
– Ez a város olyan, mint a városvezetés, amilyenek mi, képviselők – vallja Kovács 
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Tizenkét témát tárgyalt feb-
ruári soros ülésén a képvise-
lő-testület: felülvizsgálta va-
gyongazdálkodási rendeletét, 
módosította a hivatal szmsz-
ét, illetve a védett épületek 
felújításának támogatásáról 
szóló szabályozást, döntött a 
közterület-felügyelet létreho-
zásáról és egy újabb európai 
uniós pályázaton való rész-
vételről. A városatyák első 
fordulóban véleményezték és 
elfogadták a 2013-as költség-
vetés tervezetet is. 

2013-ban először tartott mun-
karend szerinti megbeszélést 
a város képviselő-testülete. A 
napirend elfogadása előtt Tóth 
Ferenc kormánymegbízott meg-
köszönte a város segítségét a 
járási hivatal felállításában. 
Mint elmondta, Paks munkája 
példaértékű. A Tolna Megyei 
Kormányhivatal vezetője ezt 
követően bemutatta Szántóné 
dr. Novák Esztert, a Paksi Járási 
Hivatal vezetőjét, aki ismertette 
intézménye feladatait és műkö-
dését.  A napirend elfogadása 
előtti közérdekű észrevételek 
között Bordács József képvi-
selő azzal a kéréssel fordult a 
testülethez, hogy támogassák, 
Paks is csatlakozzon Potápi 
Árpád országgyűlési képviselő 
kezdeményezéséhez. Bonyhád 
polgármestere arra kérte fel az 
önkormányzatokat, hogy tűzzék 
ki a székely zászlót a hivatalokra 
és a középületekre, tiltakozva a 
román hatóságok eljárása ellen 
és szolidaritásunkat kifejezve a 
székelység iránt. A testület tagjai 
egyhangú igennel támogatták a 
kérést. 
A járási hivatalok és a Klebels-
berg Intézményfenntartó Köz-
pont felállításával feladatok ke-
rültek el az önkormányzattól, 
az átalakítás miatt megváltozott 
a polgármesteri hivatal és az 
önkormányzat oktatási intéz-
ményeinek dolgozói létszáma. 
Az engedélyezett keret kilenc 
intézményt érintően 429 főre 
módosult. A változásokról szóló 

tájékoztatót, melyre a költségve-
tés összeállításához volt szükség, 
elfogadták a képviselők. 
A tárgyalt napirendek között 
másodikként a város 2013-as 
költségvetése került teríték-
re. A megváltozott jogszabályi 
környezetben jelentős munkát 
igényelt a költségvetés-tervezet 
összeállítása. Több bizonyta-
lansági tényező is nehezítette 
az előkészítést, így például a 
járási hivatalok felállítása és 
az oktatási intézmények álla-
mi irányítás alá kerülése, ami 
miatt jelentősen csökkennek 
a személyi kiadások: kétmil-
liárdról egymilliárd forintra, 
tájékoztatott Hajdú János. Paks 
polgármesterétől megtudtuk 
azt is, hogy bizonyos adóne-
mek jelentősen megváltoztak: 
a központilag beszedett adók 
közül a személyi jövedelemadó 
eddig helyben maradó 8%-a, 
ami 500 millió forintot jelentett 
Paksnak, most az állami költ-
ségvetést gyarapítja, és jelentős, 
100 milliós bevételcsökkenést 
jelent az is, hogy a gépjármű-
adó 100%-a helyett csak 40% 
marad helyben. Pozitív válto-
zás viszont, tette hozzá, hogy 
az úgynevezett adóerőképesség 
miatti elvonást eltörölték, en-
nek révén 600 millió forint 
maradhat Pakson. A bevételek 
biztosan tervezhetők, hiszen a 
szabályozási háttér biztosított, 
a kiadásokat a szokásos módon 
állították be, és a maradéknál 
számolnak csak fejlesztés-
sel. 5-600 millió forint szabad 
pénzeszköz van a költségvetés-
ben úgy, hogy a tartalékokkal 
és a pénzmaradvánnyal nem 
számolnak a tervezetben. Ez 
utóbbi tételek költségvetésbe 
vonásáról a testület a második 
fordulós tárgyaláskor dönt, 
tudtuk meg Hajdú Jánostól. A 
városvezető tájékoztatása sze-
rint így mintegy másfél milli-
árd forint fejlesztésre fordítható 
forrás lesz 2013-ban. 
A testület döntött hét önkor-
mányzati tulajdonú ingatlan 
értékesítéséről is. A határozat 

előkészítésénél a gazdasági bi-
zottság ülésén javaslat született 
a vagyongazdálkodási rendelet 
módosításáról. Ebben a ren-
deletben szabályozzák többek 
között a működéhez nem szük-
séges vagyon hasznosításának 
szabályait. A rendszerváltozás-
kor nagyon sok külterületi rét, 
szántó és erdő került az állam-
tól önkormányzati tulajdonba, 
ezeket alapvetően bérletként 
hasznosítják. Időnként, amikor 
nincs ok a tulajdonban tartásra 
és vételi szándék jelentkezik, ki-
jelölik értékesítésre. Most Biritón 
és Cseresznyésben jelöltek ki hét 
ingatlant három érdeklődő szá-
mára. Ennek kapcsán merült 
fel, hogy módosítani kell a sza-
bályozást akként, hogy ha egy 
ingatlanra vételi szándék je-
lentkezik, akkor a kijelölés után 
ezentúl 15 napra kifüggesztik a 
döntést, hogy másoknak is le-
gyen módja ajánlatot tenni. Ha 
nem érkezik vásárlási szándék, 
akkor a független értékbecslő 
által ajánlott áron el lehet adni 
az ingatlant, ha érkezik más 
ajánlat, akkor nyilvános árve-
rést kell rendezni. 
Ismét lesz Pakson közterület-
felügyelet, határoztak a képvi-
selők. A felügyelet létrehozá-
sára törvény ad felhatalmazást. 
Hajdú János polgármester in-
doklásában elmondta: a pak-
siak alapvetően jogkövetőek, 

vigyáznak az utcabútorokra, 
parkokra, de a hétvégi diszkók 
után rendre találkozni olyan 
rongálásokkal, amelyeknek a 
megelőzésére nincs a rendőr-
ségnek kapacitása. 
– Mindnyájunk érdekében 
érdemes létrehozni a közte-
rület-felügyeletet – mondta. 
A jogszabályok széles jogkört 
biztosítanak a testület számára, 
megfelelő képzéssel, egyenru-
hával és fegyverrel való ellá-
tásuk is a feltétele a szervezet 
létrehozásának. A közterület-
felügyelet felállításának elő-
készítésével dr. Blazsek Balázs 
jegyzőt bízta meg a képviselő-
testület július 1-jei határidővel. 
Ismét kiírta pályázatát a 
Pákolitz István Városi Könyv-
tár igazgatói munkakörére a 
testület. Az első felhívásra két 
jelentkezés érkezett, ám egyik 
pályázó sem felelt meg a feltéte-
leknek. Az újabb kiírás szerint 
május elsejétől tölthető be az 
intézményvezetői poszt. 
Az ülés végén a képviselő-tes-
tület elfogadta a helyi védett 
épületek felújításának támoga-
tásáról szóló rendelet módo-
sítását is. A grémium minden 
évben a költségvetési rendele-
tében állapít meg egy bizonyos 
keretet erre a célra. A támoga-
tás módja: 50  kölcsön és 50% 
vissza nem térítendő juttatás. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Döntés után

Bordács József képviselő javaslata alapján Paks is csatlakozott az 
országos felhíváshoz, székely zászló lobog a városháza bejárata 
felett. „… jó látni és érezni, hogy ilyen súlyos pillatatokban nem 
vagyunk egyedül. (…) A román hatóságok csak azt érik el kije-
lentéseikkel és cselekedeteikkel, hogy még magyarabbnak, még 
székelyebbnek érezzük magunkat… A kézdivásárhelyi emberek 
nevében is köszönöm, hogy úgy érezték, véleményt kell nyilváníta-
niuk a székely zászló ügyében.” – köszönte meg Paks város gesztusát 
Bokor Tibor, testvértelepülésünk, Kézdivásárhely polgármestere.
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430 millió forint összköltsé-
gű beruházás valósulhat meg 
a városban annak a pályázat-
nak köszönhetően, amelyhez 
a szükséges 15%-os  önrészt 
biztosította döntésével a kép-
viselő-testület. Az európai 
uniós forrás felhasználásával 
napelemek kerülhetnek a leg-
több önkormányzati tulajdo-
nú épületre. 

Elektromos energia termelésére 
használatos napelemeket helyez-
nek ki sikeres pályázat esetén 
Paks középületeire. A pályázatot 

két módon lehet benyújtani, 50 
millió forint alatti, illetve feletti 
bekerülési költségű beruházás-
ként. A kisebb intézmények az 
alacsonyabb csomagra önál-
lóan jelentkeznek, a nagyobb 
intézmények helyett az önkor-
mányzat pályázik. Már zajlik a 
feltételként megszabott műszaki 
dokumentációk összeállítása, 
a munkában a város főépítésze 
is részt vesz, hiszen fontos cél, 
hogy a berendezések ne ront-
sák a városképet. A pályázatban 
szinte valamennyi önkormány-
zati intézmény: a polgármesteri 

hivatal, a Csengey Dénes Kul-
turális Központ, az Idősek Ott-
hona és Gondozóháza, a Bóbita 
Bölcsőde, az iskolák közül a II. 
Rákóczi, valamint a Bezerédj; 
a Napsugár, a Benedek Elek 
Óvoda tagintézményei vesznek 
részt. Paks 85 százalékos, 366 
millió forint értékű állami támo-
gatást kíván elérni a napelemek 
beszerzésére és felszerelésére. 
A szükséges 15 százalékos, 64 
millió forintos önrészt februári 
ülésén biztosította döntésével a 
képviselő-testület. 

-dsz-

Az óvodák tetejére napelemek is kerülhetnek

Fogadóóra

Napelemekre pályáznak

(Folytatás a 2. oldalról)
Egyénenként és pályázatonként 
határozható meg a támogatás 
mértéke, a cél, hogy vonzó le-
gyen a tulajdonosoknak. Érde-
künkben áll, hogy a műemlék 
jellegű és védett épületek meg-
maradjanak eredeti szépségük-
ben, de ezek felújítása drágább, 
mint a hagyományos építésű 
házaké, ezért biztosítják a le-
hetőséget, hangzott el a tesületi 
ülésen.   
Hajdú János polgármester a 
téma tárgyalásakor arról is tájé-
koztatott, hogy idén is szerepel 
a testület tervei között a hagyo-
mányos technológiával épített 
és a panelépületek energiataka-
rékos felújítását célzó pályázat 
megjelentetése. 
Az épületenergetikai felújítást 
segítő támogatások mintegy tíz 
éve működnek a városban. A 
2800 lakótelepi lakásnak több 
mint 70 százaléka újult már meg 
önkormányzati és állami támo-
gatással, a hagyományos szer-
kezetű épületeknek pedig közel 
20 százaléka korszerűsödött 
ezen források felhasználásával. 
A költségvetés első fordulójában 
erre a célra 50-50 millió forintot 
különítettek el, a végleges ösz-
szegről a második fordulóban, 
illetve a pályázatok számához 
igazodva határoznak. A lehe-
tőség népszerűségét jelzi, hogy 
tavaly két nap után le kellett állí-
tani a pályázatot és a támogatási 
összeget százról kétszázmillió 
forintra emelték a jelentkezők 
nagy száma miatt. 

Dallos Szilvia

Az önkormányzati képviselők 
minden hónap utolsó hétfőjén 
tartják fogadóórájukat, legkö-
zelebb február 25-én. Barna-
bás István 16 órától a Bezerédj 
iskolában, Bordács József  17 
órától a PSE-klubházban, Csa-
jági Sándor, Leber Ferenc alpol-
gármester és dr. Nagy Tibor 16 
órától a Csengey Dénes Kultu-
rális Központban várja az ér-
deklődőket. Kern József 16 órá-

tól a polgármesteri hivatalban, 
Ulbert Sándor szintén 16 órától 
Villany utcai irodájában tart-
ja fogadóóráját. Hajdú János 
polgármester minden hónap 
első keddjén 14 órától, előzetes 
bejelentkezés alapján fogadja 
a hozzá fordulókat, Tell Edit 
alpolgármester minden hónap 
második keddjén 14 órától vár-
ja a polgárokat, itt szintén beje-
lentkezés szükséges.
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Pakson és Szekszárdon teljesít 
majd szolgálatot az a hét tűz-
oltó, aki még szeptemberben 
kezdte meg tanulmányait az 
új egységes belügyi moduláris 
képzés keretein belül. Tavaly 
szeptember óta a leendő tűz-
oltóknak kétlépcsős képzésben 
kell részt venniük, ami egy há-
rom hónapos rendészeti alapo-
zó modulból és egy két hóna-
pos tűzoltó szakképzésből áll. 
Az első három hónapban a fizi-
kai és alaki képzésen túl a rend-
védelmi szervek működésével 
is ismerkednek, tájékoztatta 

lapunkat Boros Brigitta, a Tol-
na megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság sajtóreferense. A 
képzés ezen részét az újoncok 
valamelyik rendvédelmi szak-
iskolában végzik. Ezt követően, 
a sikeres záróvizsgák után a kö-
vetkező két hónapot a Kataszt-
rófavédelmi Oktatási Központ-
ban töltik. Tanulmányaikat már 
befejezték, jelenleg a záróvizs-
gákon adnak számot az elmúlt 
fél év során megszerzett tudá-
sukról. A most végzett tűzoltók 
közül öten Szekszárdon, ketten 
pedig Pakson teljesítenek majd 

szolgálatot, ezzel is csökkentve 
a meglévő állomány terhelését. 
– Hamarosan mindkét fiatal 
szolgálati csoporthoz kerül, és 
azonnal élesben kezdheti meg 
munkáját a paksi tűzoltóság-
nál – árulta el lapunknak Bán 
Attila, a katasztrófavédelem 
paksi kirendeltségének vezető-
je hozzátéve, hogy az újonnan 
érkezők mellett mentorok is 
lesznek, akik segítik őket a be-
illeszkedésben. 
Lánglovag nem akárki lehet, 
tájékoztatott Boros Brigitta. 
Tűzoltónak az a 18. életévét be-

töltött cselekvőképes, állandó 
belföldi lakóhellyel rendelkező 
magyar állampolgár jelent-
kezhet, akinek kifogástalan az 
életvitele, büntetlen előéletű, 
és a rendfokozati állomány-
csoporthoz megfelelő iskolai 
végzettséggel rendelkezik. Ha 
ezek a feltételek megvannak, 
szigorú orvosi, pszichikai, fizi-
kai alkalmassági vizsgálaton is 
meg kell felelni. Február 4-én 
újabb tizenegy hallgató kezdte 
meg tanulmányait, ők júliustól 
állhatnak majd szolgálatba Tol-
na megyében.                        MD 

209 millió forintot nyert a Pe-
tőfi és a Csárda utca mögötti 
partfal stabilizációjának foly-
tatására a paksi önkormányzat. 
Az Új Széchenyi Terv keretében 
megvalósuló támfalépítés nyá-
ron kezdődik, a befejezési ha-
táridő 2014. július 31. 

Néhány hete írta alá a város az 
újabb támfalépítést segítő támo-
gatási szerződést. A pályázat 95 
százalékos forrást biztosít a közel 
220 millió forint összköltségű 
beruházásra. Az újabb program 
során Dunakömlődön a Csárda 
utca 2–15. szám mögött, illetve a 
paksi Petőfi utca 9. számú ingat-

lanon, a Csonka köz alatt folyik 
majd partfal-stabilizáció össze-
sen 156,2 méter hosszan. A tám-
fal megépítése mellett a projekt 
része a partfalat gyengítő pincék 
feltárása, tömedékelése vagy 
megerősítése is, megteremtve az 
ott élők biztonságát, a területen 
található közművek védelmét. A 
tervek készen állnak, a kivitelező 
kiválasztásának folyamata is rö-
videsen elindul. 
Legutóbb a Deák Ferenc utcában 
készült támfal. A védművet 2012 
májusában adták át, megépítésére 
290 milliós támogatást kapott az 
önkormányzat, az összeg a mun-
kálatok 85%-át fedezte.            -dsz-

Törvényi változás miatt kellett 
újraszervezni a helyi védelmi 
bizottságokat, a paksi alakuló 
ülését február 13-án tartották. 
Az új alaptörvény elfogadását 
követően a védelmi igazgatás 
szervezeti és feladatrendsze-
rében is jelentős változásokat 
hoztak a sarkalatos törvények 
és a védelmi igazgatást szabá-
lyozó rendeletek. Megváltozott 
a közigazgatás, ezen belül az ál-
lamigazgatás rendszere is, ami-
hez igazodva újraszabályozták 
a védelmi igazgatás területi és 
helyi szintű feladatait és a védel-
mi igazgatást ellátó szervezetek 
jogállását, illetékességét. Mivel 
január 1-jétől a helyi védelmi 
bizottság elnöke a járási hivatal 
vezetője, a helyi védelmi bizott-
ságok új összetételben álltak fel, 
illetékességi területük megegye-
zik a járásokéval. 
A helyi védelmi szervezet a 
megyei védelmi bizottság irá-
nyítása alatt működő közigaz-
gatási szerv, amelynek feladata 
illetékességi területén irányítani 
és összehangolni a honvédelmi 
felkészüléssel kapcsolatos helyi 
feladatok végrehajtását. A feb-
ruár 13-i alakuló ülésen elfo-
gadták a szervezeti és működési 

rendet, a 2013-as munka- és 
feladattervet, és tájékoztatták a 
megjelenteket a változásokról. 
A bizottságok az alakuló ülést 
követően hozzáláttak az illeté-
kességi területükre vonatkozó 
intézkedési terveik elkészítésé-
hez, szakmai munkacsoportjaik 
megalakításához, illetve felké-
szítő foglalkozást fognak tartani 
a települések polgármestereinek 
és a munkacsoportoknak. A vé-
delmi bizottság elnöke Szántóné 
dr. Novák Eszter, a Paksi Járási 
Hivatal vezetője, a honvédelmi 
feladatok tekintetében alelnöke 
Szabó István alezredes, a Kato-
nai Igazgatási és Érdekvédelmi 
Iroda katonai igazgatási össze-
kötője, a katasztrófák elleni vé-
dekezés tekintetében pedig Bán 
Attila tűzoltó alezredes, a Tol-
na Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Paksi Katasztrófa-
védelmi Kirendeltségének veze-
tője. A bizottság tagjai dr. Kuti 
István, a Paksi Rendőrkapitány-
ság vezetője, dr. László Eszter, 
a Paksi Járási Népegészségügyi 
Intézet járási tiszti főorvosa és 
Nagy Zoltán ezredes, a Tolna 
Megyei Kormányhivatal Védel-
mi Bizottságának titkára.   

Kohl Gyöngyi

Beosztott tűzoltókkal bővült az állomány

Újabb támfalak 
épülnek Pakson  
és Dunakömlődön

Újraalakultak a  
védelmi bizottságok
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Január elsejétől nem viselheti 
közterület olyan személy nevét, 
aki a XX. századi önkényuralmi 
politikai rendszerek megala-
pozásában, kiépítésében vagy 
fenntartásában részt vett, illetve 
olyan kifejezést vagy szerve-
zet nevét, amely a XX. századi 
önkényuralmi politikai rend-
szerre közvetlenül utal, döntött 
az országgyűlés. Az önkor-
mányzatoknak jogszabályban 
rögzített kötelezettsége az ilyen 
jellegű utcanevek megváltoz-
tatása, mint ahogy cégek, in-
tézmények, civilszervezetek és 
sajtótermékek sem viselhetnek 
ezentúl diktatórikus múltra uta-
ló nevet. Pakson ugyan a rend-
szerváltás utáni első ciklusban 
már éltek a névváltoztatás le-
hetőségével – így lett az egykori 
Marx tér Szent István, a Nov-
ember 7 Újtemplom utca, Le-
nin pedig Deák Ferenc –, még 
mindig közel tíz olyan utca van 
a városban, ami a XX. század 
önkényuralmi rendszereihez 
köthető. Ilyen például a Wiede-
mann Antal, a Takács György és 
a Szabó Erzsébet, ők mindhár-
man az 1919-es kommunista 
direktórium paksi tagjai voltak. 
A kommün bukása után a tisz-
ti különítményesek kivégezték 
őket. Alpári Gyula 1919-ben a 
sajtódirektórium vezetője volt 
és számos tisztséget töltött be a 
nemzetközi munkásmozgalom 
több szervezetében. Pakson 

szintén megtalálható az Április 
4 utcanévvel együtt a Ságvári 
Endre is, utóbbi megítélése kap-
csán számtalan kérdés merült 
fel az elmúlt években és halála 
körülményeit illetően is komoly 
vita alakult ki. (Ságvári csend-
őrökre lőtt, majd a velük vívott 
tűzpárbajban vesztette életét. 
Kristóf Lászlót, akit 1959-ben 
Ságvári lelövéséért halálra ítél-
tek, 2006-ban a Legfelsőbb Bí-
róság rehabilitálta.) Az elmúlt 
rendszerhez köthető utcanevek 
között a Zalka Máté is megtalál-
ható, amelynek névadója 1919-
ben partizáncsoportot alapított 
Oroszországban, valamint Rajk 
László, aki belügyminiszteri mi-
nőségében létrehozta az ÁVO-t.
– A jogszabályi megfelelés érde-
kében Paks Város Önkormány-
zata is elkezdte áttekinteni az 
illetékességi területén lévő föld-
rajzi neveket és nyolc esetben 
merült fel annak a szükségessé-
ge, hogy az elnevezéseken vál-
toztatni kell. Ezek kapcsán, mi-
vel a törvényalkotó lehetőséget 
ad rá, az önkormányzat kikéri 
a Magyar Tudományos Akadé-
mia állásfoglalását – mondta el 
lapunknak dr. Blazsek Balázs 
címzetes főjegyző. A tudo-
mányos, szakmai szempontú 
vizsgálatot az MTA Bölcsészet-
tudományi Kutatóközpontja 
végzi el 30 nap alatt. Ezután a 
kommunista nevekről telepü-
lésenként egyedi döntést kell 

hozni, ez a helyi önkormányza-
tok képviselő-testületeinek fel-
adata. – A névváltoztatás kap-
csán felmerültek már ötletek, 
a lehetőségek között szerepel 
több virágnév, de híres paksiak 
közül is választani lehet majd 
és kikérik a lakosság vélemé-
nyét is – emelte ki a főjegyző, 
hozzátéve, hogy erről legkoráb-
ban tavasszal születhet döntés. 
Névmódosítás esetén értesíteni 
kell a közüzemi szolgáltatókat, 
a postát, a Gemenc Volánt és 
a földhivatalt, valamint tájé-
koztatni a járási hivatalt. A ja-
nuárban életbe lépett törvény 
kitér arra is, hogy az utcanév-
változás költségei a lakosságot 
ne terheljék, vagyis a hatósági 
igazolványok cseréje ingyenes 
legyen. Így például a személyi, 
a vállalkozói igazolvány vagy a 
forgalmi engedély cseréje ille-
tékmentes, ugyanakkor ez nem 
terjed ki az utcanévtáblák cse-
réjének költségére. Újságunk 
korábban ugyanezzel a témá-
val kapcsolatban két Ságvári 
utcabeli lakót is megkérdezett. 
Egyikük támogatta az utca ne-
vének megváltoztatását, még ha 
az költséggel járna is. Egy má-
sik utcabeli viszont úgy gondol-
ta, már régóta ezt a nevet viseli 
az utca, nincs vele problémája, 
mindenki így szokta meg, és az 
átíratással járó esetleges költsé-
geket sem viselné szívesen. 

Matus Dóra

Az elszegényedés problé-
májára hívták fel a döntés-
hozók figyelmét a Munkát, 
kenyeret! tiltakozó akció 
menetének résztvevői. A dél-
baranyai Sellyéről indult, az 
Országházhoz tartó mint-
egy két tucat hátizsákos 
demonstráló majd’ 300 ki-
lométeres útja Pakson is át-
vezetett.

– Azért indultunk Budapest-
re, hogy lássa az ország és az 
Országgyűlés, hogy mi, romák 
is dolgozni akarunk. Nem ala-
mizsnát kérünk, hanem tisz-
tességes bért. Nem 22850 és 47 
ezer forintot, hanem minimál-
bért, mert az ugyanúgy jár ne-
künk, mint a többieknek. Én 
nemcsak Sellyét, de a romákat 
is képviselem – hangsúlyozta 
Bogdán Sándor, az éhségme-
net résztvevője. A demonst-
rációt a Közmunkás Szakszer-
vezet és a „Munkát, kenyeret!” 
Egyesület szervezte, hozzájuk 
csatlakozott támogatóként a 
Magyar Szocialista Párt. A 
paksi sajtótájékoztatón He-
ringes Anita, az MSZP helyi 
szervezetének elnöke röviden 
vázolta a kormány foglalkoz-
tatáspolitikájának alapvető 
hibáit. 
– A gazdaság fellendítése csak 
úgy fog sikerülni, ha a magán-
szektort erősíti a kormány. Eb-
ben a szektorban ma a bérek 
és a foglalkoztatottak száma 
is folyamatosan csökken, ami 
alapvető probléma. A munka-
nélküliségi számadatokat az 
Orbán-kormány a közmunká-
sok foglalkoztatásával próbál-
ja egyensúlyban tartani – fo-
galmazott a pártvezető. Nem 
ez volt az egyedüli éhségmenet 
az országban, nyolc település-
ről indultak demonstrálók Bu-
dapestre, hogy február 11-re, a 
tavaszi ülésszak kezdetére a 
Parlament elé érjenek.

Faller Gábor 

Kötelező lesz a keresztelő Pakson is 
megállt 
az éhségmenet
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Félidőben
Kovács Sándor már a harmadik ciklusban 
dolgozik a város vezető testületében a Paksi 
Lokálpatrióták Egyesülete színeiben. – Párt-
érdekektől elhatárolódva, civil kontrollként, 
a városért akarnak tevékenykedni – ígérte a 
választásokon. 

A dunakömlődi születésű Kovács Sándor 
2002-ben, a Paksi Lokálpatrióták Egyesületé-
nek megalakításakor döntött úgy, hogy aktív 
részesévé válik a helyi közéletnek. 
– Azt gondoltuk, hogy kreatív, sikeres vál-
lalkozóként a város javára fordíthatjuk tudá-
sunkat, tapasztalatunkat. Mi, alapítók sikeres 
életutakat, eredményeket tudtunk felmutatni, 
és hittünk abban, hogy ez a városnak jó lesz. 
Azóta is azt vallom: ha olyan emberek ülnek a 
városvezetésben, akik az élet egyéb területein 
is sikeresek, akkor ez a település javára válhat. 
Nem sikerült mindent megvalósítani, amit sze-
rettünk volna, de sok tapasztalatot szereztünk 
– idézi fel helyi politikusi pályafutásának kez-
detét Kovács Sándor. 
– Az első önkormányzatban töltött ciklus után, 
mely igencsak viharos időszak volt, volt mit 
tenni. Büszke vagyok arra, hogy a részönkor-
mányzatok felállításának ötlete, megszerve-
zése a nevemhez fűződik, mint ahogy az is az 
én eredményem, hogy a részönkormányza-
tok a mai napig tízmillió forintos éves keret-
ből gazdálkodhatnak. Bizottsági elnökségem 
alatt alakultak ki a közösségi házak. Emellett 
a városépítő bizottságban is fontos munkát 
végeztünk, az önkormányzattal és a műszaki 
osztállyal mindig jó volt az együttműködés, 
észérvek alapján születtek a döntések – folytat-
ja a képviselő. Volt, hogy egyéni képviselőként, 
volt, hogy listáról bejutva dolgozott a képvi-
selő-testületben. Az érzés talán más, meséli, 
hiszen nagy dolog megnyerni egy körzetet és 
megint más listáról bejutni. – Arra voltam 
büszke, hogy nem volt semmiféle pártpecsét 
a homlokomra ütve, én mint Kovács Sándor, a 
lokálpatrióta nyertem a körzetemben. Az utób-
bi két ciklusban az országos politika döntött a 
paksi választásokon is, ezért 2010-ben már 
nem tudtam egyéni képviselőként bekerülni a 
testületbe. Listáról bejutva, egyedüli lokálpat-
riótaként lettem a grémium tagja, a civil kont-
rollhoz egy szavazat kevés. A munka, ha valaki 
komolyan veszi, ugyanaz listásként és egyéni 
képviselőként is, de ehhez az kell, hogy lehe-
tőséget adjanak. Ha olyan feladatokat kap egy 
képviselő, amihez nem igazán ért, vagy nem 
tud benne döntéseket hozni, akkor súlytalanná 
válik. Az előző ciklusban három bizottságban 
dolgoztam. Most a jogi, ügyrendi és pénzügyi 
bizottság egy tagja vagyok, ami mindig a körön 

kívüliek helye volt. A tudásomat itt nem tudom 
hasznosítani – tudtuk meg a képviselőtől. 
A lokálpatriótákról mostanában kevesebbet 
hallani, de ez nem azt jelenti, hogy nem dol-
goznak, mondja elnökük. – Az alakulás után 
lemorzsolódott néhány ember, aki nem talál-
ta meg a számítását a szervezetben. 2006 óta 
ugyanaz a tagság: becsületes, paksi civil embe-
rek. Céljuk, hogy a lehetőségekhez mérten ten-
ni tudjanak a városért. Nem akarják fenekestül 
felforgatni, nem akarják Paksot saját arcukra 
formálni. Viszonylag sűrűn találkozunk, meg-
beszéljük a dolgainkat, egyeztetjük közös ter-
veinket – mondja vezetőjük.
Paks számára fontos és jelentős beruházások 
zajlanak a városban a 2010–14-es ciklusban: 
a szennyvíztelep, a hulladéklerakó, a támfal és 
a cseresznyési erdei iskola építése is a sikeres, 
jól működő pályázati politikának, az uniós 
támogatásoknak köszönhető, emeli ki a kép-
viselő. A gyógyfürdőről szólva, amely teljes 
egészében saját erős projekt, még nem látha-
tó a finanszírozhatóság, az indulást követően 
majd kiderül, hogy működtethető-e gazdasá-
gosan, teszi hozzá. – Nyugalom, kiszámítha-
tóság jellemzi Paksot, de ez egy kormányzati 
döntéssel bármikor megváltozhat – fogalmaz 
Kovács Sándor, aki szerint a paksi vállalkozók 
tehetségesek, több munkalehetőséget kellene 
biztosítani számukra.  
Bár Paks folyamatosan fejlődik, az ipar tekin-
tetében egy lábon áll a város, rótta fel hibaként 
néhány éve Kovács Sándor. Azóta, bár meg-
épült egy inkubátorház, és már negyven vállal-
kozás működik az ipari parkban, a helyzet nem 
változott, mondja. A Paksi Ipari Park Kft. új 
vezetője nagyon szépen teszi a dolgát, fejlődik a 
park, de az itt befektető vállalkozások nagy ré-
sze továbbra is az atomerőműre támaszkodik. 
Ebben a városban van egy nagyon széles réteg, 
amelyik számára munkahelyet kellene terem-
teni, hiszen a nőknek és az atomerőműben 
nem alkalmazható végzettségű munkásoknak 
is meg kell tudniuk élni Pakson. 
– Remélem, az új inkubátorház el fogja látni a 
feladatát és segíti a kezdő vállalkozások meg-
erősödését, hogy azok komoly munkaerő-fel-
vevővé válhassanak a városban – hangsúlyozza. 
Kovács Sándor, aki szerint a civil munkában 
sokszor nincs köszönet, a Paksi Iparos és Vál-
lalkozói Kör örökös tiszteletbeli elnöke. A szer-
vezet első évtizede a felfelé ívelés, a csúcsra jutás 
időszaka volt, meséli az alapító, akinek a nevé-
hez fűződik a Lussonium Díj megalapítása is. 
Tíz év után döntött úgy, hogy lemond az elnöki 
posztról, hiszen nem tud már többet kihozni 
a közös munkából. Az új elnökség elhivatott, 
sokat dolgozik, de Kovács Sándor véleménye 
szerint csak új ötletekkel lehet ismét pezsgést 
vinni a körbe. Az iparoskör a helyi vállalkozók 
tükre, ezért fontos a szakmaiság erősítése is, te-

szi hozzá. Ahogy azt a képviselő kihangsúlyoz-
za, a civil élet jelentős Pakson, a szervezetek, 
egyesületek munkájának fontos szerepe van 
a város fejlődésében. Támogatásuk megfelelő, 
amit ő hiányol, az az önállóság, hiszen a kreatív 
civil embereknek nagyobb mozgástérre lenne 
szükségük.  
Kovács Sándort nem állítják meg a választók 
úton-útfélen, de a város ügyei gyakorta szóba 
kerülnek beszélgetései során. Listás képviselő-
ként nem tart fogadóórákat.  Nincs olyan po-
zícióban, hogy segíteni tudjon, mégis az elmúlt 
két évben többször keresték meg különböző 
ügyekkel. A hozzá fordulókat továbbküldi az 
önkormányzat és a körzetek képviselői felé. 
– Ez a város olyan, mint a városvezetés, ami-
lyenek mi, képviselők. Mivel reflektorfényben 
élünk, példát kell mutatnunk. Úgy kell dolgoz-
nunk, hogy Paks jól működő, igazi kisvárosi 
hangulatot árasztó település legyen, hiszen mi 
adjuk a mintát. Ha mi, városvezetők vállaltuk 
ezt a pozíciót és valóban tenni akarunk a tele-
pülésért, akkor még élhetőbbé lehet tenni. 
Az atomerőmű tervezett bővítése és az üzem-
idő-hosszabbítás komoly lehetőség. Ha ezt a 
város kihasználja, jelentős előrelépést hozhat, 
és itt nem csupán az adóbevételről és a mun-
kahelyekről kell beszélni, mondja a képviselő. 
Sok olyan vállalkozás és szolgáltató erősödhet 
meg, amelyik eddig éppen csak működött és 
újak is megtelepedhetnek. – Érdekes helyzet 
– hívja fel a figyelmet Kovács Sándor – hogy 
egy ilyen jó anyagi lehetőségekkel gazdálkodó 
településen, ahol az emberek nagy része biztos 
egzisztenciával rendelkezik, miért kell sok-sok 
kilométert utazni azért, hogy egy jól felszerelt 
üzletközpontban vásárolhassanak vagy beülje-
nek egy modern moziba, hiszen egy hatezres 
osztrák faluban mindez megtalálható. A város, 
ha jól használja ki az atomerőmű-fejlesztésben 
rejlő potenciált, sikertörténet részese lehet. 
– Az erőműbővítéssel ismét 4-5 ezer ember ér-
kezik, ez problémákat vethet fel, de a városnak 
ezt meg kell tudni oldania. Aki az elmúlt har-
minc évben jött, az már paksinak érzi magát, 
tenni akar ezért a városért, és részese akar lenni 
Paks mindennapjainak. Az új betelepülőknek 
is meg kell adni ezt a lehetőséget – hívja fel a 
figyelmet Kovács Sándor.                                -dal-
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Számos kérdés érkezett szerkesztőségünk-
höz az új szemétszállítási rendszerrel kap-
csolatban.  A felvetésekre a városháza és 
a hulladékgazdálkodási cég munkatársai 
válaszoltak.

– Honnan tudhatom meg, mikor viszik el a 
házam elől a különválogatott, hasznosítható 
hulladékot? Melyik napszakban kell kitennem 
a zsákot (későbbiekben az új kukát)?
– A válogatott, hasznosítható hulladék el-
szállítása minden páros héten történik, a 
háztartási vegyes (kommunális) hulladék 
elszállításával megegyező napon, de az-
zal nem azonos időben. A reggel kirakott 
gyűjtőedény (jelenleg zsák) elszállítására 
legkésőbb délután négy óráig sor kerül.
– Ezután mindig zsákba kell gyűjtenem a vá-
logatott szemetet?
– Nem. 2013 márciusától a zsákokat felváltják 
az új, kékfedeles kukák. A családi házas öve-
zetben minden háztartás térítésmentesen kap 
a már meglevő kuka mellé egy újat, a társas-
házaknál pedig a már meglevő nagy konténe-
rek mellé kerülnek ki az újak, amelyekbe az 
elkülönítetten gyűjtött hulladékot kell tenni.
– Egybegyűjthetem, vagy külön kell válogat-
nom fajtánként a hulladékot?
– A zsákokban, és márciustól az azokat felvál-
tó új kukában, illetve konténerben együtt kell 
gyűjteni a papír-, műanyag- és fémhulladékot, 
az előírásoknak megfelelően: tisztán, szárazon.
– Tényleg tisztára mosva, szárítva kell gyűjte-
nem a műanyag- és fémhulladékot?
– Igen, a műanyag- és fémhulladékot min-
dig kiöblítve, a szennyeződésektől meg-
tisztítva kell gyűjteni. A leghatékonyabb 
(költség- és energiakímélő) megoldás, ha 
a mosogatáshoz használt vízben öblítjük el 
ezeket.
– Eddig külön gyűjtöttem a papírt, a fémet és 
a műanyagot, most miért öntsem őket egybe?

– Korábbi tapasztalataink szerint a hulla-
dékgyűjtő-szigeteken elhelyezett konténe-
rekbe vegyesen kerültek a hulladékok, így 
korábban is szükség volt a szétválogatásukra. 
Az új rendszerben a hasznosítható hulladék 
elszállítása háztartásonként történik. Gazda-
ságosabb a szállítás, majd a kézi válogatás, 
mint az elkülönítetten, külön válogatott pa-
pír-, műanyag- és fémhulladék fajtánkénti 
begyűjtése.
– Mi lesz az elkülönítetten gyűjtött hulladék 
sorsa?
– A helyi válogatóban anyagfajtánként kü-
lönválogatják, préselik, majd bálázzák. A 
bálákat különböző újrafeldolgozó üzemekbe 
szállítják, ahol a műanyagból a másodfel-
használás során fóliát, újabb műanyag pa-
lackokat, virágládákat, csöveket készítenek, a 
papírból csomagolópapírt, füzetet, papírtás-
kát stb. gyártanak.
– Eddig a gyűjtőszigetre vittem a „szemetet”, 
azok a konténerek is megmaradnak?
– A korábban kialakított gyűjtőszigeteken 
csak az üveghulladék elhelyezésére alkalmas 
konténerek maradnak. Az italos üvegeket 
(fehér, barna, zöld), befőttes, lekváros, bé-
biételes üvegeket továbbra is kitisztítva kell 
ezekbe az üveggyűjtő konténerekbe tenni.
– Nem elég a zsák, amit kaptam. Hol tudok 
újat igényelni?
– A DC Dunakom Kft. Kölesdi úti ügyfél-
szolgálati irodájában igényelhető pótzsák.
 Amennyiben elfogyott a korábban kapott 
zsák, kihelyezhető-e más zsákban az újra-
hasznosítható hulladék a házhoz menő gyűj-
tés során? 
– Igen, amíg az új kukák meg nem érkeznek, 
a saját zsákban elkülönítetten gyűjtött, hasz-
nosítható hulladék (egy alkalommal több 
zsák is) elszállításra kerül.
– Ha két szállítás között megtelik majd az 1100 
literes (új) konténer, kérhető-e az elszállítása?

– Igen, megoldható az időközi ürítés, illet-
ve a konténer mellé elhelyezett zsákokat is 
elhozza a szolgáltató – külön kérésre. Infor-
mációs vonal: 75/ 310-411.
– Növekedni fog a szemétdíj?
– Igen, körülbelül a duplájára emelkedik majd 
a hulladékszállítás és -ártalmatlanítás költsége. 
Ennek az az oka, hogy az árat a támogatási szer-
ződésben rögzítettek alapján kell képezni, vagy-
is az árban minden költségelemnek szerepelnie 
kell. Pl.: az építmények, gépek, berendezések új-
raelőállításához szükséges forrás megteremtése, 
üzemeltetési, javítási költségek, hatósági díjak, 
biztosítási költségek, lerakási illeték stb.
– Mi lesz ezután a veszélyes és az elektronikai 
hulladékokkal?
– A paksi hulladékkezelő központ területén 
megnyílt a hulladékudvar. Megközelíthető a 
6-os útról, az atomerőmű északi bejárójával 
szemben. Itt ingyenesen adhatja le a háztartás-
ban keletkező veszélyes hulladékokat (izzók, 
fénycsövek, oldószerek, festékek, növényvédő 
szerek, gyógyszerek stb.) valamint az elektroni-
kai hulladékot és gumiabroncsokat. Folytatódik 
az elektronikai hulladék házhoz menő gyűjtése 
is, minden hónap harmadik szerdáján.
– A lomtalanítás rendje a megszokott marad?
A városban továbbra is lesz lomtalanítás, 
évente egy alkalommal, tavasszal.
– Tervezik-e a zöldhulladék gyűjtését onnan, 
ahol nem akarják felhasználni a komposztot? 
Ebben az esetben hogyan történik majd a 
zöldhulladék gyűjtése?
– A zöldhulladékot is házhoz menő gyűjtés 
keretében gyűjtik, vegetációs időben, havon-
ta egy alkalommal, melynek időpontjáról 
időben tájékoztatják a szolgáltató munkatár-
sai a lakosságot.

Házhoz viszi a cégekhez, intézményekhez az önkormányzat 
a hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatos információkat. A 
tájékoztató sorozat keretében elsőként Hajdú János polgármester és 
Tell Edit alpolgármester az iskolákban járt, majd az ipari parkban 
működő vállalkozások képviselőit, később az óvodai dolgozókat 
várta találkozóra.  – Arra hívjuk fel a szakmák figyelmét, hogy meny-
nyire fontos a város és a társulás számára az elkülönítetten gyűjtött 
hulladék mennyisége, illetve mennyire csökkentheti a későbbiekben 
a hulladékszállítás és -ártalmatlanítás költségeit, ha elkülönítve gyűjt-
jük a hasznosítható hulladékot – mondta Tell Edit. 
A fórumokon azt is felmérik, hogy milyen eszközökre van szüksége 
az intézményeknek ahhoz, hogy az előírások szerint, az ÁNTSZ kö-
vetelményeinek is megfelelve tudják elkülönítetten és tisztán gyűjteni 
a hasznosítható hulladékot. – Azért is szükség van a találkozókra, 

hogy párbeszéd alakuljon ki az önkormányzat és az intézményekben 
dolgozók között, hogy a leghatékonyabban működhessen az új hul-
ladékgazdálkodási rendszer – tudtuk meg. A paksi és a társult telepü-
lésen élők számára még szokatlan az új rendszer, de a legtöbben már 
külön gyűjtik a műanyag-, a papír- és a fémhulladékot, mondta el 
tapasztalatait a városvezető. Azt is hangsúlyozta, a szabályokat nem a 
város alkotja, az önkormányzat közvetítő szerepet vállal abban, hogy 
hogyan lehet eleget tenni a törvényi és az európai uniós kötelezett-
ségeknek, ráirányítja a figyelmet arra, hogyan tölthetjük be azt a sze-
repünket, hogy a következő nemzedék érdekeit és értékeit szolgálva 
védjük környezetünket. Azokat az oktatási és nevelési intézményeket, 
amelyekben a legkiemelkedőbben gyűjtik elkülönítetten a hasznosít-
ható hulladékot, az iskolai kirándulások és a gyermeknapi rendezvé-
nyek támogatásával jutalmazza az önkormányzat.

Önök kérdezték
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Atomerőmű

Atomenergia: olcsó, elfogadott 
és biztonságos

Tolna Megyei Művészetért Pla-
kettel jutalmazta három, me-
gyénkben működő civilszerve-
zet a paksi atomerőművet. Ezek 
a szervezetek, ahogy Wessely 
Gábor, a Kézjegy Tolnai Toll-
forgatók Klubja elnöke mondta, 
régóta működnek, meghatáro-
zóak. A Kézjegy húsz éve ala-
kult, nem sokkal utána a Bárka 
Szalon, a KÉSZ Megyei Szerve-
zete, mindegyik népes civilszer-
vezet, 50-60 tagot számlál. A dí-
jat 2000-ben hozták létre, s már 
akkor elhatározták, hogy össze-

sen százat adnak ki, hogy meg-
őrizzék a rangját. Az ezüstből 
készült plaketten a kultúra ma-
darát tartó és útjára bocsátó kéz, 
rajzolatához Mözsi-Szabó István 
grafikáját használták fel. – A mű-
vész, az alkotó ember számára 
mindkettő fontos, legyen táma-
sza is, szabadsága is – fejtegette 
Wessely Gábor. Öt kategóriát 
állítottak fel, de nem ragaszkod-
nak a kategóriánkénti évi egy 
díjhoz. Jutalmaznak író, költő, 
újságíró; képzőművész; előadó-
művész; kismester, népművész, 

népi iparművész és szponzor 
kategóriában. Utóbbiban esett 
a választás idén az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt.-re. – Az erőmű 
neve az évek során már többször 
felmerült, idén egyhangú szava-
zással ítéltük oda a díjat – húzta 
alá Wesssely Gábor. – Sokakat 
támogat, egyéneket, csoporto-
kat, kiállításokat – mondta ma-
gyarázatul. – Mi konkrétan is 
érezzük, de nem vagyunk olyan 
önzők, hogy csak azok közül vá-
lasszunk, akik a mi munkánkat 
segítik – fűzte hozzá. 

– A paksi atomerőmű harminc 
éve működik, a térség befogad-
ta, az erőmű társadalmi kap-
csolatai szerteágazóak, aminek 
nagyon fontos szelete a kultú-
ra. Igyekszünk a térségnek, az 
itt élő embereknek megfelelő 
támogatást, együttműködést 
nyújtani. Külön öröm, hogy 
ezt díjjal értékelik, de ez ne-
künk kötelességünk – reagált 
az atomerőmű kommunikációs 
igazgatója, dr. Kovács Antal az 
elismerésre. 

-vida-

Eddigi legeredményesebb, meg-
határozó évét zárta tavaly a pak-
si atomerőmű. Baji Csaba, az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
Igazgatóságának elnöke a tár-
saság évindító sajtótájékoztató-
ján azt mondta, a legszigorúbb 
biztonsági előírások betartása 
mellett történetében a legtöbb 
villamos energiát állította elő 
az erőmű. A megtermelt 15.793 
GWh-nak köszönhetően 45 
százalék fölé emelkedett Paks 
részaránya a hazai termelésben. 
Mindez, mint Hamvas István 
vezérigazgató fogalmazott, nem 
a szerencsének, hanem a fegyel-
mezett üzemvitelnek és a jól 
tervezett és kivitelezett karban-
tartásnak köszönhető. A paksi 
blokkok teljesítmény-kihasz-
nálási tényezője nemzetközi 
szinten magas, idén majdnem 
elérte a 90 százalékot, száz nem 
is lehetne, hiszen minden blok-
kot minden évben le kell állíta-
ni karbantartásra. A szokásos 
karbantartási feladatokon túl 
még megannyi átalakítást is el-
végeztek a szakemberek annak 
érdekében, hogy a reaktorokat 
további húsz éven át üzemeltet-
hessék. 

Az atomerőmű továbbra is a leg-
olcsóbb és legjelentősebb hazai 
termelő. 1 kWh áramot 12,28 fo-
rintért állított elő tavaly, ami 5,3 
százalékkal volt magasabb, mint 
előző évben. A nettó árbevétel 
184,2 milliárd forint volt, 5,5 szá-
zalékkal haladta meg az előző évit, 
s nőtt a társaság hazai termelésben 
képviselt részaránya is 40-ről 45,89 
százalékra. A múlt év eredményei 
közül kiemelkedik az, hogy a 
nukleáris hatóság megadta az en-
gedélyt az 1. blokk üzemidő-hosz-
szabbításához. WANO-partneri 
vizsgálat is zajlott Pakson és a cél-
zott biztonsági felülvizsgálatnak is 
végére értek. Ezek azt támasztották 
alá, hogy a paksi atomerőműben a 
biztonság igen magas színvonalú. 
Hamvas István rámutatott, hogy 
mindeközben a környezetet nem 
terhelték, hiszen a kibocsátási kor-
látok egy százalékát sem érték el. 
Ezt maguk is folyamatosan kont-
rollálják, de hatósági és civil méré-
sek is ellenőrzik.  
A vezérigazgató beszámolt arról 
is, hogy az üzemidő-hosszabbí-
tás szempontjából fontos átala-
kításokat már a kettes blokkon is 
elvégezték, idénre az engedélyké-
relemhez szükséges dokumentu-

mok összeállítása és benyújtása 
marad, a hátralevő két blokkon 
pedig ütemezés szerint végzik a 
műszaki fejlesztéseket. Az idei 
feladatok közé sorolta Hamvas 
István vezérigazgató a betoko-
zott és pihentető medencében 
tárolt üzemanyag elszállítását. Az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. ve-
zérigazgatója azt mondta, céljuk, 
hogy a nukleáris biztonság min-
denkori elsődlegessége mellett 
optimális költségszinten és mű-
szakilag megalapozottan a lehető 
leghosszabb ideig termeljenek 

villamos energiát. Mindezt a köz-
vélemény-kutatási adatok szerint 
a társadalom támogatottsága 
mellett teszik, az atomerőmű el-
fogadottsága tartósan 70 százalék 
felett van. Mint kiemelte, hamar 
kedvelt lett az Atomenergetikai 
Múzeum, nyitása óta 12 ezren 
látták, kéthónapos várakozási 
idő után tudják fogadni a cso-
portokat. Az erőmű tájékoztató 
kamionja is segít az atomenergia 
bemutatásában, az utazó kiállí-
tást 2009-es indulása óta 134 ezer 
ember nézte meg.                       -tv-

Elismerték mecénási tevékenységét

Az erőmű múzeumában már mintegy 12 ezren fordultak meg.
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Az Európai Nukleáris Tár-
saság PIME Award for 
Communications Excellence 
díjáért verseng a paksi atom-
erőmű. A társaság Facebook 
profiljával került a legjobb négy 
pályázó közé. Az Európai Nuk-
leáris Társaság kilencedik alka-
lommal ítéli oda a kitüntetést, 
amelyért a paksi atomerőmű 
kommunikációs csapata mellett 
egy finn, egy svéd és egy belga 
társaság verseng. PIME Award 
for Communications Excellen-
ce díjjal olyan kreatív és sikeres 
kommunikációs törekvéseket is-
mernek el, amelyek bizonyítják a 
nukleáris ipar elkötelezettségét a 

nyílt kommunikáció mellett. Dr. 
Kovács Antal elmondta, hogy 
– akár az Oscar-díj esetében – 
már a jelölésnek is rangja van. 
A döntés Svájcban születik meg 
a PIME konferencián, ahol elő-
adás keretében támasztják alá a 
pályázatban bemutatott kommu-
nikációs gyakorlatot. 
A paksi atomerőmű kommuni-
kációs igazgatója arról is beszélt, 
hogy az oldal gondozására Si-
mon Zoltán kapott megbízást, 
aki olyan elánnal vágott neki a 
munkának, hogy sorra kapták 
a visszajelzéseket, és rekordokat 
döntögettek a kommunikáci-
ónak ebben a szegmensében. 

Ezért jelentkeztek a pályázatra. 
Az atomerőmű az elmúlt idő-
szakban gazdasági és műszaki 
területen is jól teljesített, így jó 
hírekkel szolgálhattak, emellett 
más, közérdeklődésre számot 
tartó bejegyzésekkel jelentkez-
tek, így például sporteseménye-
ket, régi és friss fotókat, közössé-
gi rendezvényekről szóló híreket 
tettek közzé. 
– A közösségi portálokon foly-
tatott kommunikáció nagyon 
költséghatékony, de „veszélyes”, 
hiszen nehéz kontrollálni a hírek 
útját, fejtette ki dr. Kovács Antal. 
– Az erőmű híreinek megfelelő 
tálalása, jó mederben tartása di-

cséri kollégám munkáját – hang-
súlyozta, hozzátéve: számára nem 
ez a kommunikáció természetes 
módja, hiszen ő és a nála idősebb 
korosztály elsősorban az írott saj-
tóból szerez információt, ám a fi-
atalabbakat az interneten, és azon 
belül is a Facebookon lehet elérni. 
Sokan bármiről lemondanának, 
de a Facebook-kapcsolatukról 
nem, jegyezte meg. – Nem mi 
választjuk meg, kit, milyen csa-
tornán lehet elérni, mindenkinél 
a bejáratott csatornákat kell hasz-
nálnunk – összegezte. 
Lapzártánk után érkezett: az erő-
mű megnyerte az elismerést.

-tünde-

Kilencven pályázó közül hu-
szonhárom nyerte el az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által 
meghirdetett Családbarát mun-
kahely címet. A nyertesek között 
volt nagyvállalati kategóriában 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 
amely a pályázatban vállalt prog-
ramokra egymillió forintot nyert 
az erkölcsi elismerés mellé.
Stolczenbachné Nagy Krisztina 
humánpolitikai főosztályvezető 
bukkant rá az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma pályá-
zatára, s gondolta úgy, hogy a 
zrt. érdemes lehetne a címre. 
Többször pályáztak hasonló te-
rületen, nem egyszer sikerrel. 
2007-ben a Legjobb női mun-
kahely, 2009-ben a Szívbarát 
munkahely program második 
díját, 2011-ben a Legegészsé-
gesebb munkahely különdíját 
nyerték el. A mostani felhívásnál 
egy igen sokrétű követelmény-
rendszer alapján minősítették a 
pályázó munkahelyeket. Kíván-
csiak voltak a dolgozók kor és 
nem szerinti összetételére; arra, 
hogy hány gyermeket nevelnek; 
a munkaerő-vándorlásra; arra, 
hogy van-e rugalmas és rész-
munkaidő, távmunka, rövidített 
munkaidő, foglalkoztatják-e a 
gyermekgondozás után vissza-

térőket. Értékelték a szabadsá-
golás, a cafetéria és a rekreáció 
rendszerét. 
– Az atomerőmű azon túl, hogy 
a törvényben előírtakat maxi-
málisan betartja, számos esetben 
pótszabadságot nyújt, azt is le-
hetővé teszi, hogy a 16 év alatti 
gyermeket nevelők havi egy nap 
fizetés nélküli szabadságot kap-
janak, ösztönzi az édesapákat, 
hogy gyermekük születése után 
az ezért járó szabadságot két hó-
napon belül vegyék ki – hangsú-
lyozta a főosztályvezető. Kiemel-
te, hogy a cég nem érzéketlen 
dolgozói problémái iránt, ha 
valaki nem tud tovább műszak-
ba járni, egyműszakos munkát 
biztosítanak számára, a gyesről, 
gyedről visszatérőket minden 
esetben tovább foglalkoztatják, 
megváltozott élethelyzetben: ha-
lál esetén, gyermek születésekor 
segélyt kaphatnak a munkavál-
lalók önsegélyező pénztárból 
ugyanúgy, mint az atomerőmű 
által 2000-ben alapított Humán 
Alapítványtól. Ez utóbbi a ne-
héz helyzetbe került dolgozókat 
igyekszik segíteni, legyenek akár 
aktívak, akár nyugdíjasok. A 
nyugdíjaskérdés egy másik nagy 
terület, ahol rengeteg lehetőség 
van, derült ki a főosztályvezető 

szavaiból. Van külön nyugdíjas-
klubja a társaságnak, a régi dol-
gozók belépőt kapnak, igénybe 
vehetik az üdülési lehetőségeket, 
az egészségközpont szolgáltatá-
sait. További családbarát intézke-
dések közé tartoznak a különféle 
önsegélyező, egészség- és nyug-
díjpénztárak, amelyek keretében 
a cég munkáltatói hozzájárulást 
nyújt, a cafetériarendszer, az 
ESZI-ben működő egészségköz-
pont, ahol például egészségkuc-
kó, nyári tábor várja a gyerekeket, 
a várandós vagy kisgyermekes 
édesanyák számára a gyermek-
neveléshez kapcsolódó progra-
mokat szerveznek. Felsorolni is 
képtelenség azokat az intézkedé-
seket, amelyeknek a Családbarát 
munkahely címet köszönheti az 
atomerőmű, hiszen ide tartoz-
nak a kifejezetten a családok-
nak szervezett vállalati esemé-
nyek (pl. majális, villamos nap, 
családi nap), a karácsony táján 
rendezett cirkuszi előadások, a 
kamatmentes lakáskölcsön, az 
üdülési lehetőség biztosítása. A 
főosztályvezető szerint az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. kiemel-
kedő e téren, kevés hasonló cég 
van megye-, illetve országszerte. 
Azt is elmondta, hogy a pályá-
zat részeként további fejleszté-

seket vállaltak. Az egészségköz-
pontban egy háromalkalmas 
bábjátékakadémia lesz, ugyanitt 
a 6-13 éves korosztály számára 
tavasszal is rendeznek tábort. A 
balatonfüredi rekreációs köz-
pontban, a Fadd–Dombori pihe-
nőhelyen és a soproni üdülőben 
további baba-, illetve családbarát 
megoldásokat vezetnek be.
– Nagyon fontos a munkaválla-
lók lojalitása, igyekszünk olyan 
körülményeket teremteni, hogy 
a hölgydolgozóink női, anyai, fe-
leségi mivoltukban is meg tudja-
nak felelni, figyelünk arra, hogy 
dolgozóink kipihenhessék ma-
gukat. Ha nem így történne, az 
disszonanciát okozna és vissza-
hatna a munkára – fűzte hozzá 
dr. Kovács Antal, a cég kommu-
nikációs igazgatója. Mint mond-
ta, ez nem pénzkérdés, hanem 
hozzáállás, szervezés kérdése. 
A skandináv országokban már 
régóta nagy hangsúlyt helyeznek 
erre, és mérhetően jobb telje-
sítményt nyújtanak azok, akik 
ilyen körülmények között dol-
goznak. Azt is hozzáfűzte, hogy 
az általa irányított szervezetben 
is ez a szellemiség uralkodik. 
– Biztos vagyok benne, hogy a 
mérleg pozitív – hangsúlyozta.

Vida Tünde

Kommunikációs díjat nyert az erőmű

Családbarát munkahely címet kaptak
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A közelmúltban egy internetes 
árverésen került tulajdonomba 
egy paksi vonatkozású, nem-
zeti színű, feliratos karszalag. 
Középső mezejébe szövegezést 
nyomtattak: „A Paksi M. Kir. 
Állami Polgári Fiúiskola zász-
lószentelési ünnepélye. 1913. jú-
nius 29.” Sorsszerű, hogy most 
került elő ez a relikvia, mert a 
polgári iskola idén is jubilál, 
120 éves lesz. Egykori Bezerédj 
iskolás tanulóként érdekelni 
kezdett a karszalag és a rajta jel-
zett zászlószentelési esemény, 
így hát korabeli forrásokba 
merülve kutatni kezdtem, hogy 
felidézhessem ama nevezetes 
nap történéseit.

A 19. századi Paks lakosságának 
műveltebb rétegeiben már rég-
óta gyökeret vert az a törekvés és 
közóhaj, hogy Pakson is polgári 
iskolát létesítsenek. Hosszas elő-
készületek után 1893. június 5-én 
hagyta jóvá a kultuszminiszté-
rium a paksi képviselő-testület 
felterjesztését és elrendelte, hogy 
Pakson állami polgári fiúiskolát 
állítsanak fel. Ehelyütt báró Je-
szenszky Béla kultuszminiszteri 
titkár érdemeit kell megemlíteni, 
aki fáradhatatlan buzgósággal si-
mította el a nehézségként jelent-
kező bürokratikus akadályokat. 
Az új iskola első tanéve 1893. 
szeptember 1-jén nyílott meg 88 
első osztályba beiratkozott tanu-
lóval.
A polgári iskola legjelentősebb 
missziójának a munka megbe-
csülését, a társadalmi közép-
osztály műveltség-nívójának 
emelését és legfőként a magyar 
hazaszeretet megszilárdítását 
tartotta. Ezekkel a törekvések-
kel érkezett el 1913-ban a paksi 
iskola huszadik tanévéhez. A 
tantestület már 1912 decem-
berében zászlóalapot nyitott az 
iskola kulturális munkásságá-
nak méltó megünneplésére. Az 
épület legrégibb fényképéről ké-
pes levelezőlapokat készítettek, 
amelyeket Günsz Gábor tanár úr 
nagy buzgósággal küldött szét a 
legelső, majd későbbi végzett év-

folyamoknak. Mindemellett azt 
is elhatározták, hogy báró Eöt-
vös József születésének századik 
évfordulóját is egyesítik a zászló-
szentelési ünnepséggel. Tavasszal 
a diáksereg mozielőadáson vett 
részt, melynek bevétele szintén a 
zászlóalapot növelte. Mindeköz-
ben a budapesti Hermina-zárda 
árva leánycsoportja már hímezte 
a nemzeti színű selyemzászlóra a 
magyar címert az „Isten, Haza, 
Műveltség, Nemzeti Nagyság!” 
fölirattal, valamint a babérkoszo-
rúba foglalt „1893–1913” jubilá-
ris évszámok közé az intézet cím-
szövegét: „A paksi magyar királyi 
állami polgári fiúiskola”.

Ahogy a korabeli sajtó jellemez-
te, szerényen indult, de minden 
várakozást felülmúlt az a szép 
ünnepély, amelyet június 29-én 
a tanári kar és az iskola ifjúsága 
rendezett. Reggel 8 órakor mo-
zsárlövések jelezték az ünnepség 
kezdetét. Balassa Sándor igaz-
gató örömmel üdvözölte a talál-
kozóra megjelent iskolatársakat, 
felkérve őket, hogy legyenek 
e napon az intézet ünnepének 
gondos rendezői és vegyék át a 
részükre készített karszalagot, 
amely egyúttal a nemzeti szí-
nű új zászló tulajdonosaivá is 
avatja őket. Zászlóanyának az 
iskola – férje emlékének adózva 
– özv. Jeszenszky Béláné bárónét 
kérte fel. Kilenc órakor felvo-
nult az ifjúság a római katolikus 
templomba, ahol Virág Ferenc 
plébános celebrált misét, majd 
megszentelte az ifjúsági zászlót. 
A szertartás után az ünneplő 
közönség, matrózegyenruhás 

polgári iskolai növendékek, Paks 
úri családjai a megszentelt zászló 
alatt átvonultak az intézet rende-
zett, szép udvarára. A virágokkal 
díszített oszlopcsarnoknál külön 
emelvényen foglalt helyet a zász-
lóanya, mellette a város köztisz-
teletben álló családjainak képvi-
selői (Daróczy, Vigyázó, Kurcz). 
A báróné előtt volt elhelyezve a 
zászló, amelyhez a hitfelekeze-
tek lelkészei egyenként járultak 
felavató beszédeik megtartásá-
ra. Horváth Sándor evangélikus 
főesperes hazafias pátosszal át-
szőtt beszédében kiemelte: „Va-
lahányszor e kibontott zászlóra 
tekintetek, ébredjen fel s erősödjék 

meg bennetek az együvétartozás 
eszméje és gondolata, hogy ti ezen 
intézet növendékei származás, 
nyelv, vallásra való tekintet nélkül 
egy egészet képeztek; sok testben 
egy lelket, egy szellemet… Ne a 
közönségest, ne a mindennapit 
keressétek az életben, hanem a 
nemest, a magasztost. De jusson 
eszetekbe, valahányszor e zász-
lót magasan lengeni látjátok, a 
véghetetlen Isten nagyságának és 
saját parányiságtoknak gondola-
ta is: az a gondolat, hogy e földi 
életben az ember sikert, boldogu-
lást csak úgy remélhet, ha Isten 
áldása van vele...”
Ezután Molnár Sándor refor-
mátus lelkész lépett a zászló elé, 
majd az izraelita hitközség részé-
ről Weisz Ábrahám szólt méltató 
szavakat. A sort városunk gya-
kori vendége, a budapesti tudo-
mányegyetem tanára, dr. Angyal 
Pál folytatta, aki nagy ívű emlék-
beszédet tartott a száz éve szüle-

tett báró Eötvös József kultúrpo-
litikai eszméinek méltatásával. 
Végül a fölavatott zászló alatt 
Balassa Sándor igazgató megis-
mertette az ünneplő közönséggel 
az intézet húszéves történetét. 
Zárszavában a lobogóra hímzett 
„Isten, Haza, Műveltség, Nemze-
ti Nagyság!” föliratra hívta fel a 
figyelmet: „E jelben nyitjuk meg 
iskolaéletünk 3-ik évtizedét és e 
jelhez fűzött reményekkel indu-
lunk újabb nemzetnevelő utunk-
ra, ehhez a ma felszentelt nemzeti 
zászlóhoz kötött munkásságunk-
ra kérjük mi a Magyarok Istené-
nek áldását.” Az avatás megható 
szép ünnepélyét a zászlószegek 
beverése követte. A zászlóanya 
az öröm és meghatottság hang-
ján szólva szögezte fel családi 
jelmondatot tartalmazó em-
lékszegét: „Helyesen cselekedve, 
senkitől se félj. E zászló szalagján 
adom át e jóravaló derék jelmon-
datot az iskola ifjúságának és kí-
vánom, hogy azt követve, bátran 
haladva az élet útjain, mindegyik 
elérje a maga elé tűzött célját.” 
Sorban ezután járultak a zászló-
hoz a jelmondatos zászlószegek 
elhelyezésére az ünneplők. Vé-
gül a 280 csillogó emlékszeggel 
ékesített zászlót átvette az ifjú-
ság és elénekelte a Szózatot. Az 
ünnepély után az úri közönség 
közebédre gyűlt össze az Erzsé-
bet szálloda kerthelyiségében, 
ahol a 70 terítékű lakoma közben 
több lelkesítő pohárköszöntő 
is elhangzott. A résztvevők egy 
ma is példaértékű, örvendetesen 
meglepő jelenetnek voltak tanúi, 
midőn a paksi kerület ellenzéki 
képviselője, Mádi Kovács János 
emelkedett szólásra. Mint ott-
honában a vendéget szokás, a 
házigazda szívélyességével üdvö-
zölte Simontsits Elemér nemzeti 
munkapárti képviselőt, megyei 
főispánt, mondván, hogy bár po-
litikai ellenfelekként közöttük át-
hidalhatatlan űrt lát, de őszintén 
kívánja, hogy vármegyei életünk-
ben kipróbált erejét az országos 
nagy ellentétek kiegyenlítésében 
is hasznosan érvényesíthesse. 

(Folytatás a 11. oldalon)

Egy karszalag nyomában
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(Folytatás a 10. oldalról)
Kézfogással záródó viszontvá-
laszában Simontsits képviselő 
politikai bátorsággal tüntette 
ki Mádi Kovácsot, dicsérve, 
hogy a parlamentben az ellen-
zék küzdelmének elfajulásában 
nem vett részt, és biztosította 
róla, hogy politikai ellenfelei-
ben sosem lát ellenséget és ne 
higgye, hogy oly mély áthidal-
hatatlan űr lenne közöttük. A 
mindvégig ünnepi hangulatú 
közebédről fél 3-kor az isko-
la tornatermébe gyülekezett a 
hallgatóság, ahol az iskola év-
záróünnepélyén vettek részt. 
A műsor végén az intézet nö-
vendékei a vásártéri futballpá-
lyán tornagyakorlatokat mu-
tattak be és futballmérkőzést 
játszottak. A sportesemény 
után felszabadult a diáksereg 
és az ünnepi kötelékből átve-
hették a szülők gyermekeiket, 
hogy hazavigyék őket a nyári 
szünidőre. A programsorozat 
hivatalosan azonban még nem 
ért véget, mert este 9 órakor 
kezdődött az Erzsébet Szálló 
nagytermében a Szekszárdi 
Filharmonikusok hangverse-
nye. Mozart, Beethoven, Schu-
bert és Mendelssohn műveit 
ovációval, tapssal honorálta a 
termet megtöltő művelt hölgy- 
és férfigárda. A hangverseny 
után táncmulatság következett, 
amelyhez a zenét Kuti György 
jól szervezett cigányzeneka-
ra szolgáltatta. A jó hangulatú 
táncmulatság, melyből kivált-
képp az intézet egykori tanítvá-
nyai vették ki részüket, hajnalig 
tartott. Az aranyifjúság aztán 
innen a táncteremből oszlott 
szét ismét a szélrózsa minden 
irányába, elvíve magukkal egy 
kedves nap emlékét, amelyet 
az ő régi tanintézetük: a paksi 
állami polgári fiúiskola szerzett 
nekik.

dr. Hanol János
Forrás: Paksi m. kir. állami pol-
gári fiúiskola értesítője az 1912-
1913. tanévről, szerző: Balassa 
Sándor, Rosenbaum Nyomda, 
1913. (A forrás felkutatásában 
nyújtott segítségért köszönet ille-
ti Kernné Magda Irént és Bencze 
Barnabást.)

Közel ezren vettek részt a név-
adó születésének 60. évfordu-
lója alkalmából megrendezett 
Csengey-napokon a kulturális 
központban, mellyel az intéz-
mény a Kultúrházak éjjel-nap-
pal rendezvénysorozathoz csat-
lakozott február 8. és 10. között. 
A megyében öt többfunkciós 
intézmény, a kistérségben Paks 
mellett Bölcske és Dunaföld-
vár kapcsolódott be az orszá-
gos közművelődési akcióba, 
amely rengeteg embert vonzott 
a házba, köszönhetően a színes 
programoknak, árulta el Gyu-
lai István kulturális szervező. 
Pénteken kiállítás-megnyitó-
val és filmpremierrel indult a 
Csengey-napok, szombaton a 
házban működő csoportoké 
volt a főszerep, vasárnap pedig 
filmvetítésre várták az érdeklő-
dőket. A háromnapos program 

során szinte megszakítás nélkül 
pezsgett az élet az intézmény-
ben, kiemelkedő érdeklődés 
övezte a Tűzvirág táncegyüttes 
táncházát és nyilvános tánc-
próbáját, a gyerekmozit, az 
interaktív drámaműhely imp-
rovizációs estjét és a kaposvári 
festőművész, Tar Violetta kiállí-

tását is. A város kultúrapártoló 
közösségének köszönhetően a 
lakosság által felajánlott tom-
bolanyeremények sora is gaz-
dag volt, megtelt a nézőtér a 
színpadi kavalkád előadásain 
is, és az újdonságnak számító 
kult-útlevél használatával is él-
tek a látogatók.             Matus D.

Éjjel-nappal Csengey

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET
A PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR
IGAZGATÓI ÁLLÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

Az állás betöltésének feltétele:
- szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség vagy 
nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri 
szakvizsga vagy
főiskolai könyvtárosi képzettség
- az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett 
legalább 5 év szakmai gyakorlat

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- a pályázó önéletrajzát,
- szakmai életrajzát,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát,
- iskolai végzettséget igazoló oklevelének másolatát,
- az intézmény irányítására vonatkozó szakmai programot a helyzet-
elemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
- a személyes adatok kezeléséről szóló hozzájáruló nyilatkozatot

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2013. május. 1–2018. április 30.

Bérezés: A hatályos jogszabályi besorolás szerint, vezetői pótlék a jog-
szabály szerinti pótlékalap 225 %-a.

A pályázat benyújtása: 
A pályázatot 2013. április 1-ig kell benyújtani Dr. Blazsek Balázs címze-
tes főjegyzőhöz (Polgármesteri Hivatal 7030 Paks, Dózsa György út 55-
61.). Részletes felvilágosítás Paksi Polgármesteri Hivatal közművelődési 
referensénél kérhető az 75/500-555-ös telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtási határidejét követő 30 napon belül.

1%
A Szent Flórián Alapítvány a bajbaju-
tott tűzoltók megsegítésére jött létre, 
és örömmel veszi azon lakosok támo-
gatását, akik egyetértenek az alapítvány 
céljaival, elismerik a tűzoltók áldozatos 
munkáját, és adójuk 1%-ának felajánlá-
sával segíteni kívánják őket.  
A „Szent Flórián Alapítvány a bajbaju-
tott tűzoltók megsegítésére” elnevezésű 
civilszervezet (adószáma: 18862162-1-
17) várja az 1%-os felajánlásokat nem-
csak a tűzoltóktól, hanem mindazon 
személyektől, akik elismerik, értékelik, 
támogatják a tűzoltók tevékenységét, és 
ily módon kívánják őket segíteni.
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Élet a tanyavilágban

Üres, elhagyott házak között ve-
zet az út a Pörösi soron, némelyik 
épületet már csak a lélek tartja 
össze. Egyik portán szemlátomást 
laknak, ezt jelzi az ablakon a füg-
göny, az udvaron limlomok kö-
zött bóklászó kutya, kecske. Hosz-
szas és hangos kiabálásunkra nem 
reagál senki, ezért továbbállunk. 
A részönkormányzat cseresznyési 
képviselője, Horváth Zoltán inst-
rukcióját követve elhagyunk két 
eladó házat, és eljutunk Kiss Jó-
zsefhez, aki feleségével, Katalinnal 
együtt ballag ki a kiskapuba han-
gos jónapotozásunkra. Készsége-
sen beszélnek arról, hogy milyen 
az élet a tanyavilágban.  
– Itt születtem, semmi pénzért el 
nem mennék – szögezi le rögtön 
a családfő. – Nem, nem ez a szü-
lői ház, hanem a szomszéd, ami 
most eladó – teszi hozzá. Azt is 
elárulja, hogy édesanyja a nyáron 
halt meg, hárommilliót kérnek a 
házáért. Csodálkozásunkra hoz-
záteszi, a mellette lévőnek hét 
az ára. Nagy az érdeklődés Cse-
resznyésben a házak iránt, azt 
beszélik, hogy akad 47 milliós 

is. A Pörösi sor már nem a régi, 
derül ki szavaikból. Valaha sokkal 
népesebb volt, most legfeljebb, ha 
tízen vannak, beleértve egy Er-
délyből átvándorolt négygyerekes 
családot is. József még helyben, 
Cseresznyésben járt iskolába, két 
fiuk viszont Paksra, nekik a bol-
tig kellett begyalogolni, onnan 
mentek busszal. Bolt már nincs, 

ha valamit venni szeretnének, be 
kell menni a városba. Ez a legna-
gyobb problémája a Kiss házas-
párnak, nincs kocsijuk, jogosítvá-
nyuk. A piacos járattal járnak be. 
Amúgy minden megvan, amire 
szükség van, állítják. Vezetékes 
víz ugyan nincs, bár néhány éve 
ígérték. Van viszont fúrt kút, és 
vagy tíz éve már fürdőszoba is. 
Előtte birkákkal foglalkoztak, s 
ha volt egy kis pénz, visszafor-
gatták a gazdaságba, nem bánták, 
ha lavórban kell fürdeni, mesélik. 
Katalin azt is elárulja, hogy szí-
vesen jött 33 éve Cseresznyésbe 
férjhez. Bölcskén lakott, ott is 
tanyán, ahol a mai napig nincs 
áram, itt meg van már negyven 
éve. Egy hátránya van a tanyasi 
létnek: nincs munka. Jobb volt, 
amíg József a tsz-ben dolgozott. 
Elismerik, egyéb tekintetben is 
változott a tanyasi lét, annak ide-
jén összetartottak. 
– Amikor gyerekeskedtem, nem 
kellett zárkódni, nem kellett zárni 
a fásfészert, tyúkólat– magyarázza 
József. Hozzáteszik, a közvilágítás 
lehetne jobb és azt se bánnák, ha 
igaz lenne a szóbeszéd, és tavasz-
szal megcsinálnák az utat aprókö-
vesre. Még mielőtt azt hinnénk, 
hogy városi kényelem után áhí-
toznak, a családfő elárulja, még 
Paksra se költözne el. 
– Ha bemegyek egy fél napra, meg 
vagyok bolondulva – mondja. 

Kiserné Törjék Eszter se vágyik a 
városba, megesik, hogy hónapo-
kig be se megy. A nyugdíjas asz-
szony, aki férjével Magyaripusztán 
él, mindig jól megtömi a fagyasz-
tóládákat, van mit enni, inni, nincs 
miért a városba menni. Nincs 
egyszerű dolga annak, aki hozzá-
juk készül, nem könnyű eljutni a 
Duna-töltés lábánál álló házhoz. 
Nem véletlen, hogy eleinte még a 
postás sem találta Eszti néniéket, 
és Gerjen irányából közelítet-
te meg Kiseréket. Nekünk sincs 
egyszerű dolgunk, amikor látoga-
tóba indulunk a házaspárhoz, az 
atomerőmű horgásztavai szom-
szédságában a melegvizes csator-
na partján lehet a töltésre jutni, 
feltéve, ha az embernek van kulcsa 
a két kapuhoz. A vadászmester, 
Kardos Zoltán és felesége, Kati 
van segítségünkre, ők kalauzolnak 
minket. Tőlük tudjuk, hogy a kö-
zelben lévő vadlest, Kiser-lesnek 
is nevezik. Eszti néni – miután a 
békesség kedvéért elzárja a házat 
őrző tekintélyes német juhászku-
tyát – mesél arról, hogy van egy 
dűlőút is, de azon sohasem járnak. 
A postakérdést is megoldották, a 
szomszédba, az Atomerőmű Hor-
gászegyesület büféjébe érkeznek a 
küldemények. Ha gond van, akár 
hozzájuk, akár az erőművet őrző 
kommandósokhoz is fordulhat-
nak, árulja el az asszony. 

(Folytatás a 13. oldalon)
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Szándéknyilatkozatban rögzítette 
2005-ben a Paksi Rendőrkapi-
tányság és a Paksi Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat, hogyan 
tudja segíteni a másik munkáját. 
Az évenkénti összejöveteleken 
értékelik a megállapodásban fog-
laltakat.
– Az együttműködésnek is kö-
szönhetően mára zökkenőmentes 
a kapcsolat a rendőrség és a ro-
mák közt, ez nemcsak Paksra, ha-
nem az illetékességi területünkön 
található mindegyik településre 
igaz. Részt veszünk különböző 
roma programokon, többek közt 
a juniálison és a gyermekrendez-
vényeken. Itt főként bemutatókat 
és előadásokat tartunk, de se-
gédkeztünk már pályázati anyag 
elkészítésében is – mondta el 
Heisler Judit, a rendőrkapitányság 
sajtóreferense. Az összejövetelen 
bemutattak két új bűnmegelőzési 
és áldozatsegítő munkatársat. Ba-
logh Mária és Békésiné Hermesz 
Éva december elsejétől dolgozik 
a kapitányságon, munkáltatójuk 
a kormányhivatal. Feladatuk töb-
bek közt a romák és a rendőrség 
közötti párbeszéd segítése. 
– Egyszerre kezdtük tevékeny-
ségünket az oktatási intézmé-
nyekben, az idősotthonokban és 
a roma nemzetiségi önkormány-
zatnál, ahol áldozatsegítő és bűn-
megelőzési előadásokat tartunk. 
Balogh Mária mint roma kapcso-
lattartó is dolgozik, a térség roma 
polgárai folyamatosan keresik. A 
kötelék egyre szorosabb, minden-
hol szívesen fogadnak minket. 
Adataink szerint Tolna megyében 
85%-kal több áldozatsegítés tör-
tént az eltelt két és fél hónap alatt, 
mint korábban – fogalmazott Bé-
késiné Hermesz Éva bűnmegelő-
zési és áldozatsegítő munkatárs. 
– Jó döntés volt a kormány részé-
ről, hogy roma kapcsolattartót, 
jogsegélynyújtókat foglalkoztat-
nak a Paksi Rendőrkapitánysá-
gon. Úgy gondolom, hasznára 
válik a paksi romáknak a kezde-
ményezés – tette hozzá Berki Atti-
la, a Paksi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke.   Faller Gábor

Áldozatsegítők 
álltak munkába

(Folytatás a 12. oldalról)
Férje – aki jó kedélyűen fogad 
minket, s biztat, hívjuk csak Fe-
rikének – fedezte fel a tanyát. No 
nem az épület ragadta meg, mert 
az nem volt több mint „romvár”, 
ahogy ők hívják, hanem a kör-
nyék. Akkoriban a vízügynél dol-
gozott dózeren. Ennek huszonöt 
éve. Esztike éveken át visszajárt 
Madocsára dolgozni napi kétszer. 
Orvosírnok volt. Közben építették, 
szépítették, bővítették otthonukat, 
ami valóban csupán néhány száz 
méterre fekszik az atomerőműtől. 
Áram azonban csak öt éve van, 
hiába az áramgyár szomszédsága, 
nem volt egyszerű kijárni, addig 
egy aggregátorra voltak utalva. 
Most viszont már minden meg-
van, ami a kényelemhez kell: tévé, 
mikró, kávéfőző, meg a már em-
lített fagyasztóládák dugig tömve. 
Hét nem telik el, hogy Eszti néni 
ne sütne valami finomat. Jöttünk 
hírére hájas tésztát gyúrt, krémest, 
isteni jó sós rudat sütött. Férje sem 
fukar házigazda, fröccsel kínált, 
hogy leöblíthessük a süteménye-
ket. Kiser Ferenc, akarom mon-
dani, Ferike, már nem annyira 
szeret a tanyán, se szomszéd, se 
semmi, mondja hozzátéve, milli-
ókat áldoztak a házra, amíg ilyen 
lett. Felesége épp’ ellenkezőleg, 
nem vágyik máshová, mindig ta-
lál elfoglaltságot, ellátja a baromfit, 
tavasztól őszig akad munka a kis-
kertben, szívesen sétál a töltésen, 
az ártéren. – Szép, nyugodt hely – 
összegzi Eszter. 
Ez kétségtelenül elmondható 
a Biritótól néhány kilométerre 
lévő Krizák-tanyáról is. Automa-

ta kapu és egy sereg kutya fogad 
minket, majd nem sokkal később 
a házigazda, Krizák Ferenc. A ház, 
ahova betessékel, nemcsak meleg-
séget, hanem békét és harmóniát 
sugároz. Ez az érzés megmarad 
bennünk végig a beszélgetés alatt. 
Feri és felesége, Mónika is szíve-
sen mesél arról, hogy mit találtak 
meg itt, messze a nyüzsgéstől. 
Kislányuk, Adél kissé visszahúzó-
dó, amit szülei helyénvalónak is 
tartanak, azt mondják, jobb, ha az 
idegenekkel távolságot tart. Feri a 
gyökerekhez tért vissza, amikor a 
válás után megváltotta volt apó-
sától a gazdaságot, amit módsze-
resen épített fel. Tanyán – egészen 
pontosan Csámpán – éltek a szü-
lei, amikor ő világra jött.
Amikor kiköltözött Forrásma-
jorba, hízóbikákkal foglalkozott, 
de ez már nem éri meg, maradt a 
föld. Hetven hektárt művel. A ház 
körül kevés a jószág, nem érdemes 
baromfival foglalkozni, rendre el-
viszi a róka. Az újabb jövevénye-
ket, a két kakast is zárva tartják. 
– Nagyon jó kakasszóra ébredni – 
mondják házigazdáink. Egyetér-
tenek abban, hogy valójában csak 
előnye van annak, hogy tanyán 
élnek, eltekintve attól, hogy ért-
hetetlen módon az nem Pakshoz, 
hanem Pusztahencséhez tartozik. 
– Kár, hogy a nagyszülők már 
nem élnek, ha nem így volna, tö-
kéletes lenne a világ – mondják, 
és ahogy hallgatjuk őket, hisszük, 
hogy így is majdnem az. – Mi nem 
autókkal találkozunk, ha óvodába 
megyünk, hanem állatokkal – me-
séli Mónika. Hozzáteszi, hálószo-
bájuk ablakából szokták csodálni a 

dombtetőn időző őzeket. A házat 
hagyományos építési módszereket 
alkalmazva, a lehető legkevesebb 
káros anyagot használva bővít-
gették, szépítgették, még arra is 
ügyelve, hogy a vízerek káros ha-
tását elkerüljék. Mónika, miként 
elődei, a családi tűzhely melegét 
őrzi, süt, főz, takarít, gondoskodik 
kislányukról, arról, hogy mindig 
minden rendben legyen a ház kö-
rül. Feri elárulta, amikor egyedül 
volt, attól tartott, nem lesz olyan 
nő, aki az ő kedvéért ideköltözne. 
Mónika tulajdonképpen azonnal 
beleszeretett a tanyába, pedig mi-
előtt férjhez ment, városias életet 
élt. Ma is sportos és egészséges 
életmódot folytat, s ügyel arra, 
hogy férje, lánya is hasonlóan te-
gyen. Bár nem rendezkedtek be 
önellátásra, nem estek kétségbe, 
amikor a hó miatt napokig nem 
tudták kitenni a lábukat otthonról. 
Egybehangzón állítják, hogy az 
volt a legjobb, amikor ezt egyszer 
átélték. Természetesen vannak 
háztartási gépeik, van televízió is, 
igaz, egy öreg, kiszolgált darab, de 
nem cserélik le, hiszen arra a né-
hány percre, legfeljebb egy órára, 
amennyire bekapcsolják, ha Adél 
már alszik, bőven megfelel. Amire 
kíváncsiak, annak inkább az in-
terneten néznek utána, ügyelnek 
arra, hogy ne engedjék be ottho-
nukba azt a sok rosszat, ami a vi-
lágban van.                     Vida Tünde

Olvassa be a kódot 
okostelefonjával, 
és további fotók 
között böngészhet.
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A tőlük megszokott ízletes, saját készítésű 
ételsorral várta a vendégeket a paksi Re-
form Főzőklub immár hagyományos nyílt 
napjára, ezúttal azonban több apropója 
is volt a találkozónak: a társaság idén ün-
nepli tízéves születésnapját. Egy évtizeddel 
ezelőtt a tornát kedvelő asszonyok és az 
asztmaklubot rendszeresen látogató höl-
gyek diskurzusából született meg az a mag, 
amely a receptek cseréjén túl egy főző-

csoportot kívánt létrehozni az egészséges 
életmód és táplálkozás népszerűsítésére, 
mesél a kezdetekről Vassné Magda, aki az 
indulástól tagja a klubnak. Négy éve ala-
kult egyesületté a társaság, amely minden 
hónapban közös találkozót szervez, hogy 
a rendszeres összejöveteleken bővítsék a 
tagok gasztronómiai széleslátását, idegen 
ízekre, alapanyagokra és kultúrákra való 
nyitottságát. – Akár hat-hét részes menü-
sort is elkészítünk ilyenkor, legyen az gö-
rög, francia, magyaros vagy éppen tájjelle-
gű, meséli Magdi, aki a klubban tanultakat 
rendszerint otthon, családja számára is 
elkészíti, színesítve a konyhai repertoárt. 
A 24 tagú Reform Főzőklub állandó részt-
vevője a paksi rendezvényeknek, évről évre 
bemutatkoznak a Duna-parti halászléfő-
zőn, a sillerfesztiválon és a Gastoblueson is, 
ahol szinte mindig elhódítják az első díjat. 
Emellett országos eseményeken is megmé-
retik magukat, főztek a kalocsai paprikás 
ételek versenyén, bemutatkoztak a majosi 
rétesfesztiválon és a bátai keszegfesztiválon. 
A nyílt napon megkóstolhatták az érdeklő-
dők a klubtagok által elkészített farsangi 

fánkot, zöldséges pennét és halas rétest, de 
nem ez volt a teljes kínálat. A reforméte-
lek mellé kóstolót adtak az ételszobrászat 
tudományából is. A klub az önkormányzat 
támogatásával leshetett be három alkalom-
mal is Horváth János ételszobrász segédle-
tével a zöldségek faragásának művészetébe 
és erről a tudásukról adtak most számot a 
nagyközönségnek. Ugyanakkor nem ez az 
első alkalom, hogy kitekintenek más-más 
szakterületre is, árulta el az elnök, Kovács 
János Venesz-díjas mesterszakács. Tettek 
már látogatást cukrászmesternél, koktél-
keverőnél is, és jó kapcsolatot ápolnak a 
Paksi Orosz Klubbal, valamint a Sárgödör 
téri Présháztulajdonosok Egyesületével. 
Kovács János kiemelte, a klub célkitűzése-
inek lényege, hogy az egészséges táplálko-
záson túl elősegítse a mindennapi étkezés 
egyhangúságának megváltoztatását, olyan 
recepteket tanítson a háziasszonyoknak, 
amelyekkel gyorsan sikerélményhez jut-
nak, és színesíteni tudják a repertoárt, va-
lamint a város rendezvényein felhívják a 
reformétkezés fontosságára az arra fogéko-
nyak figyelmét.                           Matus Dóra

Tizedik születésnapot ünnepeltek

Báli hangulatban fogadta a 
vendégeket a Városi Múzeum 
a farsangi alkotópályázat ered-
ményhirdetéssel egybekötött 
megnyitóján. Ezzel egy időben 
téli foglalkozássorozatot is tar-
tottak óvodás és általános isko-
lás gyerekeknek. 

A Városi Múzeum évek óta hir-
det alkotópályázatokat, a farsan-
git második alkalommal tették 
közzé, ide egyéni és csoportos 
munkákat egyaránt vártak. A 
felhívásra száz pályázótól nyolc-
vanegy alkotás érkezett, több-
ségében álarcok, illetve tizen-
két jelmez is, utóbbiakat egytől 
egyig a Borsi család készítette. 
Gyarapította a pályázathoz kap-
csolódó kiállítás anyagát a Be-
zerédj, a II. Rákóczi Ferenc és 
a Deák iskola is, ahonnan két 
osztály és a kézműves szakkör is 
küldött alkotásokat. A farsangi 
pályázatra beküldött munkák-
ból nyílott tárlat berendezésére 

volt elképzelés a múzeumban, 
de menet közben is támadtak 
ötletek. Ahogy Vass Napsugár 
fogalmazott, a tárgyak igen ins-
pirálóan hatottak rájuk és szinte 
maguktól rátaláltak végleges he-
lyükre. A fényeknek, a kiegészí-
tő dekorációnak, és a kőtárban 
rendelkezésre álló tér kihaszná-
lási módjának eredményeként 
igazi báli hangulat fogadta a 
vendégeket az eredményhirde-
téssel egybekötött megnyitón. 
A szervezők helyezéseket nem 
osztottak, a munkákat oklevél-
lel és ajándékkal ismerték el, 
illetve különdíjban részesítették 
kiemelkedő teljesítményéért a 
Borsi családot, Nagy Imolát és 
a Deák Ferenc Általános Iskola 
kézműves szakkörét. A megnyi-
tó zárásaként saját készítésű sü-
teményekkel vendégelték meg a 
megjelenteket. 
A pályázattal egy időben két 
hetet felölelő téli foglalkozás-
sorozat is zajlott a múzeumban 

Ej fosztóka, fosztóka címmel. 
Az ismeretterjesztő, kézmű-
ves foglalkozással egybekötött 
program keretében a kuko-
ricafosztással foglalkoztak. 
A találkozókon először arról 
beszélgettek, mi a kukorica-
fosztás, hogyan zajlott, milyen 
hiedelmek, szokások fűződtek 
hozzá, majd a kézműves asz-

talokat ülték körbe a gyerekek, 
és kukoricacsutkából állatokat, 
csutkavárat, virágokat, babákat 
készítettek. A téli foglalkozás-
sorozat népszerűnek bizonyult, 
tizenhét, átlagosan húszfős cso-
port jelentkezett Paksról és a 
környező településekről – ösz-
szegzett Vass Napsugár múze-
umpedagógus.               -gyöngy-

Maszkabál a múzeumban
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Jó napot, mi újság?

Kun Szilárd

Régi-új rovat indul újra a Paksi 
Hírnök internetes oldalán. Mit 
süt-főz ma? című sorozatunk 
még 2005-ben mutatkozott be 
a Paksi Hírnök hasábjain és 
több éven át mutatott be a nem 
mindennapi receptek és a prak-
tikus konyhai fogások mellett  
színes embereket: többek közt 
Simon Pétert, Schuckert Józse-
fet, Heisler Juditot, Kanczler 
Istvánnét és Németh Irént. 
Most a www.paksihirnok.hu 
oldalon indítjuk újra a rovatot, 
amelyben elsőként Cuhorka 
Kata és Fatér Barna engedett 
bepillantást a konyhájába. A 
kizárólag interneten olvasható 
írásokat Babai István étvágy-
gerjesztő fotói kísérik.

Paksra Sopronból érkezett a 
szüleivel még általános iskolás-
ként Kun Szilárd. Hozta ma-
gával a haza iránti szeretetet és 
hűséget, s vitte is tovább a Villá-
nyi-hegységbe, ahol most párja, 
Ruppert Annamária oldalán ta-
lált otthonra, munkára.   
– Sopron a leghűségesebb ma-
gyar város. Ez az érzés a sopro-
niakat egész életükön át elkíséri 
– vallja Kun Szilárd, akire min-
denesetre igaz ez a jellemzés.  
– A világ legszebb nyelvén be-
szélünk, itt vannak a legjobb éte-
lek, a legjobb borok, a legszebb 
nők, és még hosszasan lehetne 
sorolni – mondja. Hozzáteszi, 
csak el kell menni a Mecsekbe, 
és csodát lát az ember…  
Paksra kilencévesen érkezett. 
Ötödik osztályban kezdett dzsú-
dózni Váradi Jánosnál. Amikor 
Pécsre ment, hogy vegyésznek 
tanuljon, tett egy kis kitérőt 
más sportágak felé, de vissza-
térve Paksra újra csak a dzsúdó-
nál kötött ki, és a kajakedzések 
mellett cselgáncsozni járt. Ez 
a sport volt sokáig az élete, en-
nek köszönhette a hobbiját, a 
munkáját, a barátait. Amellett, 
hogy tizenkét éven át az I. Ist-
ván Szakképzőben tanított test-
nevelést, tizenhat évig edzőként 
is dolgozott. Ezt már azelőtt 

elkezdte, hogy elvégezte volna 
a Testnevelési Főiskolát. Első-
sorban nem az egyéni sikerek 
motiválták, inkább csapatember 
volt. Mint meséli, barátja, Ko-
vács Anti felkészülését segítette 
az olimpiára, vb-re. Elárulja, an-
nak ellenére, hogy elköltözött, 
barátai többségével nem szakadt 
meg a kapcsolata, rendszeresen 
látogatják egymást, Anti azon-
ban hiányzik neki. A cselgáncs-
csal nem hagyott fel, hetente 
egyszer Pécsett edz. Ez a sport 
sok mindenre, elsősorban életre 
tanít, vallja. 
– Szoktam mondani a szülőknek, 
hogy sokkal többet tanulnak a 
gyerekek a dzsúdóteremben, 
mint az iskolában – jegyezte 
meg. Azt is elárulta, hogy több-
nyire nem hittek neki, csak ké-
sőbb jöttek rá, amikor a gyere-
kek „kiszabadultak a pokolba”. 
Azt is szokta mondani, hogy 
aki a dzsúdóiskolát elvégzi, az 
idegenlégióban is, meg az orvosi 
egyetemen is megállja a helyét. 
Az élet igazolta e téren: akadt 
ilyen is, olyan is. 
A barátok mellett a táncház is 
Pakshoz köti. Az új évad már-
ciusban kezdődik. A tévedések 
elkerülése végett Szilárd hang-
súlyozza, hogy ő nem hagyo-
mányőrző, hanem hagyomány-

élő, ami komoly különbség. 
Számára fontos minden, ami 
magyar, legyen szó táncról, ló-
ról, íjászatról. Ezt szeretné meg-
élni, továbbadni. Így élnek a 
Ruppert-birtokon is, ahol izgal-
mas volt új életet kezdeni kilép-
ve abból a burokból, amit Pak-
son az atomerőmű jelent anyagi 
és erkölcsi értelemben. Azon 
túl, hogy prémium kategóriás 
borokat készítenek, lovakat is 
tartanak. Természetesen első-
sorban magyar, köztük ősi faj-
tákat. Az egyik egy akhal-teke, 
őt születésnapjára kapta aján-
dékba. Erről a fajtáról tudni kell, 
hogy a Szegedi Tudományegye-
tem vizsgálatai bebizonyították, 
hogy a magyar vezérek sírjaiban 
talált lovak génállományával 
99 százalékban egyezik, meséli 
Szilárd, aki szerint nagyon ki-
tartó lóról van szó. Az övé, mint 
a legendákban, egy csodaszép, 
aranyszőrű paripa. 
Szilárd szerint felér egy lottó-
ötössel az, ha valaki magyar 
földre születik. A baj csak az, 
hogy a többség nem adja fel a 
szelvényét. Pedig ha ezt minden-
ki megtenné, boldog lehetne. Ő 
az, jól érzi magát, megvan min-
dene, ami kell: Isten, haza, csa-
lád. Igaz, immár nem Pakson, 
hanem Babarcszőlősön.          -vt-

Házhoz
megyünk!

Mit süt-főz 
ma…?

Olvassa be a kódot 
okostelefonjával, és 
máris megjelenik 
az új rovat!

A szerkesztőség nagy örömére 
szolgál, hogy olvasóink nagy 
része nemcsak várja, de elvárja 
a kéthetente megjelenő Paksi 
Hírnök érkezését. Jó hír, hogy 
ezentúl akár garantáltan kéz-
hez kaphatja a város lapját: új 
akciónk keretében mindössze 
a postaköltségért cserébe a pos-
taládájába kézbesítjük kedvenc 
helyi újságját. Ha nem szeret-
né, hogy lemaradjon a város 
frekventált pontjain terjesztett 
Paksi Hírnökről, csupán any-
nyit kell tennie, hogy befárad 
a Dózsa György út 51-53. szám 
alatt található szerkesztőségbe 
(TelePaks Kistérségi Televízió, 
a járási hivatal mellett), és gyár-
tásvezető kollégánknál befizeti 
az éves díjat. (Ez jelenleg az idei 
fennmaradó húsz megjelenést 
150 forinttal számolva: 3000 
forint.)
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Sport

Cél az Universiade

Hazai pályán verhetetlenek

Bronz Buda-
pesten, ötödik 
hely Párizsban
Párizsban ötödik, Budapesten 
pedig harmadik helyen végzett 
rangos nemzetközi viadalon 
Csoknyai László, az ASE olim-
pikon cselgáncsozója. A pá-
rizsi szupertornán ötvennégy 
ország 387 dzsúdósa lépett 
szőnyegre, Csoknyai súlycso-
portjában (81 kg) 44-en in-
dultak, a paksi versenyző hat 
mérkőzést vívott, ezek közül 
négyet megnyert, s ezzel ötödik 
lett: az azeri Alimli, a türkmén 
Hodzsamuhammedov és a ka-
nadai Valois-Fortier legyőzésé-
vel menetelt a negyeddöntőig, 
ahol a későbbi győztes üzbég 
Imamovtól vereséget szenve-
dett. A vigaszágon a marokkói 
Attafot verte, a bronzmeccsen 
azonban alulmaradt a japán 
Nagasimával szemben és az 
ötödik helyen zárta a viadalt.
Budapesten, a Hungária Ku-
pán az első körben erőnyerő 
volt, a másodikban az osztrák 
Zachart ipponnal verte, míg 
a harmadik fordulóban nagy 
csatában jukóval bizonyult 
jobbnak a holland Van de 
Kamerrel szemben. A negyed-
döntőben a japán Kavakami 
ellen leszorítással vezetést szer-
zett, a folytatásban azonban el-
lenfele egy ippon értékű akciót 
hajtott végre rajta, s így vere-
séget szenvedett.  A vigaszágra 
került, ahol az ukrán Popovics 
ellen egy jukóval vezetést szer-
zett, amelyet a mérkőzés végéig 
meg is tartott.
A bronzéremért zajló csatában 
ismét egy ukrán, Vitali Dudcsik 
volt az ellenfél. Egy páros intés 
után előbb Csoknyait, majd a 
hajrában Dudcsikot is intették, 
így jöhetett a hosszabbítás. A 
ráadásban mindketten igye-
keztek dűlőre vinni a dolgot, 
amikor Dudcsik szabálytalan 
megmozdulásáért – lerántásért 
– intést kapott, ezzel Csoknyai 
László megnyerte a mérkőzést 
és a bronzérmet.

(joko)

Dudás Eszter, a női országos baj-
nokság bronzérmese 2006-ban 
került az Atomerőmű sakkcsa-
patába Molnár Béla hívására, aki 
pár évig a sakkozó edzője is volt. 

–  Milyen az ASE-nál, van fejlődési 
lehetőség? 
– A Paksban egy nagyon jó kö-
zösség tagja lehetek, sok a fiatal 
versenyző. Évente egyszer edzőtá-
borozunk Balatonfüreden, ahova 
mindig sokan eljönnek idősebbek 
és fiatalok egyaránt, ezért nagyon 
jól szokott sikerülni. Fontos ese-
mény a klub életében az évente 
megrendezett Marx György em-
lékverseny, amely rangos, erős 
nemzetközi mezőnyt vonultat fel. 
Ennek köszönhetően sokat fej-
lődtem és női nemzetközi mesteri 
normaszerzésre is alkalmat adott. 
A klub sokat segít a céljaim eléré-
sében, elsősorban a külföldi verse-
nyeken való részvételt támogatja. 
– Mit csinál, ha épp nem sakkozik?
– A Budapesti Corvinus Egyetem 
nemzetközi gazdálkodás szakán 
vagyok harmadéves, és emellett 
szeptember óta dolgozom az egyik 
nagy nemzetközi könyvvizsgáló 
és tanácsadó cégnél. A szorgalmi 

időszakban viszonylag kevesebb 
idő jut a sakkra, de a versenyek 
előtt intenzíven készülök – így volt 
ez a női magyar bajnokság előtt is.                                                                                              
– Ennyi munka és tanulás mellett 
mennyire lehet komolyan foglal-
kozni a sakkal?
– Számos célkitűzésem van: sze-
retném a 2013-as Universiadén, 
vagyis az egyetemisták olimpiáján 
Magyarországot képviselni. 2012 
őszén szereztem meg a női nem-
zetközi mesteri címet és további 
célom, hogy női nagymester le-
gyek és elérjem a 2300-as FIDE 
Élő-pontszámot. Természetesen 
befektetett munka nélkül nincs 
eredmény, a megkívánt edzés-
mennyiséget el kell végezni.           
– Nemrég sokakat meglepett ma-
gyar bajnoki bronzérme. 
– Nagyon örültem neki, ez életem 
egyik legszebb sikere. Sokaknak 
meglepetés volt, de miután ötö-
dik kiemelt voltam a startlistán, 
ezért bombameglepetésnek nem 
nevezném. A második helyezettel 
egyenlő pontszámmal végeztünk, 
ezért csak a Berger-számítás dön-
tött. Kis szerencsével akár első is 
lehettem volna, ha a verseny kez-
detén megverem az első kiemel-

tet, amire a játszma alapján reális 
esély volt. (Végül döntetlen lett 
– a szerk.) Egyébként a mostani 
idényben már egyszer játszottam 
az NB 1-es csapatban, de általában 
az NB 1/B-ben játszom. Négy for-
duló van hátra. Általában minden 
versenyen célom, hogy Élő-pont-
számot nyerjek. Nincs ez máskép-
pen a csapatbajnokságokon sem. 
Az eddigi hat meccsem alapján 
megvalósulni látszik ez a cél.

Kovács József

Folytatta jó szereplését az ASE 
NB I-es férfi kosárlabdacsapata, a 
ZTE ellen kettős győzelemmel ju-
tott a Magyar Kupa négyes döntő-
jébe. A párharc első felvonására a 
zalai megyeszékhelyen került sor, 
a cél a győzelem volt, és megnyug-
tató előny szerzése. A házigazdák 
a mérkőzés első felében jól tartot-
ták magukat, nem tudott jelentő-
sebb előnyre szert tenni a paksi 
csapat. A harmadik negyedben 
ritmust váltott az ASE, és 36 pont-
tal megszórta a ZTE-t. A vendég-
látók erre csak 17-tel tudtak vá-
laszolni, tulajdonképpen eldőlt a 
mérkőzés. Az utolsó felvonásban 
a hazai felzárkózási kísérleteket 

csírájában elfojtotta a Paks, így fö-
lényesen, 62-85-re nyerte az első 
összecsapást. A visszavágón a ven-
dégek becsülettel küzdöttek, de a 
második negyedbeli hazai roham 
eldöntötte a mérkőzés és egyben a 
továbbjutás sorsát is. Az utolsó tíz 
percben mind a két oldalon a cse-
repad volt a pályán, és az egerszegi 
fiatalok mindent megtettek a győ-
zelemért. Majdnem sikerült is a 
vendégbravúr, de 14 pontos elő-
nyéből kettőt megőrzött az ASE. 
ASE–ZTE: 73-71, összesítésben 
158-133. A négyes döntőre már-
cius utolsó hétvégéjén kerül sor, 
az ASE az Alba Fehérvárral, míg a 
Pécsi VSK a Szolnokkal csap ösz-

sze, a győztesek mérkőznek meg a 
Magyar Kupáért. 
Utolsó hazai bajnoki alapszakasz-
mérkőzését is lejátszotta az ASE, 
az ellenfél a jó formában lévő Sze-
ged együttese volt. Az első percek-
ben még a paksi csapat dominált, 
8-2-ről azonban 10-14-re változott 
az állás, és hiába kért időt az ASE, 
a vendég megtartotta előnyét. A 
nagyszünet után mintha egy má-
sik mérkőzést látott volna a néző, 
a harmadik negyedet 13, a záró 
felvonást 12 pont különbséggel 
nyerték Vojvodáék, az elfáradó, 
a végére a vereségbe beletörődő 
Szeged ellen.  Atomerőmű SE – 
Naturtex-SZTE-Szedeák: 94–78.
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Hamarosan újra startol a bajnoki szezon

Mindennapos testnevelés 
Pakson is

Sítábor

Diákolimpia

Végéhez közeledik az MVM Paks 
OTP Bank Ligában szereplő lab-
darúgócsapatának téli felkészü-
lése, a zöld-fehérek március 2-án 
16 órakor már az Újpesttel játsza-
nak bajnoki mérkőzést a Szusza 
Ferenc Stadionban. Tomiszláv 
Szivics egylete február 9-től tíz na-
pig a törökországi Belekben gya-
korolt, a tréningek között három 
edzőmeccs szerepelt. Az MVM 
Paks a szlovák első ligás Trnava-
tól 2:1-re kikapott, a szlovén élvo-
nalbeli Randnicki Kragujevac el-
len viszont ugyanilyen arányban 

győzött. A gárda utolsó fellépésén 
az orosz első osztályú FK Alanyi-
ja Vlagyikavkaz ellen gól nélküli 
döntetlent játszott. 
A keret tovább formálódott az 
elmúlt napokban. Kovács Attila 
kapus kölcsönbe Veszprémbe 
igazolt, míg Csehi Tamás az NB 
III-as Dunaújváros–Pálhalma csa-
patával készül, az ő helyzete lapzár-
tánkkor még nem volt tisztázott. 
A törökországi indulás utolsó 
pillanataiban csatlakozott a tár-
sasághoz a korábban a Vasasnál, 
majd Zalaegerszegen futballozó, 

21 éves tehetséges fiatal balhát-
véd, Juhász Dániel. A játékos a 
legutóbbi U21-es összetartásnál 
bekerült Róth Antal keretébe, 
igaz, pályára nem lépett, de a 
szakma felfigyelt rá. 
– Lejárt a szerződésem, és így 
szabadon igazolhatóvá váltam. 
Többen is kerestek, de én a Pak-
sot választottam. Itt van NB II-
es csapat, ahol, remélem, sokat 
játszhatok majd, miközben az NB 
I-es csapattal készülök. Utóbbi azt 
is jelenti, hogy esélyem lehet az 
élvonalban szerepelni. Öröm és 

megtiszteltetés, hogy Paksra ke-
rülhettem. Véleményem szerint 
Tomiszláv Szivics az egyik legjobb 
szakember Magyarországon. Re-
mélem, hogy bebizonyíthatom, jó 
döntés volt a leigazolásom – nyi-
latkozta korábban Juhász Dániel 
a zöld-fehér klub hivatalos hon-
lapján. Nemcsak a keret bővült 
időközben, hanem a szakmai stáb 
is. Szabó István Kecskemétről ér-
kezett a Fehérvári úti együtteshez. 
A trénerrel bővebb beszélgetést 
következő lapszámunkban olvas-
hatnak.                           Faller Gábor

A bezerédjs diákok idén a Pakstól 
330 kilométerre található szlovákai 
Kokavába utaztak síelni. Az ötven 
diák és a 14 pedagógus, szülő, se-
gítő remekül előkészített pályákon 
csiszolhatta tudását. A síelés mel-
lett számos szabadidős program 
színesítette a napokat, a zárónapon 
pedig háziversenyen mérhették 
össze tudásukat a tanulók. A Beze-
rédj sítáborát idén is az intézmény 
alapítványa támogatta, és magán-
személyek, kisvállalkozások segí-
tették. Az egyre nehezedő gazda-
sági helyzet ellenére az intézmény 
vezetése jövőre is megszervezné az 
immár hagyományos közösség-
formáló szabadidős programját.

Az új oktatási törvény nyo-
mán megemelték a testneve-
lésórák számát, a diákoknak 
ezentúl naponta lesz lehetősé-
ge a testmozgásra. Klopcsikné 
Somorjai Mária, a Deák Fe-
renc Általános Iskola tanára és 
igazgatóhelyettese harmincegy 
éve foglalkozik testneveléssel, 
és mint elmondta, a testneve-
lő tanárok már évek óta a több 
testnevelés órát szorgalmazták. 

– Sokan szinte csak a testnevelés-
órán és a tömegsportrendezvé-
nyen mozdulnak meg, csupán 
az egyesületben sportolókról 
mondható el, hogy aktívabban 
mozognak. A számítógép leköti 
a többséget, sokaknál jelentkezik 
a túlsúly, ami régebben nem volt 
ennyire elterjedt. Tíz évvel ez-
előtt a gyerekek még közelharcot 
vívtak a kosár- vagy focipályáért, 
reggel már fél hétre bejöttek az 
iskolába, hogy az övék legyen. 
Mostanra valahogy elfelejtettek 
mozogni, kijönnek a szünetre és 
leülnek. Gondolkodtunk, hogy 
hogyan lehetne kimozdítani őket, 
a mindennapos testnevelés talán 
használ. Pakson annyi jó lehető-
ség van, több mint húsz sportág-
ból választhatnak a Nagy Sport-
ágválasztón, mégis ugyanazokat a 

gyerekeket visszük floorballozni, 
focizni, atletizálni, és ők jönnek 
szurkolni kosár- vagy focimeccs-
re – fogalmazott a tanár. A lehe-
tőségekről Klopcsikné Somorjai 
Mária elmondta: az iskolában 
megvannak a feltételek, hogy 
mindennap testnevelésórát tart-
sanak minden osztálynak egé-
szen a nyolcadikosokig. Az alsó 
tagozatban tornaszoba van, a fel-
ső tagozatban pedig függönnyel 
két részre osztható tornaterem. 
A gyógytestnevelés szeptember-
től indult, többnyire lúdtalppal, 
gerincferdüléssel, tölcsérmellel és 
egyéb ortopédiai elváltozásokkal 
jönnek a gyerekek. Mivel min-
den évfolyamban csak egy osztály 
van – habár azok 28-30 fősek –, 
ezért mindenkinek tudnak helyet 
biztosítani. A személyi és a tárgyi 
feltételek is adottak. – Részt ve-
szünk a Fuss, ússz, kerékpározz 
a gyermekedért programon, ahol 
sokszor az első helyen végeztünk, 
innen 180-200 ezer, a Szurkoljunk 
együtt program győzteseként 80 
ezer forint került az iskola számlá-
jára, amit sporteszközökre költöt-
tünk. Sajnos ezek kopnak, törnek, 
és egy floorballütő 8-10 ezer, egy 
floorball-labda 500 forint. 
A Deák Ferenc Általános Isko-
la testnevelője beszélt az ered-

ményekről is: az iskolában a 
floorball és a röplabda van leg-
inkább menedzselve, de a kézi-
labda, foci, ritmikus gimnasz-
tika és a gyeplabda is szívesen 
űzött sportág, télen pedig úszni 
és korcsolyázni is mennek a gye-
rekek. – Hét-nyolc éve volt egy 
nagyon jó korosztály, amelyik 
a röplabda országos döntőben 
második helyen végzett, ugyan-
ezek a gyerekek duatlonban 
országos versenyen érmesek 
lettek. Ők most a PSE-ben fo-
ciznak. A nyolcadikos lányok 
2011-ben Pilsenben a floorball 
világjátékokon hetedikek lettek, 
egy hónapja a kispályás floorball 
országos döntőjében a 4. osztá-
lyos lányok másodikak, az 5-6. 
osztályos lányok ötödikek lettek 
több mint négyszáz csapatból. 
A megyei atlétikai versenyeken 
is mindig dobogós helyeken vé-
geznek a Deák tanulói. A felső 
tagozatban a hetedikes-nyol-
cadikos lányokat már nagyon 
nehéz rávenni a sportolásra, de 
ebben a korosztályban már a 
fiúkkal sem könnyű. Sok függ a 
szülőktől, akik általában akkor 
terelik a sport irányába a gye-
rekeiket, ha egykori sportolók 
vagy sportos beállítottságúak.                             

(joko)

A házigazda Deák Ferenc Általá-
nos Iskola fiú együttese mellett a 
paksi II. Rákóczi Ferenc és a Ba-
logh Antal Katolikus Általános 
Iskola és Gimnázium, valamint a 
Madocsa 7-8. osztályosai csaptak 
össze a városkörnyéki röplabda 
diákolimpia döntőjében. A megyei 
döntőben a paksi régiót a II. Rá-
kóczi és a Deák diákjai képviselik 
majd. Ugyanezen korosztályban 
a kézilabda városkörnyéki döntő-
ben Madocsán a Bezerédj csapata 
diadalmaskodott a Dunaföldvár 
előtt, így ez a két gárda szerepel a 
simontornyai megyei fináléban.                       
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Böde Dániel, az MVM Paks lab-
darúgócsapatának egykori játéko-
sa 2012 nyarán, 25 évesen három 
évre a Ferencvárosi TC együtte-
séhez szerződött. A zöld-fehér 
dressz ugyan maradt, ám élete 
alaposan megváltozott. Ma már 
az ország legkedveltebb egyleté-
ben bizonyít, februárban a ma-
gyar válogatott mezét is magára 
ölthette. 
– Miért a Ferencvárost választot-
tad 2012 nyarán?
– Remekül éreztem magam Pak-
son, ezer szállal kötődöm a térség-
hez. A bajnoki ezüstéremre, a Li-
gakupa-győzelemre és az Európa 
Liga selejtezőjében nyújtott me-
netelésre vagyok a legbüszkébb. 
Örülök, hogy részese lehettem 
mindennek, de a Fehérvári úton 
eltöltött több mint tíz év után vál-
tani akartam. Korábban voltak 
külföldi lehetőségeim, hívtak ma-
gyar élcsapatok is. A Ferencváros 
azonban egy nagy hagyományok-
kal rendelkező klub, és nem mel-
lékesen a Fradi ajánlata nekem és 
a paksi klubnak is megfelelt.
– Hogy érzed magad a csapatnál?
– Jól, úgy tapasztalom, elfogad-
tak, mind a csapattársak, mind a 
szurkolók. Az elején furcsa volt 

megszokni a várost, a csapatot, 
mert míg Pakson csak magyarok 
voltunk, addig itt 7-8 különböző 
nemzetiség van, velük néha nem 
egyszerű megtalálni a közös nyel-
vet, de a futball nyelvét mindenki 
érti, a pályán egy célért küzdünk.
– Détári Lajos, majd a holland 
Richardo Moniz keze alatt dolgoz-
tál/dolgozol, miben különbözik a 
miliő a paksitól?
– Az egyik legszembetűnőbb vál-
tozás, hogy míg a korábbi edzőim 
a védekezésre helyezték a hang-
súlyt, és abból indítottuk támadá-
sainkat, addig a jelenlegi trénerem 
a totális támadást várja tőlünk. 
Labdavesztés után azonnal vissza 
kell támadni már az ellenfél tér-
felén, így sok esetben könnyebb 
gólt rúgni. Moniz mester sokkal 
fanatikusabb, mentalitása sokban 
különbözik eddigi edzőimétől.
– Csapatod húzóemberévé nőtted 
ki magad év végére, hogyan éled 
meg mindezt?
– Örülök, hogy a bajnokság má-
sodik felében már úgy játszottam, 
ahogy magamtól elvárom, és ezzel 
nőttem ki húzóemberré, de nem 
tulajdonítok neki nagy jelentősé-
get, minden meccsen én akarok a 
legjobb lenni.

– A Ferencváros a dobogót tűzte ki 
célul. Elérhető-e a cél? 
– Ha a sérülések elkerülnek ben-
nünket, akkor igen. A társaság 
nagyon jó, mindenki sikerre éhes. 
A téli felkészülés eddig remekül 
sikerül, már várom a tavaszi raj-
tot. Ha márciusban sikerül jól 
indulnunk és nyerni a meccseket, 
akkor lendületbe jövünk és meg 
sem állunk a dobogóig. 
– Milyen a kapcsolat a szurko-
lókkal?
– Látják rajtam, hogy a meccse-
ken mindent megteszek a sikerért, 
és ez nagyon szimpatikus nekik. 
A visszajelzések alapján mondom 
mindezt, az edzések előtt és után, 
valamint az interneten is sok biz-
tatást kapok, ebből merítek erőt.
– Őszi teljesítményednek is kö-
szönhetően a magyar válogatott 
mezét is felhúzhattad. A Fehér-
oroszország elleni februári barát-
ságos meccsen debütáltál. Hogyan 
gondolsz vissza a mérkőzésre, mit 
kért tőled Egervári Sándor edző?
– Először is szeretném megkö-
szönni eddigi edzőimnek, csa-
pattársaimnak és családomnak. 
Nélkülük nem lehettem volna 
válogatott labdarúgó. Nagy izga-
lommal vártam a mérkőzést, úgy 

gondolom, hogy jól szálltam be, 
a fejpárbajokat megnyertem és 
volt egy-két látványos indításom. 
A társak szeretettel fogadtak, 
nagyon normális brigád, jó volt 
velük készülni. Március 22-én a 
Románia elleni zártkapus meccs 
következik, bízom benne, hogy 
ott leszek a társakkal.
– Családod megszokta-e már a fő-
városi életet? 
– Nehezen ugyan, de igen. 
Ugyanakkor, ha van lehetősé-
günk, indulunk haza. A szülők, 
barátok mindig nagyon várnak, 
de a megyei osztályban szereplő 
Madocsa SE labdarúgócsapatánál 
is sok az intéznivaló. Erdélyi Péter 
kollégámmal együtt egyengetjük 
a gárda sorsát, szerencsére inkább 
több, mint kevesebb sikerrel.   
– Nyomon követed-e az MVM 
Paks szereplését?
– A mai napig beszélek a játéko-
sokkal, vezetőkkel, és biztos va-
gyok abban, hogy az MVM Paks 
sokáig meghatározó klubja lesz az 
élvonalbeli bajnokságnak.     -efgé-

Ezer szál köti Pakshoz

834 m2-es 
közművesített 
építési telek 

eladó 
Dunaszentgyörgyön, 

a Tolnai Lajos utcában.

Irányár: 
3,2 millió.

Telefon: 20/9731-444

Paksi cipőjavító üzletbe 
jó kézügyességgel és 

kommunikációs készséggel 
rendelkező férfi munkaerőt 
keresünk. Szakképzettség 

nem szükséges.
Telefon:06-30/233-6447
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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.

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

Fekete Jenő, Benkő Zsolt, Elek 
István, Pribojszki Mátyás – 
nem a következő Gastroblues 
Fesztivál fellépőit soroljuk, ha-
nem azon nagy neveket, ame-
lyekkel mára büszkén léphet 
közös színpadra egy tehetséges 
paksi zenész, Borbély Tamás. A 
fiatal gitáros csupán 2009 óta, 
eredeti szakmáját hanyagolva 
dolgozik főállású zenészként, 
de a muzsikusszcéna napjaink-
ban nemcsak ismeri, elismeri a 
tudását és nevét. 

Tamás 15 évesen kezdett gitározni 
a Pro Artis Művészeti Iskolában, 
majd 19 éves korában, amikor a 
Budapesti Műszaki Egyetemre ke-
rült, az építőmérnök kurzus mel-
lett zenei tanulmányait a Vasutas 
Zeneiskolában folytatta többek 
között Rieger Attila és Tornóczky 
Ferenc tanítványaként. Az iskola 
után magánúton képezte tovább 
magát olyan zenészek iránymuta-
tásával, mint az Eddából ismerős 
Alapi István, illetve Mohai Tamás 
és Benkő Zsolt, utóbbival aztán 

az évek során sokszor dolgoztak 
is együtt. 2009 óta építőmérnök 
szakmáját hanyagolva hivatásos 
zenészként dolgozik, illetve gi-
tároktatással foglalkozik, basz-
szusgitáron autodidakta módon 
képzi magát. – Az egyetem alatt 
egyre több helyen játszottam, 
egyre több lehetőségem adódott, 
és mire megkaptam az építőmér-
nöki diplomát, már csak a zenével 
foglalkoztam – árulta el a fiatal 
gitáros. Jelenleg hat aktív zenekar 
tagja, játszik duóban, koncertze-
nekarban, dzsesszegyüttesben, de 
partizenekarral is, így fellépések-
ből nincs hiány. A Szekszárd Jazz 
Orchestra gitárosaként már több 
ízben élvezhette játékát a paksi 
közönség is. 
– A mai napig nagyon szeretem 
a dzsesszt, bluest éppúgy, mint a 
funkyt, rockot, vagy éppen a pop-
zenét. Mindig kihívásnak tartot-
tam új területeken jól megfelelni, 
hitelesen játszani az adott stílus-
ban – mondta, hozzátéve, hogy ír 
saját dalokat is. A kérdésre, hogy 
mennyire rögös az útja annak, 
aki ma zenészként biztosítaná a 
megélhetését, azt feleli: sok idő, 
energia, gyakorlás és nem utol-
sósorban szerencse kell, hogy azt 
csinálhassa az ember, amit igazán 
szeret. 
– Az egész alapja a szerelem. Ha 
ez kellően nagy elhivatottsággal 
jár, és megfelelő szorgalommal 
párosul, akkor van esély arra, 
hogy többé váljon, mint egy 
hobbi. Ha egy hivatás a hobbiból 
növi ki magát, akkor ez a legter-
mészetesebb és a legszerencsé-
sebb együttállása a dolgoknak 
– emelte ki. A kemény munka 
meghozta gyümölcsét, megala-
pozta az elismertséget a szak-
mában, hiszen Borbély Tamás 
olyan nagy nevekkel léphetett 
már színpadra, akiket egy hét-

köznapi halandó csak a lemezről 
ismerhet. – Nem a kézzelfog-
ható eredményekre vagyok a 
legbüszkébb, hanem azokra az 
alkalmakra, amikor olyan szak-
mabeliekkel muzsikálhattam 
együtt, akiket nagyra tartok. Na-
gyon jó érzés volt, amikor egy 
olyan ember, akire példaképként 
tekintek, teljesen egyenrangú 
kollégájaként kezelt – meséli. A 
paksi zenész játékában azonban 
egy időre a hazai közönség nem 
gyönyörködhet, ugyanis első 
próbaútja után újabb szerződést 
kapott Németország legnagyobb 
hajótársasága, az AIDA Cruises 
egyik luxus tengerjáróján. A 
hajótársaság exkluzív jármű-
vei bejárják a Földközi-tenger 
térségét, a Kanári-szigeteket, 
az Északi- és Balti-tengert, a 
karibi térséget, Amerikát, va-
lamint Ázsiát és Dubajt. A Ta-
mást felkérő partizenekarnak a 
próbameghallgatás után azon-
nal szerződést ajánlottak, így 
első útja élményeiről már be is 
tudott számolni. – Eddig főleg 
a Földközi-tengeren jártunk, 
idén eljutunk Európa északi ré-
szére, a Balti-térségbe és Afrika 
nyugati részére is. A munka ki-
váló, esténként mi szolgáltatjuk 
a tánczenét. A munkakörülmé-
nyek első osztályúak, a szervezés 
korrekt. Nagyon lelkiismeretes 
és profi a személyzet munkához 
való hozzáállása az egész hajón – 
részletezi Tamás. Elárulta azt is, 
hogy a zenészek számára lénye-
gében az egész nap szabad, így a 
vendégekkel együtt felfedezhetik 
az új tájakat, vidékeket. A zené-
ben kitűzött céljairól csak annyit 
szögezett le: ez egy végtelen fo-
lyamat, éppen ez benne a szép, 
nincsen egy megérkezési pont. 
Mindig lesz hová fejlődni. 

Matus Dóra

A zene hullámain
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Mezőgazdasági termelők, 
gazdálkodók figyelem!

A Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet megkezdte 
a 2013. évi területalapú támogatások előfinanszírozását.

A finanszírozás maximális mértéke: 
az előző évi támogatás 80%-a.

Használja ki a lehetőséget, s ebből finanszírozza 
a 2013. év tavaszi munkáinak költségeit.

A részletekről érdeklődjön a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 
kirendeltségénél: Paks, Táncsics u. 4. Telefon: 75/511-188.

Eladó 
ingatlanok
Gesztenyés utcában hőszigetelt, 
erkélyes 2 szobás, IV. emeleti la-
kás eladó. Ár: 8,5 M Ft.

Az Óváros központjában, a 
Duna mellett tetőtér-beépíté-
ses, panorámás, 3 és fél szo-
ba összkomfortos családi ház 
nagy terasszal eladó. Irányár: 
28 M Ft

A Mező utca 11 sz. alatt 3 
szobás családi ház pincével, 
melléképületekkel eladó. Vál-
lalkozási telephelynek is al-
kalmas. Irányár: 12,5 M Ft

A Május 1. utcában 700 m2-es 
építési telek eladó. Ár: 4,7 M Ft

Paks, Öreghegy utcában 1000 
m2-es területen 86 m2-es 3 szoba 
összkomfortos családi ház mel-
léképülettel eladó. Ár: 19 M Ft.

Dunakömlődön, a Radnóti 
utcában téglaépítésű 3 szo-
bás családi ház garázzsal, lak-
ható melléképülettel eladó. 
12,8 M Ft.

Németkéren 1546 m2-es terü-
leten 125 m2-es 2 és félszobás, 
összkomfortos, gázfűtéses, 
családi ház, melléképülettel, 
garázzsal, szuterénnal eladó. 
Irányár: 12,8 M Ft

Eladó családi ház Pakson, az 
Öreghegy utcában. 2005-ben 
épült, korszerű, energiata-
karékos családi ház eladó. 
Amerikai konyhás, három há-
lószobával, fedett terasszal, 
garázzsal, alapterülete 120 m2. 
Értékegyeztetéssel két paksi 
lakásra cserélnénk.

Részletes felvilágosítás 
Fonyó ingatlan 

és Média iroda, Fonyó Lajos
Tel: 06-70/ 310-8374 

E-mail: 
fonyo.lajos@t-online.hu 


