A Paks Városért Mozgalom elnökeként indult a 2010-es önkormányzati választásokon, a szervezet akkor ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. Herczeg József
azóta nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnokként munkálkodik Paksért.
6. oldal

Paksi Hírnök
XXII. évf. 2. szám

Alapítva 1989-ben

2013. január 25.

A templomtorony titkai

12–13. oldal

Hamarosan
benépesül
az erdei iskola
Az építkezés befejeződött,
gőzerővel zajlik a Cseresznyéskert Erdei Iskola felkészítése a
csoportok fogadására. Az intézményt indulása előtt nyílt
napon is megismerhetik az érdeklődők, tudtuk meg Tell Edit
alpolgármestertől.
A környezeti nevelés támogatása, környezettudatos nemzedék
nevelése – ez volt a paksi önkormányzat célja, amikor néhány éve
úgy döntött, hogy felújítja és erdei iskolává minősítteti a cseresznyési volt iskola épületét. Hosszas
előkészítő munkát és egy sikeres
pályázatot követően tavaly tavasszal kezdődött el az építkezés,
amelynek során kibővítették a
délkeleti épületszárnyat, az új 64
négyzetméteres részben kiszolgáló helyiségeket, szobákat, vizesblokkokat építettek. Megújult,
energiatakarékos és akadály-

mentes lett a meglévő 380 négyzetméter alapterületű főépület,
korszerű melegítőkonyha, zárt
szennyvíztároló, az udvaron raktár, fedett foglalkoztató, madárles
és 16 férőhelyes parkoló épült. A
műszaki átadás december 3-án
indult és még ugyanebben a hónapban befejeződött.
A beruházás ezzel nem zárult
le, hiszen zajlik az oktatáshoz
elengedhetetlen eszközök és
a bútorzat beszerzése. Hajómalom-, vízimalom-, szélmalom- és szélturbinamodell, terepasztal, halászháló, valamint
halászkunyhó készítéshez szükséges eszközök, és többek közt
44 kerékpár is az intézménybe
kerül a projekt keretében, ezek
az első félévben érkeznek meg.
Rövidesen megjelenik az ajánlati felhívás az új szekrények,
székek, ágyak, polcok, táblák
beszerzésére.

A pályázati támogatás lehetőséget
biztosított képzések szervezésére
is, a kétféle 60 órás tanfolyamon
összesen 18 helyi pedagógus vehetett részt. A Cseresznyéskert
Erdei Iskolában tervezett szakmai
munkához szükséges programok,
modulok kidolgozása, a hozzájuk
tartozó munkafüzetek, tankönyvek megírása a Csengey Dénes
Kulturális Központ munkatársai,
helyi pedagógusok, kézművesek
és szakemberek közreműködésével valósult meg. Jelenleg a minősítési eljárás előkészületei zajlanak.
Az ehhez szükséges dokumentumokat a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségéhez kell benyújtani.
Az eljárás előreláthatóan mintegy
két hónapot vesz igénybe, melynek során próbaoktatást is kell
majd tartani. Tizenegy modul

közül választhatnak majd a Paksról, a környékből, az országból
vagy épp a testvértelepülésekről
érkező diákcsoportok, a modulok
mindegyike úgy épül fel, hogy a
tanulók új, szokatlan környezetbe kerülve, élményszerű tanulási
helyzetekben szerezzenek közvetlen tapasztalatokat a természetes környezetből, a mindennapi életből. Így ismerkedhetnek
például Paks épített örökségével,
a halászattal, a pásztorkodással, a
régész munkáján keresztül a rómaiak szerepével Pannoniában,
a cseresznyési erdő növény- és
állatvilágával, alsó és felső tagozatosok számára külön tananyagokkal. A létesítményt már átvette a
működtetéssel megbízott Paksi
Közművelődési Nonprofit Kft. A
nyitást 2013 tavaszára tervezik.
-dal-

Cseresznyésben is lesz közösségi ház
Mivel a Cseresznyéskert Erdei
Iskola új funkciót kap, Cseresznyéspuszta egykori iskolaépülete
már nem szolgálhat az ott élőknek közösségi térként. A helyzetre kerestek és találtak is meg-

oldást az ott élők, mégpedig egy,
az igényeknek megfelelő eladó
házat. Az ingatlan megvásárlásához egymillió forintot biztosít
a részönkormányzat 2012-es keretének terhére, a 4,5 millió fo-
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rintos vételár fennmaradó részét
az önkormányzat állja. A leendő
közösségi ház átvételét tavaszra
tervezik, ezt követően lesz még
feladat a belső tér kialakításával, a
víz és a fűtés szerelésével, mondta
el Horváth Zoltán. A részönkormányzati képviselő hozzátette:
az udvaron játszóteret szeretnének kialakítani, amire minden
bizonnyal lesz igény, hiszen több
mint húsz gyermek él jelenleg
Cseresznyésben. A közösségi ház
megvásárlása mellett 600 ezer
forintot a Pörösi sor javítására
különítettek el. Az éves keretből
biztosítottak forrást egy utcabál
megrendezésére, és egy adventi
bécsi kirándulást is támogattak.
A gyapai gyerekeknek már nem
kell várniuk a játszótérre, az
utolsó elem megvásárlásával tel-

jesen elkészült a három év alatt
fokozatosan kialakított, drótkötélpályával, körforgóval, csúszdával kombinált hintával és egy
fészekhintával felszerelt játszótér
a közösségi ház parkos udvarán.
Az utolsó elem 850 ezer forintba
került, aminek egy részét a részönkormányzat 2012-es éves keretéből biztosította, illetve Spiesz
József is hozzájárult képviselői keretéből, tájékoztatott Heizler Zoltán részönkormányzati képviselő.
A településen emellett járdajavításokat is végeztek, és felújították a
buszmegálló burkolatát.
-kgy-
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Partneri megállapodás a megyével
A paksi atomerőmű partnere a
Tolna Megyei Önkormányzatnak a megye területfejlesztési
koncepciójának kidolgozásában
és a térségfejlesztésben. Erről
kötött a két fél megállapodást,
amelyet dr. Puskás Imre elnök
és Hamvas István vezérigazgató
írt alá. 2013 januárjától a területfejlesztés terén hárul komoly
feladat a megyei önkormányzatokra. A Tolna Megyei Önkormányzat a megye területfejlesztési koncepcióját legjobb tudása
szerint igyekszik elkészíteni,
de ebben a munkában minden

Tolna megyei szakértelmére
számít, mondta el dr. Puskás
Imre. Partnerségre törekszenek a gazdasági élet szereplőivel, az önkormányzatokkal és
a civilszervezetekkel is, fejtette
ki. A paksi atomerőmű a megye gazdaságának legfontosabb
szereplője, GDP-jének 20%-át
adja, ezért elsők között számítanak rá, hisz puszta létével is
évtizedek óta szolgálja a térség
gazdaságának fejlődését. Dolgozói – bárhonnan jöttek is – otthonra találtak, már magukénak
érzik ezt a megyét, hangsúlyozta

Hamvas István. – A gyerekeink
már ide születtek, itt nőttek fel,
elemi érdekünk a megye fejlődése. Ígérem, hogy legjobb tudásunkkal azon leszünk, hogy
fejlődjön a megye – tette hozzá.
A vezérigazgató beszélt arról is,
hogy a területfejlesztésben szerzett tapasztalataikat is a közös
cél szolgálatába állítják. Példaként hozta fel a Duna–Mecsek,
később pedig a Jövőnk Energiája alapítványt, amelyek az atomerőműtől kapott forrást továbbadva komoly fejlődést segítettek
elő.

Dr. Puskás Imre kiemelte: céljuk,
hogy a 2014–20-as költségvetési időszakban a lehető legtöbb
támogatás érkezzen a megyébe.
Nemcsak az eurómilliókra van
szükség, hanem arra is, hogy
azokat a lehető legésszerűbben
használják fel annak érdekében,
hogy fejlődjön a megye gazdasága, álljon meg a lakosság fogyása,
olyanná váljon a térség, ahol az
emberek egzisztenciát tudnak
teremteni maguknak és a családjuknak, a fiatalok találjanak
munkalehetőséget, telepedjenek
le, alapítsanak családot.
-vt-

A helyi járatok kihasználtságát mérték
Négy napon keresztül vették
számba az utasokat a Gemenc
Volán helyi buszjáratain. Erre
azért volt szükség, mert ráfizetéses a tömegközlekedés
Pakson.
Tavalyi utolsó rendkívüli ülésén kötötte meg a Gemenc
Volán Zrt.-vel a helyi járatok
üzemeltetéséről szóló 2013-as
közszolgáltatási szerződést a
képviselő-testület. A megálla-
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podásban az új, emelt összegű
viteldíjakat is rögzítették. A
jegyek és bérletek árát az önkormányzat 18-20%-kal kényszerült megemelni a tavalyihoz
képest, de még így is deficites
a tömegközlekedés Pakson,
ezért közel 20 millió forintot
kell idén az önkormányzatnak a Gemenc Volán Zrt. felé
téríteni, hogy biztosítsa a cég
bevételét. A zrt., tulajdonosa
a vagyonkezelő rendelkezései

szerint nem szállíthat ráfizetéssel, tájékoztatott Tell Edit,
Paks alpolgármestere, akitől
megtudtuk, azért adtak megbízást a forgalomszámlálásra, hogy kimutatható legyen,
szükséges-e az összes jelenleg
működtetett járat, és kihasználtak-e a csuklós buszok.
Önkéntesként az Energetikai
Szakközépiskola és Kollégium
diákjai számolták az utasokat,
150 középiskolás vett részt a

négynapos munkában, kiegészítve a volános dolgozókat.
Hasonló, teljes körű forgalomszámlálás utoljára a ’90-es évek
közepén volt, akkor járatok
szűntek meg az eredmények
elemzése után. Később csak a
városszerkezet változása miatt módosult a menetrend:
rugalmasan, az igényekhez
alkalmazkodva igyekeznek kiszolgálni az utasokat, így közlekednek már járatok az ipari
parkba, és a négyes vonal a
Gesztenyés útig jár. A januári
számláláskor nem a gazdaságosságot vizsgálták, hanem a
kihasználtságot, mondta el Ágh
Erzsébet. A Gemenc Volán Zrt.
osztályvezetője szerint az utas
számcsökkenés nem helyi sajátosság, általános tendencia az
országban. Jelenleg öt útvonalon közlekedik helyi járat Paks
utcáin. Óránként két járatpáron utazhatunk a lakótelep és
a Szent István tér, valamint
egy busszal Dunakömlőd és a
lakótelep között. A megbízó
önkormányzat megvizsgálja az
utasszámlálás eredményét, ez
alapján lesz eldönthető, hogy
csökkenthető-e a veszteség járatmódosítással. Ha változás
történik a menetrendben, tájékoztatják a lakosságot.
-dallos-

Nemcsak vállalkozásokat,
konferenciákat is vár az inkubátorház
Már nyolc vállalkozás működik a paksi inkubátorházban,
további két cég a következő
hónapokban költözik a létesítménybe. Vannak még üres
csarnokok, melyek alacsony
költségükkel segítik az induló
vállalkozásokat, emellett rendezvények, konferenciák lebonyolítására is nyitva áll a ház.
Működik, fejlődik a tavaly
megépített Paksi Inkubátor- és
Akcelerátorház. Az átadáskor
három betelepülő cég költözött
a létesítményt működtető Paksi
Ipari Park (PIP) Kft.-vel együtt a
házba, azóta további három rendezkedett be itt, és tárgyalnak
még két olyan vállalkozással,
amely várhatóan két hónapon
belül bérbe veszi a helyiségeket. Az inkubátorház vonzó lehetőség a kezdő vállalkozások
számára, hiszen a XXI. század
követelményeinek megfelelően
kialakított csarnokokban a bérlő minden infrastrukturális fogyasztást külön tud szabályozni
és mérni, így csökkentheti költségeit és a fejlesztésre fordíthatja a telephelyépítés megspórolt
összegét. Az akcelerátorházat

fejlett biztonsági rendszer védi,
éjszaka és munkaszüneti napokon 24 órás portaszolgálat,
hétköznaponként nappali recepció működik a létesítményben, az ügyfelek fogadását a ház
körüli parkolók biztosítják. Ez
minden kezdő vállalkozás számára előnyt jelent, mondta el
dr. Sztruhár Sándor. A PIP Kft.
ügyvezetője arról is tájékozta-

tott, hogy az inkubátorházban
vannak még üres csarnokok. A
legkelendőbbnek számító 7080 négyzetméteres csarnokból
kettő kiadó még, a 200 négyzetméteres csarnokból is van bérbe
adható. Ezek között összenyithatók is vannak, így 50 és 400
négyzetméter között bárkinek
egy légtérben meg tudják oldani
a műhelyigényét. A létesítmény

nem csupán a házban működő
cégek számára kínál szolgáltatásokat. Az ötvenfős konferencia-,
valamint a két tizenkét fős tárgyalóterem az étkezővel, konyhával és szociális helyiségekkel
bárki számára kibérelhető. A
cégek,
rendezvényszervezők
érdeklődését a Paksi Ipari Park
Kft. elérhetőségein várják.
Dallos Szilvia

Országos hetilap hozza fel
pozitív példaként a paksi ipari parkot
Követendő példaként ajánlja a
Paksi Ipari Park Kft. tevékenységét a Heti Válasz című hetilap. Az
50 követendő példa a sikerre című
kiadványban olyan magyar vállalkozásokat mutatnak be, amelyek Borókai Gábor főszerkesztő
szavai szerint lemásolhatóak,
hétköznapi aggyal befoghatóak, bárki számára követhetőek.
„Bárki, akiben van kellő képesség a pillanat nyújtotta lehetőség felismerésére, kiaknázására,
akiben van elegendő kitartás

és bátorság, aki nem fél a sok
munkától, aki nem omlik össze
az első kudarctól, s aki nemcsak
a fizetségül szolgáló sok pénzt
szereti, de a hozzá vezető – sokszor rögös, fáradságos – utat is
örömmel járja be” – fogalmaz.
A kötetben van informatikai
cég, passzívház építésével foglalkozó vállalkozás, vendéglátós,
dokumentumolvasórendszergyártó, cukrász és fűszeres egyaránt. És egy ipari park: a paksi.
Az összeállítás egy dr. Sztruhár

Sándor ügyvezetővel készült
interjún keresztül mutatja be a
Paksi Ipari Park Kft.-t kitérve
arra, hogy folyamatosan fejlődik, s ma már 22 vállalat működik a területén 500 főnek biztosítva munkát. A cikk kitér arra
is, hogy elkészült az inkubátorház, amely kisvállalkozásokat
segít hozzá az induláshoz, fejlesztéshez. – Mi nemcsak területet biztosítunk, hanem olyan
környezetet alakítunk ki, amelyben könnyű növekedni – fogal-

maz a Heti Válasz kiadványában
az ügyvezető.
A megjelenéssel kapcsolatban
lapunknak azt mondta, hogy
mindig jó érzés, amikor elismerő visszajelzést kapnak munkájukról. – Különösen megbecsülendő és értékes számunkra
ez akkor, ha olyan külső szervezettől kapjuk, amire egyáltalán nem számítunk. Ezekből
építkezünk és merítünk erőt az
újabb kihívásokhoz – hangsúlyozta.
-vidaPaksi Hírnök, 2013. január 25. n 5

Félidőben
Tanácstagként indult Herczeg József politikusi
pályafutása, később tanácselnök-helyettesként, polgármesterként, alpolgármesterként
dolgozott, jelenleg képviselőként, tanácsnokként munkálkodik a városért. A jelenlegi ciklusban a Paks Városért Mozgalom színeiben, a
szervezet elnökeként tevékenykedik a testületben. Paks nemzetközi kapcsolatait koordinálja
1989 óta, amikor is hivatalossá vált a kapcsolat Reichertshofennel. Galántával 1998-ban,
Kézdivásárhellyel 2004-ben írta alá városunk
a testvérvárosi megállapodást. – Nagy örömömre jelen lehettem mindhárom szerződés
megalkotásánál – meséli a nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok. Visk is fontos
szerepet tölt be Paks nemzetközi kapcsolataiban, a kárpátaljai településsel 1996 óta ápol városunk partnerséget. Testvérvárosaink száma
2012-ben tovább bővült, a finnországi Loviisa
városával augusztusban írta alá az együttműködési megállapodást Paks polgármestere.
2012 egy másik esemény miatt is jelentős dátum a nemzetközi kapcsolatok történetében,
második alkalommal várta találkozóra a testvérvárosokban élő diákokat Paks. 2013-ban
ez – köszönhetően a rendezvény sikerének,
és bizonyítékául annak, hogy a testvérvárosi
programok a diákokról, civilekről, sportolókról és nem a politikusokról szólnak –
Reichertshofenben folytatódik, sorolja a nemzetközi kapcsolatok történetének epizódjait a
tanácsnok, aki korábban azt nyilatkozta, hogy
emberléptékű városnak szeretné látni Paksot. Mint mondja, ez a vágya megvalósult, jó
a közbiztonság, az emberek köszönnek egymásnak, tiszták az utcák, terek. Ez mind azt
mutatja, hogy az itt élők szeretik a települést.
Emellett a sok hosszú ideje, jól működő civilszervezet teszi még otthonosabbá Paksot. – Mi
nemcsak építményekben vagyunk gazdagok,
hanem belül is – vallja.
Herczeg József a Paks Városért Mozgalom
elnökeként indult a 2010-es önkormányzati
választásokon. A szervezet akkor ünnepelte
fennállásának 20. évfordulóját.
– A városszépítő egyesület megszűnésekor
alakult a mozgalom, tevékenysége egyik céljaként a közéleti szereplést határozta meg. A világ sokat változott azóta, ma már az emberek
a közéletet, az irányítást pártszínekben tudják
elképzelni. Elpártosodott Paks, de ezt kell elfogadni – mondja a képviselő, aki büszke arra,
hogy a tizedik választási ciklusát kezdte meg
2010-ben. Véleménye szerint a város jövőjének tervezése ciklusokon átívelő munka és
bár most minden a Fidesz-frakcióban dől el,
a hosszú távú elképzelések megvalósításában a
három „ellenzéki” képviselő munkája is benne
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van, mindhárman az előző ciklusban is dolgoztak a testületben, részt vettek a jelenlegi beruházások előkészítésében. A nagy fejlesztések,
mint az új hulladékkezelő központ, a tervezett
szennyvíztisztító építése, a balneológia mellett
fontosak az olyan, a város élhetőségét javító
beruházások, mint a kerékpárút-építések, az új
teraszok az idősek otthonában vagy az inkubátorház, amely új munkahelyeket teremt.
A gazdasági válság Paksot sem kerülte el. A város vezetése, hogy a működésben ne okozzon
fennakadást, elébe ment a változásoknak –
például az intézményracionalizálási program
elindításával, aminek egyik legfájdalmasabb
része talán a dunakömlődi iskola bezárása
volt. Ugyanilyen komoly fejtörést okozott a lakótelepen a két iskola összevonása. A testület
valamennyi tagja felvállalta a kemény döntéseket, és bár a színfalak mögött sok vita zajlott, a
döntések megjelenítésekor a grémium egységes volt. Az intézményracionalizálási program
a tanácsnok véleménye szerint beváltotta a
reményeket: a jelenlegi rendszer eredményesebben látja el feladatát, mint a régebbi, terebélyesebb hálózat.
A város intézményrendszere továbbra is átalakulóban van: az iskolák szakmai irányítása
januártól állami feladat lett. A testület, az önkormányzat a jövőben is biztosítani kívánja az
eddig megszokott színvonalat az oktatás területén, vállalta az intézmények üzemeltetését,
amit ugyanolyan gondossággal végez majd,
mint mikor 100%-os önkormányzati irányítás alatt állt. – A jövő generációja igen fontos
a városvezetés számára – mondja, hozzátéve:
– A racionalizálás nemcsak a bezárásokról
szólt, de új, korszerűbb, a kor igényeinek megfelelő hálózat kialakításáról is. Néhány hónap
múlva egy különleges, a város turisztikai vonzerejét is növelő oktatási intézmény kezdi meg
működését: a Cseresznyéskert Erdei Iskola. A
város igazi büszkesége lesz, amely az év tizenkét hónapjában rendelkezésre áll majd a paksi,
a környékben élő és az ország minden tájáról
ide érkező gyermekcsoportok számára. Emellett a nemzetközi kapcsolatokban is fontos szerepet tölthet be, hiszen a határon túli magyar
középiskolások táborát a jövőben is itt rendezzük meg – tudtuk meg a képviselőtől.
Herczeg József szerint van annyi látványosság
és program Pakson, ami turisztikailag is érdekessé teszi a települést. A sillerfesztivál nagyon
jól szolgálja Paks hagyományainak megőrzését, hiszen régen a hal és a bor adta meg ennek
a településnek az alapjait. A város turisztikai
lehetőségeinek bemutatására és népszerűsítésére kiváló alkalom a Gastroblues fesztivál is,
emellett a fejlődés egy fontos állomása, hogy

turisztikai kiadványaink mellett már egy háromórás programcsomagot is kínálnak a város
nevezetességeivel az idelátogató kirándulók
számára.
Az oktatáshoz hasonlóan szociális ellátórendszerét is magas színvonalon működteti a város, felvállalva ezen a területen is számos, nem
kötelezően nyújtandó szolgáltatatást. Ahhoz,
hogy élhető legyen a város, és ne csak szép
utcák legyenek, hanem az emberek is jól érezzék magukat, a szociális ellátórendszernek is
teljesnek kell lenni. Itt a bölcsődétől az idősek
otthonáig minden lehetőség adott.
– Pakson a város minden polgáráról gondoskodunk. Kicsiny rés van, mégpedig a fogyatékkal élők ellátásában, de itt is már megtette
az első lépéseket a képviselő-testület azzal,
hogy döntött a fogyatékkal élők ellátóházának
kialakításáról a Kereszt utcai volt óvodaépületben. Az átépítés tervei készen vannak, a megvalósításra pályázati forrást is nyert a város,
a költségek fennmaradó hányadát a 2013-as
költségvetés terhére biztosítjuk – tette hozzá a
városatya, aki elmondta azt is, hogy véleménye
szerint az egészségügyi ellátórendszer korszerűsítése is Paks egy sikertörténete. A rendelőintézet belépésével egy új fejezet kezdődött
a város életében, most a gyógyászati központ építésével ez a sikertörténet folytatódik.
– Nemcsak épületeket húztunk fel, tartalommal is megtöltöttük: jól képzett orvosok végeznek magas színvonalú munkát – teszi hozzá.
Minden politikusnak vannak álmai, Herczeg
Józsefnek szívügye, hogy megvalósuljon a Prelátus külső felújítása, és hogy a városhoz méltó
külsejű városháza működjön. Vágya, mondja, hogy olyan legyen a Táncsics Mihály utcai
park, amilyennek Kródi József megálmodta,
de a lakótelepi központi park, a Deák-ház és a
Bazársor megújítását is mindig szorgalmazta.
A tanácsnok szerint ezekért a feladatokért, a
paksiakért és a testvértelepülésen élőkért érdemes dolgozni.
Dallos Szilvia

A magyar kultúra napján
A magyar kultúra napjának
előestéjén városi ünnepséget
rendeztek a Csengey Dénes
Kulturális Központban. Tell
Edit alpolgármester beszéde
után Pilinszky János verseit
idézték fel az esten. A magyar
kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak
emlékére, hogy Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon fejezte
be a Himnusz kéziratát.
Tell Edit alpolgármester bevezető gondolatként elmondta,
hogy a magyar kultúra napja
alkalmából rendezett ünnepségeken még nem beszéltünk az
egymással való érintkezésről,
a beszédről, a magatartásról,
az együttélés kultúrájáról, az
egymáshoz és ezzel együtt a
nemzethez tartozás lényegéről.
Mint mondta, a kultúra nem
más, mint egy nemzet, egy nép-

csoport szövetségének és bizalmának alapja. „Nekünk ma az
együttélés kultúráját kell megtanulni. Egymással. A nemzettel.
Mi ezzel tudunk egységet, erőt
felmutatni. Az együttélés, a magatartás kultúrája – legyen az
politikai-közéleti vagy magánéleti-közösségi – egészen pró-

A kultúra talán még a szembefordítható hüvelykujjnál is fontosabb, a legfőbb
emberi tulajdonság. A gondolkodás, szellemi alkotás képessége emeli ki az emberi társadalmat környezetéből. A művészeti iskola
vezetőjeként is nagyon fontosnak tartom az
emberek nevelését, értékeink megőrzését.
Pedagógusként és alkotó művészként is az
emberséget tekintettem mindig a legfontosabbnak a munkámban. Professzionális
muzsikusként több amatőr együttesnek is
segítem a munkáját. A közös munka örömet szerez és értelmet ad. Számomra a kultúra maga az ember és az emberség.
(Simon Péter)

zai dolgokból áll. Elsősorban
szolidaritásból: a kölcsönös segítségvállalásból, segítségnyújtásból. A nemzeti értékek és
érdekek szem előtt tartásából.
Egymás tiszteletéből, a jó szándékú közeledés elfogadásából.
A türelem nem lemondás és
akaratnélküliség, beletörődés.

Gyerekként leküzdhetetlen vágyat
éreztem, hogy a napfénnyel együtt lélegezzem be a könyvek illatát. Áhítattal néztem a kiállítások képeit vagy a múzeumi
tárgyakat, tudni akartam, látni és hallani
mindent. Ehhez persze az kellett, hogy
legyenek körülöttem olyanok, akik ebben
segítenek. A Városi Múzeum munkatársaként is fontosnak tartom, hogy legyenek
olyan felnőttek, akik képesek megnyitni
a gyerekek előtt az egész világot, hogy
rácsodálkozhassanak mindenre és ezáltal
kultúraértő, -szerető vagy akár alkotó felnőttekké válhassanak.
(Vass Napsugár)

A türelem alázat. Kivárni, amíg
megérkezik nagy havazás után
a hókotró, türelmet jelent azokkal az emberekkel, akik 24 órás
műszakban állnak a város, az
állampolgárok rendelkezésére.
Válogatni a hulladékot, mert a
törvény – a múlt rendszer hibáin okulva – így határozza meg,
nem alantas dolog. Mondhatjuk
így is: nemzeti érdek. Értelmezni a hétköznapok feladatait,
tennivalóit, a dolgunkat végezni, mások munkáját is megbecsülni nem rutinfeladat, unalmas hétköznap. Az élet értelme
ez. A világhoz való viszonyunk
alapja. A dolog, az Ügy, amiért
tehetünk valamit” – mondta.
Az alpolgármester köszöntőjét
követően Egy szenvedély margójára címmel Pilinszky János
verseiből adott válogatást Orbán György és Kovács Gábor.
Kohl Gyöngyi

A kultúra mindenhol és mindig jelen van,
csak sajnos ebben a felgyorsult világban
elszaladunk mellette. Pedig a nyelvünk és
írásunk, a néphagyományaink, népművészetünk és népzenénk egyre többször
mutatkozik meg hétköznapi életünkben. A
Csengey Dénes Kulturális Központ munkatársaként egyre többször találkozom
olyan kiállítókkal, akik a gyökereket ötvözik a modernnel, létrehozva valami újat,
ami mesél a magyar nép kultúrájáról. Számomra a kultúra olyan állandó gondolat és
hivatás, amit szívvel-lélekkel kell ápolni és
átadni.
(Halász-Tisza Veronika)
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Atomerőmű

Csúcsot döntött a látogatóközpont,
új látványossággal gazdagodott
az Atomenergetikai Múzeum
A paksi atomerőmű tájékoztató
és látogatóközpontját minden
eddiginél többen látták tavaly.
Tíz százalékkal szárnyalták túl
az átlagos évi látogatószámot
annak eredményeként, hogy
közel 33 ezer vendéget fogadtak.
Iványi Krisztina operatív kommunikációs vezető hozzátette,
hogy nagy büszkeségükre márciusban megnyílt az Atomenergetikai Múzeum, ahol közel 11
ezren fordultak meg. A két szám
között természetesen némi átfedés is van, hiszen azoknak, akik
Paksra látogatnak, igyekeznek
mindent megmutatni. A többség csoporttal érkezik, 2012ben 905 csoportot kalauzoltak
a nukleáris áramtermelést bemutató létesítményekben. Fogadtak általános és középiskolai
csoportokat, ami – Iványi Krisztina szavai szerint – elsősorban
a TEIT-településen dolgozó
fizikatanárok aktivitásának köszönhető. Ők gondoskodnak arról, hogy a fiatalok érdeklődését
felkeltsék a téma iránt. Az atomerőmű azzal igyekszik önmagát
elérhetővé tenni, hogy rendre
más-más régió számára nyújt
segítséget azzal, hogy autóbuszt
biztosítva megkönnyíti a Paksra
utazást.
A látogatók számát növelik a
szakmai, illetve a magas szintű,
protokolláris látogatások, amelyekben szintén bővelkedett a
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múlt év. Egyebek mellett Koreából, Szaúd-Arábiából is érkeztek
látogatók az atomerőműbe. Ők a
hagyományos látnivalók mellett
az oktatási bázist, azaz a Karbantartó Gyakorló Központot is
megtekintették. Az előre regisztrált felnőtt látogatók egy speciális útvonalat követve a reaktorcsarnokot, a vezénylőtermet
is láthatják, így még teljesebb
képet kapnak az erőmű működéséről, vázolta Iványi Krisztina.

Beszélt arról is, hogy idén megújítják azokat a kiadványokat,
amelyeket magukkal vihetnek a
vendégek. Ezeket az atomerőmű
közzéteszi weboldalán is, tudván, hogy az egyik fontos eszköze annak, hogy a látogatóközpontot, illetve az atomerőművet
népszerűsítsék. – Büszkék vagyunk arra is, hogy Facebookprofilunk is egyre népszerűbb.
Az év utolsó négy hónapjában
megtízszereződött azoknak a

A tíz legfurcsább magyarországi múzeum közé sorolta
a paksi atomerőmű látogatóközpontját a Nők Lapja Café. Sőt, az
interneten olvasható felsorolás rögtön az atomerőműbeli látogatással kezdődik. „Bár gyerekekkel is el lehet jönni látogatóba, de
arra azért nem árt felkészülni, hogy az atomerőmű legizgalmasabb programjai csak tizenhat év fölött látogathatók. Persze lehet elektromos kerékpárral áramot termelni, tájékozódni a világ
energiahelyzetéről és animációs modellen meglesni a reaktorok
működését, de az igazán pazar program mégiscsak az, amikor
egy órácskára beleshetünk egy ekkora monstrum működésébe.
Ez pedig csak felnőttek számára engedélyezett. Üvegfolyosókról
tekinthető meg a vezérlőterem, a turbinacsarnok és az atomreaktorok, és higgyük el nyugodtan, hogy nem könnyen felejtjük
az élményt.” – írja a portál.
Megeshet, hogy a szerzőnek Tolna megyei kötődése is van,
de ismeretei mindenképpen, mert a tízes listán a Nagydorogi
kalap- és sipkamúzeum is szerepel. Itt a néhai Stockinger Artúr
plébános által összegyűjtött soktucatnyi fejfedő-különlegességet
lehet megnézni. Van mongol kucsma, lapp sapka, kolumbiai
indián keménykalap és kínai gyereksapka is.
A különleges múzeumok top 10-es listájába sorolták még a
terényi orsósmagnó-múzeumot, a budapesti boszorkány-, valamint sziklakórház-múzeumot, a balatonedericsi Afrika-múzeumot és a Millenáris Parkban látható(?) láthatatlan kiállítást is.

száma, akik követnek bennünket – fűzte hozzá. Elmondta azt
is, hogy rövidesen az Atomenergetikai Múzeumnak is elindul
a saját honlapja. A márciusban
nyílt létesítmény nemcsak ezzel
gazdagodik, hanem egy igen látványos kiállítási darabbal is. Ez
az erőmű irányítóközpontjának
sémafala, amelyet 2012-ben cseréltek le egy modernebb berendezésre. Szabó Péter múzeumvezető kifejtette, hogy ide futottak
be a négy blokkvezénylőről a
legfontosabb adatok, ezen keresztül tartotta a kapcsolatot az
erőmű az országos teherelosztóval. A berendezést rövidesen be
is indítják, hogy a látogatóknak
sokkal teljesebb képet nyújtsanak arról, hogyan működik
az erőmű. Az elmúlt hónapok
tapasztalata azt igazolja, hogy
a látogatók, legyenek akár gyerekek, akár felnőttek, szeretnek
játszani, vagyis az interaktív
eszközöket kedvelik legjobban.
Iványi Krisztina kiemelte, hogy
az ESZI-vel együttműködve múzeumpedagógiai programokat
dolgoznak ki több korosztály
számára. Ezek nemcsak helyben,
az Atomenergetikai Múzeumban lesznek elérhetőek, szeretnék azokat utaztatni is. Céljuk,
hogy ezzel elősegítsék, hogy a
gyerekek a témában ismeretekre,
tudásra tegyenek szert.
Vida Tünde

Jelentős megtakarítást hozhat
az új tárolási rendszer
Jobb térkihasználást, így jelentős megtakarítást hozhat az új hulladékelhelyezési
megoldás, amelyet a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit (RHK) Kft. és a paksi
atomerőmű szakemberei dolgoztak ki. Több
új megoldást ötvözve, a biztonság szintjét
megőrizve, 19 százalékról közel 50 százalékra
emelkedhet a tárolótérben elhelyezett hulladék aránya a Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban. Dr. Kereki Ferenc, az
RHK Kft. ügyvezetője kifejtette, hogy az eredeti szakértői és engedélyezési procedúrát végigjárva, lépésenként vezetik be az új megoldást. Elsőként a kamraméreten változtatnak.
96-ról 110 négyzetméterre növelik a kamrák
szelvénynagyságát. További módosítás, hogy
a betonkonténerek helyett fémkonténereket
alkalmaznak, így több konténer, ezzel együtt
több hordónyi hulladék fér egy tárolótérbe.
Az egész hulladékcsomagot betonréteggel veszik majd körül, de azt a felesleges – mintegy
negyven centiméter vastag – réteget, ami két
betonkonténer egymás mellé helyezésével
keletkezett volna, kiiktatják. További újdon-

Új feladatokra
fókuszál a TEIT
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
és a Társadalmi Ellenőrző Információs és Területfejlesztési Társulás (TEIT) hagyományos évnyitó
találkozóján mindkét fél eredményesnek értékelte az elmúlt évben
végzett közös munkát. Hamvas
István vezérigazgató kiemelte az
egyes blokk üzemidő-hosszabbításához szükséges engedély
megszerzését, illetve a célzott biztonsági felülvizsgálat kimagasló
eredményeit. Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató azt
hangsúlyozta, hogy az atomerőmű számára fontos a társadalmi
elfogadottság, így a TEIT munkája is, hiszen segít a megfelelő
információk célba juttatásához.
Segítségükkel a korábbi, „időnként atomenergia-ellenes hangulatból” sikerült eljutni odáig, hogy
ma már stabil és kiemelkedően

magas az atomerőmű társadalmi
elfogadottsága. Közös cél, hogy
ezt megtartsák, erősítsék, derült
ki szavaiból. Hozzátette: közösen
keresik a továbblépés lehetőségeit.
Ezek egyike lehet az a Kalocsán
épülő Zöld központ, amely az
alternatív energiafelhasználásról,
energiatakarékos megoldásokról
nyújt majd információkat. Közös terv, hogy ide költöztetik a
Kalocsán működő atomerőműves látogatóközpontot, amelyet
mai helyén már nem lehet fejleszteni. Minderről már a TEIT
elnöke, Török Ferenc beszélt.
– Folytatni, erősíteni szeretnénk
a húsz éve folyó munkát azzal
együtt, hogy az üzemidő-hos�szabbítás, illetve a Paks II-vel
kapcsolatos elképzelések további
feladatot rónak majd ránk – tette
hozzá.
-vt-

ság, hogy aktív cementtel öntik ki a hulladékok, illetve az azokat tartalmazó hordók
közötti teret, részletezte dr. Kereki Ferenc a
hatékonyabb térkihasználás elemeit. Mint
elmondta, így nem lesz szükség az eredetileg
tervezett 17 kamra megépítésére. Azt, hogy
hány kamrát alakítanak ki, több tényező befolyásolhatja, például a paksi atomerőmű bővítése, illetve az, hogy a nagyon kis aktivitású
leszerelési hulladékok a bátaapáti tárolóban
vagy egy felszíni létesítményben nyernek-e
végleges elhelyezést. Jelenleg négy kamra
kialakításával számolnak, kettő előkészületei
már el is kezdődtek, beleértve az új méret engedélyeztetését.
Dr. Kereki Ferenc azt mondta, az újítástól
azt várják, hogy az előzetes becsléshez képest 19 milliárd forinttal kevesebbe kerül a
tároló létesítése. Máig két kamra bányászati
munkálataival végeztek, az egyik 2012. de
cember 5-én fogadta az első hulladékcsomagot. Egy kamrában valamivel több mint 500
konténer, azaz hozzávetőleg 4600 hordónyi
hulladék fér el.
Vida T.

Évet értékel az OAH
– Az Országos Atomenergia
Hivatal (OAH) legnagyobb
feladata a paksi atomerőmű
egyes blokkja üzemidő-hos�szabbításának
engedélyezése volt 2012-ben – mondta
dr. Rónaky József főigazgató a
hatóság évértékelő sajtótájékoztatóján. – Meghatározó jelentőségű a magyar energiaellátás
szempontjából, hogy biztonságosan lehet meghosszabbítani
a paksi atomerőmű üzemidejét
– hangsúlyozta a főigazgató. A
tájékoztatón az is elhangzott,
hogy a másik jelentős feladat a
fukusimai események kapcsán
Pakson elvégzett célzott biztonsági felülvizsgálat nemzetközi
elismertetése volt. Mint mondta, a 2012-es év az eddigi egyik
legnehezebb, egyben legsikeresebb évük volt. Feladat marad a
következő időszakra is, hiszen
egyebek között a többi paksi
blokk esetében is le kell folytat-

ni azt az eljárást, amit az egyes
esetében a múlt évben hajtottak végre. A Budapesti Kutatóreaktor időszakos biztonsági
felülvizsgálata ugyancsak idén
esedékes. Emellett az OAH készül a júliusra tervezett ONER,
azaz a nemzeti balesetelhárítási
gyakorlatra, részt vesz a radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek kezelésére vonatkozó
nemzeti program készítésében,
illetve saját kezdeményezésére
átesik egy nemzetközi vizsgálaton, ami a nukleáris védettségi
rendszer javítását célozza.
Arról, hogy a hatóság önállóan
vagy más szervezetekkel ös�szevontan egy energetikáért felelős nemzeti hatóság keretein
belül működik-e a jövőben, dr.
Rónaky József nem foglalt állást.
Kérdésünkre azt mondta, hogy
nem tud hasonló modellről a világban, de nem kívánja a tervet
kommentálni.
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Önkormányzati
feladat marad a
szociális védőháló
biztosítása
Januártól megkezdték működésüket a járások és több intézmény állami kézbe került. Ami
a szociális ellátórendszert illeti,
a feladatok döntő többsége az
önkormányzatoknál maradt. A
kötelező és önként vállalt feladatokat egyaránt magába foglaló
szociális védőháló részei a szociális szolgáltatások és a pénzbeli,
természetbeni ellátások.

A szociális szolgáltatások
fontos pillérét jelenti a Szociális Intézmények Igazgatósága négy szervezeti egysége: az időskorúak otthona és
gondozóháza, a jelzőrendszeres házi gondozás, a támogató szolgálat és az 1991
óta működő hajléktalanok
átmeneti szállója. A támogató szolgálat 2002-ben kezdte

tevékenységét. Ide tartozik a
személyi segítés, aminek lényege, hogy a munkatársak
rendszeresen felkeresik, és a
mindennapi tennivalókban
segítik a gondozottakat, akik
így otthonukban maradhatnak. Szintén ide tartozik a
személyszállítás, amihez tavaly új kocsit kapott a szolgálat, valamint a tanácsadás.

Trapp György és Trapp
Györgyné jól érzi magát az
otthonban. Családtagjaik rendszeresen látogatják
őket, gyermekeik anyagilag
is gondoskodnak róluk. Ha
úgy tartja kedvük, választanak valamit a foglalkozások
közül, ha pedig úgy, akkor
visszavonulnak lakrészükbe.
Erzsi néni azt mondja, nem
tudnak olyat említeni, amiben
hiányt szenvednének, mindennel elégedettek. A nővérek sokat törődnek velük, bármivel fordulhatnak
hozzájuk. Csak egy „baj” van, mégpedig az, hogy olyan finomakat főznek, hogy meg fog hízni, tette
hozzá mosolyogva.
Hornok Lászlóné bő egy éve lakója az otthonnak. Szeret
olvasni, rádiót hallgatni, sétálni az otthon parkjában, és vannak foglalkozások is, amikből kedvére válogathat, így nem
unatkozik. Ahogy Irma néni meséli, az ellátással elégedett,
mindene megvan, amire szüksége lehet, a nővérek tapasztaltak és türelmesek. Férjével együtt szerettek volna beköltözni,
de erre akkor nem volt lehetőség, s mire ő is jöhetett, párja
kórházba került és elhunyt. De nem bánkódik, mert nincsen
egyedül. Két fiú, négy unoka és két dédunoka veszi körül
szeretettel.
Rácz Jánosné még akkor költözött az idősek otthonába, amikor a Kossuth Lajos utcai épületben működött az intézmény.
Eszti néni azt mondja, örül, ha valaki a lakótársak közül bekopogtat hozzá, de ő nem „szomszédol”. Nagyon sokat horgol,
már vagy száz pár zoknit készített másoknak. Fia látogatja,
legutóbb az ünnepekre haza is vitték, és anyagilag is segíti a
család. Mint elmondta, a nővérek között van, aki nem annyira beszédes és olyan is, aki állandóan „babusgatja” őket. Ha
esetleg előfordul súrlódás, azt megoldják.
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Különböző programokat is
biztosít a támogató szolgálat
az intézménnyel kapcsolatban állóknak: van kirándulás,
uszodai foglalkozás, lovaglás
és klubdélután.
A jelzőrendszeres házigon
dozás 2000-ben indult Pakson,
Tolna megyében elsőként. A
szolgáltatást 15 készülékkel
kezdték, ma 140-nel működik
Pakson és a környező településeken. A rendszer 24 órás
felügyeletet tesz lehetővé, az
érintettek otthonukból bármikor, egy gombnyomással segítséget kérhetnek. Legutóbb
egy olyan idős hölgyhöz került
jelzőkészülék, aki elesett az
udvarán, és szomszédja csak
két órával később hallotta meg,
hogy segítségért kiabál. A jelzőrendszeres házi gondozás és
a támogató szolgálat központja
is az idősek otthonában van. A
bentlakásos intézmény az egykori szülőotthon épületében
nyitotta meg kapuit 1979-ben,
és három évvel később lett megyeiből önkormányzati fenntartású. A harminc férőhelyes
Kossuth Lajos utcai épület falai vizesedtek, és csak csigalépcsőn lehetett feljutni az emeletre, ezért a városvezetés úgy
döntött, hogy a Kishegyi úti
volt bölcsődeépületből ötven
férőhelyes, modern, világos,
tágas és akadálymentes intézményt alakít ki. Az 1998 novemberében átadott 24 lakószobás épületet 2003-ban újabb
két szobával bővítették, 2006ban pedig egy új szárny megépítésével 86-ra emelkedett a
férőhelyek száma, foglalta ös�sze az otthon eddigi történetét
Gogolák Róbertné.
(Folytatás a 11. oldalon)

(Folytatás a 10. oldalról)
Az igazgató hozzátette, hogy
az intézmény teljes befogadóképessége kilencven fő, mivel
a férőhelyek számának öt százalékos túllépését a törvény
megengedi. Szükség is van
erre, hiszen még ezzel a magas
férőhelyszámmal sem tudnak
minden igényt kielégíteni, beköltözésre várók mindig szép
számmal vannak. Az otthon
nyitott, a hozzátartozók reggel
nyolc és este nyolc óra között
bármikor mehetnek látogatóba. A szabadidős programok
igazodnak a lakók igényeihez
és egészségi állapotához: van
filmvetítés, felolvasás, közös
ünnepi alkalmak, szellemi és
sportvetélkedők. A gondozottak többsége 80 és 90 év közti,
de sok a 90 feletti is. Többségük egészségi állapota már
olyan mértékben megromlott,
hogy gondozásukat a család
sem fizikálisan, sem szakmailag nem tudja biztosítani, az
otthonban viszont folyamatos
a betegségekhez igazodó ápolás-gondozás, orvosi ellátás.
– Az idősek otthonában dolgozók arra törekednek, hogy
gondozottjaiknak az utolsó
pillanatig emberhez méltó,
tartalmas életet biztosítsanak. Nem könnyű feldolgozni,
amikor egy élet lángja örökre
kialszik, a végső búcsú mindig
mélyen megérint bennünket –
mondja Gogolák Róbertné. A
Szociális Intézmények Igazgatóságának égisze alatt működő
szervezeti egységek mellett
más lehetőségek is elérhetőek a szociális alapellátásban,
mint a szociális étkeztetés,
az idősek nappali ellátása, az
idősek klubja és a házi segítségnyújtás. Mindez 2011. január 31. óta a Paks Kistérségi
Alapszolgáltatási Központhoz
tartozik, amelynek ellátási területéhez Paks mellett további
tizenöt, az egyes szakmai feladatok ellátására társult település tartozik.
(A szociális védőháló témáját
következő lapszámunkban tovább ismertetjük.)
-gyöngy-

Megengedheti magának!
Több mint száz településre a
Magyar Honvédség szállítja az
ivóvizet december óta. Nem a
víz minősége lett rosszabb, hanem az arzéntartalomra vonatkozó határértéket szigorították.
A Mezőföldvíz Kft. illetékességi
területén erre nincs szükség, a
vezetékes víz megfelel a szigorú
előírásoknak.
Az Európai Unió normáihoz
igazodva 2002-től szigorúbb lett
hazánkban az ivóvíz arzéntartalmára vonatkozó határérték. A korábbi szabályozás megengedőbb
volt: ezután 50 mikrogramm
helyett 10 lett elfogadható az ivóvízben literenként. Magyarország
2012. december 25-ig kapott haladékot, hogy az ivóvíz megfeleljen az új szabályoknak. Az elmúlt
években számos településen elkészült az a beruházás, amely
eredményeként a víz megfelel az
új normáknak. A moratórium
lejártával azok a települések, ahol
még dolgoznak a megoldáson, átmeneti vízellátásban részesülnek.
A Mezőföldvíz Kft. szolgáltatási
területén erre nincs szükség, a vezetékes víz a szigorúbb szabályozásnak is megfelel, tudtuk meg dr.
Hanol Jánostól. A cég kommunikációs osztályvezetője hozzátette,
hogy az ivóvíz-szolgáltatás nagy
felelősséggel járó közszolgálat,
az ivóvíz a legjobban ellenőrzött
élelmiszer. A Mezőföldvíz Kft.
három városban és 25 községben, közel 80 ezer fogyasztónak
szolgáltat egészséges ivóvizet.
A vizet nem a Dunából, hanem

Miért folyik időnként vöröses színű víz a csapokból?
Abban az esetben, ha ritkábban nyitjuk ki a csapot, a cső falára
lerakódnak a vízben lévő ásványi anyagok, így a vas is. A vízcsap
megnyitásakor, nyomásváltozáskor a cső faláról leválik a pehelyszerű vastartalmú lerakódás, így kerülhet a pohárba. Ritkább használat esetében célszerű fogyasztás előtt kifolyatni a vizet. A hálózat
hidraulikai viszonyainak hirtelen változása (pl.: csőtörés) miatt is
előfordulhat ilyen jelenség.
Ártalmas-e a vízben lévő vas?
A vízben lévő vas és mangán nem ártalmas, semmilyen veszélyt
nem jelent az egészségre. Azért, hogy ne adjon táptalajt a baktériumoknak, mosáskor ne szennyezze el a vasas víz a ruhát, ne okozzon szín- és szagproblémákat, a Mezőföldvíz Kft. – ahol indokolt
– vastalanító berendezéseket üzemeltet és meghatározott ütemterv
szerint tisztítja, öblíti a csővezetékeket.
Miért érezzük időnként klórszagúnak a vizet?
A Mezőföldvíz Kft. a patogén kórokozók, baktériumok ellen
klórozza a vizet. Fertőtlenítés előfordulhat csőtörések, műszaki beavatkozások esetén esetleges betegségek, járványok megelőzésére.
Mit jelent, ha fehér víz folyik a csapból?
Ha levegő kerül a rendszerbe, az a csapon át távozik, egyes takarékos csaptelepek pedig szándékosan levegőt kevernek a vízhez. A
víz fehérségét ez a levegő okozza, ami másodpercek alatt eltávozik
a kifolyt vízből.
földfelszín alatti víznyerő helyekből, átlagosan 80-150 méter mély
kutakból termelik ki. A kutakból a víz szivattyúk segítségével
vízkezelő műveken, víztároló
medencéken, víztornyokon át,
csőhálózaton jut el az otthonokba, üzemekbe, intézményekbe. A
kutakat, vízműgépházakat nagy
teljesítményű számítógépekkel és
egyéb ipari automatikai rendszerekkel működtetik. Az ivóvíznek
szigorú előírásoknak kell megfelelnie: szín, szag, íz, hőmérséklet,
továbbá kémiai és más összetevők
tekintetében. A csapból folyó ivóvíz nem tartalmazhat egészségre

káros anyagokat, ugyanakkor
tartalmaznia kell az emberi szervezetnek alapvetően szükséges
ásványi anyagokat, nyomelemeket. A társaság által szolgáltatott
víz minden tekintetben megfelel
ezeknek a követelményeknek, az
országban a legjobb minőségű
ivóvizek közé sorolható. Az ivóvíz fogyasztása e településeken
azontúl, hogy egészséges, bármilyen mennyiségben megengedett,
további előnye, hogy mindig friss,
szavatossága nem jár le és gazdaságos: egy liter paksi csapvíz 27
fillérbe kerül.
Kohl Gyöngyi
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A templomtorony
titkainak tudója
A Jézus Szíve katolikus templomba sok hívő jár nap mint
nap. Az óratoronyba viszont
Lányi Miklós órásmesteren kívül csak kevesen jutnak fel. A
83 esztendős Miklós bácsit nem
kell bemutatni az olvasóknak,
hiszen ő annyira paksi, hogy
ha a Paks vége-táblát elhagyja,
már honvágya támad.
Túravezetőm, aki engem és Babai
István operatőr–fotós kollégámat
kalauzol a toronyba, korát meghazudtolva vág neki a több mint
80 lépcsőfoknak. Teszi ezt minden reggel hat órakor már hosszú
évtizedek óta. – Akár sötétben is
feltalálok a toronyba, annyira
ismerem már a járást – mondja, miközben a forgatási és fotós
kellékeket cipeljük fel remegő lábakkal a sokszor egy embernek is
szűk útvonalon. (Lányi Miklósról
egyúttal a TelePaks Paksi Paletta
című műsorába is forgattunk.)
Összeállítjuk a felszerelést, a ka-
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merák forognak, kérdezek, ám
a harangok közbevágnak vagy
inkább közbeütnek, mégpedig
fél delet. Miklós bácsi azonban
rutinos, őt nem zavarja meg a
csendülés, és mesélni kezd a régmúltról.
1418-ban már tudunk Pakson
templomról, ami nagyon szegényes és harang nélküli volt.
A mostani katolikus templom
elődjét 1776-ban építették, majd
ehhez 1779-ben húztak fel egy 51
méter magas tornyot. Az így kiegészült épületet rossz állapota miatt aztán le kellett bontani 1901ben. De még ez év márciusában
közadakozásból megépülhetett a
jelenlegi neoromán stílusú templom, melyet 1901. november 24én Jézus Szíve néven szenteltek fel.
A múltidézés közben beljebb lépünk egy kisebb helyiségbe, ahol
az órásmester büszkén mutatja a
„pecek járatú” órát, ami valószínű, a toronnyal egyidős szerkezet.
(Folytatás a 13. oldalon)

(Folytatás a 12. oldalról)
A beszélgetés közben előkerül
egy afféle kurbli, amivel a régi
autókat is indították, és Miklós
bácsi nekilát felhúzni a templomóra közel 80 kilós súlyait.
Az is kiderül, hogy a toronyóra
kicsinyített mása a negyedesütő ingaóra, működésükben
nincsen nagy különbség. Természetesen az óraszerkezet javításait is a mester végzi, de nemcsak Pakson, hanem további 14
településen is. Hívják szerelni a

kistérség több falvába, sőt, még
Bács-Kiskun megyébe is.
Újabb lépcsőzés következik. A
legjobb időpontban mászunk
fel a harangokhoz, ugyanis
délidőre figyelmeztet a kongatás. Ami a távolból is jól
hallható, az most fülsüketítő
félméteres közelségben. Mikor
ismét csend lesz, Lányi Miklós folytatja az ismertetőt: itt
három harang van. A legnagyobb tizenhat mázsát nyom,
a kicsi pedig több mint hatot.

Van még egy lélekharang is,
ami körülbelül fél méter magas, erre üti az óra a negyedeket, a nagyharangra pedig az
egészeket. Régebben egy-egy
elhunyt katolikus hívő ember
lelki üdvéért este nyolc órakor
kongatták meg a lélekharangot, meséli. Majd azt a szomorú eseményt is feleleveníti,
amikor 1917-ben az I. világháború idején, az 1901-ben Szent
Katalin névre szentelt nagyharangot hadi célra elvitték és

beolvasztották. – Édesanyám
a helyszínen volt ’17-ben. Emberek tömege nézte sírva azt
a szentséggyalázást, ahogy az
ablakon keresztül a főbejárati lépcső helyére ledobják a
harangot. Ennek helyére csak
hosszú évek múlva, 1962-ben
került az adományokból készíttetett mostani nagyharang.
(További érdekességek a Paksi
Paletta adásában hallhatók, a
teljes műsor megtekinthető az
interneten.) Lányi Miklós ös�szegzésül egy életfilozófiának
is tekinthető gondolattal zárja
a kirándulást: „Nem szabad
kiengednünk a kezünk közül
olyan munkát, ami nem megbízható – ezt tartottuk mi, régi
mesterek.”
Jövünk le a magasból, közben
pedig Miklós bácsi még megoszt velünk valamit: vágya,
hogy századik születésnapján
még fel tudjon menni a toronyba…
Gyulai István
Olvassa be a kódot
okostelefonjával,
és további fotók
között böngészhet.
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Kettős évfordulóra készülnek
Az új év mindig új kihívásokat
tartogat, különösen akkor, ha
kettős évfordulóra készülünk
– fogalmazott Hefner Erika,
a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. szakmai igazgatója.
Harmincöt éves lesz ugyanis a
Csengey Dénes Kulturális Központ, hiszen 1978. november
23-án az atomerőmű-beruházás részeként adták át elődjét, a
paksi Munkás Művelődési Központot. A másik évforduló április 1-je, mert akkor lesz húszéves a Dunakömlődi Faluház.
– Ezek a születésnapok elemzésre, elgondolkodtatásra késztetnek bennünket: mennyi program
zajlott le a házban, hány látogató
fordult meg nálunk ennyi idő
alatt. A statisztika jól mutatja,
hogy mindkét intézményünkben pezseg a kulturális élet, a
rendezvények látogatottsága igazolja a programok létjogosultságát – hangsúlyozta az igazgató.
Az egykori Munkás Művelődési
Központot nagygyűlései, rendezvényei helyszínéül hozta létre
az atomerőmű, ezt a célt az építmény struktúrája, kialakítása,
nagy terei is tükrözik. Az akkori
konstrukció mára elavulttá vált,
kevés a klubfoglalkozásra alkalmas termek száma, sokkal többre
volna igény. Méretéből adódóan
nem szakmai tartalommal való
megtöltése jelenti a legnagyobb
kihívást, hanem az állagmegóvás
ró nagy feladatot a tulajdonos
önkormányzatra és az intézmény
vezetőjére, emelte ki Hefner Erika. 2008-ban készültek tervek az
épület felújítására, átépítésére,
ám pályázati pénzt nem sikerült
nyerni ehhez. Ennek ellenére
határozott cél, hogy a 35 éves
jubileumra az atomvároshoz
méltó kulturális intézményben
köszönthessék az ünneplőket.
A távlati tervek része a színháztermi székek cseréje, esetleg felújítása, de egyelőre elsődleges
szempont, hogy az évfordulóra
új köntöst kapjon a színházterem külseje, burkolata. Nem csoda, hogy a kihívásokat számba
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véve elsősorban nem a szakmai
munka kerül szóba, ugyanis az
igényes munkához, a ház tartalommal való megtöltéséhez minden adott: régi, tapasztalt gárda
felhalmozott szaktudása fiatal
kollégák lendületével fűszerezve.
Lelkesedésük, kultúra iránt érzett
elkötelezettségük garantálja azt a
színes palettát, amit a kulturális
intézmény hosszú ideje biztosít a város számára. A színházi
szolgáltatás, a mozi, a rendezvények vagy ismeretterjesztő előadások szervezése, illetve kiállítások mellett szerepet vállalnak
az OKJ-s képzések megrendezésében is. Mint Hefner Erika
kiemelte, különösen fontosnak
tartja rendszeres művészeti csoportjaik, a náluk otthonra találó
egyéb csoportok és szervezetek

közösségszervező törekvéseit, a
korrekt, egymást segítő kapcsolatokat.
A ház kistérségi módszertani
központként is funkcionál, eltérő
módon ugyan, de ’98 óta megszakítás nélkül. Mára a rendszer
átalakult, de a feladat ugyanaz
maradt, segíteni a paksi kistérségben dolgozó kollégákat a
programok szervezésében, illetve
az egyre bonyolultabb pályázati
rendszerben való eligazodásban.
Mára a Csengey Dénes Kulturális Központ olyan adatbázissal és
módszertani tudással rendelkezik, amely kiemelkedő, támogató
rendszerét a jó gyakorlatok mintájául veszik országos szinten. A
munkát folyamatos együttműködés jellemzi mind az önkormányzattal és az atomerőművel,

Nem a reflektorfényben, inkább csendes közreműködőként tevékenykedik az intézmény működésének gazdasági stabilitásáért Balog Pálné, aki a kezdetektől a kulturális
központ munkatársa. Harmincöt évvel ezelőtt önkormányzati költségvetési intézményként indult a ház működése,
majd 2001-től kht.-ként, 2009 óta kft.-ként üzemel. Utóbbi
átalakulás nemcsak helyi folyamat volt, azonban Pakssal
ellentétben mindenhol óriási leépítésekkel járt. A helyzet,
bár a válság szele ide is elért, még mindig irigylésre méltó,
emelte ki a ház gazdasági ügyvezetője, hozzátéve, hogy a
minőségi feladatellátáshoz adottak a lehetőségek. Szerencsésnek érzi magát, hogy azzal foglalkozhat, amit szeret, és
hogy jó a munkaközösség. Úgy érzi, munkája elismerése,
hogy újból és újból megbízták e felelősségteljes feladat
elvégzésével.

mind a művészeti csoportokkal
és civilszervezetekkel. A megyei
és országos kapcsolatrendszer
hozománya, hogy a tavalyi országos színjátszó találkozó után idén
a kulturális központ adhat helyet
egy nagyszabású közművelődési
szakmai konferenciának, valamint a XIII. Tolna megyei Liszt
Ferenc Kórustalálkozónak is.
A ház nem csupán az atomerőmű nagyrendezvényeinek ad
helyet, hanem a városi események tervezésében, szervezésében és lebonyolításában (pl. művészeti fesztivál, költészet napja,
sillerfesztivál) is közreműködik.
Éves programját összehangolják
az önkormányzattal, a városban működő intézményekkel,
így tevékeny részesei a városi
rendezvényeknek. Szerencsés
helyzetben vagyunk, hiszen
Pakson kultúrapártoló az önkormányzat, az együttműködés
példaértékű, emelte ki Hefner
Erika. Kiemelkedő program a
február 8-10. között megrendezésre kerülő Csengey-napok,
amikor az intézményben rendszeresen működő csoportok
adnak ízelítőt a munkájukról a
Kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvénysorozat keretében. A háromnapos eseményen
a kiállítások mellett rendhagyó
programokkal találkozhat a kikapcsolódni vágyó.
(Folytatás a 15. oldalon)

(Folytatás a 14. oldalról)
Lesz Tűzvirág-táncház, interaktív drámaműhelyt tart Hefner
Erika, de lesz farsangi bál, jelmezverseny és tombola, utóbbira
várják a tombolatárgy-felajánlásokat. Emellett, aki a Csengeynapok valamennyi programján
részt vesz, kap egy kult-útlevelet,
amivel ingyen részt vehet egy
mozielőadáson.
Idén húszéves a Dunakömlődi
Faluház, amelynek évfordulóján
azok a csoportok mutatkoznak
be és mesélnek az elmúlt időszakról, amelyek még itt bontogatták szárnyaikat. A neves
eseményt május 7-én ünneplik,
ezen alkalomból a tervek szerint
új hírlevelet is kezükbe vehetnek
a dunakömlődiek. Szintén húszéves évfordulóját ünnepli a határon túli középiskolások tábora, amelyet egykor Gutai István
nyugalmazott könyvtárigazgató
indított el. Azóta sokat változott
a világ, könnyebb a kapcsolattartás, de a szakmai célkitűzések
nem változtak. A tábor jubileumára emlékezve a magyar irodalom neves képviselői mellett
azokat az egykori résztvevőket
is meghívják a megemlékezésre, akik életében sorsfordítóak
voltak a találkozók. Súlyt ad az
évfordulónak, hogy a megújult
Cseresznyéskert Erdei Iskolában
üdvözölhetik egymást a rég nem
látott határainkon túli ismerősök.
Az erdei iskola átadásával új kihívással bővül az intézmény feladatköre, mondta el az igazgató.
A megszépült intézmény működtetése az intézmény feladata, így a
ház munkatársainak feladatellátása is módosul. A siófok–sóstói
tábor funkciója is újragondolásra
szorul, amelyben a táboroztatással szemben nagyobb szerephez
juthat a családok üdültetése és a
művészeti csoportok felkészítő táboroztatásának biztosítása. A folyamatosan változó körülmények
ellenére valami mindig állandó,
szögezte le Hefner Erika: továbbra is legfontosabb feladatnak tekintik a helyi kezdeményezések
támogatását, a pezsgő kulturális
élet fenntartását és az igényeknek
megfelelő színvonalas programok
szervezését.
Matus Dóra

Suzie világot lát,
az Átmeneti szállás
februárban debütál
Egyebek mellett a finnországi
Tamperében, az indiai Jaipurban
és a görögországi Dramában
mutathatják be Kövi Gergő és
Babai István rendezők Suzie
című alkotását. A 2012-es rövidfilmet legutóbb Magyarország
legrangosabb rövidfilmfesztiválja, a BuSho (Budapest International Short Film Festival) tűzte
programjára, a Suzie most egy, a
rendezvény legjobb magyar al-

kotásait felvonultató válogatásra
került fel. Ennek köszönhető az,
hogy az előbb említett fesztiválvárosokba eljut a Pro Urbe díjjal
elismert helyi alkotók filmje. A
Busho szervezőinek kezdeményezése új kapukat nyithat meg
a hazai amatőrfilmesek előtt,
akik számára nem teljesen ismeretlen a nemzetközi szereplés: Konstans című alkotásukat
korábban Tallinnban díjazták.

A paksi filmesek legújabb, 2013as alkotását, az Átmeneti szállást
nemsokára paksi premieren
ismerheti meg a közönség: február 8-án 17.30-kor a Csengey
Dénes Kulturális Központ színháztermében vetítik a Princz
Ágota főszereplésével forgatott,
Hatvani Szabolcs zenéjével kísért filmet. A Csengey-napok
keretében tartott bemutatón a
belépés ingyenes.
-md-

Pályázat és
foglalkozás
a múzeumban
Több korosztályban, egyének,
csoportok, családok jelentkezését várják a Városi Múzeum
farsangiálarc- és jelmezkészítő
pályázatára. Az alkotásokat névvel és címmel, elérhetőséggel kell
leadni február 9-ig a múzeumban
(Deák Ferenc utca 2.) Egy pályázó több alkotást is készíthet, a
technika kötetlen. Az elkészült
munkákat kiállítás keretében
mutatják be február 14-én 17
órakor, ekkor adják át az okleveleket is.
Kézműves programot is hirdet
az intézmény. A foglalkozásokon, melyekre óvodás és általános iskolás gyerekeket várnak, a
paraszti világ hosszú, téli estéit
idézik meg. A résztvevők megismerkedhetnek a kukoricafosztás eszközeivel, majd mondókákat, énekeket tanulnak és
csuhébábot, csutkababát, csutkavárat készítenek. A részvételhez előzetes időpont-egyeztetés
szükséges. Időpontok: február
4–9. és február 18–22. 9 és 16
óra között. Részvételi díj: 50 Ft.
Mindkét programról további információ a 20/883-0373-as számon kapható.

Anekdotákkal, történetekkel emlékeztek a művészre barátai a február 4-ig megtekinthető Halász Róbert-emlékkiállítás
megnyitóján a Csengey Dénes Kulturális Központ Nagykiállító termében. A Kiskiállítóban Czidor Gergő festőművész tárlatát tekinthetik meg az érdeklődők ugyancsak február 4-ig.
A Panoráma kiállítóban A Rosthy utcától az Erzsébet Szállóig régen
és ma címmel helytörténeti kiállítás látható Bencze Barnabás gyűjtéseiből február 1-jéig.
A Triznya Mátyás akvarelljeiből nyílt Időtlenség című kiállítás március közepéig tekinthető meg a Városi Múzeumban. Még februárban látható a Transzparens montázsok–konstruktív szürrealizmus
című tárlat a Paksi Képtárban, illetve ugyanitt tekinthető meg Ivan
Ladislav Galeta retrospektív kiállítása.
Paksi Hírnök, 2013. január 25. n 15

A biztonság közös érdem
Országos szinten kiemelkedő
eredményeket produkál Tolna
megye és a Paksi Rendőrkapitányság: a tavalyi esztendőhöz képest jelentősen csökkent
mind a közlekedési, mind a
vagyon ellen elkövetett bűncselekmények száma. Az elmúlt
években a paksi kapitányság illetékességi területén a lakótelepi
ingatlanokba, valamint melléképületeken keresztül a családi
házakba való betörések okozták
a legtöbb fejfájást, azonban ezeket közel 15 százalékkal sikerült
visszaszorítani, városunkban pedig egy-egy példától eltekintve
gyakorlatilag megszűnt a családi házak fosztogatása. Szintén
örömteli, hogy jórészt megkerültek az elkövetői azoknak a
kis értékű, rongálással járó lopásoknak, amelyek a kora őszitavaszi időszakban szaporodnak
meg. A folyamatosan javuló
eredmények egyrészt a fokozott
járőrszolgálatnak köszönhetőek, illetve a mezőőri és polgárőri szervezetek működésének.
Utóbbiak főként a külterületek
ellenőrzésében nyújtanak segítséget a hatóságnak, az apparátusok közötti kapcsolattartás napi
szintű, mondta el lapunknak
Kuti István, a Paksi Rendőrkapitányság vezetője. Jelzéseik hasonlóan fontosak, mint a
lakosság észrevételei. Amen�nyiben a polgárok odafigyelnek
egymásra, mindent elkövetnek
értékeik védelméért, figyelnek
szomszédaik tulajdonára és a
gyanús cselekményeket jelzik
a hatóságnak, az már fél siker.
– Nem magunktól vagyunk eredményesek, a mutatók kedvező
alakulása a lakosság érdeme is –
hangsúlyozta a rendőrkapitány.
Az alacsony munkanélküliségi
ráta, a fejlett közvilágítás, az utak
állapota és az önkormányzat
által kiépített térfigyelőkamerarendszer, amelynek további fejlesztésére is számítanak, mind
olyan tényező, ami segíti a város
közbiztonságának javítását, tette
hozzá Kuti István. Az elmúlt esztendőben ugyanakkor nem csu16 n Paksi Hírnök, 2013. január 25.

A bárki számára hozzáférhető bűnügyi térképen kevés ikon jelez bűncselekményt Paksnál
pán a lopások száma csökkent.
A megyében a legkevesebb ittas állapotban okozott baleset
a paksi illetékességi területen
történt, így az eddig megszokott
szondáztatási program tovább
folytatódik. Az ittasság ugyanakkor csupán az egyik baleseti
ok. A gyorshajtás a baj leggyakoribb okozója: tavaly három
halálos kimenetelű baleset is
történt a kapitányság illetékességi területén.
A jó eredmények ellenére korántsem lehet kijelenti, hogy
minden probléma megszűnt
volna és a rendőrség ébersége
lankadhat. Az idei év slágere,
úgy tűnik, a panelházak tárolóinak kifosztása lesz, mondja
dr. Péger János őrnagy, a Paksi
Rendőrkapitányság
bűnügyi
osztályának vezetője. A tárolók
feltörésénél megfigyelhető, hogy
az érintett lépcsőházakban folyamatosan cserélődnek a lakók,
elavultak a zárak, a tulajdonosok nem ellenőrzik rendszeresen tárolójukat, részletezte. Az
ott tartott értékes tárgyak ellenére nyitva hagyott tárolóval is
találkoztak, ezért felhívják a figyelmet a nagyobb óvatosságra,

és a jobb minőségű zárak felszerelésére.
2013-ban két program is támogatja a lakosság biztonságérzetének további javítását. Ne váljon
áldozattá! címmel modellértékű
közbiztonsági együttműködés
indult Tolna megyében az Új
Széchenyi Terv támogatásával. A hároméves projekt célja
a már áldozattá vált személyek
sérelmeinek minél hatékonyabb
kezelése, illetve a megelőzésben való felkészülés segítése. A
program tavaly decemberben
startolt, a bűnmegelőzési és áldozatsegítő munkatársak a Paksi Rendőrkapitányságon már
munkához láttak, és ügyfélfogadási időben várják a panaszosokat. Emellett a paksi kapitányság
lakossági kérdőívek révén próbálja feltérképezni, mely területek fokozott ellenőrzésére lenne
igény.
Aki kíváncsi, mennyire biztonságos a városa, vagy a környék
ahol él, a rendőrség új bűnügyi
térképén is megbizonyosodhat róla: akár utcákra lebontva megtudhatja, hogy mennyi
lopás, erőszak, betörés és más
bűncselekmény történt a lakó-

környezetében. A www.police.hu
honlapon nyilvánosságra hozott
bűnügyi térképen 365 napra
visszamenőleg
megkereshető bármely városban történt
bűncselekmény. Az adatbázis a
robotzsarunak is nevezett számítógépes rendőrségi nyilvántartáson alapul, a kapitányságokon bejegyzett ügyeket országos
szinten összesíti függetlenül
attól, hogy befejezett vagy megoldatlan esetről van szó.
A bűnügyi térképből kiderül,
hol hány nyomozás indult a legkülönfélébb bűnügyek gyanújával. Meg lehet nézni egy-egy
megyét vagy járást, várost, de
akár utcára lebontva is elérhetők
az adatok. A statisztika személyes adatokat nem tartalmaz és
a bejegyzések mindig harminc
nappal késleltetve jelennek meg,
hogy az elindult nyomozásokat
ne veszélyeztethesse a nyilvánosságra hozatal, magyarázta
Kuti István, hozzátéve, az új
rendszer előnye elsősorban az,
hogy a lakosság tájékozódni tud
a szubjektív biztonságérzetet
leginkább befolyásoló bűncselekményekről.
Matus Dóra

Húszéves az egykori Neutron kommandó
Alapításának huszadik évfordulóját ünnepelte a közelmúltban a Neutron kommandó,
amely 2010-től Terrorelhárítási
Központ 9. Műveleti Osztályként végzi feladatát. Az atomerőmű ittléte hívta életre, de
– mint a dátumból is látszik
– nem azonnal. 1992-ben, az
öbölháború
kirobbanásakor
született meg a döntés, hogy
egy ilyen, különlegesen képzett egységgel kell garantálni a
létesítmény védelmét. A Tolna
Megyei Rendőr-főkapitányság
alosztályaként létrejött szervezet természetesen az erőműves
feladatok mellett sok egyebet
is végzett és végez. Fegyveres
és fajsúlyos bűncselekmények,
elfogások, drogügyletek, bombariadók során lehetett és lehet hallani a Neutronról, bár a

dolog természeténél fogva nem
sokat. Kiss Attila alezredes, az
osztály vezetője azt mondta,
ha visszatekint az eltelt évekre,
nagyon kevés kudarcról, ám
annál több eredményes bevetésről, műveletről, temérdek
elfogásról és számos nemzetközi sikerről számolhatna be,
amelyek „a Neutronnak veretes hírnevet hoztak külföldön
és hazánkban egyaránt”. Ha a
munkáról nem is, a tengerentúlon elért sportsikerekről sokat
lehetett hallani, hiszen máig a
Neutron az egyetlen olyan nem
amerikai egység, amely dobogóra állhatott Orlandóban, a
különlegesen képzett rendőri
egységek világversenyén. Nem
beszélve az akadálypályán és
más számokban szerzett temérdek éremről.

A „hétköznapokról” szólva Kiss
Attila elmondta, a cél húsz év elteltével sem változott: garantálni
Paks, a megye, az ország lakosságának biztonságát. Továbbá
– és persze mindezekkel összefüggésben is –, az ország egyedülálló, kiemelt fizikai védelmet
igénylő objektuma, a paksi atomerőmű fizikai biztonságának
szavatolása. – Megtiszteltetés,
hogy ebben részt vállalhattunk
– hangsúlyozta Kiss Attila, akinek ajtaja mindig minden kolléga előtt nyitva áll azzal együtt,
hogy rend és fegyelem van, mert
egy ilyen szervezet másként
nem is működhetne. Azt is kiemelte, hogy náluk nincs helye
az egyénieskedésnek, ez csapatmunka, amiben mindenkinek
megvan a pontos feladata, az elv
pedig az, hogy „tűzön, vízen a

többiekért” – hangsúlyozta. Ahhoz, hogy valaki ennek a csapatnak a tagja legyen, azaz a TEK
egyenruháját felölthesse, minimum három év rendőri gyakorlattal kell rendelkeznie. Meg kell
felelnie az egészségügyi, fizikai,
pszichikai feltételeknek, majd
egy alapképzésen kell átesnie. A
kollégák alkalmasságát évente
kétszer mérik fel. Ennek során
lövészet, akadálypálya, speciális
harcászat és a dzsu-dzsicu terén
kell bizonyítaniuk ahhoz, hogy
a TEK kötelékében maradhassanak. Hiába a szigorú, katonás
elvárások, a légkör jó a Neutronnál, ahogy a csapat parancsnoka mondja, a kollégák jól érzik
magukat, gyakran jelennek meg
a bázison szabadidejükben is,
hogy társaikkal eddzenek, készüljenek.
-vt-

A Paksi Hírnök 1994-ben duplaoldalt szentelt az akkoriban frissen
alakult Neutron beavatkozó egységnek.
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A svábbálon debütál
az új paksi tánccsoport

A Paksi Német Nemzetiségi
Önkormányzattal közös gondolatokra alapozva hozott létre
Iker Józsefné múlt év szeptemberében egy paksi sváb együttest. A csoport, mely hozzávetőleg harminc tagot számlál,
a Paksi Eredeti Dunai Svábok
Táncegyesülete, azaz az Original
Donauschwäbische Tanzverein
nevet kapta. Iker Józsefnétől
megtudtuk, hogy korántsem
csak a tánclépésekre koncentrálnak: a hozzájuk csatlakozók
a sváb hangulatot, életérzést ismerhetik meg, ezzel együtt per-

sze a táncokat, dalokat is. Láthatják a magyar és sváb egymás
mellett élésének, a két kultúra
egymásra hatásának eredményét. A táncpedagógus arról is
beszélt, hogy február másodikán a német önkormányzat
svábbálján lépnek először a
nagyérdemű elé. Két tematikus
koreográfiát mutatnak be: az
egyik alapja az iparosok tánca, a
másiké a régi sváb kalákamunka. Utóbbi a csoportvezető saját
koreográfiája.
– Régóta munkálkodott bennem, hogy Pakson hozzunk lét-

re egy autentikus sváb együttest
– árulta el Iker Józsefné. Azt is
hozzátette, hogy a sváb mellett
magyar táncokat is tanít majd,
hiszen szeretnék a várost, az országot külföldön is képviselni, s
ott óhatatlanul meg kell jeleníteniük a magyar hagyományokat. Mint mondta, várnak még
tagokat – elsősorban férfiakat,
párokat, hiszen már most kétszer annyi hölgy jár a próbákra,
mint férfi.
– Meggyőződésem, hogy ez a
város elbír egy nagy létszámú
csoportot, amely oda tud állni

a város, a régió, később az ország színpadjaira – emelte ki
a táncpedagógus, akinek terve – szintén közösen a német
önkormányzattal – az, hogy
utánpótláscsoportokat is indít
februártól. Olyan gyermekeket
és fiatalokat várnak, akik kedvet
éreznek a sváb és a magyar kultúra eredeti táncaihoz, dalaihoz,
szívesen és büszkén viselnék a
sokszínű, gyönyörű viseleteket,
képviselnék városunkat határainkon belül és kívül egyaránt.
Megfelelő létszám esetén alsó és
felső tagozatos általános iskolások számára gyermek-, a 14-20
évesek számára ifjúsági csoport
kezdi meg működését.
Féhr György, a német önkormányzat elnöke gyakori vendég a Deák iskolában tartott
próbákon, ami nem véletlen,
hiszen szívügye a tánccsoport.
A nemzetiségi önkormányzat
első kezdeményezéseinek egyike volt a táncoktatás bevezetése
a paksi iskolákban. Nem titkolt
cél volt, hogy alulról építkezve
kineveljenek egy hagyományőrző együttest. Ez ily módon nem
vált valóra, éppen ezért örömmel bábáskodott az Original
Donauschwäbische Tanzverein
létrehozásánál, amelynek természetesen a fenntartásában,
fellépőruhával való ellátásában
is oroszlánrészt vállal a német
önkormányzat.
Vida Tünde

Ökumenikus imahét
Idén az evangélikus gyülekezet
adott otthont az ökumenikus
imahétnek, amely a magyarországi egyházak egyik legnagyobb közös rendezvénye. Az
ökumenikus imahetet hagyományosan január harmadik hetében tartják, és jelképe a keresztény egységért való törekvésnek,
imádságnak. Pakson idén 21-én
nyitották és 25-én zárták az ese18 n Paksi Hírnök, 2013. január 25.

ményt, a program a keresztény
egyház kirekesztés és megosztottság elleni küzdelmét helyezte
előtérbe az indiai dalit közösségre összpontosítva. Az egyetemes
imahét alapgondolatát 2013-ban
ugyanis a százéves fennállását
ünneplő Indiai Keresztény Diákmozgalom fogalmazta meg.
A végső szöveget az Egyházak
Világtanácsának Hit és Egyház-

szervezet Bizottsága és a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai
Tanács tagjai hozták létre. Mint
azt Szabó Vilmos Béla evangélikus esperes elmondta, az egyhetes programsorozat egyik pontját az indiai keresztényekre való
megemlékezés adta. Az imahét
bibliai alapvetését Mikeás próféta könyve (6, 6-8) szolgáltatta,
a napi témát pedig a tanítványi

úton járás feldolgozása adta az
igehirdetésekben. Az ökumenikus imahét minden estéjén
közösen szolgáltak az egyházak
vezetői, és az igehirdetést végző
lelkészek gyülekezetének énekkarai szerepeltek. A programsorozat pénteken a gyülekezetek
kórusainak közös éneklésével és
szeretetvendégséggel zárult.
Matus Dóra

Tavaszi
alkotónapok
a képtárban

Jó napot, mi újság?

Mittler István
A múlt év elején életmódot,
2013 januárjától munkahelyet váltott Mittler István. Az
MVM Paks II. Atomerőmű
Fejlesztő Zrt. kommunikációs
vezetője – akkor még mint a
paksi atomerőmű kommunikációs igazgatója – tavaly ismét
felvette a futócipőt. Korábban
középiskolásként rendszeresen
futott, kosárlabdázott, aztán
éveken át csak emlegették a barátokkal, hogy kellene valamit
csinálni. Egyszer-kétszer neki
is veselkedett, de elfelejtette,
hogy már nem húszéves, és túlterhelte a térdét. Végül belátta,
hogy a fokozatosság elvét kell
alkalmaznia. Ma már heti kéthárom edzésnél, alkalmankénti 8-10 km-nél tart és úgy látja,
nemcsak egészségi állapotára,
hanem stressztűrő képességére is jó hatással van. Ha az idő
engedi, a töltésen fut, ilyenkor
– mivel az erőmű élete fontos
része – annak kerítését megérintve szokott visszafordulni.
Ha zord az idő, marad otthon
a futópad. Gyakran csatlakozik
hozzá fia, aki nemcsak ugyanazt a nevet kapta, mint édesapja, hanem még ugyanazon a
napon is született. – Nagyon

büszke vagyok a gyerekeimre –
árulja el Mittler István. Mosolyogva teszi hozzá, hogy hiába
ő az ESZI Intézményfenntartó
és Működtető Alapítvány kuratóriumának elnöke, felesége
pedig az intézmény pedagógusa, ez nem volt elég befolyásoló erő, a gyerekek a Vak Bot�tyán Gimnázium hatosztályos
képzését választották. Döme
kilencedikes, nővére, Dorka
végzős, azt tervezi, hogy ősztől már angol nyelven tanul a
Corvinuson.
Ha már szóba került, azt is megtudjuk, hogy Istvánnak Paks és
az atomerőmű mellett az Energetikai Szakközépiskola a szíve
csücske. – Az elmúlt években
az atomerőmű jóvoltából jelentős fejlesztéseket hajtottunk
végre az oktatás magas színvonalának megtartása érdekében.
Hozzáfűzte, hogy fontos ezt
megőrizni, mert szeretnék, ha
az iskola lenne az új blokkok
építésének,
működtetésének
szakemberképző bázisa.
Új munkáját, az új atomerőművi
blokk, blokkok építésének
kommunikációját szép szakmai
feladatnak, újabb kihívásnak
tartja. A megvalósításhoz ma-

roknyi csapattal kezdett hozzá,
két korábbi kollégájával fogtak
a munkához, amelynek szerves
része a térségfejlesztés is. Mint
Mittler István mondta, ebben
szorosan együttműködnek a
tulajdonos Magyar Villamos
Művek Zrt.-vel, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt.-vel és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Kft.-vel. A munkában természetesen jól jön a paksi atomerőműnél szerzett tapasztalat.
István 18 évet töltött ott, ebből
majd’ tíz évet vezetőként. – Jó
alapokat vettem át elődömtől,
Kováts Balázstól – hangsúlyozza. Nehéz időszakban történt ez
a váltás, hiszen fél évvel korábban történt az üzemzavar, ami
kommunikációs szempontból
komoly kihívás volt, és amelyet
nehéz, de sikeres feladatnak
értékel. Mittler István azt is elmondta, hogy nagyon jó csapattal dolgozhatott együtt az elmúlt években, a légkör oldott és
baráti volt, de munkában soha
nem ismertek pardont. Terve,
hogy ugyanilyen jó csapatot
kovácsolva viszi végig az új
atomerőművi blokk(ok) kommunikációját azok indításáig.
-tünde-

Rendhagyó eseményre invitálja
a gyerekeket a Paksi Képtár. A
nyári napközis táborokhoz hasonlóan a tavaszi szünet idejére
is kínál programot az intézmény,
tájékoztatott Göttinger Eszter
múzeumpedagógus. Március 28án és 29-én játékokkal, kézműves
foglalkozásokkal várják a résztvevőket, akik játékos formában
különféle képzőművészeti technikákat ismerhetnek meg, valamint a drámajátékok és alkotó
tevékenység során a művészeti
anyagok, eszközök és stílusok
alkalmazásában is tapasztalatokat és élményeket szerezhetnek.
A két nap témáját a képtár gyűjteménye és időszaki kiállítási
anyaga adja. Az alkotónapokon a
gyerekek igazi nyomozókká válhatnak, kideríthetik, hova tűntek
az emberek a konzervgyárból, mi
történt a festményekkel, kik és
milyen titkos üzeneteket hagytak
számukra, s azok mit jelentenek.
A rendezvényen való részvételi
díj naponta háromezer forint,
ami tartalmazza a háromszori étkezést (tízórai, ebéd és uzsonna)
és a művészeti anyagok költségeit. Jelentkezni a Paksi Képtárban személyesen vagy telefonon
(75/830-284), illetve e-mailen
(egottinger@paksikeptar.hu) lehet, legkésőbb március 18-ig.
MD

Vetélkedő
A Kincskereső Gyermekkönyvtár
pályázatot hirdet általános iskolák
3-4. osztályos tanulóinak. A vetélkedőre olyan háromfős csapatok
jelentkezését várják, akik szeretik
és szívesen olvassák Bálint Ágnes
könyveit. A feladatok a Szeleburdi
család és a Mi újság a Futrinka utcában című műveiből készülnek,
amelyek a gyermekkönyvtárból
kölcsönözhetőek. A jelentkezési
határidő január 31., bővebb információ a könyvtárban.
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Sport

A sporttárs segítségére siettek

Tömött lelátók előtt az Újságírók–
PSE-edzők mérkőzéssel kez
dő
dött az a gálamérkőzés-sorozat,
melyet Blatt Pál labdarúgó gyógykezelésének segítésére szervezett
a Paksi FC és az Atomerőmű SE.
A két klub korábbi kiváló futballistája súlyos betegségben szenved, egykori csapatvezetői, edzői,
játékostársai és tanítványai a mai
napig elismerik a paksi labdarúgásban betöltött szerepét.
– Nagyon örülünk, hogy ennyi
ember eljött és sokan szeretik,
tisztelik Palit és a családot. Sokan
szeretnének rajta segíteni, ami
megható. Haraszti Zsoltéknak

pedig külön köszönjük, hogy ez
a gesztus eszükbe jutott és nem
felejtették el a férjemet – fogalmazott Blatt Pálné.
– Megindító, hogy egész családok
érkeznek, és vannak, akiknek ma
délután más programjuk akad, de
eljönnek, a támogatójegyet megveszik, és mennek tovább – tette
hozzá Haraszti Zsolt szervező.
– Pali mindig irányító szerepkörben játszott, technikailag a
legképzettebb volt közöttünk. A
gárda meghatározó egyénisége
méltó volt arra, hogy a csapat
kapitányi szalagot viselje – mondta Héregi Ferenc volt csapattárs.

– Blatt Pál csendesen tette a dolgát, a pályán sosem arról volt
híres, hogy reklamált volna. Ha
futballozott, szívvel-lélekkel tette,
mindent beleadott – nyilatkozta a
csapattárs Nagy Lajos.
– Nemcsak a szabadrúgásairól és
a fejeseiről volt híres, hanem arról is, hogy rendkívül jól olvasta
a játékot. Edzőként nekem is azt
tanította, hogy a pályán gondolkodjak – jelentette ki Éger László.
A gála második mérkőzése a
PSE–ASE-öregfiúk-találkozó
volt, melyen korábbi játékostársai
mérték össze tudásukat. A záró
felvonáson pedig korábbi és je-

lenlegi NB I-es futballisták léptek
pályára, köztük Albert Flóriánnal,
Lisztes Krisztiánnal, Dragóner
Attilával, Mátyus Jánossal, Vin
cze Istvánnal, Kovács Zoltánnal
a soraikban. A paksi oldalon játszott többek közt ifjabb Blatt Pál,
Éger László, Vayer Gábor, Lengyel Ferenc, Osztermájer Gábor,
Benedeczki Ferenc, Csernyánszki
Norbert és Tököli Attila. Az eseményen licitálni lehetett négy NB
I-es klub mezére is. Ennek bevétele, valamint a jegyeladásokból
befolyt összeg és az egyéb felajánlások szintén a Blatt család számláját gyarapították.
Faller G.

MVM Paks: irány Horvátország!
Megkezdték a felkészülést a
tavaszi fordulóra a 9. helyen
álló MVM Paks labdarúgói.
Tomislav Szivics tanítványai a
téli pihenőt követően január 10én találkoztak, az orvosi vizsgálatok után többnyire futóedzéseket vezényelt a szakvezető.
Az első felkészülési mérkőzését immár hagyományosan az
NB III-as Bonyháddal vívta a
csapat, a végeredmény 8:0 lett
a zöld-fehérek javára. Ezen a
találkozón több saját nevelésű
játékost is szemügyre vehetett a
szakvezető.
20 n Paksi Hírnök, 2013. január 25.

– A már korábban az NB I-hez
csatlakozott Hahn Jánoson kívül jelenleg öt, eddig az NB IIben játszó tehetségre figyelek.
Berkó Ádám, Czinger Attila,
Feil Máté, Galambos Ádám és
Pintér Norbert szerepet kapott
a szombati felkészülési mérkőzésen, utóbbi góllal hálálta
meg a bizalmat. Ők öten jelenleg a felnőttekkel készülnek,
de, hogy ki kerülhet be a tavaszi keretbe, azt most még nem
lehet megjósolni – tette hozzá
a tréner. Az egylet lapzártánkat
követően Siófokon, a Lombard

Pápa ellen vívott edzőmeccset,
majd a keret Horvátország felé
veszi az irányt és egy hétig ott
készül, két első osztályú horvát
csapat elleni mérkőzést vívva.
A programban február elején
újabb edzőtábor szerepel, akkor Törökországba utazik az
MVM Paks, ahol újabb cseh,
szlovák és orosz élvonalbeli
riválisokkal méri össze erejét. Ami a játékoskeretet illeti:
Pokorni Péter és Sipeki István
már az NB II-es Szolnoknál
edz, míg Kovács Attila sorsa
egyelőre kérdéses. Simon At-

tilát többen is vinnék, de egyelőre Pakson vette fel a munkát, ahogy Sifter Tamás is itt
kezdte meg az alapozást. Az
érkezők rovatba egyelőre két
név került: Könyves Norbert
az MTK-tól, Németh Gábor
Kecskemétről tette át székhelyét Paksra. Négyen még
nem végezhetnek teljes értékű
munkát: Kiss Tamás, Zsók József és Bori Gábor ősszel már
átesett egy-egy műtéten, valamint a téli szünetben megsérült Kulcsár Dávid is operáció
után lábadozik.
-efgé-

Jól kezdték az évet
A zord időjárás ellenére az idei első hazai felnőtt
dzsúdóversenyen – az országos
rangsorversenyen – százhuszonkilenc dzsúdós lépett tatamira. A verseny szabályismertetéssel kezdődött, a versenyzők
számára igyekeztek röviden
összefoglalni az új szabályokat,
mire kell ezentúl ügyelniük.
Könnyítés volt, hogy most a lábra fogást még nem ítélték meg
olyan szigorúan, ahogyan azt
az új szabályok megkövetelik.
Magyarország (is) tizennyolc
versenyzőt indíthat majd a budapesti Európa-bajnokságon, a
válogatott csapattagság kiharcolásának egyik állomása volt a
rangsorverseny.
A 81 kilogrammos súlycsoport
nemcsak az indulók számával, de a döntő színvonalával
is kiemelkedett a többi közül.

Csoknyai László és a kétszeres
U23-as Eb-ezüstérmes Krizsán
Szabolcs összecsapását a paksi
sportoló kimagasló dzsúdóval
nyerte meg. A nehézsúlyúaknál
Bor Barnát most sem tudták
feltartóztatni, ő volt egyébként
az egyetlen „védett” versenyző
az indulók között. A védettség azt jelenti, hogy a londoni
olimpia helyezett dzsúdósai
(Ungvári Miklós, Csernoviczki
Éva, Karakas Hedvig, Joó Abigél és Bor Barna) a válogatóversenyek eredményeitől függetlenül szerepelhetnek majd április
végén az Eb-n.
Az ASE versenyzőinek eredményei: férfiak: 66 kg: 7. Őri
Felícián, 73 kg: 5. Kárpáti Gábor, 81 kg: 1. Csoknyai László,
7. Bíró Róbert, 90 kg: 3. Ohát
Zalán, 5. Horváth Adrián, 100
kg: 3. Ömböli Renátó, +100 kg:

1. Bor Barna 3. Petró-Józsa
Ákos. Nők: 48 kg 5. Pupp Réka,
52 kg 3. Polgár Luca , 63 kg 5.
Kiss Vivien, 7. Kiss Klaudia.
Egy hónap múlva ötvenedik
alkalommal rendezik meg a
hagyományos Hungária-kupát. A jubileumi versenyen az
Európa-bajnokság
jegyében
várhatóan a legerősebb magyar
férfiválogatott lép majd a küzdőtérre.
A londoni olimpia óta alig szerepeltek legjobbjaink a nemzetközi versenyeken, így nem
meglepő, hogy sokat romlott
a magyar cselgáncsozók világranglistás pozíciója. A legfrissebb világranglistán az ASE
versenyzői közül a 81 kg-os
súlycsoportban Csoknyai László a 36. 250 ponttal, míg a +100
kg-ban Bor Barna a 13. 528
ponttal.
Kovács J.

A legjobb nyolc között
a kupában az ASE
kosárlabdacsapata
A férfi kosárlabda NB I. „B”
Nyugati csoport listavezetője,
a Hepp Kupa bronzérmese, az
MTK Törökbálint volt az ASE
ellenfele a Magyar Kupában a
legjobb 16 között. Az egy mérkőzéses párharcot az alacsonyabb osztályú csapat otthonában rendezték. Az Atomerőmű
jól használta ki fölényét, amely
technikai, magassági és fizikális téren is megmutatkozott.
Már az első félidőben jelentős
előnyre tett szert a paksi csapat,
ami a folytatásban is folyamatosan nőtt. Az utolsó negyedben
Gutierrez Garcia Enrique a fiataloknak is lehetőséget adott,
akik Illés Máté büntetőivel elérték századik pontjukat. A vendéglátó Törökbálint lelkesen
játszott, de megmutatkozott az
osztálykülönbség a csapatok

között. A végeredmény: MTK
Törökbálint–ASE 68:102, a következő párharc tétje már a négyes döntőbe jutás lesz.
A bajnokságban is jól indult
az év, hazai pályán verték
Vojvodáék a Szombathely csapatát, pedig az előjelek nem
a legjobbak voltak. Nick Williams kézműtét, Körtélyesi
Gergely bokasérülés, KerpelFronius Balázs pedig vállsérülés miatt nem volt bevethető, a
vendégeknél viszont mindenki rendelkezésre állt. A mérkőzés pikantériáját az adta,
hogy a vasi csapatból eltanácsolt Nick Williams pótlására
érkezett Jonathan Levy az ASE
kezdőötösében kapott helyet.
Az amerikai játékos élt is a
lehetőséggel: nagy akarással
és főleg hatékonyan játszott.

Szépen keretbe foglalta aznapi
teljesítményét, a mérkőzés első
és utolsó találata is az ő nevéhez fűződött. Igaz, közben is
termelt rendesen, 22 pontjával a legeredményesebb volt a
mezőnyben. A hazaiak végig
kézben tartották a mérkőzést,
a mezőnyben és a palánk alatt
is jobbak voltak a szombathelyieknél. Aki pályára lépett
az Atomerőmű csapatából, az
be is talált a vendéggyűrűbe,
Levyn kívül Vojvoda (18), Steven Idlet (12), és Zo Williams
(12) dobott 10 pont felett. A
látottak alapján ilyen nagy
különbséggel is megérdemelten nyert Gutierrez Garcia
Enrique csapata. Atomerőmű
SE–SZOVA-Trend Optika KC
Szombathely 85:65.
(joko)

Elstartolt
a városi
bajnokság
Megkezdődtek a 2013. évi Paks
Városi Teremlabdarúgó Bajnokság küzdelmei az ESZI Sportcsarnokban. A korábbi évekhez
hasonló kiírásra tizenkilenc csapat nevezett. A tizenkét együttest
tömörítő A osztályban az első
két játéknap után az Ovit gárdája három győzelemmel áll, míg a
végső sikerre is esélyes Kreszpark
Rangers két győzelmet jegyez. A
másodosztályban a Budai–Hanol
brg. és az N plusz T formáció áll
csupa győzelemmel az első fordulókat követően. A csapatok a
két osztályban körmérkőzéses
rendszerben küzdenek, majd az
A csoportban alsó- és felsőházi
rájátszás kezdődik. A helyosztókat a tervek szerint március első
hétvégéjén rendezik.
-röné-

Diákolimpia
Négy csapat részvételével rendezték a 6. korcsoportos diákolimpia
kosárlabda területi elődöntőjét
az ESZI-csarnokban. A házigazda a paksi Vak Bottyán Gimnázium gárdája mellett szolnoki,
budapesti és székesfehérvári középiskolák egyleteivel versengtek
a továbbjutást érő első helyért. A
megmérettetésen Nagy László
gimnazista tanítványai minden
ellenfelüket felülmúlták és a szolnoki országos döntőbe jutottak,
amit január utolsó hétvégéjén
rendeznek.
Megkezdődtek a diákolimpiai
úszás városi döntői. Első alkalommal a paksi általános iskolák
1-2-3. korcsoportosai ugrottak
vízbe. A megmérettetésen mind a
négy úszásnemben, valamint váltóban is indulhattak a versenyzők.
A nap végén minden korcsoport
minden úszásnemének első három helyezettje érem- és oklevéldíjazásban részesült, a dobogósok
a bonyhádi megyei döntőben
folytathatják.
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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.

Czinger Zoltán

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

Illés Máté

Antóni Csanád

a szerződésem, még nem tudom, mi lesz a
folytatás, a vezetőséggel még nem beszéltünk róla. Szívem szerint maradnék, az ASE
mindenképpen perspektívát jelent.
Illés Máté: Komlón született 1995. június
6-án, 187 cm magas, 1-2-es poszton játszik.
Bonyhádon kezdett el kosárlabdázni, de
már hat éve az ASE játékosa, Nagy Gábor
edző hívására jött Paksra. Jelenleg a Vak
Bottyán gimnázium 11. osztályos tanulója.
Helyet kapott már az U16, majd az U18-as
válogatottban is.
– A kosárlabda alapjait itt tanultam, és az
összes eredményemet is itt, Pakson értem
el. Tavaly kerültem a nagy csapat közelébe,
én voltam a 13. játékos, ha valaki hiányzott,
akkor segítettem, hogy meglegyen a létszám az edzésen. Ebben a bajnoki szezonban kerültem be a szűk 12-es keretbe, és
néha már lehetőséget kapok a mérkőzések
végén. Eleinte izgultam a felnőttek között,
de most már úgy érzem, kezdek beleszokni.
Játszom az ASE U18 és U23-as csapataiban
is, és nagyon sokszor a hasznomra válik a
felnőttekkel végzett edzésmunka. Amióta
a felnőtt csapat közelében vagyok, és Bécó
bá (Schmidt Béla – a szerk.) is odafigyel rám,

kezdek beleszokni a „nagyok” kosárlabdájába. Gondolkodásban kellett sokat fejlődnöm, mert gyorsan kell döntéseket hozni.
Nagyon szeretek Pakson, jól érzem magam,
ide köt szinte minden.
Antóni Csanád: Bonyhádon született
1996. április 23-án, 2-3-as poszton játszik.
A Vak Bottyán Gimnázium 10. osztályos
tanulója. Az U16-os válogatott tagjaként
részt vett a bukaresti Európa-bajnokságon.
– Rendszeresen 2003-ban kezdtem el kosarazni, Pálfi Katalinnál. Nyár óta edzek
együtt folyamatosan a nagyokkal, sokat segít
a fejlődésemben, mivel nagyobb sebességgel
és más játékszisztémában játszanak. Ezért
fel kell pörgetnem magam, hogy tudjak alkalmazkodni a rutinosabb játékosokhoz. A
korosztályomban hármas poszton érzem
magam igazán otthonosan, de néha irányítót is játszom, ha kell. Szeretnék majd az NB
I-ben játszani, és ha úgy adódik, külföldön
is kipróbálnám magam. Persze ez nagyon
sok munka, de szeretem az edzéseket még
akkor is, ha atlétikázunk. A labdás edzéseket
és az erősítést nagyon kedvelem, a kosárlabda már az életem részévé vált.
(joko)

Előttük a jövő
Jórészt fiatal játékosokból áll az ASE NB I-es
férfi kosárlabdacsapatának kerete, de hárman még közöttük is fiatalnak számítanak.
A tehetséges játékosok egyelőre még csak
epizodisták, de néhány meccs végén, amikor lehetőséget kaptak, már megmutatták,
miért is látnak bennük fantáziát.
Czinger Zoltán: Nyíregyházán született
1993. augusztus 19-én, 215 cm magas, az
5-ös, center ponton játszik. Későn, 14 éves
korában kezdett el kosárlabdázni, előtte
úszott és zongorázott. Völgyi Péter korosztályos válogatott edző invitálására 2011
augusztusában igazolt Paksra, részt vett az
U20-as Európa-bajnokságon.
– Nem bántam meg egy percig sem, hogy
az ASE-hoz jöttem. A kezdetek óta nagyon
jól érzem magam Pakson, de azért nagyon
nehéz volt meghozni a döntést, hogy eljöjjek
otthonról. A tanulást a Vak Bottyán Gimnáziumban folytattam, tavaly érettségiztem. A
fejlődésem szempontjából nagyon jó helyre
kerültem, Schmidt Béla és Morgen Frigyes
is sokat foglalkozik velem egyénileg. A felnőtt csapatban a meccsek végén már többször kaptam lehetőséget, és az ASE U23-as
csapatában is játszom. A szezon végén lejár
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Tenisztorna

Paks vendégei lesznek
a természetjárók
Két jelentős paksi eseményt terveznek idénre a természetjárók.
Pakson indult a tájékozódási túraverseny-sorozat és a város ad
otthont a Villamosenergia-ipari
Természetbarát Találkozónak.
Előbbi márciusra, utóbbi júniusra esik majd, tudtuk meg Jakab
Alberttól. A Demeter Egyesület
és az ASE Természetjáró Szakosztálya szorosan együttműködik a programok szervezésében,
a tagság tekintetében is nagy az
átfedés. A bajnokság nyitóprogramja idén is a Bakancsos Atomkupa lesz. Évente kilenc versenyt
rendeznek, ebből legalább ötöt
kell teljesíteni, hiszen a legjobb
öt eredményt veszik figyelembe
az országos tájékozódási túraverseny-bajnokság sorozatában.
Egyéniben öt versenyből hármat
kell abszolválni. Tavaly három
csapat indult paksi színekben,
három különböző életkori kategóriában. Az A36-ban a Demeter, az A50-ben a Partosok
negyedik helyen végzett, míg az
A60-as korosztályban a Kokesz
és Mici nevű formáció, azaz Kókai Péter és Mihályi Zsolt győ-

Véradás
A Magyar Vöröskereszt paksi szervezete idei első véradó
napját január 29–30-án (keddszerda) 9.00–15.30 között tartja a Csengey Dénes Kulturális
Központban. 18 és 65 év közötti
személyeket várnak a véradásra,
mindenkit arra kérve, hogy jóllakottan, sok folyadékot fogyasztva
érkezzen! Szükséges tajkártya és
személyi igazolvány is.

zelmet aratott. Női egyéniben
Jakab Éva harmadik, férfi egyéniben Jakab Albert 11., Kókai
Péter 21. lett. Tavaly első ízben
hirdettek nyílt egyéni bajnokságot azok számára, akik nem a
profik között állnak rajthoz, ebben a kategóriában paksi siker
született Decsi Béla jóvoltából,
számolt be Jakab Albert. Hozzátette, hogy az országot eközben
keresztül-kasul bejárták, hiszen
volt forduló a Mecsektől a Visegrádi-hegységen át a Mátráig
az ország minden csücskében.
Mint kiemelte, ezeken a versenyeken meghatározott, de nem
túl gyors sebességgel kell haladni, a sorrendet a tájékozódási képesség dönti el.
A Villamosenergia-ipari Természetbarát Találkozó nem nyíltnak
meghirdetett verseny, de jóval
népesebb mezőny, rendre körülbelül ötszáz nevező jön össze.
Ezen a megmérettetésen, amelyet a múlt évben Szentendrén, a
terepi részét a Pilisben tartották,
szintén jól helytálltak a paksiak.
A női és a családi csapat egyaránt
első helyezést ért el, ezenkívül
Garázs kiadó
Paks, Építők útja 22. sz.
Részletes felvilágosítás:
Fonyó Ingatlan és Média Iroda
Tel: 06-70/310-8374,
e.mail: fonyo.lajos@t-online.hu

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

elhoztak a paksiak egy abszolút
harmadik helyezést, ami kiemelkedő eredménynek számít.
Jakab Albert azt mondta, jó szívvel buzdítja azokat, akik még
nem tették próbára magukat ebben a sportágban, kezdjék a paksi versenyen. A terepi megméretést az Ürgemezőn tartják majd,
ami nem tartozik a nehéz terepek közé, ehhez városismereti
verseny társul majd. Jakab Albert
mindazokat részvételre biztatja,
akik életükben valaha fogtak már
a kezükben térképet, tájolót.
Vida Tünde

Az új esztendő első paksi amatőr
teniszversenyére, az Újvilág Kupára 28 játékos nevezett. – A versenyzők többsége paksi, de jöttek
a régióból és még Veszprémből is.
A csarnokban két kemény borítású, míg a szabadban hat salakos
pálya áll rendelkezésünkre. Télen kettő-három, tavasztól őszig
öt-hat ilyen jellegű versenyt rendezünk, emellett a városi egyéni
bajnokságon is indulhatnak az
érdeklődők – mondta el Gulyás
Zoltán, a Paksi Sportegyesület Tenisz Szakosztályának szabadidősport-felelőse. A következő versenyt, az immár hagyományos 8.
Zöld Ferenc-emlékversenyt február 15-én rendezik a teniszcsarnokban.
efgé

A Magyar Államkincstár
Tolna Megyei Igazgatósága
rövid előadás során tájékoztatni kívánja a tisztelt érdeklődőket a
Magyar Államkincstár által forgalmazott állampapírok fajtáiról,
az aktuális kamatokról és hozamokról, az értékpapír-számlanyitás
feltételeiről, az értékpapír-forgalmazó rendszer újszerű elemeiről
(Webkincstár, Telekincstár, tartós befektetési számla, Startszámla,
euró alapú befektetési lehetőségek). Ingyenes számlanyitás és vezetés, 100% állami garancia tőkére, hozamra.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk a paksi Polgármesteri
Hivatalban január 31-én 16 órakor.

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Tel: 75/315-983
20/945-0992
834 m2-es közművesített
építési telek eladó
Dunaszentgyörgyön,
a Tolnai Lajos utcában.
Irányár: 3,2 millió.
Telefon: 20/9731-444

Pakson, az Öreghegy utcában
gyönyörű környezetben, 2005ben épült, korszerű, energiatakarékos családi ház eladó.
Amerikai konyhás, három
hálószobával, fedett terasszal,
garázzsal, alapterülete
120 négyzetméter.
Értékegyeztetéssel két paksi
lakásra cserélhető. Érdeklődni:
Fonyó Ingatlan Iroda
Tel.: 70/310-8374,
E-mail:fonyo.lajos@t-online.hu

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok
és koszorúk rendelése
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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

Háromszobás bátaszéki ház felújított tetővel,
nyári konyhával, présházzal, pincével és kerttel
6,5 millió forintért eladó.
Érdeklődni lehet a 06/20-209-60-45-ös telefonszámon.

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.

Álláshirdetés
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. két fő részére állást hirdet a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának telephelyén (Pakson) betöltendő
alábbi üzemeltetési mérnöki munkakörökre:
1.) Üzemeltetési tapasztalatok feldolgozása, hatósági kapcsolattartás, nemzetközi
szervezetekkel és külföldi partnerekkel való kapcsolat tartás, jelentések készítése,
oktatások elvégzése, valamint a létesítmény üzemeltetésének irányításában való
részvétel.
Az állás betöltéséhez gépész, vagy gépészeti ismeretekkel is rendelkező mérnöki
végzettséggel, és felsőfokú angol nyelvtudással rendelkező pályázók jelentkezését
várjuk.
2.) Biztonsági jelentések gondozása, biztonsági felülvizsgálatokkal kapcsolatos
feladatok ellátása, minőségfelügyeleti és minőségellenőrzési tevékenységben
való részvétel. Műszaki adatbázisok vezetése, valamint részvétel a létesítmény
üzemeltetésének irányításában.
Az állás betöltéséhez minőségirányítási ismeretekkel és felsőfokú angol nyelvtudással rendelkező mérnök jelentkezését várjuk.
A pályázat tartalmazza a jelentkező szakmai önéletrajzát, a diploma, egyéb
szakképesítések és a nyelvvizsga bizonyítvány másolatát. A pályázat beadási határideje 2013. február 8. A pályázatot Barnabás István üzemeltetési igazgatónak
címezve, e-mail-en kérjük benyújtani az alábbi címen: barnabas.istvan@rhk.hu.

