítése. Az ehhez vezető út sarokpontjai között az atomenergia is szerepel.
Egy, a Paksi Atomerőmű Zrt.
megbízásából készített felmérés
szerint nyomot hagyott az erőmű elfogadottságán a japán katasztrófa, de alapvetően nem
változtatta meg. A megkérdezettek közel háromnegyede
egyetért azzal, hogy Magyarországon működik atomerőmű. A
válaszadók 73 százaléka azt
mondta, hogy a biztonsági előírások „nagyon” vagy „meglehetősen” szigorúak, további 22
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százalék szerint „megfelelőek”.
A válaszadók 94 százaléka szerint ezeket a biztonsági szabályokat be is tartják a paksi atomerőműben.
Megérkezett a háromezredik
hordó hulladék a paksi atomerőműből Bátaapátiba, a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóba. A föld alatti tárolókamrák üzembe helyezéséig a felszínen lévő technológiai épületben tárolják a paksi atomerőműben keletkezett kis és
közepes aktivitású radioaktív
hulladékot.
Húsz kiváló munkavállalóját
jutalmazta október 23-a előestéjén a Paksi Atomerőmű Zrt.
A dolgozók munkatársaik javaslata alapján a társaság legrangosabb elismerését, a Céggyűrűt Hamvas István vezérigazgatótól vehették át a hagyományos gálaműsoron.
A célzott biztonsági felülvizsgálatról szóló jelentést határidőre megküldte a PA Zrt.
az Országos Atomenergia Hivatalnak. A vizsgálat szerint
azonnali beavatkozásra nincs
szükség, az erőmű megfelelő
védelemmel rendelkezik a
földrengések ellen, a Duna áradása a telephelyet nem veszélyezteti, a folyó rendkívül alacsony vízszintjének bekövetkeztét, meteorológiai eredetű
extrém eseteket biztonságosan
kezelni tudják. Az áramellátás
vagy hűtővíz-ellátás kimaradása esetére a reaktorok hűtéséhez a rendelkezésre álló tartalékok elegendőek.

November
Életműdíjban részesítette a DélDunántúli Regionális Innovációs Ügynökség dr. Katona Tamás Jánost, a paksi atomerőmű
tudományos tanácsadóját. A díjazott 1973-ban szerezte meg
okleveles mérnök-hőfizikus
diplomáját Moszkvában, onnan
az MTA Központi Fizikai Kutatóintézetbe, majd Paksra került.
Eddigi, három évtizedes atomerőműves pályafutása során számos stratégiai projektben vállalt
és vállal kulcsszerepet.

December
Jövőre kiírják a nemzetközi tendert egy új paksi blokk építésére, jelentette be Fellegi Tamás
Pécsett, a Láncreakció – Tabuk
nélkül az atomenergiáról címmel rendezett konferencián. A
nemzeti fejlesztési miniszter azt
mondta, a Pakson lezajlott célzott biztonsági felülvizsgálat
igazolta, hogy a paksi atomerőmű rendben van, nincs akadálya
egy bővítésről szóló döntésnek.
Benyújtotta a nukleáris hatósághoz az 1. blokk továbbüzemeltetéséhez szükséges engedélykérelmet a Paksi Atomerőmű Zrt. Hamvas István vezérigazgató azt mondta: az atomerőmű műszaki állapota, az eddig elvégzett fejlesztések és
biztonságnövelő beruházások,
valamint a tervezett intézkedések lehetővé teszik az eredeti
harmincéves üzemidő további
húsz évvel történő meghoszszabbítását.
A nagy beruházások időszaka –
legalábbis egyelőre – lezárul, a
gazdaságosabb és hatékonyabb
tárolás koncepciójának kimunkálása kerül terítékre a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.-nél
jövőre, derült ki dr. Kereki Ferenc szavaiból a társaság évértékelő sajtótájékoztatóján. Négy
modullal bővítették a Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolóját,
Bátaapátiban elkészült két föld
alatti kamra, ezek 2012 második
felében lesznek fogadókészek.
Szilárd Leó-díjban részesítette
Bajsz Józsefet, a Paksi Atomerőmű Zrt. Minőségfelügyeleti Főosztályának vezetőjét a Magyar
Nukleáris Társaság, mert kiemelkedően hozzájárult az atomenergia hasznosítását célzó módszerek fejlesztéséhez, a nukleáris
kultúra terjesztéséhez. A díjazott
1977-ben végzett a Moszkvai
Energetikai Egyetemen mérnökfizikusként, azóta az atomerőmű
dolgozója. Munkája során több
nemzetközi szervezet tevékenységében vállalt feladatokat,
2009-től az Eurelectric Nuclear
Working Group munkacsoport
elnöke.
Összeállította: Vida Tünde
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Jubileumot ünnepeltek

NE HALLD A GÚNY SZAVÁT, a tapsokat se
várjad, s a balgákkal ne pörlekedj. Nehéz
betartani a költő intelmét, mert a gúny fáj,
a tapsot várjuk, mert az éltet, és igenis
van, hogy pörlekedni kell. Mádi Magdolna ezzel a gondolattal foglalta össze a vezetésével működő Tűzvirág Táncegyüttes
harminc évét. Amikor három évtizeddel
ezelőtt Dunaföldvárról Paksra hívták, egy
emberileg erős, ám szakmai szempontból
komoly építkezésre váró társaság élére
állt. Azóta nagy utat jártak be, amely kemény munkával és ennek gyümölcseként
sikerekkel és elismerésekkel van kikövezve. Ez azonban nem jelenti azt, hogy megállhatnak, hiszen ahogy fogalmazott, a feladatok sora végtelen, így folytatódik a
táncvarázs. A jubileumi esten a magyar
néptánc hagyományaiból adott ízelítőt az
együttes, a folytatásban pedig a cigányság
táncos-zenés életén keresztül mutatták be,
hogy a népvándorlás során hogyan hatottak egymásra a népek, cserélődtek bizonyos kulturális elemek. A gálán először
adták át a Tűzvirág Táncegyüttes Örökös
Tagja elismerést, amelyet azok kaphatnak
meg, akik hosszú időn keresztül sokat tettek az együttesért. 2011-ben Bozár László
táncost és Puskás Andrást, az együttes korábbi táncosát, jelenlegi ügyelőjét részesítették az elismerésben.

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA és
Kollégiumban kétnapos ünnepségsorozattal ünnepelték az iskola 25 éves fennállását. Az 1986-ban megnyitott intézmény kuriózum volt a magyar középfokú oktatásban. Első vállalati középiskolaként arra volt hivatott, hogy biztosítsa
az atomerőmű szakember-utánpótlását,
illetve bővítse a régió iskolaválasztási
lehetőségeit. 2001-től alapítványi formában működik a fenntartó Paksi Atomerőmű Zrt. és az MVM Zrt. által biztosított kiváló feltételek mellett. Az ünnepség nyitányaként átadták a teljesen felújított sportcsarnokot, valamint az
MVM Zrt. ajándékát, egy napenergiát
hasznosító szolárparabola-rendszert. Átadták az ESZI-gyűrű kitüntetést, és köszöntötték azokat a kollégákat, akik
megnyitása óta az iskolában dolgoznak.
Másnap jelenlegi és volt diákokat vártak
az intézménybe, többek között kiállításokkal, vetélkedőkkel, filmmúzeummal,
sportprogramokkal és koncertekkel. Tízéves születésnapot is ünnepeltek az iskolában, az ESZI Intézményfenntartó és
Működtető Alapítvány létrehozását,
amire azért volt egykor szükség, mert a
megváltozott törvény nem tette lehetővé, hogy az intézmény vállalati iskolaként működjön tovább. Hamvas István,
dr. Kiss Mihály, majd Horváth Miklós
állt a kuratórium élén, ezt a tisztséget jelenleg Mittler István tölti be, az ügyvivő
szervezet maroknyi csapatának élén pedig Horváthné Szűcs Marianna áll. Legfontosabb feladatuk megfelelő körülményeket biztosítani az oktatáshoz. Mun-

kájuk sokrétű, az épületek fenntartásától
a vállalkozói tevékenységen át az ösztöndíjak biztosításáig.
IMMÁRON HÚSZ ESZTENDEJE őrzi a sváb
zenei hagyományokat a Roger Schilling
Fúvószenekar, amely 1991 májusában alakult 14 taggal. Néhányan közülük az akkori városi zenekarban vetették fel, hogy
sváb zenét játszanának. Az ötlet nem aratott osztatlan sikert, ám a szívből jövő
szándék, hogy gyökereikhez hűen őrizzék
a sváb hagyományaikat, erős volt, így
Fricz József, Kajsza Árpád, Hirt József és
Féhr György munkához láttak. A zenészek
toborzása nem volt nehéz, ám a folytatás
annál inkább, nem volt ugyanis hangszerük. De nem adták fel, hanem addig kerestek, kérdeztek, amíg összejött néhány kölcsönhangszer. Eleinte ezeken muzsikáltak
a heti próbákon, majd szponzori támogatással megvásárolták első saját hangszereiket. Elsősorban magyarországi sváb népzenét szólaltatnak meg, de a teljes zenei
anyagukban megtalálhatók németországi
népzenék és műdalok is, valamint magyar
indulók és filmzenék, így akár tíz órán keresztül tudnának játszani egyfolytában ismétlés nélkül. A társaság összetartó ereje
egymás elfogadásában, a barátságban rejlik; ugyanakkor kulcsfontosságú vezetőjük, Fricz József szakmai tudása, elismertsége. A 2008 óta Pro Urbe-díjas Roger
Schilling Fúvószenekar a Kenyér-, hal- és
borünnepen tartotta születésnapját.

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Kövi Gergő

A születésnap fontos esemény, és ez nincsen másként akkor sem, ha nem egy ember, hanem egy intézmény vagy szervezet
ünnepel. Ilyen paksi pillanatról több ízben tudósítottak a Paksi Hírnök munkatársai az elmúlt esztendőben, amelyekből
felidézünk egy csokorra valót.

FENNÁLLÁSÁNAK TIZEDIK évfordulóját ünnepelte a Paksi Orosz Klub. Ahogy megírtuk, a civil szervezet története akkor kezdődött, amikor teázni jártak össze a városban
élő orosz hölgyek, egy ilyen találkozón merült fel, hogy családjaikat is érdemes lenne
összehozni. A klub 78 tagja, a gyerekekkel
és szimpatizánsokkal együtt mintegy 160
fős társaságot alkot. A klub célja alapvetően
az, hogy megmutassák, milyenek az orosz
emberek, milyen az orosz kultúra és konyha. Kern Tatyjána, a szervezet elnöke elmondta, nagy eredménynek tekinti, hogy
négy éve az orosz kormány támogatásával
létrejött egy koordinációs bizottság budapesti központtal, amely összefogja a Magyarországon élő orosz közösségeket. A civil szervezet elmúlt tíz éve programokban is
bővelkedett: kiállításokat, kirándulásokat,
utazásokat szerveztek. Utóbbiakon paksiaknak is lehetőségük nyílott megismerni
Oroszországot.
-gyöngy-
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A 2011-es év díjazottjai

Fotók: Paksi Hírnök archív

Pakson ez idáig tíz kitüntetést
alapított a mindenkori képviselő-testület. Adományozásukról évente vagy kétévente döntenek a beérkezett javaslatok
alapján. 2011-ben négy elismerést adtak át. Összefoglalónkban a Paksi Hírnök archívumából szemelgetve idézzük fel
ezeket az ünnepi pillanatokat.
2011-ben a Pro
Urbe-díjat
a
Paksi FC-nek
és Gutai Istvánnak ítélték. A
Paksi FC méltatásában elhangzott, hogy a
2006-tól NB I-ben szereplő gárda csak magyar játékosokat
foglalkoztat és nyolc saját nevelésű futballista mutatkozott be
az elmúlt időszakban a nagycsapatban. A 2010-2011-es szezonban az egylet megnyerte a
Ligakupát és másodikként zárt
a legmagasabb osztályban,
ezzel kivívta a nemzetközi szereplés jogát, és az Európa Liga
selejtezőjében a Fehérvári úti
alakulat képviselte legtovább
Magyarországot. Emellett a
Paksi FC-nél folyó sportszakmai munkát a Magyar Labdarúgó Szövetség a legsportszerűbb
csapatnak járó Fair Play-díjjal,
valamint a legjobb sportvezetőknek járó Minarik Ede-díjjal
ismerte el. Az újságírók és a
sportolók szavazatai alapján pedig Kis Károly az Év edzője elismerést kapta. – A realitások
talaján kell maradni, a tavalyi
eredmények nehezen megismételhetők. A siker ne elvárás legyen, továbbra is mindig csak a
következő meccsben gondolkozunk, de azért merjünk álmodni
– fogalmazott Balog Judit, az
MVM Paks ügyvezetője.
Gutai István a
Celldömölkhöz
tartozó társközség, Alsóság és
Izsákfa kultúrházának vezetője volt, amikor arról értesült,
hogy Pakson művelődési köz-

pontot építenek. A népművelés–könyvtár szakos szakember
akkor döntött úgy, hogy családjával Paksra költözik. A központ munkatársaként rocktörténeti előadássorozatot, Truffaut
filmklubot szervezett és elindította a határon túli fiatalok olvasótáborát. Meghonosította városunkban a citeraoktatást, és
irányításával alakult meg a
dunaszentgyörgyi Ispiláng diákszínjátszó kör. Négy évig vezette a dunaföldvári művelődési
intézményt, alapító tagja volt a
paksi Jámbor Pál Társaságnak,
és szorgalmazta a Paksi Hírnök
elindítását, amelynek később
főszerkesztői posztját is betöltötte. Helytörténeti kutatómunkája gyümölcseként több
könyve jelent meg. 2002. év
elejétől a paksi könyvtár igazgatójának nevezték ki, az intézményt nyugállományba vonulásáig vezette.
A tavalyi év
Gyermekeinkért
díjasaként
Hanol Ferencnét
és Czetthoffer
Gyulánét köszöntötték. – Mindig szívvellélekkel, a gyerekek és az ügy
iránti szeretetből végeztem a
munkámat – nyilatkozta lapunknak Hanol Ferencné, aki
több mint ötven éve dolgozik
pedagógusként. Dunaszentgyörgyön, majd Pakson a
Bezerédj Általános Iskolában
tanított magyar nyelv és irodalmat és ének-zenét, nyugállományba vonulása után pedig
2001-ig a Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium énektanára, az iskola kórusának vezetője volt, és egyik
szervezője az intézmény karácsonyi kórustalálkozójának,
ahol a város és a környező települések iskoláinak kórusai lépnek fel. Ági néni helyi zenetörténeti kutatásokat is végzett, tanulmányt állított össze Paks zeneoktatásának történetéről és
könyvet írt a paksi kötődésű dr.
Rézbányai Dezső zenei mun-

kásságáról. A Gyermekeinkért
díjas pedagógus az elismerés
kapcsán elmondta, olyan sok
örömet kapott az elmúlt öt évtized alatt, hogy biztos benne, jól
választott pályát.
– Mindig pedagógus akart lenni, ha újrakezdené, sem választana más
pályát – nyilatkozta a gyermekeinkért kitüntetés másik díjazottja, Czetthoffer
Gyuláné. Napközis nevelőként
kezdte munkásságát, majd a diploma megszerzése után matematika–fizika szakos tanárként állt
helyt. Az 1991-ben alapított 661.
Számú Szakmunkásképző Iskolában folytatta pályafutását, ahol
néhány év múltán igazgatóhelyettesé, majd igazgatóvá nevezték ki. Ahogy a méltatásban elhangzott, egyéni vezetési stílusa
következetes, partnerként fordul
munkatársaihoz, akiket jó hangulatú munkavégzésre buzdít,
nyitott és empatikus vezető. Irányítása alatt a ma I. István nevét
viselő iskola megyei szinten is
meghatározó, szerteágazó feladatokat ellátó középfokú oktatási intézménnyé vált. Az önkormányzat támogatásával és számos sikeres pályázattal olyan
módszertani és technikai háttérre
tettek szert, ami országos szinten
is dicséretes. – Mindez nem válhatott volna valóra, ha nincsenek
mellettem a kollégáim és a családom – nyilatkozta lapunknak a
kitüntetett.
Hitvallása,
hogy az elesett
embernek a szeretet és törődés
már fél gyógyulás. Feil Józsefné ennek szellemében végzett majd’ negyvenéves munkáját ismerte el Pongrácz Sándordíjjal a város. A Városi Rendelőintézet laborasszisztense az
egészségügyi szakközépiskola
elvégzésével általános asszisztensi és gyermekgondozói végzettséget szerzett és az akkori
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paksi bölcsődében kezdett dolgozni, de szíve afelé húzta, hogy
laboros legyen, ami 1973 áprilisában valóra vált. A mai Városi
Rendelőintézetben csodás körülmények között, modern felszereléssel végezheti szerteágazó
munkáját. A körülmények a hetvenes évekhez képest változtak,
de a betegek nem, hiszen ma is jó
szóra, megértésre, emberségre
vágynak. Néhány barátságos,
biztató szó, megnyugtató simogatás mindennél többet érhet.
Feil Józsefné ezt szem előtt tartva végzi munkáját. Katalin a díj
kapcsán elmondta, hálás a sorsnak, hogy erre a pályára rendelte,
amely számára hivatás, ahonnan
soha nem vágyott máshová.
Hálás a tengernyi mosolyért
Szilágyi Ferencné, a 2011es esztendő Segítő kéz kitüntetettje. Erdélyi gyökerű szüleinek hatodik és egyben legkisebb gyermekeként Gyönkön
nevelkedett, az ottani bölcsődében kezdett dolgozni. Később,
1979-ben szerzett csecsemő- és
gyermekgondozó végzettséget
Szekszárdon. Ez az esztendő
már a dunakömlődi bölcsődében találta, ugyanis időközben
családot alapított és férjével
úgy döntöttek, Pakson telepednek le. Mindig a bölcsőde volt
Ági második otthona, Dunakömlőd után Pakson. Véleménye szerint gondozónőként a
szakmai felkészültség mellett a
szeretetteljes odafordulás nélkülözhetetlen. Ennek szellemében dolgozott négy évtizeden
át, gondozta, nevelte bölcsődéseit. Áginak az elmúlt idők
megszépítik a jelent. Ha boltba
megy, legalább két órát vesz
igénybe, hiszen lépten-nyomon
megállítják szülők, egykori
bölcsődései. Mint elmondta,
elégedett mindazzal, amit a
sorstól kapott. A legszebb elismerés neki mindig a gyerekek
mosolya volt, nem is gondolt
más köszönetre. A város kitüntetése számára a szakma egészének is szól.
Összeállította: Kohl Gyöngyi
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Az egykori
múzeumigazgatóra
emlékeztek
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Nem mindennapi
születésnapi ajándék

Fotó: Molnár Gyula

Dr. Rosner Gyulára emlékeztek születésének 75. évfordulója alkalmából Pakson és
Szekszárdon. Az elismert régész a paksi Városi Múzeum
első igazgatója volt. Szívéhez
legközelebb a népvándorlás
kora állt.
Dr. Rosner Gyula gyermekkori
álma vált valóra, amikor 1964ben régész muzeológus–történelemtanár diplomát szerzett.
Kutatásai idővel Budapestről
Tolna megyébe vezették, ahogy
nevezte: a régészek paradicsomába. 1966 őszétől csaknem
három évtizeden át Szekszárdon, a megyei múzeumban dolgozott. Két kiemelkedő ásatása
a Gyönk, Vásár téri 700 síros
avar temető és a közel 800 síros
Szekszárd, Bogyiszlói úti avar
temető. Utóbbi helyen az országban az elsők között tudott
egy nagyobb avar kori telepet
kiásni, munkája a Tolna megyei
avar telepkutatások első komoly eredményeként számon
tartott feltárás. Terepi munkája
mellett középiskolás régésztáborokat szervezett, megismertette a fiatalokkal a régészeti
alapismereteket.
Szekszárd után a következő állomás Paks volt. 1993 szeptemberében született meg a döntés,
hogy a város múzeumot alapít.
Első igazgatója dr. Rosner Gyula lett, aki öt esztendőn át, egészen nyugállományba vonulásáig vezette, formálta az intézményt. Dr. Rosner Gyula 2003.
augusztus 21-én elhunyt. Az
emlékére rendezett találkozó
paksi állomásán Hajdú János
polgármester méltatta munkásságát, és bemutatták a „Dr.
Rosner Gyula. Fejezetek egy régész életéből” című dokumentumfilmet, amelyet a TelePaks
munkatársai készítettek.
-gyöngy-
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Különleges ajándékkal lepte
meg édesanyját 80. születésnapján Oláh Zoltán. A költő
verseket írt édesanyja csipke
terítőihez. A kézimunkákkal illusztrált versek gyűjteménye, a
Csipke Csillagok bemutatójára
a költő legnagyobb örömére
igen sokan voltak kíváncsiak.
Köztük két éve elveszített pályatársa, Lázár Ervin szintén
író özvegye, Vathy Zsuzsa.
A költeményeket Seszták
Szidónia színművésznő és Lőrinc Levente színművész tol-

mácsolta a népes publikumnak. Oláh Mihályné Nusi nén,
elárulta, hogy fiatalkorától
fogva mindig kézimunkázott.
Egyszerűen nem tud tétlenül
üldögélni, olvas, keresztrejtvényt fejt, de a kedvence a kézimunka. Fiát horgolt csipketerítői ihlették meg. – Ezelőtt fél
éve gondolkodtam azon, hogy
tehetném emlékezetessé édesanyám születésnapját, akkor
döntöttem el, hogy így mondok neki köszönetet, mert én
még mindig nagyon rossz gye-

Könyv idézi meg
a konzervgyárat
A Jámbor Pál Társaság és a
paksi önkormányzat támogatása jóvoltából könyv jelent meg
a valamikori konzervgyár történetéről. A Volt egyszer egy
konzervgyár című kötet bemutatóját komoly érdeklődés mellett a városházán tartották. Az
1932-ben alapított, a város történelméből kitörölhetetlen,
mára semmivé lett üzem krónikáját Kródi József vetette papírra. A szerző huszonegy
éven át vezette a konzervgyárat, amely fénykorában ezer
embernek adott munkát.
A kötetet Hajdú János polgármester ajánlotta a népes
közönség figyelmébe. Mint

elmondta, Kródi József közel
hozta a régmúltat, megmutatta
a város történelmének egy
szeletét. A könyv nem akar
ipartörténeti
dokumentum
lenni, nem akar politizálni,
nem ragaszkodik a kronológiához, nem akar mindent a legapróbb részletekig megmutatni. Ennek a könyvnek hangulata van, fogalmazott a polgármester, aki arra is kitért, hogy
a mű – ha nem is direkt módon – de bemutatja, hogy milyen óriási hatása volt a konzervgyárnak Paksra. A kötet
írója – mint hozzáfűzte – nem
„nyűglődik” azon, hogy milyen kínos felszámolási proce-

rek vagyok – fogalmazott.
Mint mondta, nem tud róla,
hogy hasonló kötet akár Magyarországon, akár másutt született volna. A verseket – öszszesen huszonegy kapott helyet a könyvecskében – szinte
egy szuszra írta. Az intuíciót
édesanyja horgolásai adták.
Nézte őket, a mamával közösen nevet adott nekik. Így született az Álom, az Ablakok, a
Virradat, az Orgonakert, a Fonalfészek, a Jégvilág, az Álomkeringő, meg a többi. A terítők
Oláh Zoltán szavai szerint
édesanyja gyermek- és fiatalkorának helyszínét idézik. Nusi néni Felsőrácegresen, vagy
ahogyan fia mondja, Illyés
Gyula-falván született, munkáin – és immár Zolti költeményeiben – azok a tájak elevenednek meg. A szerző azt is elárulta, hogy rövidesen újabb
könyvekkel jelentkezik. Kiadásra várnak gyermekversei,
és egy 84 szerelmes versből álló gyűjtemény.
Vida Tünde
dúra zárta a konzervgyár történetét.
Hajdú János kiemelte, hogy a
városvezetés nem csak azt tartja fontosnak, hogy jók legyenek a járdák, folyjon víz a csapokból, hanem azt is, hogy támogassa Paks kulturális életét,
illetve azt, hogy a város idős
lakóit arra ösztönözze, hogy
emlékeiket, tapasztalataikat
osszák meg a fiatalokkal.
Kródi József azt mondta, túl a
nyolcvanon úgy érezte, nem
halogathatja tovább a konzervgyár történetének megörökítését, hiszen a „méterből a centik
fogynak”, s a régi gyárból sem
marad lassan már hírmondó
sem, hiszen sorra tűnnek el,
változnak meg az épületek is.
A szerző hozzátette, a könyvben nincsenek személyek, élmények, csak tények, tapasztalatok.
-vida-
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Paksi szerző publikációja
a Trianoni Szemlében
Paksi szerző műve is olvasható a Trianoni Szemle évzáró
számában. Dr. Hanol János
Horthyról írt százoldalas
egyetemi szakdolgozatának
rövidített, átdolgozott változata került be a történelmi folyóirat legutóbbi lapjába. A Fiatalok Paksért Városvédő
Egyesület elnökeként dr.
Hanol János több éven át szervezett a trianoni békekötés évfordulóján szavalóversennyel

írt jogtörténeti írás a történelmi folyóirat október-decemberi számában olvasható.
– Amikor anno a diplomamunkámhoz témát kerestem, a
választásban az befolyásolt
erősen, hogy a XX. századi
magyar történelemből érdeklődésem a Horthy-korszakhoz
kötődik legerősebben – fogalmazott a szerző, aki azt is elárulta, hogy bár nem történésznek készült, magát a té-

egybekötött megemlékezést a
paksi Pákolitz István Városi
Könyvtárral karöltve. A rendezvények során sikerült kapcsolatba lépnie a Trianoni
Szemle szerkesztőivel, kiknek
érdeklődését felkeltette a szervező fiókban szunnyadó diplomamunkája, amelynek rövidített verzióját közlésre, megjelentetésre alkalmasnak találta a szerkesztőbizottság. A
Horthy Miklós kormányzóról

mát igyekezett nem száraz
jogdogmatikával, hanem történelmi keretbe ágyazva, idézetekkel, forrásszemelvényekkel, olvasmányos formában
körüljárni. Mivel a szerző által vezetett egyesület célkitűzései közt a fiatalokat érintő
kulturális programok szervezése is szerepel, ezért a témában rendhagyó irodalomórákon előadást is vállal.
Matus Dóra

Filmpályázat a városról
Az én kis városom címmel hirdet filmkészítő pályázatot a
Városi Művelődési Központ. A
pályázatra olyan saját készítésű
rövidfilmeket várnak, melyek
egy magyar költő versének felhasználásával mutatják be városunk hangulatát, illetve készítőinek Pakshoz való viszonyát. A pályázaton a szakértő
zsűri elsősorban a téma kreatív
megfogalmazását és a hozzá

azonban bármi felhasználható a
szerzői jogi törvények betartásával. Nem ez az első, hogy
több műfaj ötvözésével születik egy teljesen új, kreatív alkotás: a Versdal Fesztiválon a zenét és a lírát, ezúttal pedig a
verset és a multimédiás eszközöket kell ötletesen összehangolni, mondta Baracskay Zsanett, a ház munkatársa. A film
teljes hossza öt perc lehet, ame-

kapcsolódó vers hangulatának,
mondanivalójának ötletgazdag
megjelenítését értékeli majd,
éppen ezért a téma szabadon
értelmezhető, de a filmet Pakson vagy a paksi kistérségben
kell leforgatni. Az alkotásban
szövegként és feliratként – a
film címe és a stáblista kivételével – csak a választott vers,
vagy annak részletei jelenhetnek meg, zenei anyagként

A Deák Ferenc Általános Iskola csapata bizonyult a legeredményesebbnek a kilencedik alkalommal megrendezett
Sprich Deutsch! elnevezésű
német nyelvű vetélkedőn. A
szervezők, a Német Kisebbségi Önkormányzat és a Paksi
Úttörők a hagyományoknak
megfelelően a kisebbségi önkormányzat irodájába várták
a téli szünet előtt az általános
iskolák német nemzetiségi
osztályainak felső tagozatos
tanulóit. A többfordulós rendezvény során ezúttal is a német nemzetiséggel kapcsolatos kérdésekre várták a választ. Többek között teszt,
szituációs gyakorlat, rejtvény
és szóbeli témakifejtés volt a
négyfős csapatok feladata. A

játékos vetélkedőre négy iskola csapata nevezett: a
Bezerédj, a Deák és a II. Rákóczi általános iskolák mellett a Vak Bottyán Gimnázium hatosztályos tagozatán tanuló diákokból álló csoport.
A programot, mint minden
esztendőben, a nemzetiségek
napjához kapcsolódóan rendezték meg. A vetélkedő végén érdekes ajándékok közül
válogathattak a csapatok, az
eredmény sorrendjében. Így
elsőként a Deák csapata, második
helyezettként
a
Bezerédj és a Vak Bottyán
csoportja, végül pedig a II.
Rákóczi iskola együttese vehette át teljesítményéért a jutalmat.
Dallos Szilvia

Fotó: Molnár Gyula

Sprich Deutsch!

lyet DVD-n lehet benyújtani
DVD-videó formátumban a
művelődési központba március
20-ig. A zsűri által kiválasztott
alkotásokat áprilisban, a költészet napi városi ünnepségen a
nagyközönség előtt is levetítik,
a legjobbnak ítélt filmek készítőit értékes ajándékokkal jutalmazzák. Bővebb információt
találnak a www.paksivmk.hu
honlapon.
-md-
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Jövőre minden másképp lesz!
Az újév közeledtével legtöbben
összegzést végzünk, mit tettünk, mit értünk el, és mire emlékszünk vissza legszívesebben
az óévből. A számadást követően, mérleget vonva sokan fogadalmat is tesznek annak kapcsán, mi az, amit biztosan másképp csinálnak a jövőben. Van,
aki csupán a dohányzásról
szokna le, van, aki világmegváltó tervekkel készül az újévre. A szilveszteri pezsgőbontás
után szerkesztőségünk is megkérdezett néhány paksi polgárt,
hogy mondják el, milyen fogadalmat tettek 2012-re, és mire
emlékeznek vissza legszívesebben a tavalyi évből.
Legalább olyan színvonalú
közbiztonságot
szeretnénk
fenntartani munkatársaimmal,
amilyen a tavalyira is jellemző
volt, mondta lapunknak Kuti
István. A 2012-es évre vonat-

kozó fogadalmaim egyben kötelezettséget is jelentenek, fogalmazott a rendőrkapitány, aki
mint mondta, kilengésektől
mentes rendet kíván az újévre.
Kiemelte: amellett, hogy szakmai célja a tisztességes, élhető
közélet fenntartása, családján
belül az összetartást és egymás
segítését tartja a legfontosabbnak. Azt is elárulta, van mire
büszkének lenni az óévből,
ugyanis Tolna megye öt rendőrkapitánysága közül a paksi
mutathatta fel a legjobb eredményeket, ennek ellenére az
úgynevezett piti lopások és szabálysértések felgöngyölítése
kapcsán még van javítanivaló a
mutatókon.
Megfogadtam, hogy végre
időt szakítok azokra a dolgokra, amelyekre eddig soha nem
volt lehetőségem, mondta
Kudorné Szanyi Katalin annak

emlékeként jegyzi Kováts Balázs, hanem annak a szerencsés
dátumnak a jelképeként, hogy
átvészelte a magyar férfiakra
köztudottan veszélyes évtizedet. Ennek köszönhetően, mint
mondta, új távlatok nyíltak
meg előtte, így szilveszterkor a
fogadalomtétel, az új tervek
szövögetése sem maradhatott
el. Az atomerőmű utazó nagykövete elhatározta, idén visszatér fiatalkori szerelméhez, de
mielőtt ebből helyi pletyka születne eláruljuk, ez természetesen a Dunát jelenti. Emellett
mindenképpen ellátogat Toszkánába, hogy a jellegzetes
olasz táj gyöngyszemeit is felfedezze. A 2012-es évre pedig
csak annyi kívánsága van, hogy
az elvi állásfoglaláson túl idén
már döntés is szülessen a paksi
atomerőmű bővítésével kapcsolatban.
Matus Dóra

kapcsán, hogy január elsejétől
nyugdíjba vonult, így az idei
évre vonatkozó terveit alapvetően ez az esemény határozza
meg. – Újévkor megfogadtam,
hogy innentől minden nap leúszok ezer métert az uszodában, majd miután hazaértem,
egy napindító kávé mellett
minden megvásárolt újságot elolvasok. Egyszerűen jól akarom érezni magam – árulta el
Katalin, aki egészsége megőrzése mellett természetesen a
háztartás körüli teendőkre is
gondot fordít. A DC Dunakom
Kft. nyugalmazott munkatársa
elárulta, az óévnek és szakmai
hagyatékának is méltó befejezése volt, hogy sikerült megoldani: a körforgóban található fa
ünnepi fényével búcsúztathatta
a város a 2011-es évet.
60. születésnapját nem csupán
a tavalyi év legkellemesebb

Nemcsak kézzelfogható segítség
A szeretetvendégséget ezúttal
is Molnár Imréné szervezte
vagy féltucatnyi társával

együtt. Ancika elmondta, hogy
fontosnak tartja a kézzelfogható segítség mellett azt is, hogy

Fotó: Fidelitas

Felnőttek, gyerekek gyülekeztek a Segítők háza udvarán karácsony előtt. A kisebb tömeg
a már hagyományos szeretetvendégségre sereglett össze.
Az udvart íncsiklandó illat
lengte be. Az épület bejáratánál sertepertéltek néhányan, ki
poharakat rakosgatott, ki a
bográcsban rotyogó ételt felügyelte. Délfelé már némi türelmetlenséggel toporogtak az
egybegyűltek. Az egyre fokozódó várakozás ellenére mégsem kezdték el az ételosztást a
karitatív akció szervezői. Ennek oka rövidesen kiderült: a
Paksi Városi Nyugdíjasklub
tagjai a vendégség idejére felhúzott sátor elé sorakoztak és
elénekelték a Himnuszt. Az
emelkedett pillanatok után
könnyedebb műfajra váltottak, az ismertebb daloknál
még követőjük is akadt, néhányan velük énekeltek. A klub
énekkarának műsora után kezdődött el az étel- és adományosztás.

GYERMEKVÉDELMI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS intézmények
számára rendezett gyűjtést a Fidelitas. Tolna megyében a
Balassa János Kórház Gyermekosztályának gyűjtöttek játékokat, könyveket, édességet a Csillagszóró 2011 jótékonysági akció keretében. Az összegyűlt könyveket, játékokat, édességet a
Tolna megyei fidelitasosok december 23-án adták át a gyermekosztály vezetőjének, dr. Harangi Ferenc főorvosnak.

a karácsony valódi hangulatát,
a szeretetet és az ajándékozás
örömét is a fa alá tegyék. Arról
is beszámolt, hogy most sokkal
nehezebb dolga volt, mint az
előző években, keservesen
gyűlt össze a szükséges holmi.
Az erőfeszítéseket végül siker
koronázta, mindenkinek jutott
étel, élelmiszercsomag, válogathatott a használt ruhaneműk, játékok között. A karitatív akció szervezői több száz
pár vadonatúj csizmára is szert
tettek, így téli lábbelit is vihetett bárki, aki akart. A menü
ezúttal babgulyás volt, amelyhez a húst már hagyományosan
az önkormányzat biztosította.
Ancika becslése szerint a három bográcsnyi ételből körülbelül 270-en laktak jól. – Nagyon emelkedett hangulatban
vagyok, fantasztikus, hogy
ennyien elfogadják, amit
adunk – mondta a nyugdíjas
asszony. Hozzátette: boldoggá
teszi, hogy adhat.
Vida Tünde
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Jó napot, mi újság?

Életedet nem az határozza
meg, hogy az mit hoz számodra, hanem az, hogy te
hogyan állsz hozzá. Ez az
idézet jutott eszembe, amikor Orsós Györggyel beszélgettem, mert egy olyan
embert ismerhettem meg,
aki nem azt nézi, hogy milye nincs, hanem őszintén
tud örülni annak, amilye
van és igyekszik mindenben meglátni a jót. Gyurit
sokan vőfélyként ismerik,
több száz lakodalmat vezényelt már le.
Régi szokás vőfélyt hívni a lakodalomba. Egykor a család valamelyik rokona
vagy barátja vállalta ezt a feladatot, ma
már azonban a hagyomány ezen része feledésbe merült, és inkább olyan embert
kérnek fel, aki ezzel foglalkozik. Orsós
Györgyben több élmény következményeképp érett meg a gondolat, hogy vőfélybotot ragad. Egyik barátja lakodalmában nagy hatással volt rá egy idős bácsika ebben a szerepben, a faddi néptánccsoport tagjaként is belekóstolt a
szereplésbe kisbíróként a szüreti napon,
de az indító emlékek közül a legfontosabb egy őcsényi vőféllyel, Fodor Bálinttal való találkozása. Tulajdonképpen
ő volt az, aki az első lépéseknél segítette
Gyurit, az első lakodalomhoz még vőfélybotját is kölcsönadta cimborájának.
Először családtagoknál, barátoknál vállalkozott erre a feladatra, aztán idővel
bővült a kör. Gyuri azt mondja, több
mint háromszáz levezényelt kézfogóval
a háta mögött sem mondhatja, hogy beleunt volna, mert számára mindig öröm, ha
látja két ember boldogságát, és hogy életük legszebb napjának tevékeny részese
lehet.
Közismert, hogy a vőfély feladata a
menyasszony kikérése, a lakodalmas vacsora fogásainak ajánlása, tréfás játékok
és a menyasszonytánc levezénylése,
mindez különböző versikékkel kísérve.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Kevés is elég a boldogsághoz

A hagyományosak mellett új feladatok is
megjelentek, mint a násznép tájékoztatása, animálása, mozgatása. Gyuri a kettő
közötti egyensúly megteremtésére törekszik, azaz megtartva a hagyományokat a
huszonegyedik századhoz is illeszteni
vőfély mivoltát, természetesen a házasulandók igényeinek megfelelően. Ami a
vőfélyrigmusokat illeti, van bőven belőlük a tarsolyában. Ezek forrása változó:
vannak, amelyeket gyűjtött, vannak saját
ihletésűek is, sőt az is előfordul, hogy
cserél más vőfélyekkel. Amikor arra kértem, hogy meséljen el néhány emlékezetes esetet, udvariasan kitért előle. Mint
elmondta, nem szokása mások lakodalmáról sztorizni, mert a nagy nap minden
családnak a magánügye. Annyit azonban
elárult, hogy a mai napig érik meglepetések, váratlan helyzetek, amelyeket egyrészt természetéből fakadóan, másrészt
tapasztalatának köszönhetően eddig mindig sikerült megoldania. Emellett szívesen idézte fel a dunaszentgyörgyi nyugdíjasklub szervezésében megrendezett
állakodalmat, ahol igen lelkesen játszották a lagzis játékokat a nyugdíjasok, nagyon kedvesek voltak.
Ha valaki szeretné felkérni vőfélynek,
Pakson kell keresnie Orsós Györgyöt. Ez
nem volt mindig így: bár itt született,
kétéves korától Faddon volt az otthona.
Az általános iskola után erdészeti szak-

munkás bizonyítványt szerzett Szőcsénypusztán, majd Szekszárdon érettségizett levelező tagozaton. Mivel nagyon
vonzotta az erdő, a technikum elvégzését
is tervezte, de időközben be kellett vonulnia katonának. Ez még nem vetett
volna gátat terve megvalósításának,
csakhogy mire letelt a katonaidő, az erdők részbeni magánosítása miatt már
nem látta biztosítottnak, hogy lesz állása,
így fájó szívvel, de a váltás mellett döntött. Egy külső cég munkatársaként kezdett dolgozni 1995-ben az atomerőműben takarítóként, majd négy évvel később reaktorkarbantartó lakatos lett, azóta ebben a munkakörben dolgozik. Természetesen ehhez vissza kellett ülnie az
iskolapadba, az ESZI-ben szerezte meg a
gépésztechnikus végzettséget. Mint
mondja, három év erdészeti munka után
furcsa volt zárt helyen dolgozni és a három műszakos munkarendet is meg kellett szokni, de belerázódott és jól érzi
magát a munkahelyén. Paksra 2009-ben
költözött menyasszonyával, Kittivel, akit
éppen egy lakodalomban ismert meg.
Nem kérdés, hogy tervezik az esküvőt,
ami ha eljön az ideje, olyan lesz, amilyet
Gyuri párja szeretne, és olyan vendégekkel, akikről tudják, hogy őszintén örülnek a boldogságuknak. Gyurit hallgatva
egy már tinédzserként, majd huszonéves
fiatalemberként és most a harmincas évei
végén járó felnőttként is egy felelősen és
előrelátóan gondolkodó ember portréja
rajzolódott ki előttem. Úgy érzi, ez részben annak köszönhető, hogy nagyon korán veszítette el nevelőapját, így bizonyos értelemben hamar felnőtté kellett
válnia. Másrészt édesanyjának mond köszönetet, aki arra nevelte, hogy legyen
mindig őszinte ember, soha ne feledje el,
honnan indult és becsülje meg, amit elért, amit a sorstól kapott. Gyuri nem csak
a jót, a rosszat is elfogadja, mert mint
mondja, az is építheti az embert. Nem
vár nagy dolgokat az élettől, neki elég a
boldogsághoz, hogy van otthona, dolgozhat és párjában igaz társra lelt. Mielőtt még azt hinnék, hogy nem tettem fel
Gyurinak egy igen kézenfekvő kérdést,
miszerint lesz-e vőfély a menyegzőjükön, megnyugtatom a kedves olvasókat,
hogy nem hagytam ki ezt a ziccert. A válasz határozott igen volt.
Kohl Gyöngyi
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Sport

2011-ben is megrendezték városunkban
a Nagy Sportágválasztót.
Tóth János, a kosárlabda
szakosztály elnöke:

Ahhoz képest, hogy a csapatban a magyar mag nem a legerősebb volt, és figyelembe véve a sérüléseket, az előző szezonban az alapszakasz vége a
vártnál jobban sikerült. Szomorú, hogy hazai pályán a harmadik helyért pályaválasztóként vesztettünk, ám összességében jó eredménynek mondható a negyedik hely. A Magyar Kupa is kicsit csalódás,
habár a kupadöntőben harmadik helyért játszani már nem
akkora motiváció. Végül is a
két fronton elért két negyedik
hely nem olyan rossz eredmény. Nyáron sikerült erősíteni, elméletileg a csapatépítés
nem volt rossz, a külföldi játékosok tekintetében sem. A magyar kontingens is erősebbnek
tűnt, ennek ellenére nem úgy
kezdődött a szezon, ahogy vártuk. Indultunk az EuroChallenge kupában, de ez nem
lehet mentség a bajnoki teljesítményre. Az elvárásokról
igazából nem tudok nyilatkozni, hiszen nem tudtuk hova ten-

ni magunkat a nemzetközi mezőnyben. Két hazai meccsünkön is nagyon szoros küzdelemben maradtunk alul – egy,
illetve három ponttal –, nem
tudni, hogy három győzelemmel továbbjutottunk volna-e.
Az őszt sem úsztuk meg sérülés nélkül, a legdrágább és legtapasztaltabb játékosunk két
mérkőzés után kidőlt. Nem
várt módon elvesztettünk néhány meccset, kiemelném a
Kaposváron 22 ponttal elvesztettet, ami szégyenletes volt és
nehéz minősíteni. Szolnokon
magabiztosan győztünk, de
rögtön ki is kaptunk Székesfehérváron.
Bizakodva,
ugyanakkor aggodalommal nézek a tavasz elé. A csapat öszszességében jó, bizonytalan viszont a centerkérdés. Remélem, a rájátszásra összeáll a
társaság, és akkor meglátjuk, a
végén ez mire is lesz elég.
Hangyási László
dzsúdó vezetőedző:

Jó év volt a 2011-es az utánpótlás és felnőtt korosztályban
is, sok magyar bajnoki címet

szereztek a sportolóink. Az
utánpótlás ismét ott van a korosztályos válogatottban, Pupp
Réka nagyon szép eredményeket ért el. Bor Barnának is nagyon jó éve volt, sérülésből
visszajőve az oroszországi
open világbajnokságon három
egykori világbajnokot is legyőzve a dobogó második fokára állhatott fel. A londoni
olimpiai kvalifikáció szempontjából jól áll, ötödik a világranglistán. Csoknyai László kvalifikációs 21. helye azt
jelenti, hogy nagyon kemény
hónapok várnak rá. Január végétől az áprilisi Európa-bajnokságig kell megszilárdítania helyét az olimpiai résztvevők között. Januárban ausztriai edzőtábor, Bor Barnának
kazahsztáni verseny, Csoknyai
Lacinak EJU olimpiai edzőtábor következik.
Gosztola István,
a sakk szakosztály vezetője:

Fotó: Paksi Hírnök archív

Nem kiugró, de jó év volt az
egyesület életében a 2011-es,
fogalmazott lapunknak Kovács Antal. Az Atomerőmű
SE elnöke és egyben ügyvezetője így értékelte az óévet:
– Meghatározó sportágunk, a
kosárlabda, azt hiszem, erőn
felül teljesített: a bajnoki és
kupa negyedik helyet szó
nélkül aláírtuk volna a szezon kezdetén. Kajak-kenuban Boros Gergő olimpiai
kvótás, bízom benne, hogy
tagja lesz a K4-1000 m-es
egységnek, Kozmann Gyuri
nincs könnyű helyzetben, de
még van remény. Kiszli Vanda és Fenyvesi Réka maratoni Eb- és vb-aranyai és ezüstje magáért beszél. Sakkban
csapatban és egyéniben is jól
teljesítettek, a dzsúdó hozta
az eredményeket, és a szabadidő szakosztály is aktívan
dolgozik.
Harmadszor rendeztük meg
a Nagy Sportágválasztót, és
érezhetően nőtt a taglétszámunk. A kitűzött célok nagy
része teljesült. Elkészült az
iskola–szülő–egyesület informatikai
rendszer,
a
második félévtől szeretnénk
használni. Ezzel párhuzamosan a sportolói kártyát is kiadjuk, az Erzsébet Nagy
Szállóval már sikerült megállapodni, 30%-os kedvezményt ad a kártya tulajdonosainak. Sikerült beadnunk a
pályázatokat a kiemelt sportágakhoz, munkatársaim rengeteget dolgoztak a karácsonyi időszakban is.
Számos paksi vállalkozó
csatlakozott a támogatóinkhoz. Szükség is van rájuk, a
támogatásunk a válságra való
tekintettel csökkent, úgyhogy minden egyéb forrásra
szükségünk van. Az a cél,
hogy fenntartsuk azt a sportszakmai munkát, ami az elmúlt években jellemezte az
egyesületet.

Fotó: Molnár Gyula

Jó éve volt az ASE-nek

Jó évet zárt a sakk szakosztály,
csapataink közül megyebajnok
lett az ASE III, sok év és sok
bronzérem után az NB I-es
csapat ezüstérmet nyert, míg
az ASE II az NB I/B-ben a dobogó harmadik fokára állhatott
fel. Kiemelkedik az egyéni
eredmények közül Berkes Ferenc (képünkön) csapat Eb- és
Antal Tibor Kende 14 évesek
közti egyéni világbajnoki
bronzérme.
(Folytatás a 17. oldalon)
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Bedecs Ferenc
kajak-kenu vezetőedző:

Eredményekben és létszámban is sikerült a várakozásokat teljesítenünk. A maratoni
ifi Eb-n Kiszli Vanda egyéniben és Fenyvesi Rékával párosban is aranyérmes lett.
Vanda az ifi világbajnokságon is nagyon jól szerepelt,
egyéniben ezüstöt, párosban
aranyat nyert. Versenyzőink
a különböző korosztályokban
kilenc magyar bajnoki címet
szereztek, öten tagjai a korcsoportos válogatottaknak. A
londoni olimpiára készülő két
felnőtt „zászlóshajó” közül
Kozmann György a szegedi
világbajnokságon C2 500 men kilencedik, míg ugyanott
Boros Gergő K4 1000 m-en
hetedik lett. Gergő ezzel már
olimpiai kvótát szerzett, de a
kajak-kenu szakág válogatási
elvei miatt még nem tudni
biztosan, hogy ki is lesz az a
négy versenyző a hajóban.
Tavasszal lesznek a további
válogatók, még nem dőlt el
semmi. A 2011-es évben nőtt
a szakosztály létszáma, jelenleg alapozunk, hasonló eredményekkel a 2012-es évben
is nagyon elégedett lennék,
különösen akkor, ha mindkét
versenyzőnk kijutna a londoni olimpiára.
Kovács József

Fotó: Paksi Hírnök archív

Mérleget von a Paksi SE

Karate
Kiváló eredményekkel zárta a
tavalyi esztendőt a Záborszki
Zoltán vezette Paksi Sportegyesület Karate Szakosztálya:
a sportolók Európa-bajnokságon, diákolimpián és hazai minősítő versenyeken vettek
részt. 2011-ben a Paksi Sportegyesület rendezhette meg a
gyermek, junior és felnőtt
Ippon Shobu minősítő versenyt
az ESZI-ben, a PSE elnyerte a
legeredményesebb egyesület
címét. A szakosztálynak 25-30
fő aktív versenyzője van, akik
egyéni és csapatversenyszámokban indulnak, a legeredményesebb versenyzők: Basa
Ágoston, Basa Mátyás, Nagy
Gergő, Angyal Annamária, Juhász Bence és Ormosy Réka. A
karatésok 2012-es év tervei
közt szerepel a romániai Eb-n
és az olaszországi vb-n való
részvétel, és igyekeznek a hazai minősítő versenyeken a legjobb eredményt elérni.

gimnasztika
A PSE Ritmikus Gimnasztika
szakosztálya 2011 januárjában
ünnepelte fennállásának 25.
évfordulóját, ennek kapcsán
színvonalas, teltházas gálaműsort rendeztek a VMK színháztermében, az eseményen edzők
és tanítványok együtt léptek
fel. – A diákolimpia versenyrendszerében méretjük meg
magunkat évről évre. Szakosztályunk versenyzői iskoláikat
képviselik ezeken a versenyeken. Az országos döntőben

Ökölvívás
A PSE ökölvívói tavaly 16 versenyen indultak, ahol 31
arany-, 18 ezüst- és 21 bronzérmet szereztek, ez hasonló az
elmúlt évek eredményeihez.
Az esztendő remekül kezdődött: Horváth Patrik elnyerte a
Paksi Sportegyesület legeredményesebb versenyzője címét.
Az utánpótláskorú versenyzők

olimpiájáról két aranyéremmel
(serdülő 43 kg-ban Kovács János, 46 kg-ban Györgye Norbert) és a junior Gungl Bálint
(52 kg) bronzéremmel tért haza. A serdülő ob-n Kovács János ezüst-, Györgye Norbert
bronzérmet szerzett, míg a juniorok mezőnyében Horváth
Patrik és Vidács István egyaránt harmadikként zárt. Említésre méltó továbbá, hogy a
Nagyberkiben rendezett Nemzetközi Szalacska Kupát megnyerő Györgye Norbert korcsoportja különdíját is megkapta. Az idei év célkitűzései a
serdülők létszámának emelése,
a válogatott kerettagság elérése (Kovács, Györgye, Horváth,
Vidács), valamint a Nemzetközi Paks Kupa sikeres megrendezése, mondta el Kajtár László szakosztályvezető.

Ritmikus

Fotó: Paksi Hírnök archív

(Folytatás a 16. oldalról)
Az év utolsó napján Szabó
Krisztián sok jó nevű sakkozó
között első helyen végzett az
egyéni villámbajnokságon. A
most folyó NB I-es csapatbajnokságban második helyen állunk, január végén az Erzsébet
Nagy Szállodában a rivális
Nagykanizsát fogadjuk. Augusztus végén sakkolimpia
lesz Isztambulban, ahol a magyar női és férfi válogatott tagjaként várhatóan asztalhoz ül
Vajda Szidónia és Berkes Ferenc. Az utánpótlás korosztályban nőtt a merítési lehetőség, többen járnak a sakkklubba, és sok köztük a tehetség. Az érdeklődők hétfőtől
csütörtökig jöhetnek játszani.

Paksi Hírnök

csoportos gimnasztika gyakorlatokban labdával 2. helyezett
lett a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola csapata, a 3. helyet pedig a Deák Ferenc Általános Iskola csapata szerezte
meg – tudtuk meg Falusi Lívia
vezetőedzőtől. – Szakosztályunkban közel száz fő gyermek sportol. Hermesz Anita
edzőtársammal közösen a fő
hangsúlyt az utánpótlás-nevelésre fektetjük, illetve versenyzőink sokoldalú felkészítését
és széleskörű képzését tartjuk
fontosnak – foglalta össze Falusi Lívia vezetőedző. Ahogy
ez idáig, a szakosztály célja
2012-ben is a színvonalas és
eredményes helytállás a diákolimpia versenyein.

Tájfutás
Kiss Gábor harmadik éve irányítja sikeresen a zöld-fehér
egyesület tájékozódási futó
szakosztályát. A csoport létszáma harminc aktív sportolóra tehető. 2011-ben a támogatóknak köszönhetően fejlesztés
is történt: a szakosztály egy
elektronikus pontérintési rendszerrel gazdagodott, új versenyruházatot vásároltak, az
Ürgemezei térkép helyesbítése
2012 februárjára elkészül.
2011-ben közel 520 alkalommal álltak rajthoz a Paksi SE
sportolói, a versenyeken 32
arany-, 39 ezüst- és 29 bronzérem született.
(Folytatás a 18. oldalon)
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Mérleget von a Paksi SE (folytatás)
(Folytatás a 17. oldalról)
Tolna megye legjobb tájfutói is
a paksi klub kötelékéből kerültek
ki, így a nőknél Lénárt Viktória,
míg a férfiaknál Lénárt Dániel
diadalmaskodott, a tavalyi év
legeredményesebb versenyzője
Weisz Pál volt. A lányoknál
Lénárt Viktóriának sikerült a tavalyinál még jobb eredményeket
elérni, a rövid távú országos bajnokságon 6. pontszerző helyet és
az olaszországi velencei tájfutó
bajnokságon 4. helyezést szerzett. 2012-ben regionális rangsoroló verseny meghonosítását tervezi a szakosztály, valamint húsz
darab elektronikus chip beszerzése is napirenden van.

Tenisz
A folyamatosság és eredményes
aktivitás jellemezte az elmúlt
évet minden korcsoportban és
kategóriában a tenisz szakosz-

ELADÓ
INGATLANOK
Pakson, a Kossuth Lajos utcában egyszobás összkomfortos lakás kerttel, tárolóval eladó. Irányár: 7,8 M Ft.
Pakson, a Szőlőhegy utcában 4
szobás, tetőtér-beépítéses, 158
m2-es családi ház, 1000 m2-es területtel eladó. Irányár: 24 M Ft.
Pakson, az Óváros központjában, a Duna mellett tetőtér-beépítéses, öszkomfortos családi
ház nagy terasszal eladó.
Dunakömlőd központjában
Béke utcai 4 szobás családi
ház 12,5 M Ft-ért eladó.
Pakson, a Május 1. utcában
építési telek eladó.
Pakson, az Óváros központjában a Duna mellett tetőtérbeépítéses, panorámás, 4 szoba, összkomfortos családi ház

tályban, így továbbra is a megyei teniszélet legmeghatározóbb szerepét tölti be. Az utánpótlásversenyeken szép sikereket ért el Kenyeres Ádám, Kovács Áron, Pétersz Donát, Simon Bence, Dobó József, Kertész Milán, Debreczeni Zalán és
Csányi Márk, akik töretlen fejlődésük esetén tagjai lehetnek annak az OB II-ben szereplő felnőtt csapatnak, amely 2011-ben
legjobb eredményét elérve ötödikként zárt. A két éljátékos, Dávid Antal és Barta Attila a Pakson rendezett férfi vidékbajnokságon is remekelt, mindketten a
legjobb nyolc között végeztek.
Az amatőrök – közel hatvanan –
két téli keménypályás, két nyári
salakos versenyen, továbbá a teljes nyári szezont kitöltő városi
csapatbajnokságon mérethették
meg magukat. – 2012-ben szeretnénk javítani eszközállományunk, pályáink, épületeink

színvonalán és rendezettségén,
sajnos vannak elavult helyiségeink és akadnak javításra, cserére
szoruló eszközeink – értékelt
Horváth István szakosztályvezető.

Labdarúgás
A legjelentősebb változás a labdarúgó szakosztály életében történt a 2011-es esztendőben. A
Paksi SE és az Atomerőmű SE
utánpótlás csapatait összevonták, a centralizáció az eredményesség és a hatékonyság jegyében zajlott. A legkisebb korosztályoknál ugyan megmaradt a
két bázis, de az U12-es együttestől az U19-es gárdáig már
egységesen a Paksi FC égisze
alatt sportolnak a fiatalok.
Osztermájer Gábor szakosztályvezető elismerte: a váltás még
nem zökkenőmentes, de a kisebb problémák az idő előreha-

nagy terasszal, szép kerttel eladó. Irányár: 28 M Ft.

MUNKAVÁLLALÁSRA

Pakson, a Mező utcában 4
szobás családi ház garázzsal,
pincével, melléképületekkel
eladó. Irányár: 19,5 M Ft.

OKLEVET adó
MASSZŐRTANFOLYAM

Pakson, a Kinizsi utcában 443
m2-es telken 4 szoba összkomfortos, gázfűtéses, 132 m2-es,
tetőtér-beépítéses családi ház,
egy különálló 1 szoba összkomfortos, kis házzal eladó. 3
szobás erkélyes vagy 2 szobás
erkélyes (mindkettőt is) lakást a
vételárba beszámítok. Irányár
26,8 M Ft.

is alkalmas 3 nyelvű
(magyar, angol, német)
(Külföldi munkalehetőség!)

indul február 10-től Pakson,
és Szekszárdon (hétvégenként).
Ára: 45.000Ft
(részletfizetés,
egyéb kedvezmények)
Érdeklődni:
06-30/30-21-487
(Nyilv.szám:0111-2011)

Nyitva tartás:
Pakson, az Öreghegy utcában tetőtér-beépítéses, 80 m2-es, 3 szobás, gáz- és cserépkályha-fűtéses
családi ház, 45 m2-es melléképülettel és 1000 m2-es telekkel eladó. Irányár: 18,2 M Ft.
Részletes felvilágosítás:
Fonyó Ingatlan és Média Iroda
Tel: 06-30/557-3645.
E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu
Ingatlanok értékbecslése,
eladás-vétel lebonyolítása.

H-V 05-20-ig
Tel.: 75/315-983
20/9450-992

ladtával megszűnnek majd.
Ugyanakkor az NB I-ben szereplő U18 6. pozíciója kiemelkedő eredmény, valamint az
U13 11. helye is biztató a jövőre nézve. Az NB II-ben remekel
az U17 és az U19, de az U15 is
megmutatta már oroszlánkörmeit. A Paksi FC célja az, hogy
minden évben fel tudjon mutatni olyan játékost, aki csatlakozhat az NB I-es kerethez. Az
utolsó években ez a törekvés sikeresnek mondható, hiszen
Böde (86), Heffler (87), Pokorni
(89), Szabó (89), Fiola (90) és
Haraszti (91) mind a paksi utánpótlásból nőtte ki magát, és az
NB II-es csapat is egyértelműen
a paksi fiatalokra támaszkodik.

Szabadidősport
A szakosztályban megrendezték
az immár hagyományos városi
teremlabdarúgó bajnokságot, valamint kilencedik alkalommal
meghirdették óvodák és általános iskolák számára a Fuss, ússz,
kerékpározz a gyermekedért!
programot. – A Média Paks Kft.vel közösen szerveztük a Korifarsangot és a Valentin-napot a
koripályán, a Teke-tória bajnokságnak azonban csak a tavaszi
fordulóját tudtuk megrendezni.
Az Egynapos sport elnevezésű
programot, a női sportnapot és a
testnevelők sportnapját az ASE
szabadidő szakosztállyal közösen szerveztük és finanszíroztuk
– mondta el Horváthné Szeip Ildikó, a szakosztály vezetője.
Nyáron a 7-14 éves gyermekeket
várták sporttáborba, a szünidő
végén a Túra földön-vízen elnevezésű programot szervezték
meg, majd szeptember első hétvégéjén 25 fővel vettek részt az
Országos Női Mozgásfesztiválon Budapesten. A vezető az idei
tervekkel kapcsolatban hangsúlyozta: a korábbi programok
mindegyikét megtartanák, és ha
felkérést kapnak, társszervezőként továbbra is segítik a paksi
szabadidősport-életet. Faller G.
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Morgen Ferdinánd:
még sokat kell fejlődnöm

Az ASE saját nevelésű játékosa,
korosztályos válogatott. Karácsonykor töltötte be a huszonegyedik életévét, 2011-ben lett a
felnőtt csapat stabil tagja. Az
ősz folyamán leginkább centerként játszatta Völgyi Péter, de a
négyes poszton is otthonosan
mozog. Legjobb meccse a tavalyi évben a Szolnok elleni bajnoki találkozó volt, a statisztikákban szereplő tizenkét egyéni
csúcs közül öt ezen a mérkőzésen született.
– Növésben vagy még?
– Most 210 cm körül vagyok, ez már elég lesz, úgy
gondolom!
– Elmondhatod, hogy kosárlabdázó családból származol.
Hogy kezdődött?
– Már egész kisgyerekkoromban pattogtattam a labdát, láttam édesapámat, a bátyámat,
hogy mit csinálnak, szóval ez
már velem született. Az elején
nem lógtam ki a sorból, de amikor a többiek már megálltak, én
csak nőttem-nőttem. Tizennégy
éves koromig talán esetlenebb is
voltam, mint a többiek. Az
ASE-ban kezdtem, Nagy Laci
volt az első mesterem. A saját
korosztályom mellett, ha úgy
alakult, egy osztállyal feljebb is
játszottam.
– Mi lett a régi társakkal?
– Nagyon sok ügyes gyerek
van, akik 14-15 évesen nagyon
jók, de kevesen érnek el az NB
I-ig. Egykori paksi csapattársaim már mind abbahagyták, de

például Vojvoda Dávidon kívül
a korosztályomból sem sokan
jutottak el idáig. Nagyon nehéz
bekerülni, minden csapat alkalmaz három külföldit, a fennmaradó helyek meg hamar betelnek, pláne ha van egy jobb korosztály. Úgy gondolom, most
jön egy új hullám, amikor be lehet kerülni az NB I-be. A Mészáros, Gulyás, Dávid Kornél,
Kálmán László fémjelezte generáció kiöregszik, kezdik abbahagyni a játékot, és most lesz
lehetőség. Eddig hiába volt valaki ügyes, nem kapott lehetőséget, mert nem tudta felvenni a
versenyt, kockáztatni meg ugye
egyik csapat sem szeret. Pedig
úgy gondolom, volt sok ügyes
fiatal, akik nem kaptak lehetőséget, nagyjából érthető okokból.
Úgy gondolom, most alakulnak
ki azok az új személyiségek,
akik a visszavonulók helyére
léphetnek.
– Tavaly tavasszal nehezen viselted, hogy kevés lehetőséghez
jutsz a felnőttek között. Most
elégedett vagy?
– Későn érő típus vagyok,
talán ezért is kaptam később
lehetőséget, de nem vagyok
még elkésve semmivel. Azért
az fontos, hogy ki milyen idősen kapja meg az esélyt. Megint
csak Vojvoda Dávidot tudom
felhozni példaként, Kaposváron
18 évesen dobták a mélyvízbe,
mert nem volt más. Szerintem
most azért is játszik ilyen magabiztosan és jól. Más a helyzet
egy kis csapatnál és egy nagy
csapatnál is. Tavaly tavasszal a
legnagyobb bánatom igazából
az volt, hogy legalább derüljön
ki, rossz játékos vagyok-e vagy
sem. Nincs azzal probléma,
hogy a padon ülök, csak derüljön ki, hogy mit tudok kihozni
magamból. A legrosszabb az,
ha valaki nem tudja meg, mire
is képes. Most érzem a bizalmat, nagyon jólesik, hogy ennyi
lehetőséget kapok. Ez azért egy
kicsit kényszerszituáció is, mert

5-ös poszton csak Tóth Ádi
van és én. Itt próbálok helytállni, és segíteni, és örülök hogy
mindegy, hogy hol, de pályán
vagyok.
– A kosárlabda életcél számodra?
– Igen, úgy gondolom. Még
sokat kell fejlődnöm, de sokat
dolgozom egyénileg, habár az
elmúlt hónapokban a sok utazgatás miatt ez most kicsit háttérbe szorult. Ezekért a célokért
rengeteget teszek és tettem, rengeteget dolgoztam a bátyámmal, főleg fizikai felkészítésben. Talán ott van a legnagyobb
hátrányom, ami az előnyöm is
lehet. A gyengeséget fel kell javítani, az erősséget pedig tovább kell fejleszteni. Én nem leszek 115-120 kg-os emberke,
aki egész nap bent verekszik a
palánk alatt, de szerintem nem
is erről szól a mai kosárlabda.
– Édesapád 83-szoros felnőtt
válogatott volt, követed a példáját?
– Tizenhat-tizenhét éves koromban kezdtem el olyan szinten játszani, hogy korosztályos
válogatottba meghívjanak. Úgy
érzem, ott is valamilyen szinten
vezér tudtam lenni, ez magabiztosságot adott. Nyilván, ha tudja
az ember, hogy saját korosztályában jó, akkor kiből legyen
felnőtt korban jó játékos, ha
nem belőle? Boldog lennék, ha
eljutnék a felnőtt válogatott
szintig.
– Számotokra véget ért az
EuroChallange, most már
„csak” a bajnokságra és a Magyar Kupára kell koncentrálnotok. Mire számítasz?
– A nemzetközi kupában rengeteget tudtunk tanulni, és jó
hogy a szezon elején volt, mert
rövidebb a padunk, mint a Szolnoké. Nagyon remélem, be tudjuk bizonyítani, hogy ott vagyunk az élcsapatok között. Ez
nemsokára látszani fog, biztos
vagyok benne.
(joko)
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Moziműsor
Január 8. (vasárnap) 19 óra
HOGYAN LOPJUNK
FELHŐKARCOLÓT?

amerikai akció-vígjáték
Január 11. (szerda) 19 óra
AZ EMBER TRAGÉDIÁJA

magyar animációs film
Január 13. (péntek) 19 óra
RUMNAPLÓ

feliratos sp.-angol-am. film
Január 15. (vasárnap) 19 óra
TESTCSERE

amerikai vígjáték
Január 18. (szerda) 19 óra
TALÁN EGY MÁSIK
ÉLETBEN

feliratos magyar-németosztrák háborús filmdráma

Kiállítás
Kirchné Máté Réka Erdély arcai című fotókiállítását tekinthetik meg az érdeklődők a művelődési központ könyvtárgalériáján.
Még január 15-ig látható a
Bonyhádi Zománcművészeti
Alkotótábor jubileumi kiállítása a művelődési központ nagykiállítójában.

Paksi Hírnök online
a twitteren
Kövesse Ön is okostelefonján
a Paksi Hírnököt, és kapja meg
azonnal a város legfrissebb híreit!

Pakson ABSZOLÚT
központban 38 m2
üzlethelyiség kiadó.
Érdeklődni:
06-20/924-33-05.
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255
(x)
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Otthon született, édesapja segítette világra
a kis Melindát. Nem terveztek otthonszülést, sőt apás szülést sem. Tamás, az édesapa azt mondja, nem szívesen megy kórház és orvos közelébe, még arra sem tudta
rávenni magát, hogy ultrahangos vizsgálatra kísérje feleségét. December 27-én
azonban ezen nem rágódott – igaz, nem is
maradt rá ideje –, ösztönösen tette a dolgát. A babát hivatalosan január 19-re, saját
számításaik szerint január 5-6. körüli időpontra várták. Azon a napon vásárolni
mentek, amikor az édesanya, Bencze Teréz úgy érezte, közeleg a szülés ideje.
Hazasiettek, hogy a már összekészített
holmit magukhoz véve Szekszárdra induljanak. Teréz indulás előtt még zuhanyozni
szeretett volna, addig Tamás elment, hogy
elintézzen még valamit. Csupán néhány
percet volt távol, de amikor hazaért, felesége azzal fogadta, hogy jön a kicsi. Mentőket hívott, szólt a szomszédasszonynak
gondolván jól jöhet a női jelenlét…
– Azt gondoltam, egy gyerek nem öt-tíz
perc, hanem egy-két vagy öt-hat óra alatt
jön. Teréz mondta, hogy nem tud felöltözni, bekísértem a hálóba, hogy segítsek neki, de azt mondta, már érzi a babát. Amikor lefeküdt, már láttam a kis haját – meséli Tamás. Újra telefonált, hogy sürgesse
a mentőket, de nem tudták megvárni az
érkezésüket, vállára szorított telefonnal, a
diszpécser utasításait követve világra segítette kislányát. Szavai szerint úgy történt minden, mint a filmekben. Az egész
nem tartott tovább öt-hat percnél. Ő mindent ösztönösen tett, megnézte, nincs-e a
nyakán a köldökzsinór, kitisztította a kicsi
orrát, mert eszébe jutott, hogy a légutakat
szabaddá kell tenni. A kislány ezek után
felsírt, s apukája a diszpécser tanácsára az
édesanya hasára fektette. – Gyorsan hoz-
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tam két törülközőt, az egyikkel megtörölgettem a babát, a másikkal letakartam
őket – folytatja a történetet Tamás. Mint
mondja, az biztosan sokat segített, hogy
imádja az állatokat, mindig köztük élt, így
a róluk való gondoskodás közben némi tapasztalatra tett szert. – Mindenki azt kérdezte, nem voltam-e ideges, de valójában
nem volt rá idő – fogalmazott. Hozzátette,
hogy utólag visszagondolva inkább kihagyta volna ezt az élményt, hiszen ez nagyon rosszul is elsülhetett volna. – Ismerem magam annyira, hogy nem tudtam
volna megemészteni, ha bármelyikükkel
történik valami. Nem kívánom senkinek,
hogy ilyen helyzetbe kerüljön, igaz, azt
sem, hogy kihagyja – fűzte hozzá. Szerencsére – fogalmazott – semmilyen komplikáció nem volt. Azt azonban a mentősök
lelkére kötötte, hogy hangsúlyozzák ki a

kórházban, hogy a higiéniai körülmények
nem voltak kifogástalanok, hiszen kezet
mosni sem volt ideje. Szerencsére ez semmi gondot nem okozott, és más probléma
sem adódott. Melinda, aki 3100 grammal
és 53 centiméterrel született, édesanyjával
együtt néhány napot a kórházban töltött,
de az óévet már otthon búcsúztatta. Máté,
a család nagyfia első pillanatban pánikba
esett a tudattól, hogy már nem ő az egyetlen a szülei számára. Ezen, az ilyenkor
szokásos reakción azonban hamar túlesett, és nagyon nagy szeretettel veszi körül kistestvérét, s – amit lehet – segít
anyukájának és apukájának a pici körül.
Az édesanya a kis Melinda etetését befejezve csatlakozik a beszélgetéshez,
karján a békésen pihenő újszülöttel. Azt
mondja, nagyon jó baba, eszik, alszik,
hangját se hallani. Érkezése kapcsán Teca azt mondja, valójában nem emlékszik
semmire, az viszont tény, hogy nem ijedt
meg a tudattól, hogy otthon fog szülni.
– Nem voltam kétségbeesve, mert Tamás
nyugodt volt, és azt gondoltam, hogy akkor nincs semmi gond. Az ő nyugalma
segített – fogalmazott. Az édesanya azt
mondta, az otthonszülés gondolata fel
sem merült benne, de azt érezte a terhesség alatt, hogy valamiért különleges lesz
második gyermeke érkezése. Annak,
hogy nem kórházban, hanem otthon
szült, hátrányát nem látja. Az előnyök
között elsőként említi, hogy a kis Melinda így igazi paksi lett, hiszen az anyakönyvi kivonatába az kerül majd, hogy
születési helye: Paks. Ilyen bejegyzésre
ismeretei szerint 1980 óta nem volt példa. Férje és ő viszont még azok közé tartoznak, akik a paksi szülőotthonban jöttek világra.
Vida Tünde

Soha nem késő belevágni
Immár hagyománnyá vált,
hogy a DunaParty Társastánc
Klub növendékei évzáró táncbemutatóra invitálnak minden
érdeklődőt a városi művelődési központba. A tavalyi nagy
sikerű gálaest után idén ismét
színpadra lépett minden korosztály, akik hónapok óta kitartóan készültek a legkülön-

félébb koreográfiákkal. Nem
volt hiábavaló a sok gyakorlás, ahogy az előző évben,
2011-ben is ugyanúgy sikerült
megtölteni a színháztermet,
mondta el Krausz Ádám, a
klub vezetője. Keringő, tangó,
cha-cha-cha, rumba, szamba,
salsa és rock&roll is megelevenedett a színpadon a gyere-

kek és a felnőttek előadásában. A karácsonyi ünnepek
után, december 27-én immár
harmadik éve gálaest keretében mutatták be, mit tudnak a
táncklub növendékei, a viszszajelzés pedig mindig pozitív
és a ház is örül, hogy egy viszszatérő, színvonalas rendezvénnyel gazdagodott a palet-

tája, tette hozzá Krausz
Ádám. Bár rendszerint ősszel
indulnak a különböző kurzusok, akik kedvet kaptak a gálaesten látható standard és latin-amerikai táncok elsajátításához, azokat várják a társastáncklubba, ahol soha nem késő az első lépések elsajátítása.
Matus Dóra

