Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti a munkáját és igyekszik megfelelni a rábízott feladatoknak – vallja Tell Edit,
Paks alpolgármestere.
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Jelentkezzen
önként
a polgári
védelembe!
A megváltozott törvényi szabályozás miatt az önkormányzatok újjászervezik a polgári
védelmi szervezeteket. Az új
polgári védelmi szervezetekbe
beosztható minden nagykorú
magyar állampolgár, aki nem
rendelkezik a törvény adta
mentességi feltételekkel. A
szervezet tagja határozattal kiképzésre és gyakorlatra osztható be, valamint polgári védelmi
feladatok ellátására szolgálatteljesítésre kötelezhető, derül
ki az önkormányzat lakossági
felhívásából. A mentességgel
nem rendelkező személyeket
polgármesteri határozat osztja
be kötelező érvénnyel a polgári védelmi szervezet személyi
állományába. Ebben az esetben
a beosztott személynek nem
áll módjában a beosztási feltételeket befolyásolni. Erre csak
önként jelentkezés esetén van
lehetőség. Ezért az önkormányzat most lehetőséget biztosít
a polgári védelmi szervezetbe
való önként jelentkezésre. Az
önkéntes maga választhatja
meg, hogy határozatlan vagy
határozott időtartamban vállalja-e a szolgálatot és ezt területi vagy települési rendeltetésű
szervezetben kívánja-e teljesíteni. Az önkéntes maga választhatja meg, melyik szervezeti
egységben kívánja teljesíteni a
szolgálatot és hogy katasztrófaveszély, veszélyhelyzet idején
történő alkalmazása esetén milyen egyéb teljesíthető feltételeket támaszt.
Ha kérdése van a jelentkezéssel
kapcsolatban, hívja a 75/500565-ös számot. Amennyiben
önként jelentkezik, személyesen keresse fel a Polgármesteri
Hivatalban (7030 Paks, Dózsa
György út 55-61.) I. emelet
102. sz. ajtó (Polgármesteri Titkárság) Rein Rita ügyintézőt –
zárul a felhívás.
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Fórum a külső városrészeken
Véget ért az idei lakosságifórumsorozat a külső városrészeken.
Kivétel Cseresznyés, ahol folyamatban van az új közösségi ház
megvásárlása. Ott ennek birtokbavételével kívánják egybekötni
a lakossági tájékoztató megtartását. Spiesz József, a külterületeket
magába foglaló nyolcas körzet
képviselője, a dunakömlődi részönkormányzat elnöke és Kern
József, a külső városrészi részönkormányzat elnöke összefoglalója szerint most sokkal kevesebb
panasz, felvetés érkezett, mint a
ciklus elején. Ezt részben annak
tulajdonítják, hogy őket, telefonszámaikat mindenhol ismerik az
emberek, és folyamatosan jelzik
számukra a gondokat, igényeket,
és nem gyűjtik össze a fórumra.
Az is igaz, hogy sok apróbb-nagyobb változás minden Pakshoz
tartozó városrészen történt.
– Gyógyfürdőt, sportpályát, hasonló nagy létesítményeket itt
nem épít a város, inkább a komfortérzetet, életminőséget javító
beruházásokon van a hangsúly – húzta alá Spiesz József.
Kern Józseffel egyetértve azt is
elmondta, hogy hálás dolog a
külső városrészeket képviselni.
Több a munka, de több a hála is.
Nem volt olyan fórum, ahol ne
hangzott volna el köszönő szó,
ne lett volna valaki, aki gratulált
a munkájukhoz. A fórumok kínálta lehetőséget kihasználva a
város nagyberuházásairól – például a gyógyfürdő építéséről –
tájékoztatták az egybegyűlteket
a városvezetők. Éppen ezért idő-

zítik mindig ezeket az összejöveteleket a költségvetés elfogadása
utánra. Mindenütt tájékoztatták
a lakosságot az új hulladékgazdálkodási rendszer működéséről
és sok szó esett a hulladékszállítási, -kezelési díjról.
Mint ahogyan eddig, úgy idén
is folytatódik a fejlesztés minden településrészen, fogalmazott Spiesz József. Azt mondta,
Dunakömlődön például partfalmegerősítést végeznek és folytatják a Radnóti utca felújítását. A
temetőt, amely a város egyetlen
köztemetője, a jövőben a város
saját cége, a DC Dunakom Plusz
Kft. üzemelteti majd, amitől a
képviselő azt várja, hogy közvetlenebb, eredményesebb lesz
a kapcsolattartás és érvényesül
a gondosgazda-szemlélet. A
szüreti napig befejeződik a 19
présházat magába foglaló hangulatos présházsor fejlesztése,
ami magában foglalja a szennyvíz-gerincvezeték lefektetését.
Csámpán nagyon várják már
a kerékpárút megépültét. Még
kész sincs, de a csámpaiak már
szervezik az avatóünnepséget, a
terv egy kerékpáros felvonulás.
Itt a közösségi ház melléképületének rendbetétele lesz napirenden, erre hárommillió forintot el
is különítettek a költségvetésben.
Folytatódik a játszótér és környéke felszerelése, komfortosítása.
Biritón egy buszmegállót tesznek rendbe és a társasház felé vezető utat. Cseresznyésben a már
említett közösségiház-vásárlás
a legaktuálisabb kérdés, és az,

hogy idén az M6-os felüljárótól
a Györkönyi útig aszfaltozni fogják az utat, ami százmilliós beruházás. Gyapán járdákat újítanak
fel, néhány lámpatestet szerelnek
fel, hogy a közvilágítás tökéletesebb legyen. Spiesz József hozzátette, hogy a katasztrofális állapotban lévő utat hidegaszfalttal
már javította a közútkezelő, de
folyamatban van a hosszabb távú
megoldást jelentő melegaszfaltos
javítás is, jelenleg a közbeszerzés
folyik. Az autópálya felett átívelő
felüljárótól a falu végéig biztosan
új burkolatot kap az út, mondta
a közútkezelő tájékoztatására
hivatkozva. A képviselők beszámoltak róla, hogy Gyapán
felvetődött egy probléma, amit
a frakció, majd a testület elé szeretnének vinni. Ez pedig az előkertek gondozásának kérdése.
Helyi rendelet kötelezi az ingatlantulajdonosokat arra, hogy a
házuk előtti területet útig, árokig
karbantartsák, itt pedig a városrész sajátossága, hogy igen nagy,
néhol négy-ötszáz négyzetméteres ez a terület. – Ilyen benzinárak mellett a fűnyírás nagyon
megterhelő – ismerte el Spiesz
József. Azt mondta, jogos a
gyapaiak érvelése, miszerint, ha
a lakótelepen minden talpalatnyi
területet gondoz a város, kapjanak ők is segítséget. A megoldás
lehet akár a közmunkaprogram,
akár az, hogy a DC Dunakom
Plusz Kft.-vel kötött szerződésbe
foglalják bele ezt a munkát is –
tették hozzá a képviselők.
Vida T.

Döntés után
Ülésezett a testület, a napirenden
szereplő témák közül elsőként a
2012. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról döntöttek a képviselők.
Az elmúlt évben hárommilliárd
forintot meghaladó volt ez az ös�szeg, aminek jelentős részét már
bevonták az idei költségvetésbe. A
különbözet felhasználásáról a következő ülésen dönt a grémium.
– Egy 11 milliárd forintból gazdálkodó városban, ahol kötvénykibocsátás is történt korábban,
illik ennyi pénzmaradványnak
keletkeznie – jegyezte meg Hajdú
János polgármester. – Ez körülbelül 1,6 milliárd forintnyi szabad
pénzmaradványt jelent 2013-ban
a gyakorlatban, abban az esetben, ha a költségvetés az ez évre
tervezett beruházásokat végre
tudja hajtani. Ez azonban aligha

történik meg, hiszen olyan mértékű fejlesztéseket határozott el a
testület, amely gyakorlatilag nem
fér bele a polgármesteri hivatal
munkájába. A jelenlegi szabályozási rendszer és a közbeszerzési
törvény oly mértékben nehezíti a
munkánkat, hogy sok esetben ellehetetlenül a tervezett beruházás
– fogalmazott Hajú János polgármester.
– Véleményem szerint sem kivitelezhető ennyi beruházás – ezt már
Faller Dezső, az MSZP-VJE képviselője tette hozzá, hangsúlyozva, hogy a legnagyobb erőfeszítés
árán sem lehet annyi utat és járdát
megépíteni, ami a tervekben van,
ezért a jövő évre vetítve ismét lesz
pénzmaradvány.
– Valljuk be, nem nehéz dolog
Pakson költségvetést készíteni,
hiszen van miből – nyilatko-

zott a testületi ülés után Kovács
Sándor, a Paksi Lokálpatrióták
Egyesületének elnöke, hozzátéve,
látszik, hogy igen komoly előkészítő munka előzte meg az idei
büdzsét. – Egy kicsivel erősebb
ellenzék viszont nem ártana, mert
akkor kis viták is lehetnének az
üléseken – tette hozzá.
Az MVM Paks II. Atomerőmű
Fejlesztő Zrt. kérelme is téma volt
az ülésen. A beadványban az új
blokkok létesítéséhez kijelölt terület övezeti besorolásának szöveges kiegészítését kérték annak
érdekében, hogy az érintett területeken az új blokkok létesítését
megelőző, annak előkészítéséhez
szükséges tevékenységek megkezdődhessenek. A módosítás
egymilliós költségeit a zrt. vállalta,
a kérelmet egyhangú döntéssel fogadta el a testület.
A Bóbita Bölcsőde korszerűsítésére 106 millió forintot szavazott
meg a városvezetés, és döntött ar-

ról is, hogy a közvilágítás modernizálásával kapcsolatban a Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz pályázatot nyújt be.
Döntöttek arról is a képviselők,
hogy a rendkívüli időjárás okozta problémák – partfalcsúszások,
pinceomlások, épületkárok – enyhítésére megnyitják a négymilliós
vis maior-keretet. Ebből hárommillió forint az elvégzett munkák
után, számlák ellenében, egymillió pedig szociális rászorultság
alapján osztható szét az érintettek között. Zárt ülésen tárgyaltak
néhány személyi kérdésről is. A
könyvtárigazgatói posztra kiírt
pályázat nyertese Pumerscheinné
Bedekovity Zóra lett, a Paksi Ipari
Park Kft. ügyvezetői teendőit pedig a következő ötéves ciklusban
is az eddigi vezető, dr. Sztruhár
Sándor látja el. A Paks város közbiztonságáért kitüntetést Koloh
Tamás veheti majd át a májusi
rendőrnapon.
Faller Gábor

Virágba borult a város
Ötvenezer palántát ültetnek ki
a hetekben a közterületi virágágyakba, ládákba.
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Paks és Dunakömlőd közterületein mintegy hatvan hektár az
ápolandó zöldfelület. Gondozása
egész évben folyamatos munkát
ad a DC Dunakom Plusz Kft.
kertészeti részlege 24 munkatársa számára. Ősszel 600 fát,
4500 cserjét, emellett 12 ezer tő
kétnyári virágot, díszkáposztát,
valamint árvácskát és nyolcezer
hagymás növényt, tulipánt és
nárciszt ültettek ki a parkokba és
virágládákba. Az új telepítések –
mint például a Fehérvári úti új,
gömbkőris fasor – mellett sok
helyen hiányt pótoltak; a tavalyi
szárazság ugyanis sok növényt
tett tönkre a közkertekben. Az
egynyári virágok májusban kerülnek az ágyásokba, hozzávetőlegesen negyvenezer palánta.
Muskátlit 280, villanyoszlopon
elhelyezett kaspóba raknak május közepén a fagyosszentek
után. – A magyar klimatikus viszonyokat jól bíró, szárazságtűrő

magyar fajták közül válogatunk
minden évben, a legtöbb növényt a kecskeméti dísznövénykutatóban nemesített fajtákból
vásároljuk – tájékoztatott Szászy
Zsolt részlegvezető, aki hozzátette: faültetésnél is figyelembe
veszik, hogy évről évre kevesebb
a csapadék, ezért a hársok közül
például csak ezüst hársot telepítenek. Parkgondozásra 2013-ban
80 millió forintot különített el a
képviselő-testület.
A város virágosításához az
Együtt a parlagfű ellen Alapítvány is hozzájárul programjaival. A családoknak meghirdetett
lakossági virágosítási verseny
helyezettjei számára május 9-én
kedvezményes virágvásáruk alkalmával osztanak palántákat,
a Zöldalma-programban részt
vevő iskolák pedig ősszel és tavasszal is ültethetnek kiskertjeikbe az alapítványnak köszönhetően. Hat éve már az óvodákba is
eljuttatják egynyári virágpalántáikat: idén minden intézmény 35
tő begóniát, petúniát és büdöskét
kapott.
Dallos Szilvia
Paksi Hírnök, 2013. május 3. n 3

Olcsóbb élelmiszert vagy kisebb rezsit?
Már nemcsak a köztereken,
hanem az interneten is gyűjti
az aláírást a Fidesz a rezsicsökkentés támogatására. Az akció
március 20-tól kezdve tíz héten
át zajlik, majd a tervek szerint
július elsejével folytatódik. Az
országos
kezdeményezéshez
csatlakozott a párt paksi szervezete is, mondta el megkeresésünkre dr. Nagy Tibor elnök.
A képviselő úgy véli, a belföldi
politikai nyomás, a közszolgáltatóktól és a külföldről érkező
kritika ellenére világos, hogy a
magyar emberek ragaszkodnak

a közüzemi díjak mérsékléséhez és egyetértenek a célkitűzéssel, hiszen országszerte már
több mint egymillióan írták alá
az íveket. Pakson is kedvező a
fogadtatás, több mint ezer aláírás gyűlt össze, városunkban
péntekenként délelőtt a piacon
(bal oldali képünkön), délután
a lakótelepi 10. számú ABC
környékén gyűjtik a szignókat
az aktivisták. Dr. Nagy Tibor
hozzátette, bízik abban, hogy a
következő időszakban is ugyanilyen intenzitással gyűlnek majd
az aláírások, mert ez a kritiku-

sok számára is megerősíti, hogy
mi a lakossági akarat. A Fidesz
rezsicsökkentő célkitűzéseit az
MSZP is támogatja, mindemellett azonban az alapvető élelmiszerek áfájának drasztikus csökkentését tartaná szükségesnek
a lakossági terhek jelentősebb
csökkentéséhez. Ezért az alapélelmiszerek áfájának 27%-ról
5%-ra csökkentését javasolják –
erről Heringes Anita (jobb oldali
képünkön), az MSZP Paksi Helyi
Szervezetének elnöke számolt be
lapunknak. A témában április
15-én országszerte megkezdte a
kérdőívek gyűjtését az ellenzéki
párt azzal a céllal, hogy minél
több ember támogassa a kezdeményezést. A kenyér, a hús,
a tejtermékek, a tojás és a Magyarországon megtermelt zöldség, valamint gyümölcs adóját
csökkentenék, ami a politikus
véleménye szerint mindenki
pénztárcájának terhét enyhítené.
Mint kiemelte, a kezdeményezés
nem csupán a fogyasztók számára előnyös: ha több pénz marad a
vásárlók zsebében, az a helyi vállalkozások számára is előnyös,
illetve a fogyasztás növekedése
nemzetgazdasági szempontból
is kedvező. Heringes Anita úgy
véli, a rezsicsökkentéssel az igazán rászorulók alig spórolnak,

az élelmiszerár csökkentésével
viszont a mindennapi megélhetést tennék könnyebbé, kiszámíthatóbbá és igazságosabbá.
– A rászorulók, kisnyugdíjasok
az árammal, fűtéssel amúgy is
spórolnak, így kiadásaikat jelentősen rezsicsökkentéssel nem lehet kurtítani – nyomatékosított.
Az MSZP-s aktivisták a piacon
és a város több pontján, valamint
a választókerület összes településén gyűjtik az aláírásokat. – Az
akció rendkívül népszerű, az
emberek pártállástól függetlenül
szimpatizálnak a kezdeményezéssel, ezt pedig a kormányzó
pártnak is meg kell hallania –
szögezte le a képviselő.
Matus Dóra

Felmérés a vizek védelméért
A város érdeke, hogy egészséges ivóvízzel történjen a
lakosság ellátása, és ennek
biztosítása érdekében átfogó vízbázis-diagnosztikai vizsgálat előkészítésébe kezdtek: a víztermelő
kutakról felméréssel megállapítható, hogy hosszú távon jó minőségben, jó hozammal képesek-e
ellátni a lakosságot nyers vízzel. A
vízbázisvédelmi projekt lényege,
hogy szennyezésfeltáró fúrásokat
végeznek, figyelőkutakat létesítenek Pakson és Dunakömlődön.
A kivitelezést megelőző tervezés,
előkészítés már megkezdődött.
Általános tévhit, hogy a Dunából
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származó víz kerül a poharunkba,
ugyanis a Mezőföldi Regionális
Víziközmű Kft. szolgáltatási területéhez tartozó települések fogyasztói vízigényeit teljes mértékben mélyfúrású, rétegvízkutakból
kitermelt vízből fedezik. Ezekből
a felszín alatti vízbázisokból kitermelt vizek, a vízbázis védettségének köszönhetően állandó
minőségűnek tekinthetők, kevés
és viszonylag könnyen, egyszerű
víztisztítási eljárásokkal eltávolítható szennyezőanyagokat tartalmaznak. Ugyanakkor a rendeletek az utóbbi időben módosultak,
és a vízbázisvédelemről szóló új

jogszabály kimondja, hogy sérülékeny vízbázisok esetén diagnosztikai vizsgálatot kell elvégezni
és annak eredményeit figyelembe
véve védelembehelyezési tervet
kell készíteni, tájékoztatott Gaál
Zoltán, a Mezőföldvíz paksi főmérnöke az előkészítésről szóló
egyeztetésen. A város húsz különböző kútból nyeri az ivóvizet,
ezek adottságai eddig is ismertek
voltak, most azonban kiterjedtebb
vizsgálat indul. A víznyerőhelyek
adottsága jelenleg nagyon jó, a
felmérés azt vizsgálja, két vagy
három évtized múlva várható-e
valamilyen szennyezés megjele-

nése. Az ivóvízbázison javítani
nem lehet, a jelenlegi állapotát
kell megőrizni, ugyanis szennyezés esetén sokkal költségesebb az
új ivóvízbázis kiépítése, mint a
meglévő fenntartása – erre már
Serfőző Antal, a Geogold Kárpátia Kft. ügyvezetője világított rá.
Hozzátette, a felmérésből a lakosság nem érzékel semmit, első
lépés az adatok begyűjtése, majd
következik a geofizikai vizsgálat,
a földtani közeg tanulmányozása, a potenciális szennyezőforrás
monitoringozása és a kutak megfúrása. A projektet az Európai
Unió támogatja.
-md-

A legnagyobb adófizetőket
köszöntötte a város

Robot
technikai
céggel bővült
az ipari park
Robottechnikai vállalkozás települt a paksi ipari parkba: a
2005-ben alapított, ipari robotok alkalmazásával, robotcellák
tervezésével, gyártásával, telepítésével, üzembe helyezésével
és karbantartásával foglalkozó
Robolution Kft. régi paksi telephelyét kinőve települt az ipari parkba, ahol egy új, minden
igénynek megfelelő csarnokot
és irodaházat építettek európai
uniós támogatással. Az építkezés 2012 nyarán kezdődött, az
átadás 2013 elején volt, a projektzáró rendezvényt a közelmúltban tartották.
-kgy-

Gazdaság nélkül nincs egészségügy, oktatás és kultúra, hiszen ez
a szektor teremti meg a társadalmi felépítmény forrását. A városvezetés ezért fontosnak tartja, hogy évente egy alkalommal
megköszönje nagyadózóinak,
hogy Pakson tevékenykednek és
beszámoljon arról, mire költi a
város az adóforintokat – hangzott el a nagyadózóknak rendezett fogadáson.
A város legnagyobb adózói, a helyi gazdasági élet közel harminc
szereplője volt hivatalos a polgármesteri fogadásra, a Prelátusba. A megjelenteket Hajdú János
polgármester és Tell Edit alpolgármester köszöntötte. Ahogy
azt Paks vezetője elmondta: a mai
világban, ha egy cégnek gazdasági eredménye van és adót fizet,
komoly teljesítmény. – A nagyadózói fogadáson nemcsak azt
köszönjük meg a helyi vállalkozóknak, hogy befizetéseikkel hozzájárulnak a költségvetéshez, hanem hogy jelentős foglalkoztatók,
és tevékenységükkel munka- és
teljesítménykultúrát közvetítenek.
A köszöntőt követően a jelenleg
is zajló beruházásokról, a közigazgatás, a katasztrófavédelem,
a közoktatás átszervezésével járó

plusz feladatokról, a hulladékgazdálkodással és a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos jogszabályi változásokról tájékoztatták
a megjelenteket a városvezetők.
Ez utóbbi területeken a helyi
szolgáltatókat is bevonják a felmerülő feladatok megoldásába,
hangzott el.
– Ez a város különösen figyel arra,
hogy olyan útfelújításokat indítson, amelyek magukba foglalják az infrastruktúrarendszerek,
így a csőhálózatok fejlesztését is.
Ezekben a beruházásokban cégünk a tervezéstől a kivitelezésig
részt vesz, így jelentős segítséget
kapunk a munkánkhoz, bevételünk és ekképp adóbefizetésünk
növeléséhez – mondta el Csapó
Sándor, a Mezőföldvíz Kft. ügyvezetője. A találkozón Hamvas
István vezérigazgató, Paks legnagyobb adófizető cégének vezetője
példaértékűnek nevezte a város és
az atomerőmű kapcsolatát. Mint
elmondta: nagyadózóként kötelességüknek tekintik a gazdaságélénkítést és a civil szféra támogatását egyaránt. Az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. 206 céggel áll
szerződéses kapcsolatban és 240
szervezetnek nyújt anyagi támogatást programja megvalósításához. Azoknak a vállalkozásoknak,

amelyeknek helyi adója meghaladja a hárommillió forintot,
lehetőségük van arra, hogy rendelkezzenek az összeg 1%-ának
felhasználásáról. Az atomerőmű
esetében negyvenmillió forintban
maximálták a rendelkezési jogot.
Alapvetően olyan városi célokat
lehet megjelölni, amelyek nem
generálnak további kiadást, illetve
civilszervezetek számára is felajánlható az összeg. Az atomerőmű idén is – csakúgy, mint 2012ben – a Paksi Digitális Archívum
létrehozását támogatja, mely a
tervek szerint az év második felétől lesz használható az érdeklődők
számára.
-dal-

Tisztelt Adózó!
Amennyiben a Tűzvirág Táncegyüttes további színvonalas tevékenységét támogatni kívánja,
úgy kérjük, hogy személyi jövedelemadó-bevallásakor nyilatkozzon
úgy, hogy adója 1%-át egyesületünknek ajánlja fel.
A nyilatkozaton Önnek fel kell
tüntetni a Tűzvirág Táncegyesület
Paks elnevezést és az egyesület
adószámát: 18850594-1-17.
Köszönjük támogatását.
Tűzvirág Táncegyüttes
Vezetősége

Kisorsolták
a nyerteseket
Tavaly év végén levélben tájékoztatta a város polgárait az
önkormányzat a szelektív hulladékgyűjtés új rendjéről. A szóróanyagot sorszámmal látták el,
amelyek közül most egy ad hoc
bizottság sorsolt ki huszonegyet.
A kihúzott sorszámmal rendelkező levelek gazdái egy ajándékcsomaggal gazdagodnak. A
nyertes számok a következők:
09623, 09816, 09904, 09298,
09426, 09237, 10603, 11228,
11701, 13271, 13055, 10447,
12237, 12822, 12936, 09977,
10003, 10273, 00941, 07226,
04118.
A nyertesek a paksi polgármesteri hivatal titkárságán vehetik
át az ajándékcsomagot.

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Tel: 75/315-983
20/945-0992
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Félidőben
– Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia,
hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti a
munkáját és igyekszik megfelelni a rábízott
feladatoknak – vallja Tell Edit, Paks alpolgármestere.
Tell Edit 2007-ben, az iskolafenntartó társulás
megalakításakor került az önkormányzat oktatási és közművelődési csoportjához. Nehéz év
volt: a társulás megalakítása mellett a Kereszt
utcai óvoda bezárásáról is ekkor határozott a
testület. Az év második felétől titkársági feladatok is sorakoztak teendői mellett: rendezvényszervezés, városmarketing, turisztika,
sajtókapcsolatok, szociális terület, zöldszám
működtetése – egyre több, polgármesteri
munkát segítő feladat hárult rá.
2010 őszén, a választások után újraalakult képviselő-testület Tell Editet választotta a város
főállású alpolgármesterévé. A feladatra Hajdú
János kérte fel, munkája azóta is szorosan kötődik a város vezetőjééhez: előkészíti, segíti, kiegészíti a polgármester tevékenységét. Sok időt
és munkát áldoz a lakossági kapcsolattartásra,
az önkormányzat intézményeivel és a helyi
civilszervezetekkel is jó kapcsolatot ápol. Fogadóóráin a legkülönbözőbb ügyekkel keresik
fel. – Egy jól működő város alapja a társadalmi
párbeszéd. Vannak határok és korlátok, a lakosságnak nyilván nem lehet beleszólása minden, várost érintő döntésbe, a városvezetésnek,
akárcsak egy jó gazdának, egy családfőnek az
irányító és egyben gondoskodó szerepet kell
betöltenie – teszi hozzá.
Tell Edit a 2012/13-as év változásairól is beszélt.
– A közigazgatás átszervezésében élen jártunk
az országban, a járási hivatal kialakításához
kiemelkedő segítséget nyújtottunk. Ezzel egy
időben a hivatal szervezeti struktúrája is átalakult – sok bizonytalansági tényező mellett. Az
átalakítás – igen jelentős – előre nem tervezett
szervezési feladatokkal és költségekkel járt .
Az oktatás átalakulása kapcsán az alpolgármester fontosnak tartja: bár állami irányítás alá
kerültek, nem engedték el az iskolák kezét. Az
intézményvezetők továbbra is számíthatnak az
önkormányzat támogatására rendezvényszervezés vagy táborozás kapcsán. – Nem csupán
az intézmények üzemeltetéséről gondoskodunk, igyekszünk biztosítani a jövőben is a
gyerekek magas színvonalú oktatásához szükséges költségeket. Országszerte példa nélküli,
hogy az országos kompetenciamérések mellett
városi mérést szervezünk, majd ezt követően
szakértők bevonásával módszertani tanácsokat kaphatnak a pedagógusok, segítve ezzel az
oktatás színvonalának megtartását – tudtuk
meg. Ami az elmúlt időszak gazdálkodását
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illeti, alapvetően a takarékosságot és a társadalmi esélyegyenlőséget tartották szem előtt,
a szükséges és elégséges fejlesztések megvalósítása jellemezte a várost. Ez ügyben akadnak
feszültségek a frakción belül: a polgármesterrel
azt az elvet követik, hogy a változó gazdasági
környezetben minél több tartalékot képezzenek, ezt azonban nem minden képviselő gondolja így. –Továbbra is arra törekszünk, hogy
esélyegyenlőséget biztosítva minden generációnak magas színvonalon tegyük elérhetővé az
oktatási-nevelési, egészségügyi, közművelődési
rendszerünk szolgáltatásait, hogy ne presztízsberuházások valósuljanak meg a városban – teszi hozzá az alpolgármester.
Az e ciklusban megvalósuló két legfontosabb
beruházás a szennyvíztisztító telep építése
(melynek előkészítése megtörtént) és az új hulladékkezelő rendszer kialakítása. – Új szemléletre, hulladék-gyűjtési fegyelemre kértük a
paksiakat, ami több feladattal jár és ráadásul
többet is kell fizetni a szolgáltatásért. Ez sok
emberben indulatot váltott ki, számos támadás
éri az önkormányzatot, pedig minden fórumon elmondjuk, hogy az árat a Magyar Energia és Közszolgáltatási Hivatal állapítja meg. (A
mai napig nem kaptunk értesítést a hivataltól.)
A rendszer működtetésével kapcsolatban megfogalmazott elvárásokkal pedig az európai, illetve magyarországi jogszabályoknak felelünk
meg – hangsúlyozza és hozzáteszi: a rendszert
ezek mellett a bizonytalansági tényezők mellett
kell üzemeltetni, ami nem könnyű feladat.
Nyár végén adják át a Paks–Csámpa kerékpárutat. Kapcsolódva a Cseresznyéskert Erdei
Iskola programjaihoz a kerékpárútnak a turisztikai mellett oktató-nevelő és egészségmegőrző
haszna is lesz. Az említett mellett több beruházás is elindul idén a sikeres pályázatoknak
köszönhetően: támfalépítés és egy, a vízbázis
minőségjavítását elősegítő projekt. – A turisztika területe az, ahol – egyelőre – nem tudtunk
nyertes pályázatot felmutatni, ezért késik évek
óta a Deák ház felújítása. Talán nem elég hatékony a lobbitevékenységünk – jegyzi meg
fanyar mosollyal az alpolgármester.
Tell Edit az útprogramra áttérve elmondta: véleménye szerint az eddig előnyben részesített,
úgynevezett faltól falig korszerűsítés folytatásával hosszú távú megoldások születtek volna,
igaz, kevesebb utcát érintve. A frakció döntése alapján ezzel szemben nagyszámú utcát és
járdaszakaszt aszfaltoznak idén. Ez rengeteg
munkát ad a műszaki osztálynak, elképzelhető, hogy az összes tervezett utca nem újul meg
ebben az évben. Ez nem a pénzhiány, hanem
kapacitásproblémák miatt van, illetve a látszattal szemben, nem olyan egyszerű az említett
munkák színvonalas kivitelezése.
Az alpolgármester részt vett a helyi szociális
rendelet átdolgozásában. – A korábban min-

den diáknak ingyenesen biztosított helyi járatos autóbuszbérletet mára csak utólag, 80%ban téríti meg a hivatal. Az igénylők számán
látszik: pazarlást szüntettünk meg. Bevezettük
a segélyek természetbeni juttatásként történő
kifizetését és az utalványrendszert. Emellett
megemeltük a cigány tanulók tanulmányi
eredményhez kötött felzárkóztatási ösztöndíját. Újszerű intézkedés, hogy az átmeneti segély
terhére a rászorulóknak juttatjuk a közterületen kivágott fákat – sorolja az intézkedéseket
Tell Edit, hangsúlyozva: bár igen erős a szociális háló a városban, nincs osztogatás. Kezdeményezésére átalakították a bérlakás-gazdálkodási rendszert is, törekedve a kintlévőségek
behajtására és a gazdaságosabb üzemeltetésre.
A rendeltetésszerű használatot is ellenőrzik:
amennyiben a lakó nem tesz eleget kötelezettségeinek, lehetőség van a helyi támogatások
megvonására. – Fontos a rászorulók segítése,
de az is feladatunk, hogy elszámoljunk az állampolgároknak a befizetett adó felhasználásáról – húzza alá Paks alpolgármestere.
– Két és fél évnyi, a cigány nemzetiségi önkormányzattal közös, megfeszített munka
után eredményeket tudunk felmutatni: az
önkéntesnapokon egyre többen jelentkeznek
közösségi feladatokra. Emellett már másodszor biztosítunk munkát önkormányzati cégeknél a helyi cigány emberek számára, akik az
eddigi tapasztalatok szerint magas színvonalon
végzik el a rájuk bízott feladatokat.
– Egy közösséget soha nem az tartott életben,
hogy mennyire modern a közvilágítás, hogy
milyen minőségű az utak burkolata, hanem
az, hogy milyen kulturális terei, kisközösségei
vannak. A hamarosan bemutatkozó Paksi Digitális Archívum, a városmarketing/turisztikaikoncepció, a városi rendezvények színvonala,
az egyesületek, alapítványok önkormányzat
által támogatott programjai mind arról üzennek, hogy Pakson magas színvonalú a szellemi,
közösségi élet. Fontos a kultúra ápolása, vele
együtt az anyanyelv megőrzése, és mindezek
egyenrangúak a beruházásokkal, a szolgáltatások biztosításával, a városi komfort megvalósításával: így együtt adják, adhatják a városi élet
minőségét – összegez Tell Edit.
-dal-

A Pázmán lovagot
vitték színpadra
Különleges műsorral lepte meg
közönségét az idei tavaszi gálaesten a Tűzvirág Táncegyüttes.
Arany János vígballadáját, a Pázmán lovagot dolgozták fel. Mádi
Magdolna művészeti vezető,
koreográfus azt mondta, Arany
Jánost a magyar nyelv egyik legjelesebb művelőjének tartja. Ezzel
a balladával pedig egy olyan reneszánsz emberképet mutat fel,
ami a mai értékvesztett világban
követendő példaként szolgál. A
darabnak számos üzenete van,
egyebek között az, hogy a hatalommal nem szabad visszaélni,
tisztelni kell a szépet, az értéket,
a természetest és a természetet.
Nemcsak a téma, hanem a feldolgozás is szokatlan volt, hiszen az
előadók, azaz a táncosok némán
játszottak, a szöveget Darvas Iván
felvételről tolmácsolta. Ezekre

épültek a színtiszta magyar koreográfiákat felsorakoztató táncjelenetek. Pázmán lovag szerepében Ujvári Dávidot láthatták
a nézők, feleségét Hirczi Margit
formálta meg, Mátyás királyt
Bozár László alakította, míg az
udvari bolond szerepében Takács
Levente táncolt. A táncegyüttes
vezetője azt mondta, táncosaira
különleges feladatot rótt ennek
a vígballadának a megjelenítése,
de mindannyian kiválóan teljesítettek. Ujvári Dávid hozzátette,
hogy egy „egyszerű” néptánc esetében is muszáj egyfajta előadó
képességre szert tenni, megélni a
táncot, fejleszteni a mimikai képességeket. Ahogy haladnak előre, és jönnek más típusú, stílusú
táncok, úgy tökéletesítik ezeket,
így ha újdonság is volt a Pázmán
lovag, nem jelentett megoldha-

tatlan feladatot számára. Azt is
elárulta, hogy természetesen a
premier okozta izgalmat mindig
átéli saját szerepeivel, fellépéseivel
kapcsolatban, de sokkal inkább
szorong a tanítványai miatt, hiszen nem tud segítségükre lenni
több évtizedes rutinjával, tudja,
hogy magukra vannak utalva az
előadás alatt.
Mádi Magdolna Ujvári Dávidot
nemcsak mint kiváló előadót,
hanem mint koreográfust is kiemelte. Elmondta, hogy egy olyan
széki táncot állított színpadra, ami
őt is lenyűgözte. A nagyon jó arányú, a megszokottól eltérő hangulatú székit az első blokkban láthatta a közönség a kettes együttes

előadásában. Az első felvonásban
hagyományosan magyar táncokat
mutatnak be az utánpótlás együttesek. Így volt ez most is annyi
különbséggel, hogy a felnőttek is
színpadra léptek ebben a blokkban. A kicsik is, a nagyok is elvarázsolták a közönséget, csakúgy
mint vendégük, Herencsár Viktória, a Cimbalom Világszövetség elnöke. A 2013-ban Magyar
Arany Érdemkereszttel kitüntetett
cimbalomművész két virtuóz betéttel járult hozzá az est sikeréhez.
Az első blokkot záró koreográfia
zajos sikert aratott: méhkeréki táncot adott elő az együttes a
Black Sabbath zenéjére.
Vida Tünde

Pályázati felhívás
Paksi Hegyközség (7030 Paks, Rákóczi út 5–7. sz.) Választmánya pályázatot ír ki hegybírói tisztség ellátására
Pályázat feltételei:
q legalább középfokú mezőgazdasági szakirányú szakképzettség,
q közigazgatási alapvizsga megléte, vagy annak vállalása, hogy kinevezése esetén a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára által meghatározott határidőn – de megválasztásától számított legkésőbb egy éven – belül e vizsgát leteszi.
q cselekvőképesség,
q büntetlen előélet,
q foglalkoztatástól eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alóli mentesség,
q szövegszerkesztői, táblázat- és adatbázis-kezelő programok ismerete.
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
q hegyközségi szervezetben eltöltött legalább 5 éves gyakorlat,
q HEGYIR program ismerete,
q a hegybíró működési területében elhelyezkedő szőlőültetvények ismerete.
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
q 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
q iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
q közigazgatási alapvizsgát igazoló okirat másolata (ha releváns),
q részletes szakmai önéletrajz.
A tisztség betölthetőségének időpontja: 2013. július 15.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 20.
A részletes pályázati kiírást a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa honlapján (www.hnt.hu) töltheti le, illetve a Paksi Hegyközség elnöke, Kanczler
Istvánné nyújt információt a 70/205-8520-as telefonszámon.
A pályázatot postai úton a Paksi Hegyközség, 7030 Paks, Rákóczi utca 5–7. Postafiók 120. címre lehet eljuttatni.
Paks, 2013. április 23.						

Kanczler Istvánné, a Hegyközség elnöke
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Atomerőmű

Idén is biztonságosan és hatékonyan
Lezárta eddigi legsikeresebb
gazdasági évét az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt., a közgyűlés
elfogadta a mérleget. Hamvas
István vezérigazgató tájékoztatása szerint a jogszabályi változások miatt módosították az
alapító okiratot, valamint a javadalmazási szabályzatot és elfogadták az üzleti tervet 2013-ra.
Személyi változás nem történt.

Az elmúlt évben, ahogy arról már a társaság beszámolt,
termelési csúcsot döntött az
atomerőmű. Ez együtt járt azzal, hogy rekordot döntött az
árbevétel és az adózás előtti eredmény tekintetében is.
Utóbbi 40 milliárd forint felett
van. Hamvas István emlékeztetett arra is, a karbantartási idő
és a rendelkezésre állás vonat-

kozásában is nagyon jó eredmények születtek, miközben a
biztonsági mutatók javuló tendenciája nem változott. Az idei
tervekre térve kifejtette, hogy
nem hajszolják a rekordot, de
nincs kizárva, hogy újabb csúcs
születik.
– Az idei tervek a józanság
határáig feszítettek – hangsúlyozta. Kiemelte, hogy céljuk

biztonságosan, a lehető legnagyobb hatékonysággal, a lehető
legtovább végezni munkájukat.
Mint mondta, kihívást jelentő,
de racionális elvárásokat fogalmaztak meg. Prioritást a
biztonság növelését szolgáló
intézkedések élveznek, illetve
az üzemidő hosszabbításához
kapcsolódó feladatok.
Vida Tünde

Generációváltás az ESZI alapítványánál

Kicserélődött, megfiatalodott
az ESZI Intézményfenntartó és
Működtető Alapítvány ügyvezető szervezetének kollektívája,
sorra nyugdíjba mentek a régi
dolgozók: előbb Hangyási Sándor, aki a létesítmény üzemeltetéséért felelt, egy éve Csonkáné
Kiss Judit intézménygazdálkodási vezető, néhány hete pedig
Nepp Györgyné Marcsi gazdasági főmunkatárs. Bár az alapítvány csak tizenkét éves, ők
régi motorosok, évtizedeken át
dolgoztak az iskolában, az iskoláért. Judit olyannyira, hogy
Kováts Balázs igazgató oldalán
már a gyerekek és dolgozók
felvételében is szerepet játszott.
Mint mesélte, az atomerőműben dolgozott, amikor jött a
felkérés, hogy legyen az induló
iskola gazdasági vezetője. Egy
éjszakát kapott a gondolkodásra. Szeretett az atomerőműben
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dolgozni, az ottani szervezet létrehozásában is szerepet vállalt,
de nem utasította vissza az új
lehetőséget, mert azt gondolta,
szép feladat. Ez beigazolódott az
eltelt 27 esztendő alatt.
Neppné Marcsi a szomszédban lakik, az ablakból látja az
iskolát. Látta akkor is, amikor
épült, s úgy gondolta, jó volna
ott dolgozni. 2001-ben, amikor
a törvényi változások miatt létre
kellett hozni az alapítványt, akkor is Judit ragaszkodott hozzá,
hogy továbbra is együtt dolgozzanak, és ahhoz is, hogy csapatukat erősítse Hangyási Sándor
is. Az ügyvezető szervezetet
Kissné Hegyi Ilona vezette, az
igazgató Ronczyk Tibor, az alapítvány kuratóriumának elnöke
Hamvas István volt. Mint Judit
felidézte, nem örültek az újabb
változásnak, de hamar rájöttek,
hogy jobb, szakmailag nagyobb

kihívást jelent egy önálló kis
szervezetben dolgozni. Nem
beszélve arról, hogy nem igen
volt előttük példa, az ESZI volt
az ország második alapítványi
iskolája, így hát megint új, szép
kihívás várt rájuk: fel kellett
építeni az ügyvitelt, számvitelt,
önálló gazdálkodást, üzemeltetni az ingatlanokat, az energiarendszert. Ezzel együtt a diákokhoz is közel kerültek, hiszen
az alapítvány ösztöndíjrendszert
működtet, ami örömteli feladat
volt. – Azt csinálhattam, amit
szeretek, és most nagyon hiányzik – árulta el Marcsi, aki csupán
egy hónapja nyugdíjas. Határozott tervük, hogy rendszeresen
találkoznak majd. Ha szükség
van szakmai tudásukra, segítenek és Judit továbbra is vállalta
a tagságot a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítvány felügyelő bizottságában. Egyéb-

ként mindketten nagymamák,
így a családjuknak öröm, hogy
több lett a szabadidejük. – El
sem tudtam képzelni, hogy elválnak útjaink, olyanok voltunk,
mint egy család – fogalmazott
Csonkáné Kiss Judit, aki azt is
hozzátette, hogy négy éve Horváthné Szűcs Marianna személyében olyan vezetőjük lett, aki
szakmailag és emberileg is kiváló. A két hölgy nemcsak ebben
ért egyet, hanem abban is, hogy
büszkék az országosan elismert
intézményre, s utódaiknak azt
kívánják, járjanak ők is olyan
sokáig iskolába, mint ők.
Horváthné Szűcs Mariann elmondta, hogy Kissné Hegyi
Ilona olyan munkatársakat választott, akik képesek voltak
összerakni egy működőképes
modellt. – Nagyon szerettem
velük dolgozni, olyan kollégákat ismertem meg bennük, akik
profi módon végezték a munkájukat és kinevelték az utódaikat
– összegezte. Mint mondta, úgy
érzi, az új csapat: Metzger Anita,
Aradi Tamás, Feil Mária is ütőképes és közösen a kuratóriummal, amelyet Mittler István elnök vezet az alapító atomerőmű
támogatásával, megbirkóznak a
kihívásokkal, amit az oktatásszabályozás folyamatos változása jelent, hiszen mindannyian
elhivatottan dolgoznak az ESZI
minőségi fenntartásáért és működtetéséért.
-vida-

Alkotói Díj
a paksi szakmérnöknek

A jó épületgépészet jellemzője,
hogy észrevétlen, akkor jó, ha
a létezéséről nem is tudunk.
Manapság egyre nagyobb szerephez jut ez a szakma, hiszen a
fenntartható fejlődés fontosságának felismerése magával hozta azt, hogy energiatakarékos
megoldások szülessenek ezen
a téren. Simon Zoltán épületgépész szakmérnök szakmájában mérnöki tevékenységekkel
foglalkozik, főállásban pedig az
atomerőmű beruházási programvezetője. Aktív tagja a Tolna
Megyei Mérnöki Kamarának,
amelynek elnöksége kiemelke-

dő alkotó-mérnöki, társadalmi tevékenysége elismeréséül
2013-ban Alkotói Díjjal jutalmazta. Az elismerés jóleső érzéssel tölti el különösen azért,
mert kifejezetten szakmabeliektől kapta, és ugyan húsz
év aktív mérnöki munka van
már mögötte, de nagy örömmel kezd újabb és újabb kihívásoknak. Nagy figyelemmel
kíséri az új blokkok létesítésének előkészítési munkáit, mivel
’89-ben, a főiskola befejezése
után az 5-6. blokk létesítésére
érkezett Paksra. Akkor a programot lefújták, Zoltán azonban
maradt, itt alapított családot.
Felesége, Györgyi szintén az
atomerőműben dolgozik, Rebeka lányuk a bonyhádi Petőfi
gimnáziumba jár, Balázs fiuk
Paksra, a Bezerédjbe.
Zoltán egyébként a Felső-Tisza-vidékről, Tarpáról származik, de – mint elárulta – örül,
hogy itt ragadt, nagyon jól érzi
magát Pakson. Szakmai szempontból is elégedett, hiszen két
munkája nagyon jól kiegészíti
egymást, az atomerőműben

beruházói, magánvállalkozásában tervezői, szakértői munkát
végez, de mindkét hivatáshoz
kell a tervezői és a beruházói
alkotói szemlélet. – Alapvetően
épületgépész mérnöknek tartom magam, minden szerepkörömben igyekszem maximális
figyelemmel dolgozni, és mindig azokat az elveket követni,
amelyeket szakmailag helyesnek ítélek – fogalmazott. Az ötlettől az aktivált teljesítményig
eljutni akár beruházóként, akár
tervezőként egyaránt kielégíti
az alkotás iránti vágyát.
Az épületgépészet nagyon sokat változott, amióta diplomáját kézbe vette. Számos új
módszer és technológia a rendszerváltás után érkezett Magyarországra, és ma már a bőség zavarával küzdenek. Emiatt
folyamatosan tanulni kell,
ami nem esik nehezére. Csak
komplex megoldásokban, az
optimális automatizálási szintű rendszerekben szabad gondolkodni, az „olcsó” műszaki
megoldások a működés során
visszaüthetnek. Mint megtud-

Továbbra is Sipos László
a mérnöki kamara alelnöke
Továbbra is Sipos László paksi
villamosmérnök maradt a Tolna Megyei Mérnöki Kamara
alelnöke, aki egyike volt azoknak, akik 1996-ban, a köztestületi kamarák létrejöttét lehetővé
tévő törvény kihirdetése után, az
országban elsőként létrehozták
Szekszárdon a mérnökök területi kamaráját. Sipos László minőségügyi szakmérnök a négyszáz
fős tagság bizalmát négyévente
élvezve azóta alelnök. Az áprilisi
tisztújítást követően is igyekszik
szűkebb környezetét, a Pakson,
valamint az atomerőmben dol-

gozó mérnököket képviselni, a
tőlük érkezett javaslatokat, véleményeket továbbítani a megyei és az országos vezetésnek.
Kérdésünkre elárulta, hogy
eddigi tisztségviselői munkája
során a legnagyobb feladat az
volt, amikor az ipar és a hatóság
képviselői megkeresték, hogy
a szakértők minősítése terén
gondolkodjanak, dolgozzanak
együtt, és foglalják bele a nukleáris szakértők rendszerét az
országos kamarai névjegyzékbe.
– Ez egy sikeres vállalkozás volt,
ma már mindenki számára el-

érhető egy adatbázis, amelyben
több mint százötven nukleáris
területen kvalifikált szakértő
adata megtalálható. Kiemelte,
hogy ez a tagság számára konkrét előnyöket is jelent, hiszen az
önálló szakértés lehetőségeket
is biztosít a számukra. Ma már
elképzelhetetlen egy engedélykérelem a hozzá csatolt, kamarai
kvalifikációval rendelkező személy szakértői véleménye nélkül. E folyamat – tette hozzá – a
nukleáris biztonság fokozása, és
a tervezői minőség biztosítása
irányába hat.
-vt-

tuk, ma már alapvetően önkormányzatok, vállalkozások
megbízásából
munkálkodik
kollégáival közösen. Dolgoztak
már a szigetvári vármúzeum
rekonstrukcióján, kaptak felkérést a szentgáloskéri golf- és
vadászkastély épületgépészeti
terveinek elkészítésére, ők végezték a paksi rendelőintézet,
az Erzsébet Nagy Szálloda, a
Deák-ház komplett épületgépészeti és külső közműves tervezését csakúgy, mint a Dunaföldvári Gyógy- és Strandfürdő
épületgépészeti átalakításának
tervezését is. A kérdésre, hogy
melyek a legfontosabb alapelvei munkája során, azt felelte,
alapvető, hogy a megrendelő
igényének és az általa elvárt
funkciónak kell megfelelnie.
A mérnöki munka sosem lehet öncélú. És még egy dolog:
a határidő. Ez az, ami számára
szent és sérthetetlen. Mindezt
úgy igyekszik betartani, hogy a
munka, szakmai elfoglaltságok
mellett „mindenhova jusson
belőle elegendő”.
-tünde-

Elismerés
a Renexpón
A Legszebb Stand címet nyerte
el az MVM Csoport a Renexpo
Central Europe kiállításon, a
megújuló energiák és energiahatékonyság területének kiemelkedő és a kelet-közép-európai
régióban is elismert szakmai
eseményén. A
 szakkiállításon elhangzott: ami a dekarbonizációs
célokat illeti, az uniós tagállamok
közül Magyarország az egyik legjobban teljesítő ország, 1990-hez
viszonyítva már 33 százalékkal
csökkent az üvegházhatású gázok kibocsátása. Magyarország
a megújuló energiaforrások arányának 14,65 százalékra emelését tűzte ki célul 2020-ra.
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Egy percet
sem
unatkoznak
Végig nagy érdeklődés kísérte
a Városi Nyugdíjasklub népfőiskolai előadássorozatát. Az eddigi évekhez hasonlóan idén is
főként orvosi tematikájú, utazási élményeket felelevenítő és
művészeti előadások sorakoztak a népfőiskola tervezetében.
Nemcsak az előadások témája,
de az azt ismertető személyek
is olyanok voltak, hogy minden
hallgató megtalálta az előadások között a számára érdekeset. – Olyan előadókat hívunk,
akik a nyugdíjasok életét érintő
területek képviselői, mindenki
számára érthető, érdekes témákkal a tarsolyukban érkeznek – tudtuk meg Szinger Ferenctől, a Városi Nyugdíjasklub
elnökétől. Az előadássorozat
idén is – immár hagyományosan – Paks polgármesterének
előadásával zárult, Hajdú János
a város gazdálkodási politikájáról és fejlesztési terveiről beszélt.
Miközben decembertől áprilisig
minden második hétfőn zajlottak a népfőiskolai előadások,
folyamatosan készült a tagság
a Tolna Megyei Nyugdíjas Szövetség rendezvényeire: a versmondó verseny már lezajlott,
lesz szólóének- és ügyességi
vetélkedő, valamint kórusverseny. A paksi klub énekkarára
a közeljövőben is több fellépés
vár. Nyolcperces műsorral szerepelnek Cserkeszőlőn, a Nyugdíjasok Országos Szövetsége
találkozóján és a Duna-parton
a vízi színpadon, a város májusi
rendezvényén is szórakoztatják
előadásukkal a közönséget, tájékoztatott Becker Jánosné elnökhelyettes. A tavaszi fellépések után újabb megmérettetésre
gyakorolnak: idén Paks biztosít
helyszínt a Tolna Megyei Nyugdíjas Szövetség énekkari találkozójának szeptemberben a
Csengey Dénes Kulturális Központban. A programra háromszáz fellépőt várnak.
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Paks jó példával jár elöl
A Csengey Dénes Kulturális
Központban tartotta idei tavaszi
szakmai konferenciáját és tisztújító közgyűlését a Kulturális
Központok Országos Szövetsége (KKOSZ) a közelmúltban. A
KKOSZ az érdekképviselet mellett azzal a céllal jött létre, hogy
tapasztalatcserére
biztosítson
lehetőséget a városi intézmények
munkatársainak. Minden évben
olyan tagintézménynél szervezik meg találkozójukat, amely jó
példával szolgálhat a többiek számára. Városunkba 31 intézmény
közel 70 képviselője látogatott
el. – Azért esett Paksra a választás, mert híresek vagyunk arról,
hogy minden nagy rendezvényt
sikeresen, magas színvonalon és
jó házigazdaként tudunk megszervezni, és már jöttek is a vis�szacsatolások, köszönőlevelek
– mondta Hefner Erika, a Csengey Dénes Kulturális Központ
szakmai vezetője. A konferencia
előadója volt dr. Kovács Antal, a
paksi atomerőmű kommuniká-

ciós igazgatója is, aki az erőmű
kultúratámogató tevékenységéről tájékoztatott, valamint Hajdú
János polgármester és Tell Edit
alpolgármester beszélt Paksról
mint a kultúra mecénásáról.
A KKOSZ tagjai között többféle
fenntartású intézmény található
az alapítványi és szakszervezeti
működtetésűtől az önkormányzati fenntartásban, illetve üzleti
alapon működőig, amelyek sokat
tanulhatnak egymástól, átadhatják módszereiket és válaszokat
kereshetnek az új kihívásokra.
Feladat van bőven, hiszen folyamatosan változik a szakmai vezetés, koncentrálják a feladatellátást,
változik a közművelődési koncepció, illetve a közművelődési
intézményrendszer, a művelődési
intézmények munkájával szembeni országos elvárás, mondta
Hefner Erika. Az országos elvárások kapcsán Beke Márton, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közművelődési Főosztályának
vezetője tartott előadást a részt-

vevőknek, amelyben elhangzott,
hogy meg kell erősíteni a közös
gondolkozást, cselekvést. A jogszabályok megalkotásával és a
finanszírozás elosztásával is megerősítik azt, hogy a közösségépítő, kis közösségekre figyelő, azok
igényeire alapozó intézmények
részesüljenek több forrásból. A
legfontosabb feladat jelenleg az,
hogy megfelelő válaszokat találjanak ezekre a követelményekre.
– A központi gondolat, a közösségi művelődés Pakson nem újdonság, jó úton járunk, mindig fontos
szakmai feladatnak tartottuk a
közösségek támogatását. A ház
46 csoportnak ad otthont és arra
törekszünk, hogy mindenki találjon itt helyet, aki bármilyen kulturális célú közösségi tevékenységet
folytat – emelte ki Hefner Erika.
Az igazgató hozzátette, a mai kor
követelménye és kihívása szerint
a mikroközösségek létrejöttét kell
segíteni, mert ez erősíti a helyhez,
a városhoz, az országhoz való kötődést.
Matus Dóra

Nem verekedni tanítanak
– Az önvédelmi előadáson nem
verekedni tanítjuk meg az érdeklődőket, hanem olyan tanácsokkal látjuk el őket, amelyeket
ha megszívlelnek, nem válnak
sértetté bevásárlás, temetőbe járás vagy banki ügyintézés során.
Az áldozatsegítő munkatársak
pedig az áldozattá válást követő
lehetőségekről adnak tájékoztatást – fogalmazott Heisler Judit, a Paksi Rendőrkapitányság
bűnmegelőzési előadója annak
kapcsán, hogy Vészhelyzetek a

hétköznapokban címmel előadást szerveztek a dunakömlődi
nyugdíjasoknak a faluházban. A
legveszélyeztetettebb korosztály
bűnügyi szempontból az idős
és a fiatal. A hatvan év feletti
polgárok megszólítása évek óta
sikerrel zajlik a rendőrkapitányság kezdeményezésében, a helyi
nyugdíjaskluboknak köszönhetően. A dunakömlődi eseményt
Ulbert Sándor koordinálta.
– Összetartó közösség vagyunk,
figyelünk egymásra, társaink ér-

tékeire, de szükség van az ilyen
jellegű előadásokra. A problémafelvetések rendkívül hasznosak,
az intelmeket pedig mindenkinek meg kell szívlelnie – tette
hozzá Ulbert Sándor. Heisler
Judit előadásában kitért az úgynevezett trükkös tolvajok és
betörések módszereire is, egyes
eseteket konkrét példákkal mutatott be. A kampány hatékonyságát jelzi, hogy az időskorúak
sérelmére elkövetett bűnesetek
száma csökken a régióban. efgé

Idén is Paks
adott otthont
a fizikaversenynek
Egyszeri alkalomnak indult,
aztán hagyomány lett az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny,
amelynek szervezője az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, az
Energetikai Szakközépiskola és
Kollégium, valamint a Szilárd
Leó Tehetséggondozó Alapítvány. Az idei tudáspróbára jelentkező 302 diákból az ifjabbak
kategóriájában nyolc, a 11. és
12. évfolyamosokéban huszonkét diákot hívtak a döntőbe,
amit hagyományosan a paksi
szakközépiskolában rendeznek.
Marx György professzor javaslatára rendezték meg először az
országos fizikaversenyt Szilárd
Leó születésének 100. évfordulója alkalmából. A nukleáris fizika
témakörét felölelő verseny olyan
sikeres volt, hogy a szervezők
és támogatók a folytatás mellett
döntöttek. Az idei megméretés
már a 16. volt, amelynek döntőjében változatlanul elméleti, számítógépes és mérési feladatokat
kellett megoldaniuk a versenyzőknek. A 11-12. évfolyamosok
kategóriájában harmadik lett
Juhász Péter a Budapesti Piarista Gimnáziumból, akit a legjobb
mérésifeladat-megoldásért is jutalmaztak, második Jenei Márk,
a Fazekas Mihály Fővárosi Gya-

korlóiskola diákja és első Szabó Attila a pécsi Leőwey Klára
Gimnáziumból. Az ifjabbak
versenyében a harmadik helyen
Tamás Gábor végzett a szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér
Gimnáziumból, második Büki
Máté lett a zalaegerszegi Zrínyi
Miklós Gimnázium képviseletében és első Somogyi Péter a
budapesti ELTE Radnóti Miklós
Gyakorlóiskola diákja. Fizikai
Szemle különdíjban részesült
mindkét kategória első öt helyezettje, a WIN legeredményesebb
lánytanulót illető különdíját pedig Sisák Mária Anna, a keszthelyi Vajda János Gimnázium
diákja vihette haza. A nukleáris
oktatás területén kimagasló tevékenységet végző pedagógusok munkájának elismerésére
2001-ben alapított Szilárd Leó
Tanári Delfin Díjat dr. Kovács
László, az SZTE Ságvári Endre
Gimnázium tanára és Pécsről dr.
Szűcs József, a versenybizottság
tagja vehette át. A Marx György
professzor emlékére 2003-ban
alapított, a versenyen legjobb
eredményt elérő iskolát illető
vándordíjat a budapesti Szent
István Gimnázium nyerte el, a
legeredményesebb felkészítő tanár Gyimesi Éva lett. -gyöngy-

Hadisírok
számbavétele zajlik
Felmérést indít a Honvédelmi
Minisztérium (HM) a Belügyminisztérium (BM) közreműködésével a hazánk területén található
hadisírokról és hősi emlékművekről abból a célból, hogy megtudjuk, mennyi emlékhely található
Magyarországon, mert erről csak
becsült adatokkal rendelkezünk.
Komplex összeírásról van szó,
így az 1848/49-es időszaktól a II.
világháborúig veszik számba az
emlékműveket. A nagyszabású
országos hadisírfelmérés az első
világháború közelgő, századik
évfordulója alkalmából induló
megemlékezéssorozat miatt különösen fontos. A hadisírokat
és hősi emlékműveket számba
vevő nyilvántartás készítése már
országszerte zajlik, Pakson a Városi Múzeum végzi a felmérést és
dokumentálást. Az emlékművek
számbavétele egyszerűbb, a sírok
felmérésénél viszont bonyolultabb
a helyzet. Van, ahol temetőn kívüli
nyughelyeket is számon tartanak.
– Paks város önkormányzata,
mint minden más város, megkapta a feladatot, hogy az országos
hadisír-felmérési
programhoz,
illetve az országos hősiemlékmű-felmérési programhoz szolgáltasson adatokat. Ezeknek az
összegyűjtése a Városi Múzeum
feladata és május 15-i határidővel
kell befejeznünk a munkát. Rendkívül aprólékos a feladat és rövid
a határidő. Olyan adatokat kell
megadni a felmérések kapcsán

mint például a parcellaszám, az
emlékmű gondozójának, tulajdonosának adatai, GPS-koordináta,
illetve a hősi halottak neve, nem
csupán a magyaroké – részletezi
a Városi Múzeum igazgatója, Váradyné Péterfi Zsuzsanna. Az adatokat a HM társadalmi kapcsolatok és háborús kegyeleti főosztálya
által kidolgozott kérdőíven és a
BM informatikai rendszerén keresztül kell az önkormányzatoknak eljuttatni május 15-ig, tudtuk
meg a szakmai vezetőtől. A beérkező válaszok feldolgozása után a
következő lépésben a hadisírok,
katonatemetők felújítására indítanak programot. Pakson hat temető közismert: a dunakömlődi, a
Kálvária, a Fehérvári úti, a Temető
utcai evangélikus, a Virág utcai
református és az Imre utcai zsidó
temető. Részben lezárt az Öreghegy utcai református temető és
lezárt a Virág utcai köztemető. A
HM közleménye szerint Magyarországon a hadisírokról és a hősi
emlékművekről ilyen alaposságú
felmérést még nem végeztek. Hasonló jellegű adatkérés legutoljára
1948-ban történt. 2006-ban az akkori hadisírgondozó iroda megkereste az önkormányzatokat, akkor
törvényi kötelezettség hiányában
mindössze egyharmaduk küldte
meg az adatokat. A temetkezési
törvény módosításával viszont
jogszabályi felhatalmazást kaptak
a hadisírgondozók az adatok bekérésére.
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Bemutatkoznak a gyermekorvosok
Negyvenkét évnyi csecsemő- és
gyermekgyógyászi
tapasztalat
van dr. Angyalosi Zsuzsanna
háta mögött. Miután szakvizsgája
megszerzése óta Pakson dolgozik,
van olyan, hogy egykori páciensei
gyerekeit, sőt az unokákat is kezeli.
– Ez nagy előny, mert a memóriám elég jó, tudom, mi volt a baja a
szülőknek. Azon az elven vagyok,
hogy a gyereket papástól, mamástól kell kezelni – mondja. Azt is
elárulta, amikor felkérik, elsőként
mindig azt mondja el, hogy nem
vezet, nem tud házhoz menni.
Telefonon viszont éjjel-nappal elérhető, és – mint fogalmazott – jó
csapatot alkot Egry doktorral, heti
váltásban tartanak délutáni rendelést, így a két körzet gyerekei reggel 8-tól este 6-ig el vannak látva.
Angyalosi doktornő kiemelte:
szakmai körökben elismerik, jónak tartják a paksi gyermekorvosi
gárdát. Arról is beszélt, hogy az
elmúlt évtizedekben nemcsak a
szakmai alapelvekben volt sok változás, de a páciensek problémáit
illetően is. Manapság egyre több a
lelki eredetű probléma, főleg a tinédzserek között, de a felnőtt ellátásban dolgozó kollégáktól tudja,
hogy a fiatal felnőtteknél is. Mivel
kicsi korától ismeri a betegeket,
hamarabb felfedezi ezeket a pszichoszomatikus problémákat, és a
tapasztalat az, hogy a rendelőjében többnyire megnyílnak ezek a
gyerekek.
A csecsemőápolásra térve elmondta, hogy mivel a legjobb,
az anyatejes táplálás híve. – Én
is szoptattam három gyereket,
ebben is van rutinom – jegyezte
meg hozzáfűzve, hogy olyan védőnője van Papp Katalin személyében, akinek ez a szakterülete.
Tehéntejet a babák másfél-kétéves
korig nem ihatnak, vallja. Mint
elmondta, a csecsemőgondozási
rutinban is vannak újdonságok,
most azt mondják, hogy az etetések gyakorisága a csecsemő
igényeihez alkalmazkodik, de ez
nem azt jelenti, hogy egyik nap
háromszor, a másik nap hatszor
kell etetni egy kisdedet, bizonyos
ritmusra szükség van. Hathetes
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korig kialakul a baba menetrendje, ahhoz érdemes ragaszkodni.
A kötelező védőoltásokat szigorúan veszi, azokon kívül mindenki megkapja a körzetében a
Prevenart és a gennyes agyhártyagyulladás elleni védőoltást is.
Ajánlja, különösen a többgyerekes családokban, a bárányhimlő
elleni védőoltást, illetve a kullancs
ellenit is. Minden szezonban leolt
az influenza ellen 40-50 gyereket,
a krónikus betegeket, de kérésre
mindent szívesen ad, mert nincs
mellékhatásuk. Az antibiotikumokhoz viszont nem szívesen
nyúl, például lázas vírusfertőzések
esetén nem adja, akkor viszont ha
például fülgyulladás társul ehhez,
vagy éppen van nagyobb testvér
és felülfertőzésre lehet számítani,
megkapják a gyerekek a gyógyszert. A doktornő tapasztalata is
az, hogy a láz fogalmával, a vele
kapcsolatos teendőkkel nincsenek tisztában az emberek.
A doktornő vesszőparipája, hogy
minden édesanya, szülő figyeljen
a gyerekére, ne a szomszéd tanácsaira adjon, azt viszont, amit ő
mond, tartsa be. Az orvos megfigyelése szerint annak ellenére,
hogy a korábbinál idősebb korban szülnek, sok nő még sincs
felkészülve az anyaságra. Segíteni, sőt néha helyre kell tenni őket,
ezért nála nemcsak terápiát, hanem anyai jó tanácsot is kapnak.
Sikerélményt jelent számára, ha
egy anyukát sikerül helyes útra
terelgetni, odafigyel a gyerekére,
és az orvosnak is elmondja, mit
tapasztal, hiszen apró jelekből
kell a diagnózist felállítani, amihez összmunka kell.
Az alternatív gyógymódokban –
mint mondta – nincs nagy tapasztalata, egy-két kivételtől eltekintve
nem alkalmazza a gyógyításban,
de nem is tiltja, azt viszont fontosnak tartja, hogy tudjon róla, mert
be kell építeni a terápiába. Azt
például elfogadja, hogy fogzásnál
kamillát adnak a kicsiknek, mert
az köztudottan jó, de például a
borostyán nyaklánc miatt „ordít”,
azt azonnal leveteti a kicsikről, és
szigorúan kitilt minden olyasmit a

gyerekágyból is, ami megfojthatja
a babát.
Dr. Bátai Mária rendelőjében előjegyzés alapján fogadják a betegeket, a rendelési idő elejét és végét
meghagyják azoknak, akik nem
tudtak vagy nem akartak időpontot kérni. Ugyanígy zajlik a csecsemő-tanácsadás, de ott – mint
a doktornő felhívta a figyelmet
– nincs mód leletbeírásra, gyógyszerfelírása, mert nagy a körzet,
sok a baba. Bátai doktornő annak
a híve, hogy egy szülő, ha bizonytalan, inkább keresse fel, senkinek
nem rója fel, ha feleslegesen megy
be, de így biztos elkerülik a bajt. A
háziorvos nem ügyelet, itt minden problémával megjelenhetnek akár tanácsért is. A doktornő
egyébként is híve annak, hogy
felkutassák a tünetek hátterét,
szakorvoshoz, kivizsgálásra küldi
betegeit, nem hagyja annyiban,
amíg a végére nem járnak, legyen
szó lisztérzékenységről, asztmáról.
Azt mondta, régen szokás volt
az újszülött-látogatás egészséges
gyerekeknél is. Ez szerencsére a
múlté, nincs rá igény, de nem is
vállalna, ahogyan annak sem örül,
ha éjszaka hívják fel. A gyerekorvosoknak reggel 8-tól nyolc órán
át kell elérhetőnek lenni. Más az,
ha sürgős szükség van, és más, ha
napközben keresik, akkor felveszi
a telefont vagy visszahívja a szülőt.
Tapasztalatai szerint a szülők manapság mobilabbak és a jelenlegi
ügyeleti rendszer is sok terhet vett
le az orvosok válláról, lényegesen
nyugalmasabbak az éjszakáik.
A csecsemőknél mindig nagyobb
körültekintéssel kell eljárni, mert
a kicsi védtelenebb, az anya pedig többnyire gyakorlatlan, hangsúlyozza a gyermekgyógyász. A
csecsemőtáplálás terén kollégáival
egyetemben azt vallja, hogy a legjobb az anyatej, csak a végső esetben hagyatkozzanak a tápszerre,
bár azok sokkal jobbak, mint régen. Egy anya szoptasson, ameddig tud, akár hároméves korig. A
tápszeres babáknál 4–4,5 hónaposan, az anyatejeseknél féléves
kortól javasolja a hozzátáplálást.
– Még szerencse – jegyzi meg arra,

hogy a tehéntej háttérbe szorult. Ő
nemcsak a csecsemőknél, hanem
a nagyobb gyerekeknél, sőt a felnőtteknél sem javasolja a tehéntej
fogyasztását, sőt a lisztet, cukrot
sem, mert károsítják a bélnyálkahártyát, így sok betegség – diabétesz, allergia – okozói. A helyes
táplálkozás mellett – bár szakvizsgát nem tett – különösen érdekli
a kardiológia, valamint a krónikus betegségek és a védőoltások.
Utóbbiaknak bevallottan híve.
– Amit meg lehet előzni, azt
előzzük meg védőoltással, ezért
nálunk szinte teljesen átoltott a
populáció – árulja el. Tévhit, hogy
jobb, ha a gyerek átesik a bárányhimlőn, az oltottaknál sokkal kevesebb alkalommal fordul elő a
későbbiekben övsömör.
– Az alternatív gyógymódoknak
bizonyos esetekben van helye, de
én nem preferálom, nem hiszek
bennük, persze ez nem vonatkozik a gyógynövényekre – fogalmaz. Az antibiotikummal más
a helyzet. Úgy véli, őt azok közé
sorolják, aki könnyebben írja
fel. Nehéz eldönteni, baktérium
vagy vírus okozza-e a tüneteket.
Háromnapos lázas állapot már a
felülfertőzöttség jele, ott már indokolt, és vannak olyan betegségek,
ahol egyértelműen bakteriális fertőzés áll a háttérben, ekkor el kell
kezdeni a terápiát. Így hamarabb
meggyógyul a gyerek, nem hiányzik két hetet az iskolából, a szülőnek nem kell táppénzre mennie,
és kevesebb a szövődmény.
Arról is beszámolt, hogy újabban
– amióta az igazolatlan hiányzás
a családi pótlék megvonásával jár
– rengeteg a lógós gyerek. Kitalált,
nem ellenőrizhető panaszokkal
keresik fel a rendelőt, a felelősség
pedig az orvos vállán nyugszik,
ezért arra kéri a szülőket, hogy figyeljenek jobban a gyerekekre.
A kérdésre, hogy meddig számíthatnak rá a szülők, gyerekek, dr.
Bátai Mária azt mondta, hogy bár
elvileg már nyugdíjas, még sokáig
szeretne dolgozni, mert számára
örömet, felüdülést jelent a gyerekek között lenni.
(Folytatás a 13. oldalon)

(Folytatás a 12. oldalról)
Éjfélig bekapcsolva tartja a telefonját, ha az eset sürgős, házhoz
megy dr. Mészáros Zsuzsanna.
Rendelőjébe lehet időpontot kérni, de nem biztos, hogy érdemes,
mert nem ez, hanem a sürgősség
dönti el a sorrendet. A forgalom
70-80%-át az akut esetek teszik ki,
amit „nem lehet tempírozni”. – Én
felelek, ha valaki rosszul lesz vagy
itt hal meg – fogalmazza meg az
okát a doktornő, aki karakteres
véleményét nem rejti véka alá sem
a különféle terápiákról, sem a táplálásról. Mint mondja, a szülőket
meg kellene tanítani például a lázcsillapításra, sőt a lázmérésre. Hat
év alatt végbélben, felette szájban
kell mérni. Hőemelkedésnél fürdés, borogatás, tusolás és bő folyadék kortyonként, magasabb láznál
gyógyszeres lázcsillapítás is kell, de
nem bedőlve a felelőtlen gyógyszercégek reklámjainak. A doktornő a jól bevált, magisztrálisan
készített gyógyszereket, kúpokat
ajánlja. Ha a lázhoz hasmenés is
társul, ismét nem egyértelmű a
helyzet. Napi négy-öt-hat széklet,
ha nem bűzös, nem véres, nem
indokolja, hogy felkeressék a
gyermekgyógyászt, diétával, vény
nélküli készítményekkel, C-vitaminnal kontroll alatt tartható.
Hét-tíz esetén, különösen három
év alatt a kiszáradás veszélyével jár
és nagyon gondos ápolást igényel.
– Ezt megtanítjuk a szülőknek.
A rota elleni védőoltásal pedig a
legveszélyesebb hasmenéscsoport
70%-át kizártuk – jegyzi meg az
orvos. A védőoltások életet mentenek, az utóbbi öt évben, amióta
a Prevenart is megkapja mindenki, 30-40%-kal kevesebb a gennyes
tüdőgyulladás, fülgyulladás. Mint
hangsúlyozta, mostanság egyes
szülők „jómódjukban” tiltakoznak
a védőoltás ellen, mert fogalmuk
nincs, mit jelent megnyomorodni gyerekbénulásban, meghalni
torokgyíkban. Bűnt követ el, saját
gyereke életével játszik, másokét
is veszélyezteti, aki nem oltatja be
a gyerekét. Az influenza nem tartozik ide, az ellen nincs szükség
védőoltásra a doktornő szerint a
jó alapegészségi állapotú gyereknél, ha a gennykeltők ellen egy és
három éves kor alatt megkapta az

oltást. A védőoltásokkal szemben
zajló ellenpropagandát az otthonszülés körüli felhajtással sorolja
egy csoportba Mészáros doktornő, véleménye szerint ez mind a
szcientológiára vezethető vissza.
Az is kiderült már feketén-fehéren, hogy az indokolatlan antibiotikum nemcsak rezisztenciával
jár, azaz hatástalan lesz, hanem
tönkreteszi az immunrendszert,
sok felnőttkori bélpanasz írható a
számlájára. Amerikában három
napig szóba sem állnak a lázasokkal, mert három-négy nap, amíg
a kórkép kialakul. Ez nem jelenti
azt, hogy nem kap semmit, hiszen
a természetes védekezést segítő
gyógyszerezést már előzőleg megkezdik, de laborral vagy röntgennel igazolt esetben kell csak antibiotikum – mégpedig célzottan,
vallja dr. Mészáros Zsuzsanna
mondván, ha okot kezel, az sokkal
eredményesebb.
A doktornő az alternatív, segítő
gyógyászatot nem veti el, sőt a
megfelelő helyre el is küldi szükség
esetén a betegeket. A gyógynövényes, elektromágneses, bemerterápiát hozta fel példaként, hozzátéve, hogy ez esetben is nagyon
fontos, hogy ellenőrzött legyen a
kezelés, a szerek OÉTI vagy OGYI
által vizsgáltak, mert szavai szerint
vagy 12 ezer kutyulék keringőzik
az országban, amiből 8 ezer ellenőrizetlen.
Véleménye, hogy a szoptatás – a
táplálkozástudomány, a prevenente
tíven gondolkodó gasztro
rológiai álláspont szerint is – a
legjobb az újszülöttnek, hiszen
ez dönti el, milyen felnőtté válik,
kórházban tölti-e fél életét. Javasolt addig, amikor kibújik az
utolsó rágófog, tehát nagyjából
hároméves korig, hiszen akkor
válik alkalmassá a gyermek arra,
hogy önállóan emésszen, védekezzen, ez ősi genetikai törvény.
Persze, tette hozzá, tudja, hogy ez
iszonyatosan kifárasztja az anyát,
bár nem arról van szó, hogy napi
tízszer szoptatja ilyenkor, hanem
reggel és este. A minimum azonban, ha az anya és csecsemő állapota is lehetővé teszi, egy év. Elméletileg félévesen már kezdhető
a hozzátáplálás, de abból mindig
krimi van, fogalmaz az orvos. -vt-

Föld napi akciók
A Föld napjához kapcsolódóan
önkéntesnapot tartott a Paksi
Roma Nemzetiségi Önkormányzat, hogy rendbe tegye a közösségi ház környezetét. A résztvevők
szorgos munkával kigyomlálták,
megkapálták a virágoskertet, lenyírták a füvet. Amíg a felnőttek
dolgoztak, a gyerekek szabadidős
foglalkozáson vehettek részt, ám
ott jártunkkor azt tapasztaltuk,
hogy játék helyett segítettek ablakot pucolni. Ahogy Tell Edit
alpolgármester elmondta: az elmúlt két évben végzett munkának köszönhetően felmutatható
eredmény, ha csekély is. A 2011
nyarán használatra kapott közösségi ház átadáskori állapotban
van, még fejlesztette is a bútorzatot a nemzetiségi önkormányzat
és tartalommal töltötte meg a
teret. A nemzetiségi önkormányzat vezetősége továbbra is azt az
elvet vallja, hogy csak összefogással lehet egyről a kettőre jutni,
és úgy látják, hogy egyre többen
átérzik ezt, mondta el Berki Attila elnök. A városi önkormányzat azon elvének jegyében, hogy
Pakson a támogatási rendszert
munkához kötik, a balatoni szabadidős és tanulmányútra elsősorban azokat viszik el, akik részt
vettek az önkéntesnapon, illetve
azokat részesítik előnyben, akik
az utazásig rendezett programokon részt vesznek.
A Paksi Kertbarátok Egyesülete
minden tavasszal a Városháza
előtti téren rendezett növénycsereberét és vásárt. Idén, mivel egy-

re több helyen lehet virágot kapni,
és a csereberére sem igazán volt
már igény, úgy döntöttek, hogy
egy hasonló, de mégis új programot indítanak. Az első alkalmat
éppen a Föld napján tartották.
Székhelyükön gyülekeztek, ahol
elvégezték a tavaszi munkákat a
tüdőgondozó előtti virágoskertben, miközben bárki hozhatott
vagy vihetett elültetésre váró növényeket. A kertbarátok azóta
már hazatértek idei első közös
kirándulásukról, amelynek keretében ellátogattak a csehországi
Olmützbe egy nemzetközi virágkiállításra, valamint Prágába. Az
egyesület következő programja a
Nyitott kertek lesz május 24-én.
A Paksi Evezős és Vízisport Egyesület majd’ teljes létszámban tartotta hagyományos programját a
Föld napján. A társaság a csónakház környékén és a Duna-parton
szorgoskodott, összegyűjtötték a
szemetet, aminek elszállításában
a DC Dunakom Plusz Kft. segített, illetve rendezték a zöldterületet. Az akció nem új keletű,
hiszen a 2010-ben megalakult civilszervezet minden ősszel és tavasszal szervez hasonlót. A munka megkezdése előtt megtartották
éves közgyűlésüket, ahol értékelték az elmúlt évet, megbeszélték
idei programjaikat és tagfelvételről döntöttek. A környezetvédelem iránt elkötelezett, a Dunát és
a vízi sportokat kedvelő társaság
jelenleg 22 főt számlál, tájékoztatott Molnár József elnök.
-gyöngy-
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Díjaztuk őket

A rendelőben is segíti előadókészsége

Egy családi vállalkozás csak úgy
működhet jól, ha a család is jól
működik, és ha a családi célok,
értékek találkoznak – e feltételekből minden adott a Tolnai úti
rendelőben, ahol a második generáció tagjaként Csuta Tamás is
a fogorvosi pályát választotta. A
Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány egykori díjazottja mégsem mindig egészségügyi pályára készült. Bár a Vak Bottyán
Gimnáziumban 2000-ben letett
érettségi után fogorvosi szakra je-

lentkezett, egészen a végzős évig
színészi pályára áhítozott. Már
kiskorában L. Németh Erzsébet
is bátorította próza- és versmondó versenyeken való részvételre,
a jeles eredmények pedig igazolták az elképzelést. Tamás számos
városi rendezvényt konferált,
szívesen szerepelt, a reflektorfény
sosem zavarta, a gimnázium
alatt már Hefner Erika iránymutatásával próbálgatta szárnyait
a városi diákszínpad keretében.
Hogy, hogysem, ez a vágya mégis
elszunnyadt: kissé későn eszmélt,
így a gimnázium utolsó évében
kellett ráfeküdnie azokra a tárgyakra, amelyek az orvosi egyetemi felvételhez elengedhetetlenek
voltak. Egy pont híján elsőre nem
sikerült a felvétel. Felszisszenésemet hallva állítja, nem volt kár
érte. A kimaradó egy évben fejlesztette nyelvtudását, abszolválta
a nyelvvizsgát és úgy érzi, nem
vesztett semmit. Ma már állítja,
soha jobb döntést nem hozhatott
volna, minthogy ezt a pályát vá-

lasztja. – A munkám a hobbim,
ezt kevés ember mondhatja el,
folyamatosan bővül a vendégköröm, befogadtak és kedvelnek a
betegek, ez jó érzés – emelte ki.
Mint elárulta, sok olyan állásajánlatra, ami elszakította volna
nemcsak a várostól, de az országtól is, nemet mondott, mert mindig visszahúzta a szíve. Nemcsak
a gyerekkori élményei kötik ide,
nagyon családcentrikus is, ezért
számára fontos, hogy a családja elérhető közelségben legyen.
– Kezdettől fogva minden támogatást megadnak a szüleim, de ez
kölcsönös. Szakmailag támaszkodhatunk egymásra: én a tapasztalatukra, ők pedig nyitottak
azokra az újdonságokra, amelyeket én az egyetemen magamba
szívhattam, hiszen a tudomány
fejlődik és változásokat hoz a
kezelésszemléletben – emelte ki
a fogorvos. Tamás tavaly szerezte meg szakirányú képesítését,
szájsebész lett, ahogy a laikusnak
magyarázza, bármilyen szájban

végzett véres beavatkozást, műtétet elvégezhet, amihez már elmélyült ismeretek szükségesek.
Ha máskor nem is, ilyen beavatkozás előtt a beteg tájékoztatása,
félelmeinek eloszlatása kapcsán
támaszkodhat vele született
előadókészségére is. Szakmai
ismereteit nemzetközi fórumokon is gazdagíthatta: egykori
mentorával közös tudományos
cikkben másodszerzőként kapott
külföldi elismerést, amikor tanulmányukat nemzetközi lapok
is publikálták, és meghívást kaptak egy szájsebészkongresszusra
Nyugat-Flandria legnagyobb és
egyben legpompásabb városába, Brugge-be. – Ott a szakma olyan képviselőivel találkozhattam, akikről addig csak
olvashattam, fantasztikus volt
abban a miliőben – fogalmazott. Mint mondja, amit szeretett
volna szakmailag, azt elérte, ezt
szeretné napi szinten fenntartani
és most már a családalapításra
koncentrál.
-matus-

Paksot is szárnya alá venné a Kék Madár
A kerekes székes vagy a vak ember remek programozó lehet, az
értelmi fogyatékkal élő szorgalmával és munkabírásával sokféle
betanított munkát képes elvégezni. A szekszárdi Kék Madár Alapítvány évek óta dolgozik azon,
hogy hátrányos helyzetűeket, fogyatékkal élőket és megváltozott
munkaképességűeket helyezzen
el a munkaerőpiacon. Az 1997ben létrehozott, munkaerő-piaci
szolgáltatásokat nyújtó alapítvány
több mint száz, fogyatékossággal
élő embert részesít képzésben,
végez számukra tanácsadást, segít
a munkatapasztalat megszerzésében és üzemeltet olyan speciális éttermet a megyeszékhelyen,
ahol fogyatékkal élők dolgoznak.
A szervezet 2002 óta működteti a
támogatott foglalkoztatási programot: tavaly 126 ügyfelet vontak
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be a programba és 213 munkaadót kerestek fel ahhoz, hogy 31
embert sikerüljön elhelyezniük.
Évente átlagosan húsz fogyatékkal élő, elsősorban értelmi sérült
embernek segítenek elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon.
Eddig csak a megyeszékhelyen
működött irodájuk, de olyannyira megnövekedett az érdeklődés
a szolgáltatásuk iránt, hogy most
Pakson is szeretnének kirendeltséget nyitni. E célból tartottak
nemrégiben
tevékenységüket
bemutató előadást családgondozóknak és más érdeklődőknek
városunkban a kistérségi alapszolgáltató központban. – Volt
olyan ügyfelünk, akit a paksi Tescóban segítettünk hozzá tartós
munkahelyhez – számolt be lapunknak egy helyi sikertörténetről Régi Viktória, a támogatott

foglalkoztatás szolgáltatás szakmai vezetője. Kiemelte, hogy az
alapítvány munkájának köszönhetően a fogyatékossággal élők is
ki tudnak bontakozni, teljesebb
életet tudnak élni, és könnyebben
illeszkednek vissza egy közösségbe. – A piacorientált, nagy cégek
is nyitottak a hátrányos helyzetű
munkakeresők fogadására, akik
akár parkgondozóként, bolti kisegítőként,
állatgondozóként,
betanított vagy mezőgazdasági
munkásként is megállják a helyüket – tette hozzá. Régi Viktória elmondta, ügyfeleiknek azt is
megtanítják, hogyan kell eljutniuk a munkahelyükre, hogyan
kell a buszon utazni, segítik első
lépéseiket, próbamunkákra viszik őket. Amennyiben egy adott
munkakörben beválnak, a cégeknek nem kell energiát fektetni

betanításukra, ezt megteszik az
alapítvány munkatársai.
Hazánkban a munkaadók a
megváltozott munkaképességű
személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelesek abban az esetben, ha
az általuk foglalkoztatottak száma
a 25 főt meghaladja és a foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el
az összlétszám öt százalékát. Az
Európai Unióban a megváltozott
munkaképességű személyek átlagos foglalkoztatási színvonala 40
százalék körüli, nálunk ez 14. Tolna megyében 2011-ben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai
szerint 811 millió forint rehabilitációs hozzájárulást fizettek be az
arra kötelezett cégek a NAV-nak.
-md-

Házhoz
megyünk!

Jó napot, mi újság?

Takács Éva
Olyan ember vagyok, aki nem
szeret unatkozni – mondja Takács Éva művésztanár, aki Ritter
János képzőművésszel együtt
vezeti a húszéves fennállását ünneplő Paksi Képzőművészeti Iskolát. Az egyébként is tanárként
dolgozó Éva számára nagyon
fontos a munkája, de két gyermek édesanyjaként az első helyen
családja áll.
Halász Károly festőművészhez
járt rajszakkörre, majd mestere
idővel arra kérte, hogy vezessen
nyári alkotótelepet gyerekeknek.
Valamikor ekkor kezdődött Takács Éva életében a Paksi Képzőművészeti Iskola története, amelyet Ritter János képzőművész,
grafikus, vizuális- és környezetkultúra szakos középiskolai tanárral együtt vezet. Az alapvető
vizuális nevelésen túlmutató iskolában jellemzően gyermek és
középiskolás korosztállyal dolgoznak több csoportban, de egykori, ma már felnőtt növendékeik
is rendre visszatérnek alkotni az
októbertől áprilisig, hétfőnként
tartott foglalkozásokra. A 25-30
fővel működő képzőművészeti iskolában nagy hangsúlyt fektetnek
a tanulmányok készítésére, ami
biztos rajzi alapokat ad, és sokat
kísérleteznek, ami által a hallgatók megismerik a legkülönfélébb
technikákat. A Csengey Dénes
Kulturális Központban otthonra
talált iskola vezetői nagy hangsúlyt fektetnek a felvételi előkészítésre, az eltelt két évtized alatt több

száz fiatalnak segítettek álmuk
valóra váltásában. Vannak olyan
tanítványaik is, akiknek nincsenek a képzőművészethez kapcsolódó továbbtanulási terveik, egyszerűen örömöt okoz számukra
az alkotás, együtt lenni hasonló
érdeklődésű emberekkel, az iskola kellemes, alkotó légkörében.
Ahogy Éva mondja, soha nem
kellett tanítványokat toborozniuk, szájról szájra terjed iskolájuk
híre, amelynek történetét, tevékenységét és módszertanát egy
összefoglaló kiadványban szeretnék megjelentetni a húszéves
születésnap alkalmából. Takács
Éva érdeklődése a rajzolás iránt
egyébként már gyermekkorában
megmutatkozott. Az általános iskolában Bencze Barnabáshoz járt
rajzszakkörre, s a foglalkozások
nagy hatással voltak rá. Az érettségi után Szegedre vitte útja, ahol
földrajz–rajz szakos tanári diplomát szerzett. Mivel ettől kezdve
azzal foglalkozhatott, amit igazán
szeret, szárnyakat kapott és tulajdonképpen a munka és a család
mellett folyamatosan tanult. Az
Iparművészeti Egyetemen elvégezte a rajz–környezetkultúratanári szakot, illetve múzeumpedagógusi végzettséget szerzett,
majd a pécsi egyetemen mozgóképkultúra és médiaismeretből
szakvizsgázott. Ami a tanulást
illeti, most egyelőre szünet van,
de egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy visszaül még az iskolapadba, hiszen nagyon vonzza a

művészetterápia. Munkája 1997
óta egykori középiskolájához
a Vak Bottyán Gimnáziumhoz
köti. Az a tapasztalata, hogy fel
lehet kelteni a fiatalok érdeklődését az alkotás iránt, aminek érdekében sok tervezési, kreativitást
fejlesztő, gondolkodtató rajzolási
feladatot ad óráin, így a fiatalok a megadott kereteken belül
bátran alkothatnak, kifejezhetik
önmagukat. Mindennek eredményeként diáknak és tanárnak
egyaránt megadatik a siker élménye. Takács Éva egyrészt ezért
szeret tanítani, másrészt azért,
mert mint mondja, nemcsak a
diák tanulhat a tanártól, hanem a
tanár is a diáktól. Fontos számára
hogy mindig új impulzusok érjék, legyen szó filmekről, zenéről,
irodalomról, színházról, képzőművészetről vagy tudományról.
Éva napjait nemcsak a tanítás
tölti ki, feladatgyűjteményt, kiadványt, blogot szerkeszt (http://
paksikepzomuveszetiiskola.
blogger.hu/), de azért mindig marad ideje az alkotásra is, igaz hol
több, hol kevesebb. Amíg gyermekei kisebbek voltak, utóbbi
volt igaz, akkor az alkotás eszközéül a fotózást és a képekkel való
„játékot” választotta. Manapság
a festés, ezen belül is az emberábrázolás posztmodern megközelítése áll alkotói érdeklődése
középpontjában. Szerencsésnek
mondja magát, hiszen a munkája
hobbija és hivatása is egyben.
Kohl Gyöngyi

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 kézhez kaphatja a város lapját: új
akciónk keretében mindössze
a postaköltségért cserébe a postaládájába kézbesítjük kedvenc
helyi újságját. Ha nem szeretné, hogy lemaradjon a város
frekventált pontjain terjesztett
Paksi Hírnökről, csupán an�nyit kell tennie, hogy befárad
a Dózsa György út 51-53. szám
alatt található szerkesztőségbe
(TelePaks Kistérségi Televízió,
a járási hivatal mellett), és gyártásvezető kollégánknál befizeti az éves díjat. (Ez jelenleg az
idei fennmaradó tizenöt megjelenést 150 forinttal számolva:
2250 forint.)

Mit süt-főz
ma…?
Régi-új rovat indult 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 praktikus konyhai
fogások mellett színes embereket. Most a www.paksihirnok.
hu oldalon indítottuk újra a rovatot, amelyben nemrég Iványi
Krisztina, az atomerőmű operatív kommunikációs vezetője engedett bepillantást konyhájába,
majd Becker Jánosné Julikával,
a Városi Nyugdíjasklub elnökhelyettesével sütöttünk-főztünk. A
rovat ínycsiklandozó fotóit Babai
István készítette.
Olvassa be a kódot
okostelefonjával, és
máris megjelenik
az új rovat!
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Sport

Bor Barna Eb-bronzzal tért
haza Budapestről

Április utolsó hetében Budapest
adott otthont a 62. dzsúdó Európa-bajnokságnak. A Papp László
Sportarénában az Atomerőmű
SE színeiben Csoknyai László
(81 kg) és Bor Barna (+100 kg)
lépett tatamira. Az Eb második
napján Csoknyai az első fordulóban a cseh Jezek ellen leléptetéssel jutott tovább. A második
fordulóban a korábbi Eb-bronzérmes grúz Ciklaurival szemben
ipponnal maradt alul, és nem
jutott a legjobb nyolc közé, ami
egyben azt jelentette, hogy a vigaszágra sem tudott felkerülni,
így helyezetlenül zárt. Bor Barna egy nappal később mutatkozott be, az első fordulóban erőnyerő volt, a második körben az
osztrákok junior Európa-bajnokával csapott össze. A húszéves
Allestorfer egészen az utolsó
percig jól tartotta magát, amikor
is Barna egy ipponnal véget vetett a mérkőzésnek. Az elődöntőbe kerülésért a nála egy fejjel
magasabb orosz Szajidovval
mérkőzött, aki magassági fölényét kihasználva ipponnal verte
a paksi versenyzőt. A vigaszágon a német Zimmermann az
elején kicsit ráijesztett Barnára,
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aki ijedtében egy ipponnal eldobta, és ezzel dobogóközelbe
került. A szlovén Ceraj elleni
bronzmérkőzésen is jól harcolt,
ellenfele támadását megkontrázta, majd leszorította. Ceraj
20 másodperc alatt nem tudott
kiszabadulni a „baráti ölelésből”,
így Bor Barna a dobogó harmadik fokára állhatott fel.
– Nem volt zökkenőmentes a felkészülésed év elején, de ez nem
nagyon látszott rajtad.
– Jó formában éreztem magam,
tudtam magamnak bizonyítani. Az idei két válogatóversenyt
megcsináltam, utána volt egy
kisebb hátfájdalmam és egy
influenzás megbetegedésem. A
táborokat, keret- és küzdelmi
edzéseket végigcsináltam, Japánba viszont nem mentem ki
két hétre. Így az új szabályokat
élesben, külföldi versenyen nem
is tudtam kipróbálni.
– Zavart vagy feldobott a hazai
pálya?
– Nagyon nehéz így versenyezni, már egy héttel előtte idegeskedtem. Teljesen más, mint ha
külföldön léptem volna tatamira. A média jobban felkapta, és
bár nem nevezték meg az esé-

lyeseket, de kimondatlanul én is
ott voltam közöttük. Igaz, én is
ezt vártam magamtól. Nekem ez
a közel hatezer ember erőt adott,
doppingolt. A paksi szurkolók
szinte egy egész szektort megtöltöttek, tiszta libabőr voltam,
ahogy kiabáltak.
– Három Eb- és egy vb-ezüst
után nem vagy csalódott, hogy
„csak” bronzérem lett?
– Nem. Nagyon tetszett, hogy
győztes meccs után hagytam el
az arénát, annyira jó érzés volt,
hogy két Eb-ezüstöt elcseréltem volna érte, mert azok után
mindig rossz volt a szám íze!
Hangyási Laci bácsi is elégedett
volt, nagyon örült a harmadik
helyemnek.
– Szajidov ellen mérkőztél már?
– Nem, ő egy teljesen új orosz,
Mikhalin helyett hozták. Nagyon kellemetlen ellenfél, magasabb, mint a Riner Teddy, kicsit

elbambultam ellene, úgy odavágott, hogy majdnem kettétört.
– Milyen volt a mezőny, a rendezés?
– Nagyon erős, kiegyensúlyozott
volt a mezőny, de mindig csak a
következő mérkőzésemre koncentráltam, akkor nem foglalkoztam mások eredményeivel. Sokan várták, hogy lesz Riner–Bor
összecsapás, de nem jött össze.
Maga az esemény nagyon jó hangulatú volt, pörgős és jól szervezett, és a szállásunk is közel volt.
– Most mi következik egy ekkora
viadal után?
– Egy hét pihenő, azután elkezdünk készülni az augusztus végi
Rio de Janeiro-i világbajnokságra. Júniusban három hétig
magaslati edzőtáborban leszünk
Bulgáriában, megyünk a moszkvai Grand Slamra, világkupákra,
Európa-kupákra. Nem fogunk
unatkozni.
(joko)
MTI-fotó: Kovács Tamás

Teniszsiker
a juniorok és
szeniorok közt

MVM Paks: kétarcú szereplés
Áprilisban továbbra is kétarcúan szerepelt az MVM Paks
labdarúgócsapata az OTP Bank
Ligában. Az egylet huszonöt
fordulót követően a 8. helyen
áll. A sereghajtók ellen, így Siófokon és Egerben sem sikerült
begyűjtenie a három pontot,

mindkét helyszínről döntetlennel távozott, a Diósgyőrt viszont
a Fehérvári úti stadionban Tököli Attila góljával küzdelmes
meccsen 1:0-ra legyőzte a gárda. Ezt követően a Videotontól
2:0-ra kikapott. A szezon talán
legértékesebb sikerét a listave-

zető Győr otthonában követte
el a Szivics-legénység, méghozzá úgy, hogy 3:0-s hátrányból
fordított 4:3-ra az MVM Paks.
Májusban véget ér a 2012/13-as
szezon, a sorban a Ferencváros,
az MTK, a Debrecen, a Kaposvár és a Kecskemét következik.

Remekül szerepeltek a Paksi
Sportegyesület versenyzői a Pécsett rendezett Dél-Dunántúli
Régiós teniszversenyen. Kenyeres Ádám az F16 korosztályban
2. helyezést érte el, a fináléban a
döntő szettben maradt alul.
Kertész Milán először vett részt
országos teniszversenyen. Korosztályában, az F12-ben nyolc
induló közül az első helyen végzett, ezzel 25 ranglistapontot kapott. További hír a szakosztály
háza tájáról, hogy április végén
rendezték Budapesten a XXIII.
Szentes Béla Emlékversenyt,
mely szenior 2. kategóriás teniszverseny. Barta Attila címvédőként és első kiemeltként indult,
itt 16-os tábla jött össze. Az újabb
első hellyel sikerült tavalyi eredményének megtartása és ezzel 90
bajnoki pont megszerzése.

Az év edzője:
Hermesz Anita

Idén elkészül a lakótelep tájfutótérképe

Hermesz Anita kapta a Paksi
Sportegyesület Év edzője elismerését a klub legutóbbi közgyűlésén. Magyarország korábbi
kétszeres ritmikus gimnasztika
Európa-bajnoki harmadik helyezett kéziszercsapatának tagja
1999 óta lát el edzői feladatokat
a PSE-nél.
Anita iskoláskorú gyerekekkel
foglalkozik 2. osztálytól egészen
a középiskoláig. Körülbelül 2530 gyermek edz a keze alatt. Ami
a sportág népszerűségét illeti, az
edző szerint Pakson jó helyzetben vannak, mivel közel harminc éve kezdtek el foglalkozni
a ritmikus gimnasztikával, így a
népszerűséggel nincs gond. Elégedettek a 80–90 fős létszámmal is, a régiós versenyeken az
általános iskolás korosztályban
igen népszerű a sport, mindig
sűrű a mezőny. A középiskolás

Sima Tamás, Lénárt Viktória,
Tinnyei Petra, Weisz Pál és
Makovinyi Dorottya eredményeire a legbüszkébb 2012-ből
Kiss Gábor, a Paksi Sportegyesület tájékozódási futó szakosztályának vezetőedzője. A
versenyzők az Őszi Spartacus
Kupán, a Hungária Kupán, az
országos csapatbajnokságon,
a diákolimpián és az országos
normál távú bajnokságokon
szerepeltek sikeresen, gazdagították éremkollekciójukat és
a klub dicsőséglistáját. Idén is
közel harminc megmérettetésen tervezi az indulást a tréner,
ezek közül a különböző erősségű országos bajnokságok és
kupaversenyek a legjelentősebbek.
– Szeretném, ha 2013-ban is
hasonlóan fejlődnének versenyzőim, mint tették azt az elmúlt

lányoknál ez már kevésbé jellemző. Hermesz Anita számos
eredményre büszke, évről évre
dobogós helyezéseket érnek el
tanítványai, tavaly a diákolimpia
országos döntőjében a 4. korcsoportban az első, illetve a második helyezést is megszerezték.
Az edzéslehetőség szempontjából is szerencsések: a Deák Ferenc Általános Iskolában kaptak
állandó helyet, az edzések zöme
itt folyik. A tréner vallja, a ritmikus gimnasztikát a szép tartás, a
nőies alak elérése érdekében, valamint a jó hangulatért egyaránt
érdemes elkezdeni. Anita az Év
edzője cím kapcsán úgy fogalmaz: – Nem az elismerésért dolgozom, de természetesen örülök
neki, mert azt tükrözi, hogy az
ember jól teszi a dolgát és ez új
lendületet ad.
-efgé-

években. A számos kiváló helyezés és érem a rendszeres évközi
edzéslátogatásnak és -intenzitásnak köszönhető. A várostérképet folyamatosan javítjuk,
őszre készült el egy újabb rész,
idén pedig az egész lakótelep
meg lesz rajzolva az egyesület révén. Kapcsolatainknak köszönhetően közös edzőtáborokat,
versenyrendezéseket bonyolítunk Pécs, Kalocsa, Szekszárd
egyesületeivel. Támogatóinknak
– Paks Város Önkormányzatának és az MVM Kontó Zrt.-nek
– köszönhetően megfelelő körülmények között készülhetünk
hétről hétre, utazásainkat egy
helyi vállalkozó segíti. Az őszi
jutalomversenyünket 2013-ban
Szlovéniában vagy Horvátországban tervezzük – tette hozzá
a vezetőedző.
Faller Gábor
Paksi Hírnök, 2013. május 3. n 17

Rájátszás: nehezebb a vártnál

Lassan vezető nélkül is eltalál
Paksra a Lami-Véd Körmend
kosárlabdacsapatának busza – tíz
nap alatt háromszor léptek pályára a Gesztenyés úton a vasi piros-feketék. Az NB I/A kosárlabda-bajnokság középszakaszában
Fodor Gergelyék voltak Vojvoda

Dávidék utolsó ellenfelei. A végső helyezés szempontjából már
nem volt különösebb jelentősége a mérkőzésnek, a papírforma
szerint az Atomerőmű a harmadik, a Körmend pedig a hatodik
pozícióból várhatta a rájátszás
küzdelmeit. Az Atomerőmű 94–
78-ra nyerte a találkozót.
A középszakasz-elsőséget kisebb meglepetésre az Alba Fehérvár szerezte meg a Szolnok
előtt, így a rájátszásnak a következő párosításban vágtak
neki a csapatok: az első helyen
végző székesfehérváriak az alsó
ház második helyezettjével,
a
PVSK-PANNONPOWERrel, a második Szolnoki Olaj
KK az alsóházban első helyen
záró SZOVA-Trend Optika KC
Szombathellyel került össze. A
középszakasz-harmadik ASE és
a hatodik Körmend, valamint
a negyedik Kaposvári KK és az
ötödik Top-COP Security Jászberény duó harcol tovább a helyezésekért. Az előrébb végzett
csapatok a pályaválasztók, a párosítás győztesei kerülnek a leg-

jobb négy közé, a párharcok az
egyik csapat három győzelméig
tartanak.
A rájátszás első mérkőzését a
Gesztenyés úton játszotta az
ASE, a jobb helyezésnek köszönhető pályaelőny miatt. Meglepően kevés néző előtt kezdődött a
meccs, sok üres hely volt a nézőtéren. Az első félidő mintha a
négy nappal korábbi összecsapás
másolata lett volna, az első negyedet a vendéglátók, a másodikat a vendégek nyerték, a félidő
után azonban már másképp alakult a forgatókönyv. Vojvoda vezérletével ellépett ugyan az ASE,
de a Körmend most nem adta fel
és nagyon harcosan és ponterősen játszva a negyed végére ledolgozta hátrányát, és egyenlített.
Az utolsó negyedben koncentráltabb volt a vendégcsapat, míg
hazai részről sok volt az eladott
labda, sőt két sportszerűtlent is
ítéltek Tóth Ádámmal szemben.
A 39. percben még felcsillant a
remény, Vojvoda büntetőivel egy
pontra csökkent a hátrány, de a
vasi csapat nagyon fegyelmezet-

ten tette a dolgát, és nem engedte már ki a kezéből a győzelmet.
ASE–Lami-Véd Körmend 86-92.
A nem várt pofon után nem sok
idő maradt a kesergésre, adva volt
a feladat, Körmenden nyerni kell,
és visszavenni a pályaelőnyt. Ennek szellemében kezdte a találkozót az Atomerőmű, és 16 pontos
előnyt hozott össze az első tíz
percben. A második negyedben
még volt válasz a másik oldalról,
gyengébben védekeztek Schmidt
Béla tanítványai, a hazaiak pedig
élve a lehetőséggel hét pontra
csökkentették hátrányukat a huszadik perc végére. A második
félidőben már az ASE dominált,
fokozatosan növelte előnyét, Kámán Tamás hét kísérletéből hatszor talált be a hárompontos vonalon túlról. A vendéglátók már
nem tudtak újítani, magabiztos
játékkal sikerült egyenlíteni.
Lami-Véd Körmend–ASE 8098. Nem telt el még 72 óra, és lapzártánk után ismét egymásnak
feszült a két csapat a Gesztenyés
úton. Itt magabiztosan, 109-64-re
győzött az Atomerőmű. (joko)

Kézilabda: bronzérem a cél
A Bács-Kiskun megyei kézilabda-bajnokságban a 3. helyről
kezdte a felsőházi rájátszást a
Paksi KSE felnőtt férficsapata.
A rájátszásba került csapatok
zöme hasonló játékerőt képvisel,
a szakvezetés a dobogó 3. fokának megszerzését tűzte ki célként. Mint minden csapatsportágban, a kispadok hossza sokat
nyom a latba, és ezen a téren a
PKSE nem áll valami fényesen.
A csapat többnyire tíz játékossal
küzdötte végig a bajnokságot,
azonban a kemény nyári és téli
alapozásoknak köszönhetően az
erőnlétük ezen a szinten kiválónak mondható és ez gyakorta
segített a kritikus helyzetekben.
Átlövő párosuk a góllövőlista
élén áll, de a csapat többi tagja is
derekasan kiveszi a részét a gólszerzésből.
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A rájátszás első mérkőzése a Miklós KC ellen presztízsrangadó volt,
amely élvezetes, végig kiélezett
küzdelmet hozott, a végjátékban
elkövetett taktikai hibák miatt viszont elvesztettek két nagyon fontos pontot. A második fordulóban
a fiatal lajosmizsei csapat ellen érvényesült a papírforma, koncentráltabb játékkal nagyobb arányú
győzelmet is arathatott volna a
paksi együttes. Javuló védekezés és nagy küzdelem jellemezte
a Mizse KC elleni összecsapást.
Rendkívül meggyőzően játszottak ötven percen keresztül a paksi
fiúk a jobb erőkből álló és sokkal
esélyesebbnek tartott listavezető
ellen. A már megszerzettnek hitt
két pontból egyet átengedtek a
vendégeknek, mert a végjáték a
rutinosabb ellenfél javára dőlt el.
A Dunavecsén lejátszott „Tolna

megyei” rangadó első összecsapását egy időntúli szabaddobásból
szerzett góllal nyerte meg a Dunaföldvár. A mérkőzés végig sportszerű és kiegyenlített küzdelmet
hozott, a PKSE-nek nem sikerült megtartani minimális félidei
előnyét. – A rájátszás félidejéhez
érve van egy kis hiányérzetünk

az elvesztegetett pontok miatt, de
ellenfeleinket képesek vagyunk
saját pályájukon is legyőzni. Még
négy forduló van hátra. Az utolsó
fordulóban május végén a Dunaföldvár elleni hazai rangadóval
zárjuk a 2012/13-as Bács-Kiskun
megyei szezont – mondta el Oldal
Ottó, a PKSE csapatvezetője. (kj)

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

A gokart- és a krosszpályát
is kipróbálhatták a nyílt napon
Rendhagyó módon két helyszínen és nem egyedül, hanem az
ESZI gokartszakkörével közösen
szervezte meg idei nyílt napját a
Paksi Autó és Motorsport Egyesület (PAMSE). Hagyományosan a csónakház közelében lévő
krosszpályára, illetve az Atomcenter üzletház mögötti parkolóba várták az érdeklődőket. Az
előbbi helyszínen a motorosok
edzését és persze a terepjárgányokat lehetett megnézi, utóbbin
nosztalgikus trabantozásra nyílt
lehetőség és ki lehetett próbálni
a gokartokat is. Péter Gyula, a
PAMSE elnöke azt mondta, úgy
érzi, a városban már elfogadták
a jelenlétüket, van respektje az
egyesületnek. A cél, hogy felkeltsék a fiatalok érdeklődését és ők
is csatlakozzanak hozzájuk, mert
elöregedett a csapat. Elsősorban
annak örülnének, ha lennének
fiatal versenyzők, akiket támogathatnak. Az egyesület 60-80 főt
számlál, négy szakosztálya van:
az autósport, a túra és sportmotoros, motocross és enduro szakosztály, illetve a gyorsasági. Országos bajnokságokon, különféle
kupákon állnak rajthoz a PAMSE
versenyzői és persze szerveznek
hosszabb-rövidebb túrákat is.
Előbbi kategóriába tartozik az a
kirándulás is, amelynek Ausztria érintésével Olaszország a
végcélja. A terv az, hogy hét nap

alatt 2000-2200 km-t tegyenek
meg, ez azonban még a tetemes
költségek miatt változhat, de az
biztos, hogy Ausztria csodálatos
hegyvidékeit megnézik a motorkerékpárok nyergéből.
Az ESZI gokartosai nem túráznak
és már nem is versenyeznek, viszont járműveiket maguk építik.
Az 1987-ben létrehozott szakkört
jelenleg Bognár János, az Energetikai Szakközépiskola műszaki
oktatója vezeti, aki egykor maga
is diák és szakkörös is volt. Mint
mondta, az első évben épített
három MZ-vel még elindultak a
magyar bajnokságban a diákok,
de olyan gyors ütemben fejlődött
és drágult a technika, hogy ezzel
nem tudtak lépést tartani. A gépeket általában az iskola udvarán és

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

a mögötte lévő parkolóban tudják tesztelni, idén viszont nagyon
jó pályára tettek szert, jelképes,
egyforintos bérleti díjért használhatnak egy nyitott üzemcsarnok-

épületet az Atomcenter üzletház
mögött. Itt most minden érdeklődőnek lehetősége nyílt arra, hogy
kipróbálja a fürge kis gépeket.
Vida Tünde

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok
és koszorúk rendelése
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Böjte atya árvaházaiban jártak
Életre szóló élménnyel lett gazdagabb Prantner
Mariann és férje, illetve testvére, Edit annak köszönhetően, hogy Jendrolovits Gáborhoz csatlakozva Erdélybe utaztak. Mint már többször
megírtuk, Jendrolovits Gábor Böjte Csaba ferences szerzetes árvaházait járja évente kétszer.
Társaival adományokat gyűjtenek és visznek
azokba az otthonokba, ahol nehéz sorsú magyar gyerekeket gondoznak. Ehhez a karitatív
akcióhoz csatlakozott Mariann kollektívája az
MVMI Informatika Zrt.-nél. Az ő hatására
idén már a Balogh Antal katolikus iskolában
dolgozó testvéréék is szerveztek gyűjtést. A
kérdésre, hogy a sok közül miért éppen ezt a
célt tartották támogatandónak, azt mondták,
mindkettejük járt már korábban is Erdélyben,
nagyon megérintették őket a székely emberek, Böjte Csabát pedig hitelesnek tartják. Az
út több szempontból is tartogatott számukra
meglepetéseket, újdonságot. Először is nem
sírták végig az utat, mint ahogyan hitték, mert
hamar rájöttek, hogy a gyerekek valóban szegények, de a kisebb-nagyobb otthonokban jó
helyük van. No, nem arra kell gondolni, hogy
dúskálnak a javakban, mert bizony láttak megdöbbentő mélyszegénységet is. Egyéb tekintet-

ben nem kell értük aggódni, odafigyelést, szeretetet kapnak, megőrizhetik magyarságukat
és az életre nevelik őket. Legtöbbjük rendkívül
közvetlen, nyíltszívű. Előfordult olyan, aki kézen fogta az anyaországból érkező idegeneket,
végigvezette az otthonán, bemutatta nekik a
családját. Mert – ahogy a két hölgy felidézte
– családnak nevezik azokat az árvaházakat,
ahol néhány, legfeljebb egy tucat gyermek él.
Egyébként ezek érintették meg legjobban őket.
Itt a nagyobb gyerekek segítenek a kicsik ellátásában és mindenki erejéhez mérten kiveszi
részét a munkából. Mindent megtesznek a
megélhetés érdekében, megművelnek minden talpalatnyi földet, gyógynövényt gyűjtenek az erdőben és kézműveskednek. További
igen fontos tapasztalat, hogy segíteni okosan
kell. Tudják, hogy pénzt mindenki nehezen
ad, pedig a legjobb megoldás az, hiszen abból
tudják megvásárolni azt, amire szükségük van.
A rengeteg használt ruha, megunt plüssfigura
viszont nem tartozik a hasznos holmik közé.
A Zeteváraljától Déváig megtett kétezer kilométernyi út Mariannban és Editben mély
nyomot hagyott. Szeretnének nyáron visszamenni, persze tudják, hogy a közel harminc

helyre, ahol megfordultak, nem jutnak el, de
ahol legnagyobb a szükség, oda mindenképpen szeretnének visszatérni. Meséltek egy
kézdiszentléleki asszonyról, aki jobb híján
kézzel mos tíz gyerekre. Neki mindenképpen
szeretnének vinni egy mosógépet. Feltett szándékuk, hogy összegyűjtik a rávalót…
-vt-
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A Táncsics Alapítvány támogatásával

A kormányváltás
tétje és esélye!
címmel fórumot szervezünk, melyre
minden érdeklődőt szeretettel várunk.
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