A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének
– mesélte Faller Dezső, aki a Magyar Szocialista Párt színeiben, a 2010-es önkormányzati választások óta listás képviselőként dolgozik a testületben.
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Évet értékel a polgármester
– Számos változást hoz az új
év: állami kézbe kerülnek intézmények, megkezdi működését a
paksi járás. Mit érez majd ebből
a városlakó?
– Remélem,
zökkenőmentes
lesz az átállás. Sokan sokat dolgoztunk az elmúlt időszakban
azért, hogy így legyen. A paksi
önkormányzat jelentős anyagi
és logisztikai segítséget adott a
járási hivatal, valamint a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ Paksi Tankerülete
működési feltételeinek biztosításához. Mindkét intézmény jó
működésében, a működés megindításában érdekeltek vagyunk,
hiszen alapvetően a paksiak és a
paksi járás lakóit szolgálják.
Januártól a paksi általános és középiskolákat az állam működteti. Az oktatás szakmai irányítója
és a pedagógusok munkáltatója
az állam lett. Az önkormányzat
feladata az épületek üzemeltetése (fűtés, világítás, takarítás
stb.). A feladatok elhatárolása,
valamint a kapcsolattartás módja még nem teljesen tisztázott,
de biztos vagyok abban, hogy
ennek is kialakítjuk a megfelelő
gyakorlatát.
A járási hivatal a polgármesteri
hivatal melletti okmányirodai
épületben kezdi meg működését. Ellátja a volt okmányirodai
feladatokat, a szabálysértési
feladatokat, a gyermekvédelmi
és gyámügyeket, folyósítja az
alanyi jogon járó szociális támogatásokat, vállalkozói tevékenységeket engedélyez, és sok
egyéb ügyet intéz hatóságként
és szakigazgatási szervként.
Új helyre költöztettük a pedagógiai szakszolgálatot (régi nevén
nevelési tanácsadót), ami a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola
egyik szárnyában kapott helyet
annak átalakítása után.
– 2012-ben több nagyberuházás
indult, jó részük idén fejeződik
be. A legtöbb polgárt talán az új
hulladékkezelő központ indulása
érinti, hiszen csak aktív közreműködésével működhet a szelektív hulladékgyűjtés.
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Igen, ez csak a lakosság aktív
együttműködésével lehet sikeres!
Paks, Györköny, Pusztahencse,
Nagydorog, Gerjen, Madocsa
és Bölcske több mint tizenkétezer háztartásából szállítjuk el a
kommunális és az elkülönítetten
gyűjtött, továbbhasznosítható
hulladékot. Jelenleg a központ
próbaüzeme zajlik. Ennek az elmúlt években megteremtettük
a jogi, műszaki és szervezeti feltételeit. A lerakó, az előkezelő- és
válogatócsarnok, a veszélyes hulladék átvételére szolgáló új hulladékudvar kiépítéséhez, valamint
a szükséges gépek és járművek
beszerzéséhez 1,2 milliárd forint
támogatást nyertünk. További
pályázatokat nyújtottunk be a hét
település 500 milliós önrészének
finanszírozására. Ez utóbbinak is
elnyertük már majdnem a felét.
Mindenkit arra kérek, hogy figyelmesen olvassa el a minden
háztartásba eljuttatott kiadványainkat, tartsa be az ott megfogalmazott előírásokat, hiszen
ezeket vállalnunk kellett a sikeres pályázat feltételeként. Közös
érdekünk, hogy minél kevesebb
szemét kerüljön a lerakóba, hiszen minél kevesebb a szemét,
annál később kell új lerakót építenie a városnak. A szemétszállítási díjak emelkedésével kell
számolnunk, hiszen az állam

által bevezetésre került a lerakási
illeték, és a hulladékkezelés megnövekedett költségeinek meg
kell térülniük az árban. Környezetünk védelme közös ügyünk,
közös érdekünk, a minket követő
generációk érdekében is.
– Már elkezdődött az idei költségvetés összeállítása. Számíthatunk-e a tavalyihoz hasonló
beruházásdömpingre?
2012-ben igen jelentős beruházásokba kezdtünk. A már említett hulladékkezelési központ
mellett elindult a gyógyfürdő
építése, megépült a Deák Ferenc
utcai támfal, átadtuk az ipari parkban az inkubátorházat,
melynek a használatba vétele a
tervek szerint halad. Elkészült
az erdei iskola és a csónakház,
kiépült Alsó–Csámpán a gázgerincvezeték, hogy csak a jelentősebbeket említsem.
2013 első felében átadjuk a
gyógyászati központot. Az
erőmű érintésével Csámpáig megépítjük a kerékpárutat.
Elindul a közvilágítási hálózat
korszerűsítése, valamint az új
szennyvíztelep kiépítése. További partfal-megerősítést végzünk Pakson és Kömlődön, és
elkezdődik néhány jelentősebb
út felújításának előkészítése.
Belvízvédelmi beruházásokat
is tervezünk: a Haladás utcai

záportározó megépítését, valamint a Páli árok kezdeti szakaszán és a Dunaföldvári út
északi területén kiépítendő előkészítését.
– Immár tizenegyedik éve dolgozik polgármesterként. Milyen
volt a tíz évvel ezelőtti Paks a városvezető szemével? Mennyiben
mások a mai kor kihívásai?
Jó kis város volt ez már akkor
is, láttam a benne rejlő lehetőségeket. Jól vagy rosszul, de
sok minden megépült, kiépült
ekkorra Pakson. Rendelkezésre
állt egy túlméretezett oktatási,
nevelési, és részben túlméretezett szociális intézményrendszer. A város megfelelő
alapinfrastruktúrával (víz- és
szennyvízhálózat, közvilágítás,
utak) és az átlagosnál fejlettebb
egészségügyi ellátórendszerrel
rendelkezett. Az akkori közalkalmazottak és köztisztviselők
közéleti aktivitása – tisztelet a
kivételnek – nem volt túl erős,
de ezt részben egy pezsgő civil
szervezeti élet ellensúlyozta.
A tűzoltóság szervezettsége és
eszközei közepesek voltak, viszont az ár- és belvízvédelem
eszközrendszere teljes mértékben alkalmatlan volt arra, hogy
a várost ezektől a veszélyektől
csak részben is megvédje.
(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 2. oldalról)
A helyi közéletben és a helyi
politikában akkor kezdtek viszonylag jól artikulálódni az
érdekek és erőcsoportosulások.
Az erőmű és a város viszonya
is hagyott némi kívánnivalót
maga után… Viszont jól felkészült hivatalnoki gárdával
rendelkezett a város, amelyre
minden eddigi helyi vezető támaszkodhatott.
Összességében elmondhatom,
hogy egy olyan város működését és fejlesztését befolyásolhattam az elmúlt tíz évben, amely
megválasztásomkor kis hibákkal ugyan, de megbízhatóan
működött és elhibázott korábbi fejlesztések nem terhelték
jelentősen a költségvetését. Ez
a város már tíz évvel ezelőtt
is a magyar átlaghoz képest
sokrétűbb és magasabb szintű
szolgáltatásokat, lehetőségeket
nyújtott polgárainak.
Ha megengedi, néhány konkrétummal is szolgálnék. Tíz
éve nem állt még az új szakorvosi rendelőintézet, nem volt
Tesco (komoly tárgyalásaim
voltak e tekintetben), azóta új
zeneiskolát is építettünk. Nem
állt a PSE Klubház a kiegészítő
építményekkel. Nem volt képtár. Azóta megújult a főutca
nagyobbik része nagyon sok
utcával együtt. A tervezett kerékpárút-hálózat jelentős mértékben megépült. Az Erzsébet
szálló felújítása azért valósulhatott meg, mert értékesítettük
az erőmű részére… Az elmúlt
tíz évben 934 db hagyományos
és 2020 panellakás felújításá-

hoz adtunk önkormányzati
támogatást. Ennek köszönhetően a hagyományos lakások 18%-a, a panellakásoknak
pedig több mint 70%-a újult
meg! Egynapos sebészetet
hoztunk létre. Sorolhatnám…
Mozgalmas évek voltak.
A mai kor kihívásai? Az akkori tudásunkkal a mai feladatok
nem kezelhetők. Teljesen megváltozott a pályázati, beruházási
környezet. Új térségi, társulási
formációk működnek. Óránként változnak a jogszabályok,
oktatási reform, közigazgatási
reform… Most nagyon kell a
rutin. Ez az időszak még a „régi
motorosokat” is megpróbálja.
Nagyon igyekszünk megfelelni
a kihívásoknak. Aki nem szokott a gyors döntésekhez kevés
információ mellett, az most
bajban van.
– Egy éve arról számolt be, hogy
megkezdődtek a Paksi Digitális
Archívum előkészületi munkái.
Hogy halad a fejlesztés, mikor
ismerkedhet meg a nagyközönség
a helyi digitális gyűjteménnyel?
A Paksi Digitális Archívum létrehozása a 2010-es választási
programunk része volt. A munkába – és nem utolsósorban a
finanszírozásba is – sikerült bevonni az atomerőművet is.
Az archívum létrehozásának
három célját fogalmaztuk meg.
Mentsük meg a helytörténeti értékeinket digitalizálással, beleértve a helyi média, a
múzeum, a könyvtár, a képtár
és az intézményeink helytörténeti szempontból értékes
anyagait, amelyek a következő
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években már tönkremehetnek. Például egy, a nyolcvanas
években VHS kazettára felvett
videoanyag pár év múlva már
olvashatatlan lesz. De a papír
alapon most még elérhető kiadványok is eltűnhetnek, megsemmisülhetnek.
A második cél az interneten
történő publikálás. Ez azért
fontos, mert a XXI. században ez jelenti a nagyközönség
számára a nyilvánosságot. Itt
nem kell indokolnom, hogy
mennyivel többen szereznek
információt ma az interneten,
mint pl. könyvtári vagy múzeumi látogatás során. Harmadik célként pedig egy európai
uniós informatikai rendszer, az
Europeana részévé, azaz külföldön is megismerhetővé akarjuk
tenni városunkat. Különösen a
magyar nukleáris történelem
paksi vonatkozásait tesszük ott
is kereshetővé.
A rendszer működtetését biztosító nagyteljesítményű számítógépparkot szeptemberben
már üzembe helyezték a szakemberek, a tartalmak feltöltését
és az interneten való elérést biztosító szoftver fejlesztését éppen a múlt év végén fejeztük be.
Most a próbaüzem folyik, majd
várhatóan márciusban a nagy
nyilvánosság is megismerheti Paks történelmének eddig
digitalizált részét. A további média-, illetve intézményi
adatok (videók, hanganyagok,
szövegek, képek) feltöltéséhez
még nagyon sok munkára lesz
szükség, legalább két év kell
még az elmúlt évtizedek feldol-

gozásához. Ezen túl szeretnénk
intézményeink
mindennapi
munkájának részévé tenni az
archívum feltöltését és karbantartását is.
– Mit kíván a városnak és magának az új évben?
– Nyugalmat. Úgy érzem, időnként egy kicsit túldimenzionáljuk a dolgokat. Túlrettegjük,
túlidegeskedjük. Természetesen
itt nem azokra gondolok, akiknek napi megélhetési gondjai
vannak! Szeretném, ha egy
kicsit jobban figyelnénk egymásra, egy kicsit több hitünk
lenne. És egy kicsit több humor
is kéne talán. És bizalom. Úgy
érzem, a vezetők iránt érzett
bizalom, ami sokszor okkal
ugyan, de sohasem volt túl erős
ebben az országban, mintha
még csökkenne is. Ott is, ahol
nem kéne talán. Tudja, ha egy
nép nem tiszteli a vezetőit, akkor ott előbb-utóbb bajok lesznek. A korrupt vezetőket le kell
váltani, ha lehet, de talán jobb,
ha jókat választanak…
Sok türelem kell ma mindenhez. Egymáshoz, a munkához.
De a szemlélődést ez a mai idő
nem tűri.
Most élni kell tudni, túlélni a
pénzügyi-gazdasági, de leginkább erkölcsi válságot. Aztán
építkezni fogunk Magyarországon. Szerencsére nekünk
itt Pakson nem kellett egy
percre sem megállnunk az
építkezésben.
Minden paksi embernek erőt,
egészséget kívánok az új évben.
Magunknak is. Van dolgunk
bőven.
Kövi Gergő

Ki legyen a díjazott?
Várják a javaslatokat a Paks város
Közbiztonságért kitüntetésre. A
díj olyan személynek adományozható, aki tagja a Paksi Rendőrkapitányság állományának vagy a
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek, illetve a
paksi mezőőri szolgálat vagy a helyi polgárőr egyesület munkatár-

sa. A kitüntetések adományozására javaslatot tehet minden helyi
lakos és paksi székhelyű szervezet.
Az írásos ajánlásnak tartalmaznia
kell a jelöltnek azt a teljesítményét, ami méltóvá teszi a kitüntetésre. A javaslatokat február 22-ig
kell benyújtani dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyzőhöz (7030 Paks,
Dózsa György út 55-61.).
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A beruházások éve volt
2012 több szempontból is jelentős év volt a város
életében, jó néhány olyan beruházás zajlott, amelynek
gyümölcse idén érik be. Megépült az új hulladéklerakó,
befejezéséhez közeledik a Gyógyászati Központ kivitelezése, és felújították az erdei iskolát.
A Gyógyászati Központ beruházásának elindítása nem csupán az építkezés kezdetének
előkészítését jelentette, hanem
már az induláskor változásokat hozott a helyi egészségügyi
ellátás területén: január elején
tájékoztattuk olvasóinkat arról,
hogy új helyszínre költözött a
tüdőszűrő vizsgálat, immár a
Városi Rendelőintézetbe várják
a szűrésre érkezőket. Nemcsak
a helyszín változott, a vizsgálat
is: a röntgen–ultrahang részlegen egy 59 millió forintos,
modern berendezést állítottak
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üzembe, biztosítva a paksiak és
a környékben élők ellátását. A
tüdőszűrés átköltöztetése első
lépcsője volt annak a folyamatnak, amely során átalakul a helyi egészségügyi ellátórendszer
a Gyógyászati Központ átadása
után. Az új intézmény megépítésével koncentrálódnak az
egészségügyi
szolgáltatások,
vagyis egyes, már működő
szakrendeléseket az új épületbe helyeznek át. Emellett megvalósul az a régi igény is, hogy
hasznosítsák az egykor fellelt
gyógyvizet. Az erre épülő ke-

zelésekhez két különböző vízhőmérsékletű medence áll majd
rendelkezésre, lehetőség lesz víz
alatti gyógytornára, súlyfürdőre, kádas és iszapkezelésekre,
valamint gyógymasszázsra. A
központtal március 21-ig kell
elkészülnie a kivitelező Strabag
MML Kft.-nek. Az intézmény
az egy hónapos próbaüzemet és
az engedélyezési eljárásokat követően nyit, a tervek szerint az
év közepén.
Az erdeiiskola-építési program
is többéves előkészítő munka
után, 2012-ben jutott abba a
fázisba, hogy aláírhatták az építésről szóló szerződést. A több
mint 152 millió forintos projekt
hosszú távú célja a környezeti
nevelés támogatása és környezettudatos nemzedékek nevelése. Az egykori cseresznyési
iskolaépület megújulása nem
csupán korszerű környezetet
teremt mindehhez, de lehetőség nyílik arra is, hogy az erdei
iskola egész évben fogadjon látogatókat, akik különféle foglalkozások keretében kerülhetnek
közelebb a természeti környezethez. Az építkezés március
közepén kezdődött el, a műszaki
átadás az év végén befejeződött.
A beruházást 77 millió forintos
uniós támogatás felhasználásával valósította meg a paksi önkormányzat.

Áprilisban olvashattak arról a
Paksi Hírnökben, hogy letették a szintén az Európai Unió
támogatásával
megvalósuló
Paks és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer alapkövét a paksi szeméttelepen. A
beruházásra az Új Széchenyi
Tervben nyert 1,128 milliárd forintot a megvalósításra
alakult társulás. A kivitelezés
során új hulladéktest készült,
valamint komposztáló, hulladékudvar, szociális blokk épült
a szelektívcsarnok mellett. A
munkálatokkal a szerződés
szerinti év végi határidőre végzett a kivitelező konzorcium, a
kivitelezéssel párhuzamosan a
működéshez szükséges gépek,
járművek beszerzése is lezajlott. A próbaüzem 2013. január 1-jén elindult.
A lakótelepen is dolgoztak a
szakemberek: a Kodály Zoltán
és Újtemplom utca közötti terület korszerűsítése nyolc hónap
alatt készült el, 2012 tavaszára
már csak a kertészekre várt feladat. A tömbbelső-rekonstrukció több mint 200 millió forintból valósult meg.
Májusban készült el a Gárdonyi
kilátó tövében, a Deák Ferenc utca
28–42. szám mögött lévő támfal
is, amellyel a lakóházak, közművek védelmét oldották meg.
(Folytatás az 5. oldalon)

(Folytatás az 4. oldalról)
Az európai uniós támogatással
megvalósult projekt keretében
150 méter hosszan futó védmű
épült, megtörtént a partfalat
gyengítő pincék feltárása, tömedékelése vagy megerősítése
és felületi fugázása is. A partfalstabilizációra 290 milliós támogatást nyert a paksi önkormányzat, ez az összeg a munkálatok
85 százalékát fedezte.
Tovább korszerűsödött 2012-ben
a város kerékpárút-hálózata: májusban adták át a Tolnai úti kerékpárút felújított Nyárfa utcától
hatos útig tartó 775 méter hos�szú szakaszát. A két méter széles
kerékpárút burkolata zökkenésmentes térkő. A két hónap alatt
elkészült felújítás 30 millió forintba került. Az önkormányzati beruházásnak köszönhetően
Paks déli határától már a városi
könyvtárig korszerű kerékpárúton közlekedhetnek a kerekezők. (A teljes felújítási folyamat
közel három évet ölelt fel, az év
végén pedig aláírták azt a szerződést is, amely alapján elindul
2013-ban egy újabb kerékpárút-szakasz építése a Tolnai út és
Csámpa között.)
2012-ben az esztendő legnagyobb útfelújításaként megvalósult a Toldi utca második
ütemének építése a Mező és a
Pál utca közötti szakaszon. A
beruházásnak köszönhetően
az eddigi zúzottköves földút
korszerű aszfaltréteget kapott.
A kivitelezéssel szűk két hónap alatt, nyár elejére végzett a
Microcenter Paks Kft., a munkálatok költsége 27,5 millió

forint volt. A megújult utca
újabb biztonságos és gépjárművet kímélő összeköttetést
jelent a Pál utca és a Fehérvári
út között.
Március közepén kezdte meg
az új, egy majdani rekreációs és
szabadidőközpont első lépcsőjeként megálmodott csónakház
építését a kivitelezéssel megbízott Ba-Tu Kft. A műszaki
átadásra június végén várták a
szakhatóságok képviselőit. Az
Árvíz utcában Klenk Csaba építész tervei alapján megépített
csónakházban 32 hajó elhelyezésére alkalmas csónaktároló
és a közel ugyanennyi csónakmotor megőrzésére szolgáló
motortároló kapott helyet. Az
épület körül bekerített terület
az utánfutók és egyéb járművek
megőrzésére is lehetőséget ad.
Az önkormányzati beruházásban 26,4 millió forintból elkészített csónakház üzemeltetésével a
LaDIK Egyesületet bízta meg a
tulajdonos.
A nyári hónapokban tovább
folytatta intézményeinek felújítását az önkormányzat. Új köntösbe öltözött a Napsugár Óvoda Vörösmarty utcai tagóvodája,
teraszok épültek az idősek otthonában, és dolgoztak a szakemberek a Vak Bottyán Gimnázium fűtésrendszerén, valamint
újjáépült a nagyszínpad a Csengey Dénes Kulturális Központban, hogy csak néhányat említsünk a közel nyolcvanmillió
forintos keretből megvalósított
felújítások közül.
Az új tanévet új gyermekkönyvtárral köszöntötte a város: szept-

ember elején megnyitotta kapuit új helyszínen, komfortos
környezetben a Pákolitz István
Városi Könyvtár Kincskereső
Gyermekkönyvtára. A könyvtár
külön részlegét egy szomszédos, piactéri házban alakították
ki. Az épület teljes egészében
megújult, a tetőtől a közművekig, a fűtéstől a nyílászárókig,
és belsőépítészeti átalakítások
is zajlottak, mindez 33,5 millió
forintból valósult meg. A gyermekrészleg átköltözése a városi
könyvtár épületében is változást
hozott: a földszinten megüresedett helyiségben kapott helyet a
folyóirat-olvasó, illetve a helytörténeti gyűjtemény.
Az Európai Unió támogatásával épülhetett meg az ipari
parkban a paksi Inkubátor- és
Akcelerátorház. A kezdő vállalkozások segítését célzó, közel
495 millió forintból elkészült
épület átadását szeptemberben
tartották. A beruházás keretében egy közel 2558 négyzetméter hasznos alapterületű, a kor
követelményeinek
megfelelő
inkubátorházat építettek fel az
ipari parkban. Megvalósításához a Dél-Dunántúli Operatív

Programban nyertek közel 200
milliós támogatást, emellett a
Duna–Mecsek Területfejlesztési
Alapítvány további 40 millió forint támogatást nyújtott. A város
szívügyének tekinti a munkahelyteremtést és a helyi vállalkozások segítését, amire jó példa az inkubátorház megépítése,
hangsúlyozta az avatóünnepségen Hajdú János, Paks polgármestere. Az inkubátorházban
tizenegy csarnokot alakítottak
ki, vannak irodák, raktárak, tárgyalótermek és vizesblokkok.
Az átadást követően már három
vállalkozás kezdte meg működését a létesítményben, számuk
2013-ban az előzetes tárgyalások szerint tovább bővül.
Intézményeinek korszerűsítése
mellett bérlakásállományának
felújítását is folytatta tavaly
az önkormányzat. Négy év
óta meghatározott ütemterv
alapján, a rendelkezésre álló
források függvényében korszerűsödnek a lakások. 2012-ben
két helyszínen zajlott munka:
a Deák Ferenc utcában és az
Anna utcában lévő lakások felújításán dolgoztak.
Összeállította: Dallos Szilvia
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Félidőben
A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt
él, részese a város közösségi életének – mesélte Faller Dezső, aki a Magyar Szocialista
Párt színeiben, a 2010-es önkormányzati választások óta listás képviselőként dolgozik a
testületben. Ez a ciklus számára már az ötödik a rendszerváltás óta.
Végzősként a Debreceni Agrártudományi
Egyetem gépészmérnöki karának hirdetőtábláján talált rá az állami gazdaság állásajánlatára, ezt választva került Gyapára feleségével
Faller Dezső 1974-ben. A fiatal mérnököt egy
hónap múlva műhelyfőnöknek nevezték ki,
kaptak egy háromszobás lakást, ide érkeztek
gyermekeik, Melinda, Péter és Gábor. Néhány
év múlva Gyapáról Paksra, az állami gazdaságból a paksi atomerőműbe vezetett Faller Dezső
útja. Később az MSZMP-hez hívták dolgozni,
ő volt a párt utolsó paksi első titkára. A rendszerváltás után a helyi költségvetési üzemben,
majd a Renimpex DC Kft.-nél dolgozott. Ma
már nyugdíjasként telnek napjai. – A politika
végig az életem része volt – vallja a képviselő,
akinek önkormányzati pályafutása 1994-ben
indult, amikor nagy többséggel megválasztották az akkori hármas körzet képviselőjének.
Azóta tagja Paks vezető testületének. – Mindig
pártmezben indultam, soha nem tagadtam
meg, honnan jövök és hova tartok. Voltam
bizottsági elnök, alpolgármester, hol többségben, hol kisebbségben, volt, hogy egyéni
képviselőként, volt, hogy listásként dolgoztam
a testületben, mint a jelenlegi választási ciklusban is – meséli.
Amikor a hetvenes évek elején a nagyközségbe költözött a család, még gesztenyefák díszítették a kockaköves főutcát. Sokat változott
azóta Paks, a kis halásztelepülésből élhető,
szép város lett. A képviselő ma már úgy érzi,
hogy olyan, mintha ide született volna. Azt a
nagyságrendet, ahogyan a város fejlődött, az
atomerőmű nélkül nem érhette volna el Paks.
Mint mondja, az atomerőmű történetében
több olyan fontos esemény volt, amely jelentősen hatott a város életére is. Ilyen volt rögtön
az építkezés, hiszen tízezres nagyságrendben
jöttek létre munkahelyek, biztos megélhetést
jelentve minden paksinak és a környéken
élőnek. Az indulást követően pedig az anyagi
lehetőségeknek, az adózásnak és a jó kapcsolatoknak köszönhetően a település rohamosan
fejlődni kezdett és a hasonló méretű városok
között az elsők közé jutott. Jelentős dátum a
2012-es esztendő és a következő évek is Paks
életében, hiszen az élettartam-hosszabbítás és
a tervezett bővítés nekünk sokkal többet jelent
az ország biztonságos energiaellátása és a kör6 n Paksi Hírnök, 2013. január 11.

nyezetbarát üzemeltetés szempontjain túl: a
város, az itt működő vállalkozások és gyermekeink jövőjének záloga, hívta fel rá a figyelmet.
A képviselő szerint a tavalyi év a város infrastrukturális fejlődését tekintve is mérföldkő
volt, hiszen elkezdődött az új szennyvíztisztító-telep építésének előkészítése és lezajlott
az új hulladékgazdálkodási rendszer létesítményeinek kivitelezése. EU-s pénzek bevonásával valósulnak meg a közel kétmilliárd
forintos beruházások, ez fontos, hiszen pályázati támogatás nélkül nem épülhetnének meg
ilyen színvonalon a rendszerek, tette hozzá az
önkormányzati képviselő. A szennyvíztisztító-telep, a hulladéklerakó, az atomerőműig
tartó kerékpárút építése, az ebben a ciklusban
átadott új támfal és az ősszel elkészült inkubátorház is uniós források felhasználásával valósul, valósult meg. – A város minden esetben
kihasználja a számára előnyös pályázati lehetőségeket – említi pozitívumként.
Amit mindig szívügyének tekintett a városatya, az az állami 1+1 forintos útprojekttel egy
időben elkezdődött helyi útprogram. – Az indításakor úgy döntöttünk, hogy a faltól falig
felújításokkal évtizedekre megoldjuk a korszerűsített utcák burkolatának, közműveinek
problémáját. Sok utcában épült az elmúlt évek
alatt jó minőségű aszfaltburkolat, de még mindig sok olyan utca van, melynek felületét rendbe kellene raknunk – folytatja Faller Dezső, aki
mindig szorgalmazta az állami tulajdonban
lévő Kereszt és Fehérvári utca felújítását is.
A beruházásokat, ahogy az említett példák
is mutatják, jelentősen segítik a pályázati
támogatások. Ennek hiányában nem valósultak meg olyan dédelgetett tervek, mint a
múzeumsziget, amely visszaadná az óváros
központjának régi fényét, vagy az évek óta
napirenden szereplő lakótelepi központi park
felújítása. A pályázatok jelentős részénél a támogatások megítélésének feltétele az önerő
megléte. Paks ebből a szempontból is szerencsés, hiszen anyagi nehézségekkel soha nem
kellett számolnia a képviselő-testületnek, évről
évre stabil, biztonságos a költségvetés, tudtuk
meg a képviselőtől.
A paksi beruházások között jelentős számmal
voltak, vannak önerős építkezések is. A helyi
egészségügyi ellátórendszer átalakítása is így
kezdődött el a rendelőintézet első ütemének
építésével. Mint azt a városatya kihangsúlyozta, a közel egymilliárd forintból elkészült
létesítmény az épület, a gépészet és az eszközrendszer szempontjából már XXI. századi lehetőségeket tartalmazott. – Emellett fiatal, jól
képzett orvosokat tudtunk akkoriban a városba csábítani, így olyan szolgáltatásokat és ellá-

tásokat biztosíthattunk a paksiaknak, amilyenekért korábban a megyeszékhelyre vagy még
messzebb kellett utazni – tette hozzá. Néhány
évvel később elindult az egynapos sebészet is.
A folyamat következő ütemét szintén saját forrásból, közel egymilliárd forintból építi meg a
város. A gyógyászati központba a gyógyvízre
épülő szakellátások mellett olyan szolgáltatások központi telepítését tervezik, amik eddig a
városban szétszórva voltak. A képviselő hozzátette: ezek a beruházások nem csupán az
építkezések miatt jelentettek anyagi terhet a
városnak, a működtetéshez jelentős pénzeszközöket kell biztosítani, az OEP-finanszírozás
ugyanis nem elegendő. Az új létesítménynél
a központi támogatás mértéke mellett a látogatottság is jelentősen meghatározza majd,
mennyire lesz rentábilis, de amíg a város bírja
erővel, támogatni fogja, hiszen fontos, hogy jól
működjön a paksiaknak újabb szolgáltatásokat biztosító egészségügyi komplexum.
A képviselő azt is elmondta, hogy 2012 után
a 2013-as esztendő a még jelentősebb változások éve lesz az önkormányzat életében. – Az
oktatási reform, a kormányhivatalok megjelenésével elindult központosítási folyamat, a
soha nem látott nagyságrendű jogszabályváltozás hatalmas előkészítő munkát igényelt és
rengeteg személyi mozgást eredményezett.
Amit látunk, és aminek nagyon örülünk, hogy
nem kellett embereket utcára tenni az átszervezések miatt – tudtuk meg Faller Dezsőtől,
aki nem tartja magát ellenzéki képviselőnek.
Szerinte egy város életében a legfontosabb
időszak a négy év, aminek nem politikai csatározásokról kell szólnia, hanem arról, hogy mit
kell azért tennie a testületnek, hogy ez a település élhető legyen. Ahogy elmondta: azzal,
hogy a jogi, ügyrendi és pénzügyi bizottság
elnökének választották, tudomásul vették azt
a 19 éves munkát és tapasztalatot, ami a háta
mögött van.
-dallos-

Az elmúlt esztendő újdonságai

Teljesült a csámpaiak régi vágya: feloldották az építési tilalmat. A külső
városrészre idén nyár közepétől már kerékpárúton is eljuthatunk.
Nemcsak nagyberuházások
kezdődtek tavaly, 2012 számos további újdonsággal is
szolgált: új testvérvárosi szerződés született, megújult a
Paks.hu és az önkormányzati
cégek háza táján is történtek
lényegi változások.
Februárban jelent meg az első
lapszám, azóta havonta kézbe
vehetik olvasói A Mi Utunk
című kiadványt. Az 500 példányban, négy oldalon megjelenő újságot a Paksi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
terjeszti Pakson és a külső városrészeken, illetve a Dunapart
utca 8. szám alatti közösségi
házban is hozzájuthatnak az
érdeklődők. A lap tördelését
a Paksi Hírnök munkatársai
végzik.
Szintén újdonság volt a helyi
médiában, hogy küllemében
és tartalmában is megújult a
város honlapja. Ezen hat különböző témában találhatnak
napi frissítésű híreket, tájékoztattuk olvasóinkat októberben.
A cikkek dátum és érdeklődési
kör szerint kereshetők. A hírek jelentős része mellett fotó
található, illetve a fontos vagy
közérdekű eseményekről szóló

beszámolókat a TelePaks munkatársai által készített videós
összefoglalók is színesítik. A
város honlapján továbbra is
megtalálhatóak az önkormányzati tartalmak: aktuális pályázatok, rendeletek, rendezési
tervek.
Teljesült a csámpaiak régi vágya: módosította az atomerőmű
biztonsági övezetének kiterjedését az Országos Atomenergia
Hivatal. Az augusztus 2-án hozott határozat a 2011. december
27-én megindított eljárást zárta
le, ennek eredményeként az eddigi zónához képest kisebb lett
a biztonsági övezet. Az új zónahatár elsősorban a jelenleg is a
paksi atomerőmű tulajdonában
lévő területekre terjed ki, illetve, ahol azon túl terjeszkedik,
ott ez a mérték nem éri el a
300 métert. Ez azt jelenti, hogy
Paks–Csámpa belterületi ingatlanjaira nem terjed ki, ahogy
Dunaszentbenedek és Uszód
községek területére sem. Ezzel
a változással az eddig építési
tilalommal terhelt ingatlanok
döntő részén az összes olyan
korlátozás föloldhatóvá vált,
amelyet a korábbi biztonsági
övezet fennállása miatt rendeltek el.

Két önkormányzati tulajdonú
közműszolgáltató: a Paksi Vízmű Kft. és a DC Dunakom Kft.
átalakulásáról is tudósítottunk
2012-ben.
Víziközmű-társulás létrehozását kezdeményezte Paks, olyan
szervezetét, amely megfelelne a 2011. év végén megjelent
törvénynek. Az új szabályozás – amelynek legfőbb célja,
hogy az ivóvízkincs nemzeti
tulajdonban maradjon – összefogásra késztette az ellátásért
felelős önkormányzatokat. Az
egyesülést ösztönző februári
fórum után 29 település képviselő-testülete tárgyalt róla,
hogy csatlakoznak a Paksi Vízmű Kft.-ből létrejött Mezőföldi
Regionális Víziközmű Társuláshoz és felhatalmazzák Paks
polgármesterét a szervezés
folytatására. Jelenleg 28 településen szolgáltat a víziközmű
társaság. A változások a fogyasztókat nem érintették.
Térségi integrált hulladékgazdálkodási rendszer kialakítására, az ehhez, és az európai uniós tárgyi követelményrendszer
szerint szükséges gazdasági,
pénzügyi és jogi előfeltételek
megteremtésére hozta létre hét
település Paks gesztorságával
a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Társulást. Az év
végén született meg a döntés

a központ üzemeltetőjéről. A
tagok úgy határoztak, hogy a
feladattal a korábbi paksi rendszert működtető DC Dunakom
Kft.-t bízzák meg, ehhez szükség volt a kft. szétválasztására,
a közszolgáltatási tevékenység
kiszervezésére. A képviselőtestület határozata szerint a
kisebb cég kizárólag a hulladékgazdálkodási feladatokat
és az új szeméttelep üzemeltetését végzi, a másik pedig ellátja a DC Dunakom Kft. összes
egyéb feladatát: a lakásgazdálkodást, az építészetet és a parkgondozást is.
A testvérvárosi kapcsolatok terén is jelentős esemény fémjelzi
a 2012-es esztendőt: testvérvárosi szerződést kötött szeptemberben a finnországi Loviisa és
Paks városa. A megállapodást,
amelynek létrejöttét a két városban működő atomerőmű
szakmai együttműködése és a
paksi finn–magyar baráti kör
alapozta meg, ünnepi testületi
ülés keretében írták alá a paksi polgármesteri hivatalban. A
testvérvárosi szerződés megkötésekor célként fogalmazódott
meg minkét település vezetőjének részéről a csereprogramok
szervezése és más, a barátság
kialakítását célzó rendezvények
létrehozása.
Dallos Szilvia

Hajdú János és Olavi Kaleva, Loviisa polgármestere szignálja a testvérvárosi szerződést.
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Döntés után
2012 utolsó képviselő-testületi
ülésén többek közt áremelésekről döntött a grémium. Az első
napirendi pontban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjaival foglalkoztak. 2013-tól csak
árjavaslatot tehet a helyi városvezetés, a végleges döntést az illetékes minisztérium hozza meg.
Az önkormányzati bérlakások
lakbéreit az értékállandóság biztosítása érdekében az inflációval
megegyezően 4,2%-kal emelte a
városvezetés, egyedül a költségalapú lakások esetében történt
ennél nagyobb, 6%-os díjemelés.
A helyi adókról szóló önkormányzati rendeletet is módosította a testület, erre azért volt
szükség, mert az országgyűlés
megváltoztatta a törvényt.
– A törvényi változás az iparűzési adó adóalapjának, valamint
az ideiglenes iparűzési adónak a
meghatározását érinti. A módosítás várhatóan adóbevétel-nö-

vekedést eredményez, melynek
mértékét azonban még nem tudjuk megbecsülni – fogalmazott
dr. Blazsek Balázs. A címzetes
főjegyző hozzátette, paksi vállalkozásokat érintő adóemelésről
nem beszélhetünk, a módosítás
a multinacionális cégeknél jelent
változást.
A temetőkről és temetkezésről
szóló önkormányzati rendeletben a szabályozott szolgáltatási
díjakat vizsgálta felül a városvezetés. Önkormányzati tulajdonban
csak a dunakömlődi köztemető áll, ahol a grémium 2000 óta
nem emelte a temetés rendjének
díjait, valamint a sírhelymegváltási díjakat. A felülvizsgálat értelmében a sírhelymegváltás díja 25
év esetében egy sírhelynél 15 ezer
forint, kettes sírhelynél 25 ezer
forint, urnasírhelynél 15 ezer,
columbáriumnál 20 ezer forint,
míg gyermeksírhelynél 0 forint.
60 éves sírhelymegváltás eseté-

ben a költség kétszemélyes sírbolthelynél 60 ezer forint, négyszemélyesnél 100 ezer forint,
hatszemélyesnél 130 ezer forint,
míg a nyolcszemélyes sírbolthely
esetében 160 ezer forint lesz.
2012. december 31-én lejárt a
Paks Város Önkormányzata és a
Gemenc Volán Zrt. között 2004.
november 11-én megkötött, a
helyi menetrend szerinti közlekedési szolgáltatásra vonatkozó szerződés. Az óév utolsó
napjaiban rendkívüli ülésen a
kontraktus további két évvel történő hosszabbításáról döntött a
testület, ám a feltételek alaposan
megváltoztak. A különböző törvényi változások mellett a közszolgáltatást végző cég tulajdonosi képviselője új álláspontra
helyezkedett. Ennek értelmében
a szolgáltatást nyújtó társaságot
a jövőben semmilyen veszteség
nem érheti, amennyiben mégis,
a különbözetet az önkormányzatnak kell megtérítenie. Ennek
értelmében a korábbiakhoz képest jelentős áremelésre kény-

szerült a paksi városvezetés.
– A mai ülésen a paksi helyi járatú vonalakon 18-21%-os emelést javasoltam, ami szokatlanul
magas a korábbi 5-7%-hoz képest. Ám ez a módosítás sem fedezi a szolgáltató költségeit, így
a testületnek 2013-ban további
20-25 millió forint különbözetet
kell téríteni a Gemenc Volánnak – fogalmazott Hajdú János
polgármester. A döntés értelmében a menetjegy 200 forintba, az
egyvonalas bérlet 3400 forintba, az összvonalas bérlet 3830
forintba, míg a nyugdíjas- és
tanulóbérlet 1175 forintba kerül 2013. február 1-jétől. Hajdú
János hozzátette, az új év első
két hónapjában teljes körű utasszámlálást végeznek a Gemenc
Volán Zrt. és az önkormányzat
szakemberei, valamint a cég
könyvelésébe is betekint a városvezetés. Ennek célja a hiány
mértékének csökkentése a szolgáltatás színvonalának megtartása mellett.
Faller Gábor

Hulladéktelep: elindult a próbaüzem
Elindult a próbaüzem, megérkeztek az első, szelektíven
gyűjtött hulladékkal teli zsákok
a hulladékkezelő válogatócsarnokába. A próbaüzem ideje
alatt a paksi önkormányzat
zsákokat biztosít a gyűjtéshez, a
későbbiekben pedig külön kukába lesz gyűjthető a válogatott
hulladék.
Az új rendszer indulásával a
hulladék válogatását és elkülönített gyűjtését már a háztartásokban minden családnak meg
kell kezdenie. Két kukában kell
majd gyűjteni a szemetet, az
egyikben az általános kommunális hulladékot, a másikban
pedig az újrahasznosíthatót: a
fémet, a papírt és a műanyagot, ám nem mindegy, hogyan. A PET-palackokat, a fém
italosdobozokat összepréselve,
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kupak nélkül célszerű a gyűjtőedénybe helyezni. A papírhulladékok közül ide kerülhet
a csomagolóanyag, karton- és
hullámpapír, valamint az italos kartondobozok – ételmaradéktól és más szennyeződéstől
megtisztítva. Az üvegeket továbbra is a gyűjtőszigetekre kell
vinni – kimosva.

A témához kapcsolódik, hogy
szelektív
hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos játék indult a Paks
és térsége hulladékgazdálkodási rendszer (pthr.hu) honlapján
Selectivity néven. A program elsősorban a kisiskolásoknak nyújt
segítséget a hulladékkezeléssel
kapcsolatos ismeretek játékos
módon történő elsajátításában.

További hír, hogy a lakosság hulladékkezeléssel és komposztládaigényléssel kapcsolatos kérdéseit
továbbra is várják az ingyenesen
hívható zöldszámon (06-80/205290), amelyet ezentúl a DC
Dunakom Kft. kezel, miután a
hulladékgazdálkodási rendszer
ügyfélszolgálati irodája 2013. január 12-én bezár.
Matus D.

Tánccal
búcsúztak
az óévtől

Összetartó közösség Biritón
Nem szakítottak a hagyományokkal, idén is megtartották
Biritón a karácsonyi ünnepséget, amely – mint az elmúlt
években – disznóvágással indult. Az anyagi forrást nem volt
egyszerű előteremteni, egyrészt mivel a Biritói Napok felemésztette a keretet, másrészt
a korábbi szervező, Farkasfalvi
József sincs már köztük. Mindezek ellenére Tóth Attila részönkormányzati képviselő fontosnak tartja, hogy a közösség
továbbvigye a számára fontos

höz, hogy mielőbb elkészüljön
a sült máj és a pecsenye, majd
a többi „disznóság”, ami hamar
asztalra is került, hiszen a friss
hús és töltelék szolgált a vacsora alapjául. Az ünnepi hangulatot a helybéli gyerekek Tóthné
Csordás Csilla vezényletével
összeállított műsora teremtette
meg. A rendezvényen – mint
a legtöbb biritói programon
– a külső városrészeken érdekelt képviselők, Spiesz József
és Kern József is aktívan részt
vettek.

Tovább szépül Csámpa is a közösség lakóinak összefogásával. A településrészi részönkormányzat 2012. évi keretéből új
kerítés készült és biztonságos játékokat állítottak fel a tornapályán. Feil József részönkormányzati képviselőtől megtudtuk:
az új akácfa kerítés a csámpai közösségi házat védi, és a lakók
közreműködésével, társadalmi munkában épült, a részönkormányzat az anyagköltséget állta. A játszótér új eszközeire 700
ezer forintot tudott elkülöníteni a részönkormányzat, ebből
a pénzből négy új eszközzel bővítik parkot, és gumiborítás
került a mászóvár alá is.
programot. Azt, hogy ez így
van, az is jelezte, hogy kora
reggel népes csapat gyűlt ös�sze a közösségi háznál. Még az
sem szegte kedvét senkinek,
hogy a főszereplő, azaz a disznó
késéssel érkezett. Addig némi
kontyalávalóval hangolódott a
társaság a feladatra, majd rutinosan hozzáfogtak a teendők-

Tóth Attila beszámolt róla, hogy
jelenleg hetvenkét főt számlál a
biritói közösség. A karácsonyi
összejövetelre természetesen
mindenki meghívást kapott, s
örömére a többség el is fogadta azt. Az asztal körül barátaik
foglaltak még helyet, olyanok,
akikre év közben akár munkában is számíthatnak. Ez utóbbi-

nak is szenteltek figyelmet idén
is: egy raktárt rekesztettek le a
közösségi ház, nagyobb, rendezvények megtartására szolgáló helyiségében. A világítást
is korszerűsítették és ésszerűsítették azt a vezérelvet követve,
hogy a helyet városi rendezvények, például kisebb koncertek megtartására is alkalmassá
tegyék. A munkát jövőre is
tervezik folytatni. A közösségi
ház berendezése ugyanezt a célt
szem előtt tartva gyarapodott,
asztalokat, székeket, padokat
szereztek be, mert szerencsére
sokan vannak, van igény a közös programokra.
Ebben az évben a vízelvezető
árkokat hozták rendbe és parkosítottak az iskola utcájában.
Jelentős beruházást 2013-ra
sem terveznek, nincs rá igény,
mivel a környezet rendezett,
az életfeltételek jók, összegezte
Tóth Attila, aki azt is elárulta,
hogy mostanra sikerült felvenni a ritmust, amiben persze az
is segítséget jelentett számára, hogy van egy aktív mag,
amelynek tagjaira a célok meghatározásában és elérésében is
számíthat. Tóth Attilát 2012ben választották részönkormányzati taggá azt követően,
hogy elődje, Farkasfalvi József
elhunyt.
Vida Tünde

Folytatva a hagyományt év
végi gálaműsort adott a paksi
DunaParty Társastáncklub. Tizenöt koreográfiát mutatott be
a 96 fős tagság. A létszám minden eddiginél magasabb, a társaságban az utánpótláscsoport
a legnépesebb, de a felnőttek és
az ifik is szép létszámot alkotnak. A több mint húszéves múltra visszatekintő klub jelenlegi
táncoktatói, Alpekné Mihalek
Andrea, Alpek Imre és Krausz
Ádám eredményesnek értékelte
az elmúlt esztendőt az esten, ahol
bejelentették: idén ifi táncosaikat
szeretnék elvinni hazai és nemzetközi formációs társastáncversenyekre. Emellett több felkérés
érkezett többet közt Franciaországból, Horvátországból. A Társastánccal a Paksi Diákéletért
Alapítvány égisze alatt működő
klub továbbra is nyitott, szívesen
fogadják soraikba újabb tanítványok jelentkezését.
-gyöngy-

Multimédiás
koncertshow
Koncertmozi
előkészítésén
munkálkodik Hatvani Szabolcs. A pirotechnikai látványelemekkel is gazdagított zenei
előadás új elemmel bővül az
eddigi produkcióihoz képest,
ugyanis az előadó zeneszerzőként és hangmérnökként a
Babai–Kövi páros több filmjében is közreműködött, a közös
munkákból szeretne rendhagyó módon áttekintést nyújtani. A koncerten ifj. Fráter
Sándor, Magyar Zoltán és Májer Dániel, valamint Góczán
Gáborné, Gyulai István és
Ledneczky Virág lesz Hatvani
Szabolcs segítségére. A multimédiás koncertshow január
19-én 18 órakor lesz a Csengey
Dénes Kulturális Központban.
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Atomerőmű

Harmincéves évfordulót ünnepeltek
Személyes élményekkel tűzdelt ünnepi köszöntők sorával
kezdődött, a születésnapi torta
megszegése után tudományos
előadásokkal záródott az az
ünnepség, amelyet abból az
alkalomból rendezett az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt., hogy
az egyes blokk elkezdte a kereskedelmi áramtermelést. Dr.
Rónaky József, az Országos
Atomenergia Hivatal főigazgatója egy bejelentéssel emelte
az ünnepi hangulatot: elmondta, hogy a hatóság befejezte az
erőmű üzemidő-hosszabbításra
vonatkozó engedélykérelmének értékelését, és pozitív döntést hozott. Így nincs akadálya
annak, hogy az egyes blokk további húsz éven át áramot termeljen.
Szabó Benjamin, az atomerőmű-építés kormánybiztosa és
első vezetője emlékeztetett rá,
hogy amikor 1942. december
2-án tudósok egy csoportja – köztük jelentős számban
magyarokkal – Chicagóban
elindította a világ első reaktorát, a Paks községhez tartozó
Csámpa-pusztán még petróle-
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umlámpával világítottak. 1966.
december 28-án egy magyar–
szovjet kormányközi egyezmény aláírásával eldőlt, hogy
Magyarországon atomerőművet fogunk építeni. Ma, 70 évvel
az első szabályozott láncreakció
elindítása után Paks nevét a világ minden táján úgy jegyzik,
mint egy kimagaslóan biztonságos és gazdaságos eredményeket teljesítő atomerőmű
városát, fogalmazott Szabó
Benjamin.
Baji Csaba, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. elnök-vezérigazgatója azt emelte ki, hogy
az elődök nagyon bölcs döntést
hoztak, amikor az atomerőmű
létesítéséről határoztak. – Az
atomerőmű betöltötte és betölti
szerepét: biztonságosan, kiszámítható módon, nagy tömegben és olcsón termel villamos
energiát – húzta alá. Azt mondta, hogy az erőmű közössége jól
vizsgázott, hiszen a kollektíva
érdeme, hogy elérte a nemzetközi mércével is igen magas
biztonsági színvonalat, és azt,
hogy az atomerőmű megítélése
nemzetközi szinten kimagasló.

Hamvas István vezérigazgató
arról a felelősségről beszélt, ami
az atomenergia felhasználásával együtt jár. Egy atomerőmű
építéséről szóló döntés meghozatala mindig nehéz, hangsúlyozta. Az 1966-ban meghozott
döntést előremutatónak nevezte, szavai szerint az az energiaellátás biztonságát, függetlenné
tételét szolgálta és szolgálja ma
is, de fontos a környezet védelme miatt is. Elárulta, hogy
mindenki nagyon motivált
volt, egy cél mozgatta őket,
az, hogy üzembe helyezzék az
atomerőművet. – Büszkék vagyunk rá, hogy módunkban
állt ebben a nagy munkában
részt venni – húzta alá. – Én
most, mint a paksi atomerőmű
sorrendben tizedik vezérigazgatója jelenthetem, a vállalt
feladatot a blokk harmincéves
üzemideje alatt teljesítettük és
nap mint nap teljesítjük is. A
ránk bízott hatalmas vagyonnal
gondosan bántunk, jól gazdálkodtunk – mondta. – Éltünk a
modernizálási lehetőségekkel,
sok biztonságnövelő intézkedés, műszaki-technikai fejlesz-

tés eredményeként jutottunk
el oda, hogy ma a blokkok
teljesítménye 500 megawatt,
és blokkjainkat a harmincéves
tervezett üzemidőn túl is üzemeltethetővé tettük. Hazai és
nemzetközi ellenőrző vizsgálatok sora igazolta, hogy a paksi
atomerőmű az egyre szigorodó
nemzetközi normákat is teljesíti – ismertette Hamvas István.
Hajdú János, Paks polgármestere arról beszélt, hogy a város
és az atomerőmű kapcsolata kiegyensúlyozott, gyümölcsöző.
– Minden siker mögött egy biztos hátteret nyújtó partner áll.
Az atomerőmű esetében ezt a
nyugodt, biztos hátteret a város
jelenti – fogalmazott. A hozzászólók sorát Szinger Ferenc
zárta, aki arról beszélt, hogy
miként élte meg paksi lakosként az atomerőmű létesítését
és az milyen hatást gyakorolt
a városra, annak sportéletére.
Ezek után emlékoklevelet vehettek át mindazok, akik vezető
pozícióban közreműködtek az
első paksi reaktor működésének kezdetekor.
Vida Tünde

Rekordév volt a tavalyi
Minden eddiginél több, 15 793
gigawattóra villamos energiát termelt 2012-ben az atomerőmű. Az eredmény a létesítményre jellemző termelési,
biztonsági és üzemeltetési filozófiának köszönhető, hangsúlyozta dr. Kovács Antal. Az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
kommunikációs igazgatója kiemelte, hogy a napról napra,
évről évre jobbá válni akarás
jegyében dolgoznak, keresik a
legjobb megoldásokat legyen
szó biztonságról vagy üzemel-

tetésről. Ennek köszönhetően
ez is, az is folyamatosan javuló
értékeket mutat. Tavaly sikerült
tartani a karbantartási ütemtervet, igen kevés volt a nem tervezett leállás, így sikerült túl
szárnyalni az előző éveket. Az
erőmű 2010-ben 15 760, 2011ben 15 685 gigawattóra áramot
termelt, tartósan a hazai termelés több mint 40 százalékát
biztosítja.
Dr. Kovács Antal nem ezt tekinti a 2012-es év legkiemelkedőbb eredményének, hanem

azt, hogy gyakorlatilag egy évtizedes előkészítő munka után
a hatóság engedélyt adott a harminc éve üzemelő egyes blokk
továbbműködtetésére.
Hozzátette: a célzott biztonsági felülvizsgálat nagyon jó
eredménnyel zárult. – Külön
büszkeségre ad okot, hogy az
európai energiabiztos megfogalmazása alapján második
helyre került az európai atomerőművek sorában a paksi
atomerőmű a biztonságot tekintve – húzta alá.
-vida-

Lussonium díjat kapott
Szinger Ferenc

Hét évvel azt követően, hogy a
város Pro Urbe díjjal ismerte el,
a Paksi Iparos és Vállalkozói Kör
Lussonium díjat adományozott
Szinger Ferencnek. A kitüntetett ezúttal is szinte könnyekig
hatódva fogadta az elismerést, s
elmondta, abban a szerencsében
volt része, hogy egész életében
azt tehette, amit szeretett. Ez pedig a város szolgálata, a városé,
amit – mint többször hangsúlyozta – rendkívüli módon szeret. Szinger Ferenc 1940-ben

született Pakson, ahol elvégezte
az általános iskolát, gimnáziumot. Születésétől fogva lelkes
lokálpatrióta volt, s mindig hajlott rá, hogy közfeladatot vállaljon. Ez tovább erősödött benne,
amikor balesetben elveszítette
egyetlen fiát.
– Gyönyörű ajándék, hogy egy
ilyen csodálatos elismerésben
részesítettek – mondta a díjátadón, ahol Ulbert Sándor elnök,
Pintér Ferenc elnökhelyettes
és Kiszl Károly elnökségi tagtól vette át a Lussonium díjat.
– 2005-ben alapítottuk ezt a díjat azzal a szándékkal, hogy így
mondjunk köszönetet azoknak,
akik közöttünk élnek, sokat tettek a városért az élet valamely
területén – hangsúlyozta a gálán
Ulbert Sándor elnök.
Szinger Ferenc azt emelte ki,
hogy élete során az vezérelte,
hogy olyan döntések megszületését segítse elő, amelyek a
Pakson élő húszezer ember
érdekeit szolgálják. – Nem
történt az elmúlt évtizedekben
a városban egyetlen olyan fejlesztés sem, amihez ne lenne
közöm – fogalmazott utalva
arra, hogy hosszú időn át tagja
volt a város vezetésének, pontosabban a településének, hiszen

huszonnégy évesen a községi
tanácsban vállalt először szerepet, majd a nagyközségi,
később a városi tanács, végül
az önkormányzat következett.
– A városnak egyetlen olyan
polgára vagyok, aki tagja volt
a községi, a nagyközségi, majd
a városi tanácsnak, illetve Paks
önkormányzatának – emelte ki
a díjazott, hozzátéve, hogy ezen
túl is rengeteg funkciót vállalt,
elsősorban a sport terén, hiszen
az volt a hivatása. Sportpályafutását labdarúgóként kezdte,
de egy sérülés miatt játékvezetőként, majd sportvezetőként
folytatta. Öt cikluson keresztül
állt a Tolna Megyei Labdarúgó Szövetség élén, tagja volt a
Magyar Labdarúgó Szövetség
elnökségének. Tíz éven át a
Paksi Sportegyesületet vezette,
de dolgozott a polgármesteri
hivatal sportosztályának vezetőjeként is. Természetesen
nyugdíjasként sem vonult vis�sza teljesen. Két éve az idős
emberek életét igyekszik tartalmasabbá tenni a Városi Nyugdíjasklub elnökeként. Munkáját
mindig a Somodi Andrástól kapott ifjúkori becenevéhez hűen
végezte nagy elánnal, Lelkesen.
-tünde-

Véget ért
az akadémia
Közel harminc újságírónak
adott át oklevelet dr. Rónaky
József főigazgató azt követően,
hogy befejeződött az Országos
Atomenergia Hivatal (OAH) és
a Magyar Tudományos, Üzemi
és Szaklapok Újságírói Egyesülete által alapított Nukleáris Újságíró Akadémia 2011-2012. évi
kurzusa. A program nemzetközi
szinten példa nélkül való, célja,
hogy a fiatal, de jelentős iparágnak számító atomenergia témakörét közérthetően tálaló újságírókat képezzenek. Ez volt a
második kétéves kurzus, amely
során a hallgatók sorra járták a
hazai nukleáris létesítményeket,
beleértve a tudományos és oktatási intézményeket is. Bővítették
ismereteiket a mohi atomerőműben és Bécsben, a Nemzetközi Atomenergia Hivatalnál is.
– Ezek a kollégák az oklevél birtokában nemcsak arra képzettek,
hogy atomenergia tárgyú cikkeket írjanak, hanem alkalmasak
arra, hogy az atomenergiát alkalmazó cégek népszerűsítésében,
munkájuk megismertetésében
kommunikációs munkatársként
segítséget nyújtsanak – emelte ki
Komornik Ferenc, a Magyar Tudományos, Üzemi és Szaklapok
Újságírói Egyesületének elnöke.
A záró alkalom sem telt el újabb
ismeretbővítés nélkül, dr. Horváth Kristóf, az OAH főigazgató-helyettese tartott előadást
a nukleáris non-proliferációs
rezsimekről, azaz arról, hogy a
nukleáris biztonság, a fizikai védelem mellett kiemelt figyelmet
szentelnek a hatóságok annak,
hogy a nukleáris anyagok alkalmazói az engedélyezett módon
használják fel azokat.
Dr. Rónaky József, a nukleáris
hatóság főigazgatója azt mondta,
eredményes évet tudhat maga
mögött a hazai nukleáris ipar:
megnyílt a bátaapáti hulladéktároló, zöld utat kapott a paksi
atomerőmű üzemidő-hosszabbítási kérelme és az atomerőmű
a célzott biztonsági felülvizsgálaton is kiválóan szerepelt.
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Mi történt tavaly az atomerőműben?
Január
Magyarország legtisztább és legolcsóbb villamos energiát termelő erőműve mind a biztonság,
mind a rendelkezésre állás, mind
pedig a termelés tekintetében
kimagasló eredményeket ért el
2011-ben, hangzott el a társaság
Magyar Tudományos Akadémián tartott évindító sajtótájékoztatóján. Az atomerőmű eddigi
történetének második legjobb
termelési eredményével zárta a
2011. évet: 15.685 GWh villamos
energiát állított elő, ez a teljes hazai termelés 43,25 százaléka. Az
átlagos teljesítmény-kihasználási
tényező közel 90% volt, 1 kilowattóra ára pedig 11,66 forint.
Február
WANO-partnervizsgálat zajlott
az atomerőműben február 20.
és március 2. között. Az erőmű
maga kezdeményezte a partnervizsgálatot, amely arra szolgál,
hogy saját tevékenységét összevesse a nemzetközi gyakorlattal.
A különböző nemzetiségű szakemberekből álló vizsgálócsoport
munkája tíz területet érintett. A
mostani megállapítások hatását
másfél-két év múlva úgynevezett
utóvizsgálaton mérik le. A paksi
atomerőmű harmadízben veti
alá magát WANO-vizsgálatnak.
Az elsőt 1992-ben, a másodikat
2005-ben tartották.
Paks város bevételeinek felét,
több mint négymilliárd forintot
tesznek ki az adóbevételek, melyek összege a gazdasági válság
ellenére az elmúlt évben is nőtt.
Ennek hátterében elsősorban az
áll, hogy a legnagyobb adófizető,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
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történetének második legeredményesebb évét zárta, fogalmazott Hajdú János, Paks polgármestere azon a fogadáson, ahol
hagyományosan a város legjelentősebb adófizetőit köszöntötte.
Hamvas István, a paksi atomerőmű vezérigazgatója ezt azzal egészítette ki, hogy az atomerőmű
nemcsak munkavállalói számára
nyújt biztos megélhetést, hanem
beszállítói, üzleti partnerei számára is.
Március
Meghirdette az év első pályázatát
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
által létrehozott Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány.
Az ülésen az elmúlt év eredményei is terítékre kerültek. 2011ben az alapítványhoz 53 pályázat
érkezett, amelyből 31 kapott támogatást összesen 418 millió forint értékben. Ez közvetetten 4,3
milliárd forint fejlesztést generált
és 15 új munkahely létrejöttét segítette elő.
Elvégezte a paksi atomerőműben
végrehajtott stresszteszt alapján
összeállított nemzeti jelentés felülvizsgálatát az EU által delegált
munkacsoport. A delegáció vezetője elismerően nyilatkozott az
erőmű biztonságának növelése
érdekében tett intézkedésekről –
közölte az Országos Atomenergia Hivatal. A munkacsoport
március 12-14. között a paksi
atomerőműben felülvizsgálatot
végzett.
A Világgazdaság munkatársa, B.
Horváth Lilla vehette át a paksi
atomerőmű újságírók számára
alapított kitüntetését, az Urántollat. Az elismerést Hamvas István

vezérigazgató adta át az önkormányzattal közösen rendezett
sajtónapi ünnepségen. Hamvas
István elmondta, hogy az erőmű
tájékoztatáspolitikájának alappillére a nyitottság. B. Horváth Lilla, aki huszadikként kapta meg
az elismerést, 1989 óta dolgozik
a Világgazdaságnál, ahol a szakterülete az energetika.
Április
Nemzetközi színtéren mutatta
be kommunikációs gyakorlatát
a paksi atomerőmű térségében
érdekelt Társadalmi Ellenőrző és
Információs Társulás, valamint
a radioaktív hulladéktárolót befogadó bátaapáti térségben működő Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás. A Nukleáris
Létesítmények Körüli Európai
Önkormányzatok Csoportja, a
GMF a romániai Cernavodában
rendezett kétnapos konferenciát a nukleáris létesítmények és a
körzetükben lévő önkormányzatok kapcsolatának fejlesztéséről.
Az atomerőmű bázisiskolája,
az Energetikai Szakközépiskola
adott otthont hagyományosan
a Szilárd Leó Fizikaversenynek.
A 11-12. évfolyamos diákok között Szabó Attila, a pécsi Leőwey
Klára Gimnázium tanulója végzett az élen, a 9-10. osztályosok
mezőnyében az egri Dobó István
Gimnázium tanulója, Horicsányi
Attila lett az első. A házigazda
intézmény az Eötvös Loránd Fizikai Társulattal és a Szilárd Leó
Tehetséggondozó Alapítvánnyal
közösen tizenötödik alkalommal
hirdette meg a versenyt, amelyre
két korcsoportban 402 diák nevezett.

Május
Negyvenöten Nívódíjat, huszonegyen az Atomerőmű Kiváló Üzemeltetője, tízen az Atomerőmű
Kiváló Karbantartója elismerést
vehettek át az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. majálisán. A díjakat az
erőmű dolgozói kiváló szakmai
munkájukért kapták munkahelyi
vezetőik döntése alapján.
Japánban – többek között Hirosimában és Fukusima környékén
– járt szakmai tanulmányúton
a paksi atomerőmű térségében
működő Társadalmi Ellenőrző
és Információs Társulás. A TEIT
a fukusimai atomerőműveket is
érintő természeti katasztrófa tanulságaival ismerkedett – elsősorban
a lakosság védelme és tájékoztatása
szemszögéből. A szakmai programon az atomerőmű kommunikációs szakemberei is részt vettek.
Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével kormánybizottság alakult az atomerőművel kapcsolatos
stratégiai döntések előkészítésére.
A kabinet azt a célt tűzte ki, hogy
előkészíti a paksi telephely bővítését két új blokkal, hogy azok 2020
és 2030 között üzembe lépve hozzájárulhassanak a nemzetgazdaság fenntartható fejlődéséhez. A
kormánybizottság további tagja a
Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter és Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter.
Június
Harmincöt éve nyílt meg, azóta
működik biztonságosan a Pest
megyei Püspökszilágyban az intézményi radioaktív hulladékokat befogadó Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló.
(Folytatás a 13. oldalon)

(Folytatás a 12. oldalról)
Üzemeltetését 1998-ban vette
át a Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Nonprofit Kft. Azóta fejlesztések sorát hajtották végre.
Napjainkban egy újabb nagyszabású biztonság- és kapacitásnövelő programot hajtanak végre.
Kiemelt fontosságú beruházásnak nyilvánította a kormány a
paksi atomerőmű telephelyén
létesítendő új blokk, illetve blokkok megvalósítását a nukleáris
energia hazai energiaellátásban
betöltött stratégiai szerepe miatt.
Az erről, illetve a további feladatokról és hozzájuk rendelt határidőkről szóló kormányhatározat
a Magyar Közlönyben jelent
meg. A beruházás az energiaellátás biztonsága szempontjából
alapvetően szükséges – áll a határozatban.
Július
Komoly kihívást jelent az üzemidő-növelés,
kapacitásbővítés
kommunikációs szempontból is,
ezért a paksi atomerőmű kommunikációs szervezetét megerősítette, bővítette Hamvas István
vezérigazgató. Július elsejétől
dr. Kovács Antal személyében új
kommunikációs igazgatót nevezett ki. – Szegmentált tájékoztatásra van szükség, a társadalom
különböző csoportjainak más és
más módon kell eljuttatni az üzeneteket annak érdekében, hogy
megőrizzék az atomenergia elfogadottságát, és megnyerjék a lakosságot a bővítésnek is – húzta
alá dr. Kovács Antal.
Augusztus
Csökkentette a paksi atomerőmű
biztonsági zónáját a nukleáris
hatóság. A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója számára pedig

kijelölte a biztonsági övezetet az
Országos Atomenergia Hivatal.
Mindkét nukleáris létesítmény
esetében 500 méter alatt van az
a határ, ahol normál üzem esetén
garantálható a lakosság, illetve a
létesítmény védelme. Ám miután a törvény minimálisan 500
métert ír elő, ezt figyelembe véve
jelölték ki az övezetet.
Szeptember
Két és félezer vendéget fogadott
szeptember első hétvégéjén az
atomerőmű. Szombaton nyílt napot tartottak, ahol Tolna és Dunaszentbenedek volt a vendég.
Vasárnap a családi napon az erőmű dolgozóinak hozzátartozói
ismerkedhettek a létesítménnyel
és élvezhették vendégszeretetét. A látogatók azon túl, hogy
bejárhatták az üzemi területet,
horgászhattak, focizhattak, a
gyerekeket játékok sora várta és
koncerteket is tartottak.
Elnökhelyettessé választotta a
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) Kormányzó Tanácsa Kovács Pál klíma- és energiaügyi államtitkárt. A Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium közleménye szerint a megtisztelő feladat Magyarország kiemelkedő nukleáris szakértelmének
és sikeres közreműködésének
nemzetközi elismerését jelenti.
A tárca közleményében kiemeli, hogy Magyarország az elmúlt
egy évben elmélyítette a nemzetközi együttműködést az oktatás
és a szakemberek utánpótlása
terén. Kovács Pál 1988-ban a
Paksi Atomerőmű Rt.-nél kezdte
pályafutását.
Október
Százhúsz vietnami egyetemi tanár és oktató képzésében vett
részt a paksi atomerőmű. A

program résztvevői a Budapesti
Műszaki Egyetemen háromhetes elméleti képzés után érkeztek
Paksra, ahol szintén három hetet töltöttek, és a karbantartás, a
reaktorfizika, a baleset-elhárítás
és a sugárvédelem témakörét is
magába foglaló, gyakorlatorientált oktatáson vettek részt.
Hússzal gyarapodott a paksi
atomerőmű legrangosabb kitüntetésével elismert dolgozók
tábora, átadták az idei Céggyűrű
elismeréseket. Hagyományosan
az október 23. előtti időpontban rendezték az ünnepséget, és
(szintén hagyományosan) rövid
értékelést is tartott a társaság
vezérigazgatója. – Büszkék vagyunk arra, hogy a ránk bízott
atomerőművet több évtizede az
elvárt felelősséggel, biztonságosan üzemeltetjük – fogalmazott
Hamvas István.
November
Az atomenergiát illetően a tájékozottság és az elfogadottság szorosan összefügg és az
információ iránti igény is jelentős. Ezek a tények hívták
életre 1992-ben a Társadalmi
Ellenőrző, Információs és Területfejlesztési Társulást. A
szervezetet a paksi atomerőmű
közvetlen közelében fekvő 13
település hozta létre. Az alapítás huszadik évfordulója alkalmából konferenciát rendeztek
Kalocsán, ahol felidézték a két
évtized legjelentősebb momentumait.
Paksra, az atomerőműbe látogatott Hende Csaba. A honvédelmi miniszter, miután megnézte
a létesítményt, azt mondta,
garantált a paksi atomerőmű
biztonsága. Egyrészt maga fejlesztette saját biztonsági rend-

szereit olyan magas szintre,
ami képessé teszi arra, hogy a
külső veszélyeknek ellenálljon,
másrészt a Magyar Honvédség
is maximálisan felkészült arra,
hogy a védelmében szerepet
vállaljon. A miniszter arról is
beszélt, hogy a Magyar Honvédség és az atomerőmű számos területen együttműködik,
ennek alapját olyan tervek képezik, amelyeket folyamatosan
egyeztetnek és rendszeresen
gyakorolnak.
Készül a paksi atomerőmű bővítésére vonatkozó tender, folyik az engedélyeztetés – erről
számoltak be az MVM Csoport vezető szakemberei azon
a sajtótájékoztatón, amelyen az
MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. mutatkozott be. Baji
Csaba, az MVM elnök-vezérigazgatója emlékeztetett arra,
hogy a parlament 2009-ben
elsöprő többséggel adott elvi
hozzájárulást az előkészületekre, amelyet az MVM haladéktalanul megkezdett. A növekvő
energiaigény, a meglévő erőművek elöregedése teszi szükségessé a bővítést.
December
A Csengey Dénes Kulturális
Központban rendezett ünnepségen emlékeztek arra, hogy
harminc éve, 1982. december
14-én kezdte meg a folyamatos
működést a paksi atomerőmű
1. blokkja.
Kiadta az engedélyt az egyes
blokk további üzemeléséhez az
Országos Atomenergia Hivatal.
A reaktor a tervezett 30 helyett
így 50 éven át termel villamos
áramot.
Összeállította: Vida Tünde
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Őket díjazta a város
Tavaly nyolc elismerést adott
át az önkormányzat, összesen
tizenegy díjazottat köszöntöttek. Az ünnepi pillanatokra a
kitüntetettek gondolataival,
pályafutásuk felidézésével tekintünk vissza.

megrendezéséig nyúlnak vis�sza, hiszen a rendezvény kapcsán merült fel az igény, hogy
a megvalósításában együttműködő, de egyébként külön-külön tevékenykedő szakemberek
egy közösséget alkotva munkálkodjanak a környezettuda-

Szívügyemnek tekintem, hogy a
paksiaknak zenéljünk, mondta
Kiss Zoltán, a Paks Kultúrájáért
díjas Szaggató zenekar zenekarvezető-prímása. Repertoárjukban Magyarország szinte
minden tájegységének dallamai
szerepelnek. Saját átdolgozások, népzenei eredetű darabok
könnyűzenei
feldolgozásban
és a rockzene népies hangszerelésben egyaránt megjelenik
zenéjükben. A Szászrégenből
áttelepült Zoltán mellett a zenekar tagja a kezdetektől Nemes
András, aki több hangszeren
játszik. Három éve csatlakozott
hozzájuk brácsásuk, Steig Zoltán, a nagybőgőt a zenekarvezető lánya, Kiss Barbara szólaltatja
meg, énekesük Nagy Mónika.
Sikerük titka szerintük, hogy
szeretnek együtt lenni és zenélni. Bíznak abban, hogy aki meghallgatja őket, megszeretheti a
népzenét.

tos magatartás népszerűsítésén.
Az egyesület megalakulása óta
madárodútelepeket hozott létre
a városban és környékén, természetjáró túrákat szerveznek,
partnereikkel karöltve önkéntes
polgári természetőr tanfolyamot
valósítottak meg, és az Ürgemező védelméért is sokat tesznek.
Sáfrány László, a szervezet elnöke elmondta: azt szeretnék elérni, hogy az emberek szeressék,
megbecsüljék és védjék természeti környezetünket.
Eredetileg határőrnek készült, de mivel
a rendszerváltás idején már
látszott, hogy
ez a pálya bizonytalan, így tanulmányait követően az akkori
készenléti rendőrezrednél helyezkedett el Budapesten Szőke
Attila, akinek munkáját a város
Paks város Közbiztonságért díjjal
ismerte el. Huszonegy évesen
bevetési szakaszparancsnok lett,
kollégáival országos hatáskörű,
sokrétű feladatot láttak el. 1994ben a Paksi Rendőrkapitányság
munkatársaként folytatta pályáját a paksi születésű, Pálfán
nevelkedett szakember. Itt ügyeletes tisztként kezdett, majd
a közrendvédelmi alosztály

A
2010-ben
alapított Környezetünkér t
díjat az Öko
csiga Közhasz
nú Egyesület
képviselői vehették át 2012-ben.
A civilszervezet gyökerei az
első paksi Zöldfülű Játszóház
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vezetőhelyettese lett, később alosztályvezető, amivel párhuzamosan osztályvezető-helyettesi
feladatokat is ellátott. Az alezredes azt vallja, hogy munkájában
egyszerű nap nincsen, legfeljebb
annak tűnő. Huszonkét esztendő múltán is találkozik újdonságot, kihívást jelentő feladattal.
A II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolában tanító Acsádi Rozáliában és Vadász Csabánéban
az a közös, hogy a tanítást nem
munkának, hanem hivatásnak és
egyben örömforrásnak tekintik,
és most már az is, hogy mindketten csatlakozhattak a Gyermekeinkért díjasok köréhez.
Acsádi Rozália azt mondja,
hogy ha valamilyen nehézséggel találja
szembe magát,
mindig édesanyjától örökölt
akaratereje lendíti tovább. Nem
tud egyetlen szép élményt kiemelni az elmúlt három évtizedben folyamatosan gyarapodó
élménykosárból. Megannyi feledhetetlen emléket őriz, legyen
az egy kirándulás, a gyerekek
játéka a frissen esett hóban, tanítási siker, szülőkkel folytatott
beszélgetés vagy éppen köszönőlevél volt tanítványától. Acsádi Rozália a tanterme falára a
következő idézetet tette ki tanítványainak: „A tudás a jövő záloga”. Ehhez kapcsolódva fogalmazta meg szakmai hitvallását,
miszerint a tanítás a jövő záloga,
ami nagy felelősség, hiszen a tudás átadása mellett a gyerekek
személyiségét is formálja, az
eredmény pedig egy életre szól.
– Valaki egyszer azt mondta nekem, hogy
a pedagógus
munkáját
a
csendes esőhöz
lehet legjobban hasonlítani, ami
jó sokáig tart, áztatja a földben
megbúvó magokat, amelyek
magukba szívják a nedvességet, majd később, akár szárazság idején is képesek kihajtani,

termőre fordulni, mert az erőt
adó, elraktározott nedvesség ott
rejlik bennük – mondja Vadász
Csabáné Éva. A tanításban és a
tanórákon kívüli nevelőmunkájában is az igényesség, a magas
szintű pedagógiai tudás, ötletgazdagság érvényesül. Munkáját a pályán eddig eltöltött 33
esztendő alatt mindvégig annak
a Nagy Lászlótól való gondolatnak a jegyében végezte, amely
így szól: „Vezesd őket, utat ne
tévessz, s magadhoz mindig hű
maradj, mert élen állsz, és mes�sze látszol, sose feledd: példa
vagy!”
Minden szakmának az a
lényege, hogy
az ember lehe
tőségeihez
mérten mindennap próbálja maradéktalanul ellátni a feladatait. Ebben a
szellemben dolgozik dr. Berecz
Katalin fogorvos, akinek munkáját kollégái és páciensei javaslatára tavaly Pongrácz Sándordíjjal ismerte el a város. Férjével,
dr. Hellebrand Bélával Szekszárdon kezdték pályájukat, majd
mindkettejüket sikeresen megpályázott állás várta két újonnan
induló fogorvosi körzetben Pakson, ahol otthonra találtak. Dr.
Berecz Katalin elmondta, hogy
soha nem gondolt pályamódosításra. Minden időben nagyon
boldogan és őszinte szeretettel
végezte munkáját. Visszatekintve a pályán eltöltött több mint
négy évtizedre, nem tud kiemelni egyetlen esetet sem, hiszen
minden megoldott feladat sikerélmény. Amíg munkabírása en
gedi, dolgozni szeretne, azzal a
kitartással, ahogy eddig is tette.
– Kiemelkedő a szorgalma, pon
tossága és kollégáival ápolt kap
csolata – ez a jellemzés olvasható
Mayer Antalnéról abban a felterjesztésben, melyben a Deák Ferenc-díjra javasolták. A díjazott
több mint harminc éve dolgozik
a közszférában. Pakson született
és első munkatapasztalatait is itt
szerezte. Két évig egy helyi vállal-

kozásnál, majd
16 évig a mai
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolában dolgozott könyvelőként. 2000-től a polgármesteri
hivatal pénzügyi osztályán tevékenykedik, több munkakörben
kipróbálva szaktudását. 2006-tól
a polgármesteri hivatal könyve
lése a dolga. – Bár előfordul, hogy
nagyon sok a munka, szorosak a
határidők és emiatt túlóráznunk
kell, szeretem a szakmámat. Már
általános iskolásként könyve
lő szerettem volna lenni, a pá
lyamódosítás soha nem jutott
eszembe – mondta.
A városháza
nagytermében
köszöntötték a
2012-ben nem
zetközi versenyeken eredményt elért sportolókat. A
rendezvényen átadták a Paks Város Sportjáért kitüntetést, amel�lyel Csoknyai László teljesítmé
nyét ismerte el a városvezetés. Az
Atomerőmű SE cselgáncsozója
kilencedik helyezést ért el a londoni olimpián. Ahogy mesélte, a
játékok előtt és alatt végig érezte a
paksiak figyelmét és szeretetét, és
boldog, hogy átvehette a kitüntetést. Büszke arra, hogy paksi lehet. Köszöntőjében Hajdú János
kiemelte: az erkölcsi elismerésen
túl a város kiemelt figyelmet
fordít a sportra, ami az elmúlt
évtized beruházáspolitikájában
is megmutatkozik, hiszen a létesítmények fejlesztésére és újak
zel egymilliárd foépítésére kö
rintot fordítottak. Sportolóink
példaképként állhatnak a gyermekek előtt, a kitartást, a küzdeni akarást, a toleranciát mutatják
meg a következő generációknak.
– hangsúlyozta.
Paks Város Önkormányzata Pro
Urbe emlékéremmel ismeri el
azok munkáját, akik tevékeny
sége a város életében kiemelkedő
jelentőségűnek bizonyult. A kitüntetést idén Szabó Vilmos Béla
evangélikus esperes és a Babai
István–Kövi Gergő függetlenfil
mes alkotópáros vehette át.

Szabó Vilmos
Béla, a helyi vá
lasztási bizottság elnöke, a
Tolna-Baranyai
Ev a n g é l i k u s
Egy
házmegye esperese, evangélikus lelkész 1995 óta szolgál
Pakson. 1997-ben, majd 2007ben megszervezte az or
szágos
evangélikus találkozót, 1999-ben
a történelmi egyházak regionális találkozóját. Útjára indította
az evangélikus lelkészek erőnléti
bajnokságát Együtt, egymásért
az egészségesebb egyházért mot
tóval, valamint Nyomkereső néven évente szervez rendhagyó
hittantábort a paksi gyerekeknek. Nagy figyelmet szentel nem
csupán a gyülekezet tagjainak
és a gyülekezeti alkalmaknak,
hanem önzetlenül segíti a rászorulókat, lelki támogatást nyújt az
elesetteknek.

Indulhat a hatosztályos képzés
A paksi Vak Bottyán Gimnáziumban az 1996 szeptemberében
elindított, és sikerrel működő
hat évfolyamos képzés megőrizhető, derül ki az intézmény
közleményéből. A hatályos jogszabály meghatározza a hat- és
nyolcosztályos gimnáziumi nevelés-oktatás megszervezésének
feltételeit, ezek szerint a nevelés-oktatás speciális kerettanterv
alapján folytatható. A kompetenciaméréseken az utolsó három évben a matematika és a
szövegértés átlageredménynek
meg kell haladnia a 10. évfolyamon az országos átlagot, a
jelentkezők számának legalább
20%-kal magasabbnak kell lennie a nemzeti köznevelési törvényben az intézménytípusra

meghatározott minimális osztálylétszámnál, illetve a pedagógusoknak a tantárgyuknak
megfelelő mesterfokozatú végzettséggel kell rendelkezniük és
legalább 50%-uknak két- vagy
többszakosnak kell lenniük.
Mindezeknek a feltételeknek a
2016/17-es tanév kezdetéig kell
együttesen teljesülniük.
A hat évfolyamos képzés iránt
érdeklődő diákokat és szüleiket
január 23-án 15 órától nyílt napra várják, ahol bemutatóórákat
tartanak, illetve általános tájékoztatást adnak a képzésről és
a jelentkezésről. A gimnázium
a következő tanévben is egy hat
évfolyamos osztályt kíván indítani.
-kgy-

Twirlinggála
Felülmúlni eddigi alkotásainkat, túlszárnyalni azok sikerét és
szórakoztatni a közönséget – a
jövőben is ennek a gondolatnak
a jegyében kíván dolgozni Babai
István és Kövi Gergő, akik 2008
óta dolgoznak közös filmeken.
Eddig öt filmet készítettek és
mindegyikkel kimagasló eredményeket értek el különböző
filmszemléken. Emellett a paksi
imázsfilmet is ők jegyzik, valaratőri
mint a Babai István ope
munkájával és szerkesztésé
ben
készült Hárompont kulturális
magazin fődíjat kapott a Helyi
Televíziók Orszá
gos Egyesületének Helyi Érték Díj pályázatán
tematikus magazinok kategóriában. Ahogy elmondták: nagyon
jó Pakson filmet készíteni, mert
nagyon könnyen, sokszor első
szóra nyílnak meg előttük az ajtók. A közönségtől érkező vis�szajelzés szá
mukra ugyanolyan
fontos, mint a szakmáé, ezért is
készítenek újabb és újabb produkciókat.
-gyöngy-

Közel ötvenen léptek színpadra
2012 utolsó szombatján a Paksi
Twirling és Botforgató Kulturális és Sportegyesület gálaestjén.

A közönség egyéni, páros és
csoportos műsorszámot is láthatott, a botforgatók öt korcsoportja is bemutatta tudását.

Paksi Hírnök, 2013. január 11. n 15

Kerek évfordulót ünnepeltek
Legyen az ünnepelt intézmény,
személy, szervezet vagy rendezvény, a kerek születésnap
fontos esemény. Ilyen pillanatokról több ízben tudósítottak
a Paksi Hírnök munkatársai
2012-ben, amelyekből felidézünk egy csokorra valót.

Tóth Lászlóné, Paks legidősebb
polgára 2012. október 14-én töltötte be 105. életévét. Két gyermeke, három unokája, öt dédunokája és két ükunokája van, akik
gyakorta látogatják. Évtizedek
óta vele élő lánya elmondta, hogy
a mama szívesen sétál, és bizony
számon tartja a neki oly nagy örömet okozó családi látogatásokat.
Férjével együtt pedagógusok voltak, Kajdacsról költöztek Paksra
több mint négy évtizeddel ezelőtt.
Joli néni családja nagyon összetartó, minden vasárnap együtt
ülik körül az asztalt. Így már cseppet sem meglepő, hogy Joli néni
Isten áldásának és az őt körülve
vő szerető családnak tulajdonítja
hosszú életét.
Több, a városban működő civilszervezet is születésnapját ünnepelte 2012-ben. A Paksi Kertbarátok Egyesülete tizenöt éves
fennállása alkalmából rendezett
ünnepi délutánt. A civilszervezethez – amely megalakulásakor
többek között a környezetvédelmet és a virágosítást tűzte zászlajára – parkgondozás, színpadés teremdekorációk elkészítése,
növénybörze, előadások, adventi
kiállítások, a Tök jó nap megszervezése és alkotói pályáza16 n Paksi Hírnök, 2013. január 11.

tok kiírása fűződik. A több ezer
munkaóra mellett több ezer kilométert is maguk mögött tudhatnak: bejárták az ország minden
nemzeti parkját, arborétumát, és
tapasztalatokat gyűjtöttek más
városok kertbarát szervezeteinél.
Külföldi utazásokat is szerveztek,
nemzetközi virágkiállításokra
járnak. Az egyesület munkáját
az önkormányzat Környezetünkért díjjal ismerte el 2010-ben, a
szervezet elnökét, Pupp Józsefnét
pedig 2011-ben a Paksi Iparos és
Vállalkozói Kör Lussonium díjjal
tüntette ki.
Tízéves a Csillag Show-tánc
Egyesület, amelynek tevékenysége modern táncok tanulásával és
előadásával kezdődött. Ma már
koreografált divatbemutatók betanításával, modellképzéssel, jótékonysági rendezvények, országos
szépségversenyek, táncversenyek
szerve
zésével is foglalkoznak.
Folyamatos munkával, lépésről
lépésre jutott el idáig a dr. Czárné
Nagy Ildikó vezette társaság. Az
egyesület táncosai képviselték Magyarországot Görögországban, de
Szerbiában és Lengyelországban
is jártak, négy évvel ezelőtt pedig
a szakma előtt is bemutatkoztak.
Az egyesület saját rendezvényekkel is büszkélkedhet, jegyzi az Országos Csillagfény Parádé szépségés egyéniségversenyt, az Országos
Moderntánc- és Hastáncversenyt,
továbbá karácsonyi jótékonysági
rendezvényét, a Csillogó Ünnepet.
Táncosai az óvodá
soktól a 15
éven túliakig mindannyian bemutatkoztak a tízéves évforduló
alkalmából rendezett gálaműsorban.
Egy másik tánccsoport is ünnepelt: ötéves a csámpai Country
Road Club. Ahogy vezetőjük
és a táncegyüttes működésének hátterét biztosító Örökifjú
Táncegyüttes Alapítvány titkára,
Győrffy Orsolya fogalmazott,
ez volt az eddigi legemlékezetesebb pillanatuk. Fél évtized alatt
több tucatnyi emberrel megszerettették a country zenével
forrott linedance műfajt.
össze
Vannak, akik az alapítás pilla-

natától táncolnak náluk, mások
hosszabb-rövidebb időre csatlakoztak a társasághoz. Szavaiból
kiderült az is, hogy a Country
Road Club nemcsak táncot, hanem jó közösséget is jelent, ami
átsegíthet a nehézségeken, barátokat, feledhetetlen élményeket
hozhat. Számos fellépés és utazás emlékét őrzik, közöttük a
szívüknek igen kedves csámpai
Nosztalgiatalálkozókat, hiszen
ezt a rendezvényt magukénak
érzik, így mindig ott mutatják
be a legösszetettebb műsort, bevonva a testvércsoportokat is.

Megadta a módját a kerek évforduló ünneplésének a Gastro
blues. A huszadik fesztivált a
legnagyobb nyári kánikulában
kezdték és fejezték be. Az ESZI
sport
csarnokában, a Szentlélek templomban, a Gastroblues
klubban és a szabadtéri rendezvényen több mint harminc
koncertet adtak a művészek. Két
évtized alatt több száz előadó és
zenekar mutatkozott be sok ezer
néző és érdeklődő előtt, és akkor
a számos jó hangulatú fesztiválfocimeccsről és főző
versenyről
nem is beszéltünk. A húsz év
összefoglalásaként hét dupla
idejű DVD és öt CD, emellett
fotóalbum és könyv jelent meg.
Több mint egy emberöltő eltelt a
Paksi Városi Vegyeskar megalakulása óta, amely 35 éves születésnapját ünnepelte júniusban
a kulturális központban. Nagy
utat járt be az együttes az elmúlt
évtizedek alatt, tagjai sorában

több mint 150-en vállaltak aktív feladatot rendszeres próbák,
fellépések alkalmával. A vegyes
kar 1977 januárjában alakult
Karszt János szervezésével akkor még Paksi Munkáskórus
néven, amelynek tagsága főként
pedagógusokból állt. A jubileumi koncerten a színes repertoár
mellett a tagok önálló műsorral
is készültek.
Tizenöt éves múltra tekint
vissza az IPA paksi szer
vezete által rendezett Dr. Oláh
László Emléklőverseny és
Bográcsételfőző-verseny. Juhász
István főszervezőtől megtudtuk,
hogy a találkozóra, amelyet hagyományosan a biritói lőté
ren
rendeznek, 2012-ben 150-180
vendég érkezett. A létszám kezdetben ennél valamivel nagyobb
volt, de azóta sokan nyugdíjba
mentek, a fiatalok pedig nem
ismerhették dr. Oláh Lászlót. Az
egykori paksi rendőrkapitány
nagy gurman volt, innen a főzőverseny, ahol ez alkalommal 13
bográcsban 85 kg kakast főztek.
Az év vége is tartogatott még
egy születésnapot. November
utolsó napján két kiállítás megnyitásával ünnepelték, hogy az
1991-ben alapított Paksi Képtárat öt esztendővel ezelőtt költöztették jelenlegi otthonába.
A 2010 óta tematikus országos
gyűjtőkörű szakmúzeum a fél
évtized alatt dinamikusan fejlődött. Az évforduló alkalmából a
nagy kiállítótérben több alkotó
műveiből adnak merítést magángyűjtemények segítségével,
az összekötő kapocs a konstruktív szürrealista tematika. Az
emeleti kiállítótérben szintén az
Európai Iskolához tartozó Vajda
Júlia alkotásai láthatók február 17-ig. Ami a folytatást illeti,
idén Makk Károly retrospektív
és egy húsz évet felölelő tematikus neokoncept összefoglaló
tárlatot rendeznek, valamint
együttműködve a zágrábi Kortárs Művészeti Múzeummal,
Ladislav Galetta konceptuális
művész alkotásait is bemutatják.
Kohl Gyöngyi

Reflektorfényben a változások
Áprilistól országos központban csengenek ki a segélyhívó számok, szigorodnak
az energetikai tanúsítvány kiállításának
szabályai, és változnak a jogosítvány
megszerzéséhez kapcsolódó életkorhatárok. Csupán néhány azok közül a 2013as változások közül, amelyeket most egy
csokorba gyűjtöttünk.
Harminc évvel a járási rendszer megszüntetése után január elsején ismét létrejöttek
a járási intézmények. A Paksi Járási Hivatal
az okmányiroda épületében kapott helyet
közel ötven munkatárssal. Ezzel párhuzamosan a helyi, városi bíróságok járásbíróságok lesznek, csupán a fővárosi kerületi
bíróságok őrzik meg eddigi elnevezésüket.
Január elsejével állami fenntartásba kerültek a köznevelési intézmények, így minden
általános iskola, középiskola és szakképző intézmény is. Pakson a város vállalta,
hogy állja az üzemeltetés költségeit, ahogy
az épületek és az eszközök karbantartása,
felújítása is a város költségvetését terheli
majd. A döntés oka, hogy a helyi iskolák
épületeinek állapota és felszerelésének
színvonala az országos átlag feletti, ezek
megőrzése a cél, nyilatkozta korábban lapunknak Csajági Sándor, a humánpolitikai
bizottság elnöke.
Nem ez az egyetlen változás, ami az oktatás területét érinti: szeptembertől a tanárképzés visszaáll az osztatlan, kétszakos
rendszerre – ez azt jelenti, hogy a leendő
tanároknak öt vagy hat évig kell majd egyetemre, főiskolára járniuk. Ezen kívül megszűnik a felsőfokú szakképzés, helyette felsőoktatási szakképzésre lehet jelentkezni:
ezeket a szakokat 2013-tól csak egyetemek
és főiskolák indíthatják el, a kétéves képzések pedig kikerülnek az Országos Képzési
Jegyzékből (OKJ). Változás még, hogy míg
az előző években február 15. volt a felvé-

teli jelentkezési határidő, 2013-ban január
végén kezdődik és március elsejéig tart a
jelentkezési időszak.
A kisvállalkozások a jövő évtől két új,
egyszerű adónemet választhatnak terheik
csökkentésére. A kata, azaz a kisadózó vállalkozások tételes adója az adminisztráció
jelentős egyszerűsödését jelenti, mértéke
havi 25 vagy 50 ezer forint. Évi hatmilliós
bevétel alatt él a lehetőség, és az iparűzési
adó kivételével az összes adóterhet kiváltja.
Fontos még tudni, hogy az évi hatmilliós
árbevétel túllépése esetén a többletbevételre 40 százalékos az adó, mondta el lapunknak Mózsik Szilvia, a NAV Tolna Megyei
Adóigazgatóságának sajtóreferense. A kisvállalati adó (kiva) a kisvállalatok adóterheit csökkenti. A szakember tájékoztatása
szerint ezt a 16 százalékos adóformát azok
a legfeljebb 25 főt alkalmazó vállalkozások
választhatják, amelyek előző évi bevétele
nem haladja meg az 500 millió forintot és a
bejelentkezéskor adótartozásuk nem több
egymillió forintnál.
Áprilistól, ha hívjuk a mentőt, a rendőrt
vagy a tűzoltót, akkor a hívásaink már nem
a megyében, hanem Szombathelyen és Miskolcon csörögnek ki, ugyanis itt épül ki a
112-es országos segélyhívó két központja,
írta meg az Index.hu. Ugyan átmeneti ideig még a 104-es, 105-ös és 107-es számok
is működnek, de jövőre már ezeket is automatikusan a két nagy országos központba
kapcsolják, ahol több száz operátor ül majd.
Vészhelyzetek esetén jelenleg a leggyakoribb
problémát a segélyhívás helyének beazonosítása jelenti, az eddig ismertetett elképzelések szerint viszont az új központ orvosolná
ezt a hibalehetőséget: lehetővé válhat, hogy
a bejelentő telefonszáma és helyzete azonnal
megjelenjen az operátor számítógépén.
Egy új rendelet szigorítja az épület-energetikai tanúsítási követelményeket, így ja-

nuártól már az 50 négyzetméter alatti épületek eladásánál, illetve bérbe adásánál is
kell tanúsítványt készíteni. A módosítások
szerint az épületek energetikai besorolását
a lakáshirdetésekben is meg kell jeleníteni, ha az már elkészült, illetve adásvételi
és bérleti szerződésekben meg kell jelölni
a tanúsítvány azonosítókódját, és a vevő
nyilatkozatát arról, hogy a tanúsítványt átvette.
2013-tól a jogosítvány megszerzése is szigorodik, legalábbis a kétkerekűekre vonatkozóan: januártól kismotorra már csak 16,
míg nagymotorra 24 éves kortól lehet jogosítványt szerezni.
Akár 40 ezer forintos pénzbírsággal is
büntethetik a mikrochippel nem rendelkező, négy hónaposnál idősebb kutyák
gazdáit január elsejétől. Az egyedi azonosítóval még nem rendelkező állatok
gazdáinak eddig kellett elvégeztetniük a
chipeltetést, amely lehetővé teszi a kutyák
azonosítását, megkönnyíti nyilvántartásukat, így könnyebb lesz az elveszett, ellopott állatok nyomára bukkanni és csökkenhet a kóbor kutyák száma is. Januártól
minden állatorvosnak ellenőriznie kell,
hogy a hozzá bekerülő kutya rendelkezik-e chippel, amennyiben nem, fel kell
ajánlania a beültetést. Ha ehhez a gazda
nem járul hozzá, úgy az állatorvosnak ezt
jelentenie kell.
Számos változás mellett talán a legkellemesebb, hogy 2013-ban tíz százalékkal csökkenhet a lakossági gáz, a villany és a távhő
ára, ami éves szinten 10-20 ezer forintot
is jelenthet a családoknak. Viszont jön a
csekkadóként ismertté vált tranzakciós illeték, amit a legtöbb bank áthárít ügyfelei
re, így mostantól még nagyobb figyelmet
kíván a legmegfelelőbb számlacsomag
megtalálása.
Matus Dóra
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Díjaztuk őket

Rátermettségével bizonyított
Tehetséges fiatalok sikerei – 2013-ban is
folytatódik Díjaztuk őket rovatunk, amelyben olyan hölgyeket, férfiakat mutatunk
be, akik nevéhez egy-egy szakmában, életpályán kimagasló teljesítmény fűződik.
Rövid portréikból kirajzolódik az is, hogy
látványos eredményeiket nemhiába értékelte annak idején a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány.
Ambach Balázs Mihály tanulmányi eredményeit még középiskolás éveiben, 1999-ben
értékelte elismerésével az ifjú tehetségeket
támogató alapítvány. Az Energetikai Szakközépiskola egykori diákja országos matematika- és fizikaversenyen dobogós helyezéssel öregbítette a város és az intézmény
hírnevét, majd – érdeklődését tekintve nem
meglepő módon – az ország legjobb pénzügyi szakembereit kinevelő Corvinus Egyetemre vezetett az útja. Fontosnak tartotta,
hogy szélesítse ismereteit és látókörét, ezért

tanulmányait megosztva külföldön is szerencsét próbált. Hollandiában a főiskola mellett
munkát is vállalt, részt vett például génmódosított termékek uniós piackutatásában,
majd ebből a témából írta diplomadolgozatát
is. – A képzés külföldön sokkal gyakorlatiasabb volt, nagyobb teret kapott a csapatmunka és az egyéni előadókészség fejlesztése is,
például prezentációk formájában – árulta el
Balázs. A nemzetközi tapasztalatok és a biztos nyelvtudás előnyét azonban akkor érezte
meg igazán, amikor részt vett a K&H Young
Graduate programjában. A bank pályakezdő
programjában évente mindössze négy gyakornok vehet részt, aki annak 9-12 hónapja
során rotációs rendszerben ismerkedhet
meg a cégcsoport különböző területeivel, és
az adott szakterület munkájával kapcsolatos
tréningekkel bővíti tudását. Balázs többkörös meghallgatás után, több mint 400 jelentkező közül bizonyította rátermettségét.
– A program célja a tehetséges, dinamikus

fiatalok felfedezése, akiket tovább motivál,
hogy az első betanuló évükben kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbb munkaterületet. Biztos vagyok benne, hogy a sikeres
meghallgatáshoz nem lett volna elég a szaktudás, rengeteget nyomott a latba a külföldön elsajátított szemléletmód, az innovatív,
kezdeményező ötletek, a nyelvtudás – hangsúlyozza a tehetséges fiatal. Teljesítményét
munkahelyén azóta is folyamatos szakmai
elismerés övezi, előléptetései nem csupán
biztos jövőképet garantálnak, hanem további
fejlődésre ösztönzik. Szívesen tanulna még
nyelvet, és szabadidejében is olyan sportot
űz örömmel, amely kitartásra, a korlátok leküzdésére sarkall.
MD

Karácsonykor is munkában
Recepciósok, taxisok, benzinkutasok – néhány szakma képviselői az orvosok, rendőrök és tűzoltók mellett, akik az ünnepek
alatt is dolgoznak, miközben
mások a szenteste meghitt pillanatait családjuk körében tölthetik, vagy az újévet köszönthetik
felhőtlen ünneplés közepette.
Néhányan a legnagyobb családi
ünnepeken sem állhatják körbe
együtt a karácsonyfát, hiszen
ilyenkor is szükség lehet ügyeletes orvosra, mentősre vagy
éppen lakástüzet megfékező
tűzoltóra. A Paksi Hírnök ezen
szakmák képviselőit kérdezte meg arról, hogyan élik túl a
munkahelyen az ünnepeket.
Van, aki azért, mert egyedülálló,
van, aki pluszpénzért vállal ünnepekkor műszakot, de akad olyan
is, aki szeret ilyenkor dolgozni
vagy csupán ez a kötelessége. Egy
tűzoltónak mindegyik szolgálati
nap ugyanolyan, ha szükség van
rá, készen kell állnia a feladatokra, mondja Huth Norbert gépjár18 n Paksi Hírnök, 2013. január 11.

művezető, amikor azt firtatom,
hogyan éli meg, hogy nem egyszer munkahelyén kell töltenie az
ünnepeket. Ennek szükségét mi
sem bizonyítja jobban, minthogy
éppen december 24-én kellett
segítséget nyújtania a paksi tűzoltóságnak egy szekszárdi lakástűz
kapcsán. Mint elmondta, a munkatársak már január elején megismerik az évi beosztásukat, tehát
láthatják, melyik ünnepnapon
esik rájuk a műszak. Ezek cseréjére, tekintettel a kisgyermekes
munkatársakra, van némi mód a
szabadságok kezelésével. Lévén,
hogy Norbert január elsejére volt
beosztva, maga sem engedhetett
a féktelen mulatozásnak. Ennek
a speciális helyzetnek megvan az
előnye és a hátránya is, ezek azonban egyáltalán nem befolyásolták
a szakmaválasztáskor, tette hozzá.
Elárulta, ilyenkor bent is családias
a légkör, megteremtik az alkalomhoz illő atmoszférát és tolerálják a
szakmával járó kötelezettségeket.
Hasonlóan vélekedik az ünnepi
szolgálatról Medovarszki László

ügyeletes mérnök is, aki egyike
az atomerőmű azon üzemviteles
dolgozóinak, akiknek köszönhetően nem alszik ki a fény a karácsonyfaizzóban. László 1984 óta,
azaz 28 éve műszakozik, ezért
mára családja is megszokta a
rendhagyó helyzeteket, nem ritka, hogy náluk 23-án jön meg a
Jézuska. A szakember feladatai
közé tartozik a műszaki folyamatok és paraméterek megfigyelése,
a berendezések és a bent dolgozó
összes ember ellenőrzése. Ügyeletes mérnökként azt vallja, az
atomerőműben az ünnepnap is
ugyanolyan, mint bármelyik, a
biztonság szempontjából egyenlő
mértékű odafigyelést igényel és
semmivel sem mozgalmasabb.
Csak a hangulat emelkedettebb:
karácsonyfa áll az erőmű irányító központjában és a blokkvezénylőben is. Ennyi idő után
elkötelezettség, hűség és kötődés
is kialakul az atomerőmű iránt
az emberben, ezért nem nyűg,
inkább felemelő érzés ilyenkor is
szolgálatot teljesíteni, emelte ki a

2011-ben Céggyűrűvel is díjazott
szakember, hozzátéve, hogy ezt
az elkötelezettséget a munkahely
viszonozza is munkavállalói felé.
A nemzeti ünnepek, de még a halottak napja sem szabad egy benzinkutas számára, mondja Bényi
Bernadett, aki karácsonykor állt
helyt munkahelyén. A forgalom
miatt meg-megszakítva beszélgetésünket elárulja, az ünnepek alatt
ennél is többen vették igénybe a
kút szolgáltatásait. A töltőállomást
nem előírás, csupán saját igényeik
miatt öltöztették ünnepi köntösbe, hogy könnyebben ráhangolódjanak a meghitt pillanatokra.
A hajtás ellenére meglepve hallom
vallomását, miszerint kifejezetten
szeret ünnepekkor dolgozni. – Az
emberek nem annyira személytelenek, mint máskor, viszonozzák
az ünnepi jókívánságokat, többet
beszélgetnek, átérzik a munkánk
súlyát és áldozatát, szólnak pár
kedves szót fizetés közben. Ez az,
amiért érdemes karácsonykor is
dolgozni – mondja mosolyogva.
Matus D.

Sprich
Deutsch!
Decemberben diákok adhattak számot nyelvtudásukról
a német nemzetiségi önkormányzat szervezésében, februárban pedig svábbált szervez a Féhr György elnökölte
szervezet.

Jó napot, mi újság?

Szántóné
dr. Novák Eszter
A járási hivatalok létrehozásával
a kormány célja az volt, hogy
szétválassza az államigazgatási
és az önkormányzati feladatokat,
egyértelmű legyen az állampolgár
számára, hogy milyen ügyben
hova forduljon és több, dinamikusabb ügyfélszolgálat segítse az
ügyintézést. A Paksi Járási Hivatal vezetője, Szántóné dr. Novák
Eszter a középiskolát Bonyhádon
végezte, ahol pénzügyi ügyintéző
és képesített könyvelő végzettséget szerzett. Szakmai pályafutását
az egykori városi tanácsnál kezdte előadóként, majd a Polgármesteri Hivatalban jellemzően
pénzügyi, gazdálkodási területen
dolgozott. 2003-tól látott el vezetői feladatokat. 2005-től a hivatal
pénzügyi osztályát, majd kinevezéséig a titkársági osztályt vezette.
Időközben informatikus mérnök
diplomát szerzett a Gábor Dénes
Főiskolán, majd a Szegedi Tudományegyetemen jogászként doktorált 2004-ben. Azt vallja, hogy
ha az ember életében lehetőség
nyílik arra, hogy új területeken is
kipróbálja magát, merni kell belevágni. Így amikor Tóth Ferenc
kormánymegbízott megkereste
azzal, hogy elvállalná-e a járási
hivatal vezetését, igent mondott.
A hivatal szervezeti felépítését,

illetékességi területét, feladatait a
jogszabályok pontosan meghatározzák. Abban viszont, hogy a
munkatársak milyen közösséggé
válnak, egy vezetőnek oroszlánrésze van. Olyan hivatalt szeretne,
ahol minden kolléga hivatásának
tekinti a munkáját, és ahonnan
az állampolgárok hivatali ügyeik
intézését követően elégedetten
távoznak. Úgy érzi, hogy minden
nappal közelebb kerülnek a megvalósuláshoz, mondja a hivatalvezető.
A Paksi Járási Hivatalhoz, amelynek székhelye az okmányiroda
épületében van, 15 település tartozik: a volt paksi kistérség területe és Tengelic. Az épületet már
belakták, az ügyfelek a szakmai
munka zökkenőmentes indulását tapasztalhatták. Az okmányiroda maradt az első emeleten,
a másodikon és a harmadikon a
törzshivatal, illetve a járási hivatal
szakigazgatási szerveként működő gyámhivatal kapott helyet. A
járási hivatal épületébe költöztek a szabálysértési ügyintézők
is. A gyámhivatal mellett a járási
hivatalnak másik négy szakigazgatási szerve is van. Ezek a földhivatal, a munkaügyi központ,
az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal, valamint a

népegészségügyi intézet, amelyek
székhelye és ügyfélfogadási rendje nem változott. A dunaföldvári
okmányiroda továbbra is helyben
működik a törzshivatal szervezeti
egységeként. Mindkét okmányirodában hétfőn hosszabbított
nyitva tartással várják az állampolgárokat. Dunaföldváron az okmányirodai ügyek mellett a szociális és egyéb ügyeket is helyben
intézhetik az ügyfelek. Nagydorogon ügyfélszolgálat működik, a
többi településen pedig hamarosan ügysegédek kezdenek dolgozni. Várhatóan év végén indulnak
a kormányablakok az okmányirodák bázisán. Ezzel több mint
kétezer ügy intézését kezdeményezhetik majd az állampolgárok
egy helyen. A járási hivatal minden munkatársa volt önkormányzati dolgozó, akik mindannyian
megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkeznek.
A hivatalvezető elmondta, hogy
számára a közigazgatási munka
hivatás. Feladatait mindig szívvellélekkel végzi, és nem nézi, mikor
van vége a munkaidőnek. Családjával Madocsán él, férje az atomerőműben dolgozik, idősebbik
fiuk környezetmérnöknek tanul,
az ifjabb politológiát hallgat.
Kohl Gyöngyi

Bár versenynek hirdetik, a cél
egy kellemes, vidám délután,
ahol a németül tanuló paksi
diákok számot adhatnak felkészültségükről és gyakorolhatják a nyelvet. A Sprich Deutsch!
vetélkedőt 10. alkalommal rendezte meg a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Paksi
Úttörők Szövetsége. A helyszín
minden esztendőben a házigazda német önkormányzat
klubhelyisége, ide várták most
is a német nemzetiségi nyelvet
tanító paksi iskolák képviselőit.
– A rendezvényt minden esztendőben a nemzetiségek napjához kapcsolódóan szervezzük,
célunk a nyelvgyakorlási lehetőség biztosítása mellett a hagyományok, őseink kultúrájának
megőrzése – mondta el Féhr
György, a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. A
vetélkedő résztvevői különböző
feladatok, gyakorlatok és tesztek megoldásán keresztül adtak
számot nyelvi jártasságukról és
ismereteikről. A tudást német
anyanyelvű zsűritagok értékelték. Néhány nappal az ünnep
előtt karácsonyi hangulatról is
gondoskodtak a szervezők: forró tea és mézeskalács is várta a
csapatokat. Az oklevelek mellé
ajándék is járt: könyvekkel, digitális eszközökkel térhettek haza
a nyelvi vetélkedő résztvevői.
További hír a nemzetiségi önkormányzat háza tájáról, hogy
február 2-án svábbál lesz 19
órától a dunakömlődi faluházban. A rendezvényen első ízben
mutatkozik be a szeptemberben megalakult német nemzetiségi tánccsoport, valamint
műsort adnak a német nemzetiségi iskolák tánccsoportjai.
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Sport

Eredményes évet zárt
a Paksi Sportegyesület
Ritmikus gimnasztika
Tavaly két különböző jellegű
versenyrendszerben mérettették
meg magukat a PSE ritmikus
gimnasztika
szakosztályának
tagjai. Az egyik a már jól megszokott diákolimpia, a másik
pedig – ahol „elsőbálozók” voltak – a Berczik Sáráról elnevezett
bajnokság volt. Sikeres szereplésüket eredményeik bizonyítják:
a diákolimpia országos döntőjében a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola csapata az első helyen,
míg a Bezerédj tanulói a második
helyen végeztek. A Berczik Sára
verseny országos döntőjében
számos arany, ezüst és bronz minősítést szereztek a tanítványok.

A 2011/12-es tanév zárásaként
májusban a Csengey Dénes Kulturális Központban rendeztek
gálaműsort, ahol kicsik és nagyok egyaránt megmutathatták
tehetségüket. A szakosztályban jelenleg közel száz leigazolt
gyermek sportol. A hangsúlyt a
versenyzők sokoldalú felkészítésére helyezik és fontosnak tartják
széles körű képzésüket. Az utánpótlás-nevelés is fontos feladat a
szakosztályon belül. A 2013-as év
céljai közt az eredményes helyt20 n Paksi Hírnök, 2013. január 11.

állás mellett az utánpótlás létszámának megtartása és a megfelelő
feltételek biztosítása szerepel. Az
rg szakosztály szakmai stábja –
Hermesz Lajosné szakosztályvezető, Falusi Lívia vezetőedző és
Hermesz Anita edző – elégedett
a 2012-es év eredményeivel.
Szabadidősportok
Idén is több száz embert mozgatott meg a januártól márciusig
zajló, húszcsapatos városi kispályás teremlabdarúgó-bajnokság.
Februártól áprilisig tartott a Fuss,
ússz, kerékpározz a gyermekedért
programsorozat, amely tavaly
ismét öt intézmény részvételével
zajlott. Az eredményhirdetésen

700 ezer forintot osztottak szét.
Májusban az ASE-val közösen jött létre az Egynapos sport
program. Szintén az Atomerőmű SE-vel közös rendezés volt
júniusban a női sportnap, ahol
a megjelent mintegy félszáz hölgyet közel húszféle sportolási
lehetőség várta. Júliusban tartották a szabadidős sporttábort
7-11 éves gyermekek részvételével, itt 25 gyermek ismerkedett a
sportegyesület szakosztályaival,
valamint egyéb érdekes sport-

programok színesítették a hetet.
Augusztus végén Dunaföldvárra
kerékpárral, vissza pedig kenuval
érkeztek a rendhagyó túra résztvevői. Szeptemberben Budapesten húsz paksi hölgy képviselte
Tolna megyét az Országos Női
Mozgásfesztiválon, tudtuk meg a
szakosztály vezetőjétől, Horváthné Szeip Ildikótól.
Karate
2012 is igen mozgalmas volt a
Paksi Sportegyesület karate szakosztályában. A sportolók részt
vettek hazai regionális, illetve
hazai minősítő versenyeken. Az
év kiemelt nemzetközi megmérettetése a Milánóban megrendezett világbajnokság volt, ahol
több egyéni helyezést értek el
a versenyzők, de a többi viadalon is számos dobogós helyezést
szereztek egyéniben és csapatban. – Szakosztályunkban megtalálhatóak utánpótlás és felnőtt
versenyzők, versenyzői taglétszámunk 25-30 fő. 2013-as céljaink
közt a hazai minősítő versenyeken a legjobb eredmények elérése, a tavaszi Európa-bajnokságon
és az év végi világbajnokságon
minél több dobogós helyezés szerepel – fogalmazott Záborszky
Zoltán szakosztályvezető. A legeredményesebb versenyzők Basa
Ágoston, Basa Mátyás, Erős Dávid, Juhász Bence, Angyal Annamária, Angyal János, Nagy Gergő és Varga Márton voltak.
Labdarúgás
– Összességében sikeres évet
zártunk. Minden edző és csapat
kihozta magából a maximumot,
szerepeljen akár NB I-es, akár
NB II-es bajnokságban – értékelt
Osztermájer Gábor szakosztályvezető. Hozzátette: az utánpótlás
erejét mutatja, hogy az MVM
Paks legpiacképesebb labdarúgói

(Böde, Haraszti, Fiola vagy Szabó János) paksi pályákon nevelkedtek.
– A 2012-ben is mutatkozott
be paksi nevelésű játékos az NB
I-es felnőtt csapatunkban: Hahn
János aki még nem töltötte be
a 18. életévét. Azt várjuk, hogy
hasonló dinamikával fejlődjön,
mint a korábban említettek.
Több fiatal játékos az NB II-es
keret tagja lett nyáron, ők jelenleg Lengyel Ferenc keze alatt
pallérozódnak. Az utánpótlásjátékosok folyamatos fejlődése
biztosított, csak rajtuk múlik,
profi szinten szeretnének-e futballozni vagy sem – tette hozzá
a szakosztályvezető.
Tájfutás
A szakosztály 35 versenyzője 24
önálló verseny 34 versenynapján állt rajthoz 550-nél több alkalommal. A versenyzési kedvet
és a programok sokszínűségét a
városi tájfutóbajnokság nyolcfordulós sorozata is nagymértékben növeli. – Külön öröm,
hogy idén szépen szerepeltünk
az országos bajnokságokon,
ahol a selejtezőkből többen is
bejutottak a legjobb 24 közé.
A többnapos kupaversenyeken
mindig akadt egy-egy dobogós
helyezés – értékelt Kiss József
szakosztályvezető, aki elmondta azt is, hogy jutalomútként
Olaszországba, Velencébe is
eljutottak. A heti két szervezett edzés színvonalát nagyban
emelte a tavasszal újrarajzolt
Ürgemező-térkép, melynek bővítése jelenleg is zajlik. Közben
egy új területtel bővült a paksi
lakótelep térképe is.
–18-25 fő vesz részt edzéseinken,
amiket a téli időszakban már
csak csoportbontással tudunk
megoldani.
(Folytatás a 21. oldalon)

(Folytatás a 20. oldalról)
Idén a Kalocsai SE-vel közösen
sikeresen pályáztunk a 2014-es
országos rövid távú és pontbegyűjtő csapatbajnokságra – számolt be a vezetőedző, aki Weisz
Pált, Lénárt Viktóriát, Sima Tamást és Makovinyi Dorottyát
emelte ki a versenyzők közül.
Ökölvívás
Kudarcokban és eredményekben
is volt része a PSE ökölvívó szakosztályának 2012-ben. Meghatározó versenyzők távoztak ugyanis
a Fehérvári útról, akik esélyesként
indulhattak volna az országos bajnokságokon, a feltörekvő, kisebb
versenytapasztalattal rendelkező
ökölvívók viszont sok esetben
győztesként hagyták el a szorítót.
– Reményeink szerint Libor
Sándor, Benkő Norbert, Licskó
Ákos, Horváth Máté nagyban
hozzájárul majd eredményeinkhez. Ezt tette Horváth Patrik is
a Szófiában megrendezett junior Európa-bajnokságon: 16 fős
súlycsoportjából 9. helyezett lett,
Sárközi Béla pedig a felnőtt országos bajnokságon két kiemelt versenyző legyőzésével bronzérmet
nyert. A feltörekvő Libor Sándor
szintén bronzérmes lett az utánpótláskorú versenyzők olimpiáján és a serdülő országos bajnokságon egyaránt – hangsúlyozta
Kajtár László szakosztályvezető.
A célok idén is hasonlóak a korábbiakhoz, vagyis a serdülő korcsoport létszámának növelése, az
iskolákkal való szorosabb kapcsolattartás, a Nemzetközi Paks
Kupa megrendezése, valamint a
válogatottak számának növelése.
Tenisz
A PSE Tenisz Szakosztályát az
elmúlt évben is a folyamatosság

és az eredményes aktivitás jellemezte. Elsősorban az ifjúsági
fiú kategóriában jeleskedtek játékosaik, így Kenyeres Ádám a
16 éves korcsoportban megyebajnok és kétszeres régiós bajnok lett, Kovács Áron a 14 éves
kategóriában megyebajnokságot nyert és régiós versenyeken
dobogós helyezéseket ért el. A
tehetségek között említeni kell
Csányi Márkot a 14, Kertész Milánt a 12, Debreceni Zalánt a 10
évesek versenyében, mindegyikük dobogós helyeket szerzett
a megyei és régiós versenyeken.
A felnőtt férfi csapat 2013-ban
az OB III-ban folytatja országos
szereplését, itt szeretnék minél
többet játszatni ifjúsági reménységeiket. A 2012-es év egyik
legnagyobb sikere Barta Attila
vezetőedző nevéhez fűződik, aki
a ITF nemzetközi versenysorozatban a 45 éves senior kategóriában a 268. helyen végzett, ezzel
az eredménnyel 2013-ban vezeti
az országos listát.
Az amatőrök éves szinten öt alkalommal mérték össze erejüket, két alkalommal a PSE fedett
pályás kemény borítású csarnokában, háromszor pedig a szabadban, salakon. Új szervezésben rendezték a városi amatőr
bajnokságot, melyet a salakos
szezon teljes ideje alatt folyamatosan bonyolítottak, ezúttal csak
egyéniben. A legeredményesebb
és legaktívabb játékos Gulyás
Zoltán, Fábián László, Barta
Kitti, Vörös Endre és Szucsán
Sándor volt. 2013-ban felújítási
munkálatokat tervez a szakosztály, a klubépület átépítése
égetően fontos feladat, mert a
vizesblokki és öltözőhelyiségek
modernizálása mára elengedhetetlenné vált.
Faller Gábor

Elégedett, de azért
van hiányérzete
A címbéli állítást dr. Kovács
Antal, az Atomerőmű Sportegyesület elnöke fogalmazta
meg a 2012-es évvel kapcsolatban. A paksi sportélet egyik
meghatározója az ASE, versenyzői az elmúlt évben is sok
szép sikert értek el. A londoni
nyári olimpián két sportoló is
képviselte a klubot, világ- és
Európa-bajnokságokon pedig
többen is letették névjegyüket.
Az eredményeknek, sikereknek
nem lehet felhőtlenül örülni,
a 2012-es évet beárnyékolja
Morgen Ferdinánd halála.
– Összességében elégedett vagyok, de azért van némi hiányérzetem. Élversenyzőink nem
szerepeltek rosszul, a minimális
elvárásokat hozták, de kajak-kenuban hiányolom az olimpiai
szereplést, dzsúdóban pedig Bor
Barnától az olimpiai érmet – fogalmazott dr. Kovács Antal. A
sportegyesület elnöke hozzátette: – Csökkentett költségvetéssel
működött a klub 2012-ben, de jól
pályáztunk és a tao- begyűjtéssel
az utánpótlást nem érte hátrány.
Kosárlabdában, kajak-kenuban
és dzsúdóban is jöttek az eredmények. Ami fontos: az egyesület működése kiegyensúlyozott
és stabil, Paks ilyen téren is példamutató lehet országos szinten.
Hangyási László (cselgáncs)
A felnőtteknél meghatározó
Csoknyai László és Bor Barna, az U23-ból lassan csatlakozik hozzájuk Kiss Norbert.
A kihívás folyamatos, sajnos
a sportágunk beleszédült egy
versenyszabály- és versenyrendezés-módosításba,
ami
nemhogy stabilizálja, hanem
állandóan változtatja a dzsúdót. A sok bizonytalanság nem
könnyíti meg a helyzetünket.
Az olimpia után mindenki azt
várta, hogy visszarendezik a
sportot az alapjaira, ám ennek
az ellenkezője történt.

A tavalyi év eredményes volt,
hiszen három korosztályban
tudtunk Európa-bajnoki érmet
szerezni. Igen-igen sok évre vis�szamenőleg nem sikerült ifi Eb-n
érmet nyerni, most ezt Pupp
Réka megoldotta, sőt a juniorok
között is érmet szerzett az Eb-n.
A felnőttek között zsinórban
harmadszor nyert ezüstérmet az
Eb-n Bor Barna. Az olimpiára
két versenyzővel jutottunk ki, ez
nagyon nagy szó. Bár nagyon
szerettem volna, de nem sikerült
érmet szerezni. Nehéz ezt így
feldolgozni, mert nem sokon
múlott, hogy Barna megoldja,
de egy pici hiányzott, és hetedik
lett. A junior csapatbajnokságot
megnyertük mind férfiban, mind
nőiben. Látszik, hogy a csapat nagyon szépen összeállt a múlt évben, komoly az edzéslétszám és a
heti edzésteljesítés: sok versenyző
heti 7-10 alkalommal edz, sokan
beállnak a sorba a reggeli 6:15-ös
edzéseknél. A diák, serdülő, ifjúsági, és junior országos bajnokságokon a sportolóink tíz arany-,
tíz ezüst-, és kilenc bronzérmet
nyertek, az U23 és felnőtt ob-k
termése négy arany, öt bronz és
sok-sok pontszerző helyezés.
Hetedik olimpiai felkészülésünknek vágunk neki. A szakosztály életében fontos, hogy
Pupp Réka súlycsoportot vált, a
44 kg-ot kinőtte, 48 kg-ban fog
versenyezni, ez technikailag új
kihívás, amit, remélem, meg fog
tudni oldani, igazából a felnőtt
súlycsoport 48 kg-nál kezdődik.
Barna kicsit ráerősített 132 kgra nehézsúlyban. Lacika tartja a
81-et, ahogy kell. Idén Magyarország rendezi a felnőtt Európabajnokságot áprilisban, úgyhogy
erre már összeállítottuk a programot. A két hazai felkészítő verseny után belecsapunk a nemzetközi versenyekbe. Remélem,
hogy a Lacinak a megszerzett
rutin egy Európa-bajnoki érmet
fog hozni.
(Folytatás a 22. oldalon)
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Paksi halászcsárda

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

(Folytatás a 21. oldalról)
Bedecs Ferenc (kajak-kenu)
Az év fő eseménye az olimpia
volt, az sajnálatos módon nem
jött össze se Kozmann Györgynek kenuban, se Boros Gergőnek
kajakban. Hiába jutottak legjobb
idővel a döntőbe Kozmannék, a
surranópályán megverték őket
a Korisánszky testvérek, akik
utána nem tudták megszerezni
a kvalifikációt Poznanban. Gyurinak ezen ment el az olimpiai
részvétele, Boros Gergőék pedig egy hajszállal maradtak le az
A-döntőről. Utánpótlás szinten
nyertünk számos magyar bajnokságot, U23-ban Somorácz
Tamás – most várom, hogy beérjen a felnőtt mezőnybe – kajak
egyesben és párosban 200 m-en
ott állt a dobogón. Kiszli Vanda
a maraton Európa-bajnokságon
nagyon szép eredményt ért el, a
felnőttek között párosban harmadik lett, most már Szegeden
folytatja a tanulmányait és ott
edz. Remélem, hogy eleget tud
edzeni a következőkben a főiskola mellett. Létszám terén
jól állunk, versenyengedéllyel
több mint hatvanan rendelkeznek, kajakban és kenuban kettő-kettő, sárkányhajóban egy
edző foglalkozik a sportolókkal. Utóbbit erőműves és városi
szinten is egyre többen űzik. A
szeptemberi nagy sportágválasztó után nagyon sokan jöttek,
habár ez az olimpia évében volt,
ilyenkor észrevenni, hogy több
gyerek érdeklődik a sport iránt.
Utánpótlás terén minden korosztályban vannak ígéretes versenyzőink. Van egy-egy serdülő
és kölyök válogatottunk, és többen is csak hajszállal maradtak
le a válogatott tagságról.
Tóth János
(kosárlabda szakosztály)
Sokadik éve, hogy szezon közben edzőt kellett váltani, ez egy22 n Paksi Hírnök, 2013. január 11.

fajta betegséggé vált az elmúlt
3-4 év alatt. 2012-ben sem kerültük el ezt, végül ötödikek lettünk
a bajnokságban. Nehézségeink
voltak, sérülések, külföldi játékosok cseréje. Az ötödik helyet
kicsit csalódásnak éltem meg,
lehettünk volna jobbak is. A kupában sikerült a négy közé jutnunk, illetve döntőt játszanunk,
ez mindenképpen siker. Ez is azt
mutatja, hogy a csapatunk nem
volt igazán kiegyensúlyozott.
Tudtuk, hogy a magyar mag jó,
erősíteni is tudtunk, de Morgen
Ferdinánd sajnálatos halála
sokkolt minket. Úgy indultunk
neki a 2012/13-as szezonnak,
hogy van mire alapozni. Többen
is állítják, hogy a magyar játékosállományunk a legperspektivikusabb – lehet, hogy nem a
legerősebb még, de sok a fiatal
válogatottakból és válogatott
szintűekből. A jelenlegi szabályok szerint amúgy is felértékelődnek a magyar játékosok, ez
egy jó befektetés, megéri hos�szabb távra tekinteni. Nagyon
jól kezdtük a felkészülést és a
szezont, az edzőnk közép- és
hosszú távon gondolkodott, te-

Egész évben választékos étlappal, széles kínálattal, udvarias kiszolgálással
és menüfőzéssel várjuk kedves vendégeinket,
igény esetén ingyenes ételkiszállítást vállalunk.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu

hát a terv az volt, hogy nem a
szezon elején kell megnyerni a
bajnokságot, hanem meg kell
alapozni a dolgokat. A három
légióssal kapcsolatban nem biztos, hogy minden poszton jól
választottunk. Félidőben az első
három között vagyunk, ezzel elvileg elégedettek lehetnénk, de
én nem vagyok az, becsúszott
két olyan vereség, aminek nem
kellett volna. Érdekes a mostani
csapatteljesítmény, mert néha
jobb teljesítményt nyújtunk egy
erősebb csapat ellen, mint egy
gyengébbel szemben. Ezt a rejtélyt nehéz megfejteni, szerintem motiváció kérdése.
Annak ellenére, hogy a harmadik helyen állunk és a kupasorsolás szempontjából is jó pozícióban, nem vagyok nyugodt.
Ha a Jászberény és a ZTE elleni
meccset nem veszítettük volna
el, akkor még jobb pozícióban
lennénk. Összességében a tavalyi évet nem értékelem pozitívnak, a kupadöntő kivételével
átlagosan szerepeltünk. Valamit
nem csináltunk teljesen jól, beleértve a szakvezetést is, ennek
az okát kéne megtalálni és javí-

tani. Minden lehetőség és minden körülmény adott a játékosok számára, és ezt nem tudjuk
kellő hatásfokkal kihasználni.
Bízom benne, hogy egy jobb periódus következik.
Orosz József
(labdarúgó szakosztály)
Az ASE-nál az U7, U9, U11 fiú
korosztály és lány labdarúgók
szerepelnek. Tavaly történt egy
fúzió: az U12-től az U-19-es
korosztályig a PFC-hez kerültek a csapatok, ők képviselik
az NB I-es klub utánpótlását.
Az U7, U9, U11 korosztályban
két területen, az ASE és a PSE
pályán történnek a képzések,
ez azért lényeges, mert tudjuk
jól, hogy a szülő nem szívesen
viszi távolabb a lakhelyétől a
gyerekét, ezért főleg a kisebb
korosztályra gondolva tartottuk meg ezt a lehetőséget. Az
U11-ből kiöregedve a gyerekek
az U12-ben egy közös csapatba
kerülnek, ahol már nem ASE-s,
vagy PFC-s, hanem paksi gyerekekről van szó. Van egy üde
színfoltja a képzésnek, a lánycsapatunk. A lányok az U15-ös NB
II-es bajnokságban szerepelnek,
és azt kell mondjam, várakozás
felett teljesítenek, Klopcsikné
irányításával jelenleg a harmadik helyen állnak,. Az U7 Farsang János, az U9 Kolarics Zsolt,
az U11 pedig Szakács Viktor
irányításával készül, így áll föl
a szakmai stáb. Körülbelül száz
gyerek van az egyesület labdarúgó szakosztályában, létszámunk
optimális. Pozitívum, hogy a
környező kistelepülésekről –
Kölesd, Szedres, Nagydorog,
Dunaszentgyörgy, Madocsa – is
jönnek hozzánk gyerekek, mivel
nálunk folyamatos a versenyeztetés, több tornán és több versenyen szerepelnek, mint az adott
kistelepülések csapatai.
(Folytatás a 23. oldalon)

István olimpiai bajnokot az
ASE örökös tagjává választották. Végül egy jó hír az új évre,
2013. január 1-jétől a FIDE értékszámítása szerint a magyar
férfi versenyzők között Lékó
Péter mögött a második helyen
Berkes Ferenc található 2702
ponttal.

(Folytatás a 22. oldalról)
Az egyesület maximálisan biztosítja a feltételeket, a szakosztály tao-pályázatát elfogadták,
így több eszközt tudunk vásárolni, több tornára tudjuk utaztatni a csapatainkat, egységes
szerelésben tudjuk képviselni
az ASE-t. Kiemelném még a
Bozsik-tornát, amit a környező
kistelepülések számára rendeznek a PSE és az ASE-pályán. Az
itt feltűnő tehetségeket Paksra
tudjuk irányítani, így a tehetséges gyerekek fejlődését nyomon
tudjuk követni. Az U7, U9,
U11 csapatok a Bozsik-tornán
kívül téli kupákon és tornákon
is részt vesznek, utóbbi kettő
pedig a dél-dunántúli bajnokságon is szerepel Szekszárddal,
Bajával, Moháccsal, Kalocsával
versenyezve. Ennek a döntője
Baján van, a győztes a pécsi régióval döntőzik utána.

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

Gosztola István
(sakk szakosztály)
Örvendetes, hogy továbbra is
sok gyerek jár a sakk-klubba,
az utánpótlással folyamatosan
részt veszünk a különböző korosztályos versenyeken. Fodor
Tamás személyében újabb saját
nevelésű játékosunk kapta meg
a nagymester címet. A 2011/12es csapatbajnokságon ezüstérmet szereztünk, és a most zajló
idényben öt forduló után minden meccset nyerve állunk a
második helyen. Isztambulban
a sakkolimpián Berkes Ferenc
a magyar válogatott tagjaként
a kilencedik helyen végzett, és
a férfi egyéni országos bajnokságon rajt-cél győzelmet aratva
negyedszer állhatott a dobogó
tetejére. Nagy meglepetésünkre és persze örömünkre Dudás
Eszter a női országos bajnokságon bronzérmet szerzett. Csom

TEIT

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

Temetkezés
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2.
Telefon/fax: 75/311-065
Irodavezető: Wágner Aranka
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

Sánta István
(szabadidősport szakosztály)
A szakosztály által 2012-re tervezett programok maradéktalanul
megvalósultak, sokszínűségük
és mennyiségük minden korosztály számára elegendő lehetőséget biztosított a mozgásra,
szabadidős tevékenységekre akár
önállóan, akár családosan. A teljesség igénye nélkül említeném

a legnépszerűbb rendezvényeinket, februárban a Korifarsang és
a farsangi játszóház, áprilisban
a húsvéti játszóház, júniusban
a női sportnap, szeptemberben
a Zöldfülű játszóház és decemberben a mikulásváró játszóház
vonzott sok érdeklődőt. Magas
a részvétel egész évben a női
röplabda-, a városi kosárlabda-,
öregfiú kispályás foci- és tekebajnokságokban. Nagy sikerű
az ASE sportcsarnokban heti
három alkalommal rendezett
asszonytorna, melyen 40-50 fő
vesz részt, emellett még az asztalitenisz, sí, vitorlás, karate és
természetjáró szakcsoportokban
is számtalan program és mozgáslehetőség várta az érdeklődőket.
Kovács József

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT
HIRDET A VÁROSI MÚZEUM
IGAZGATÓI ÁLLÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE
Az állás betöltésének feltétele:
- szakirányú egyetemi végzettség
- kiemelkedő tudományos tevékenység folytatása
- legalább 5 év szakmai gyakorlat
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó önéletrajzát,
- szakmai életrajzát,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát,
- iskolai végzettségét igazoló oklevelének másolatát,
- az intézmény irányítására vonatkozó szakmai programot a
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
- a személyes adatok kezeléséről szóló hozzájáruló nyilatkozatot
A magasabb vezetői megbízás időtartama:
2013. augusztus 1– 2018. július 31.
Bérezés: A hatályos jogszabályi besorolás szerint, vezetői pótlék
a jogszabály szerinti pótlékalap 250 %-a.
A pályázat benyújtása:
A pályázatot 2013. március 1-jéig kell benyújtani dr. Blazsek
Balázs címzetes főjegyzőhöz (Polgármesteri Hivatal, 7030 Paks,
Dózsa György út 55-61.).
A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtási határidejétől számított 30 napot követő
első képviselő-testületi ülés.

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok
és koszorúk rendelése

Paksi Hírnök, 2013. január 11. n 23

Az év első paksi kisbabája
Mikor megszületik egy várvavárt gyermek, az élet dolgai
új értelmet nyernek. Apaszív,
anyaszív dobban meg egy párban, új fénnyel ragyognak a
világba hárman – ez az idézet
jutott eszembe, amikor láttam,
hogyan ölelik át egymást, közrefogva kisfiukat. A történet főszereplője a Vrábel házaspár és
gyermekük, aki az új esztendő
első kisbabája Paks közigazgatási területén.
Az édesanya, Vrábelné Zöld Bernadett január 1-jén, tíz perccel
délután négy óra előtt adott életet gyermekének – kaptuk a hírt
a védőnői szolgálattól. A napra
pontosan érkező kisfiú így Paks
közigazgatási területén a 2013as esztendő első kisbabája, az
országban harmadikként jött világra. Amikor megszületett, nem
sírt fel rögtön, de aztán csak kiengedte a hangját, ahogy illik. Arra

a néhány aggodalommal teli pillanatra már nem gondolnak szülei, hiszen a lényeg, hogy megérkezett, egészséges és gyönyörű! A
kis trónörökös jöttét már nagyon
várták, annál is inkább, mivel
első gyermek. Az édesapa, Balázs is ott volt a szülésnél. Mint
mondta, szavakkal nem lehet
kifejezni, hogy milyen csodálatos
érzés volt. Nem is kellett mondania semmit, könnybe lábadt
szemei beszéltek helyette. Gyermeküknek a Bence Ferenc nevet adták, – a Bencét azért, mert
dallamos, a Ferencet pedig anyai
nagypapája után kapta. A kórházi napokat Bence és édesanyja
rooming in szobában töltötte, így
már az első pillanattól egymásra
hangolódhattak, a fürdetést, pelenkázást, szoptatást szakemberek segítségével gyakorolhatták.
A pici körüli teendőkből a büszke kispapa is kiveszi a részét, már
profi módon pelenkáz és fürdet,

egyiket sem hagyná ki a világ
minden kincséért sem. Az éjszakák még kicsit nehezek, keveset
alszik a család, de ahogy mondják, ez természetes. Az 51 centiméterrel és 2700 grammal született Bence érkezését a nagyszülők
is nagyon várták, apai ágon a

második, anyai ágon az első unoka. A boldog házaspár elmondta,
hogy csodálatos dolog szülővé
válni, ami egész életükre szóló felelősség. Hosszú, szép életet, sok
örömöt és jó egészséget kívánunk
az immáron háromtagúra bővült
Vrábel családnak!
-gyöngy-

ÁLLÁSHIRDETÉS
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
informatikus munkakörbe
1 fő munkatársat keres a Takarékszövetkezet
Dunaföldvár, Fehérvári u. 4. sz. alatti központjába.
Elvárásaink:
– szakirányú felsőfokú végzettség
– szakmai angol nyelvismeret
– jó kommunikációs képesség
– kiváló problémamegoldó és kezdeményező készség
– B kategóriás jogosítvány
Ajánlatunk:
– kihívást jelentő feladatok
– bérezés megegyezés szerint
– színvonalas és kulturált munkahelyi körülmények
– jó csapat
Pályakezdők jelentkezését várjuk !
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, s kézzel írott motivációs levéllel lehet. A pályázatokat postán kérjük beadni az
alábbi címre:
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
7020. Dunaföldvár, Fehérvári u. 4.
Jelentkezési határidő: 2013. január 31.
(A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat”)
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