Ez nemcsak pozíció, hanem feladat is – mondja dr. Hanol János arra reflektálva,
hogy a Fidelitas kétévenkénti tisztújításán idén ősszel már ötödször szavaztak bizalmat számára a tagok. Jó napot, mi újság? – kérdeztük a fiatal politikust.
15. oldal
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TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0387 – Kulturális intézmények
részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában
– A Paksi Képtár a kulturális tudás szolgálatában c. projekt
Elnyert támogatás összege: 14 049 080 Ft
Támogatás aránya: 100 %
Projekt megvalósításának kezdete: 2013. 06. 30.
Projekt megvalósítás befejezése: 2014. 06. 29.
Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
A Paksi Képtárban folytatódik az immáron ötödik éve zajló múzeumpedagógiai foglalkozások széles körű és magas színvonalú programjainak szervezése, melyek a TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0387 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok
ellátásában című projekt keretein belül valósulnak meg, s az elnyert
támogatás segítségével komplex múzeumpedagógiai foglalkozássorozatokat tudunk megvalósítani Paks és kistérségének oktatási-nevelési intézményeivel szorosan együttműködve.
Olyan tanórai és tanórán kívüli, szabadidős tevékenységeket kínálunk
a Pakson működő óvodáknak, általános- és középiskoláknak, melyek
hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek jobban megismerkedjenek a
kortárs művészettel és annak társterületeivel. Széles körű tevékenységrendszeren keresztül igyekszünk fejleszteni a gyermekek készségeit és képességeit, motoros és kognitív területeken egyaránt. A
programokon való részvétellel a Képtár inspiráló közegében mozogva
közelebb kerülhetnek a közgyűjtemények világához, melynek hosszú
távú eredményeképpen a különböző korosztályokból múzeumbarát
felnőttek válhatnak, hiszen a múzeumok az élethosszig tartó tanulás
egyik legszínesebb és leghatékonyabb intézményét alkotják.
A projektnek köszönhetően tovább tudjuk bővíteni a Képtárba látogató gyerekek körét, az óvodások és általános iskolai osztályok mellett a
fogyatékkal élők, speciális zavarokkal küzdő gyerekek számára külön
módszertani foglalkozásokon ismertetjük meg a kiállítások anyagát,
hiszen ez lehetőséget nyújt számukra, hogy élményekhez, tapasztalatokhoz jussanak, s ne kudarcok érjék őket hátrányos helyzetük
miatt.
Mindemellett felső tagozatos és középiskolás tanulók számára témanapokat szervezünk, melyen a kortárs művészetről és annak társterületeihez kapcsolódóan elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetnek, s ez hozzájárulhat látókörük szélesítéséhez, ismereteik
gazdagításához és a tapasztalati úton való, élményszerű tudás megszerzéséhez. A meghívott előadók, művészek, szakemberek segítségével mutatjuk be az egyes témaköröket, melyek egy része az aktuális
kiállításokhoz kapcsolódik, mások az iskolai tananyagra építenek, ám
szélesebb körben ölelik fel mindazokat az ismereteket, amelyekkel
rendelkeznek a gyerekek.
Heti és havi szakköreinken a kiállításokhoz kapcsolódva, tematikus
egységek köré szerveződve kreatív programokon vesznek részt a gyerekek. A kézműveskedni, alkotni, rajzolni szerető diákok megismerkedhetnek különböző alkotói technikákkal, módszerekkel, szélesítve
ismereteiket elméleti és gyakorlati szinten egyaránt. Az időszaki kiállítások és a gyűjtemény anyagát segítségül hívva a szabadidő hasznos
eltöltésének megismertetése, a gyerekek kézügyességének, kreativitásának fejlesztése és a programok iránti érdeklődés elmélyítése a
legfontosabb cél.
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A projekt segítségével két kistérségi település, Kajdacs és Pusztahencse számára témaheteket szervezünk. A hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzetű gyerekek számára szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy az ötnapos napközis táborban részt vehessenek.
Célunk, hogy az évközi múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz hasonlóan a gyerekek játékos formában különféle képzőművészeti technikákat ismerjenek meg. Számos drámajáték és alkotótevékenység
során tapasztalatokat és élményeket szerezzenek, melyek nemcsak
a művészeti anyagok, eszközök és stílusok tárházában való kalandozás, hanem az együtt eltöltött idő könnyedsége és játékossága is nyújt
számukra.
A Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskolával való együttműködés nyomán
a tehetséggondozás területének is nagyfokú figyelmet szentelünk a
projekt során. A pályázat segítségével fejleszteni kívánjuk a rendelkezésre álló erőforrásokat, melynek köszönhetően a diákok szélesebb
körű lehetőségeket és támogatást kapnak arra, hogy tehetségüket
kibontakoztathassák, különféle tapasztalatokat szerezzenek a sokszínű anyaghasználat és eszközök alkalmazása, valamint a művészeti
ágak megismerése nyomán, melyek a későbbiekben meghatározóak
lehetnek továbbtanulásuk, valamint a munkaerő-piacba való bekapcsolódás során. A rendszeres foglalkozások mellett félévente egy-egy
alkalommal műhelygyakorlatokkal gazdagítjuk a tehetséggondozásba bevont gyerekek tapasztalatait, mely során egy-egy országos múzeumot látogatunk meg.
A számos múzeumpedagógiai tevékenység mellett különböző tematikus egységek köré szerveződve játékos ismeretszerző vetélkedőket
és versenyeket szervezünk a projekt keretében az óvodásoknak, valamint általános iskola alsó tagozatos diákjainak félévente egy-egy
alkalommal a tanév során. Az előre meghatározott témákban tartott
szabadidős tevékenységek győzteseit a verseny/vetélkedő végén díjazzuk, értékes könyvcsomaggal ajándékozzuk meg a legeredményesebbeket.
Programjaink legfontosabb célja a kortárs művészet és műalkotások
eljuttatása minél több emberhez: egészséges „szellemi” fogyasztás
szervezése, a másik pedig, hogy a megfelelő, animáló-provokáló körülmények megteremtésével lehetőséget adjunk az egyénnek saját
vizuális képességeinek gyakorlására, művészeti tevékenységeinek
kifejlesztésére.
Továbbá fontos cél, hogy a projekt ideje alatt az érintett intézmények
között szoros szakmai kapcsolat alakuljon ki, elősegítve a hálózatosodást, a közgyűjtemények és közoktatási intézmények közötti együttműködés erősítését. Hosszú távon pedig a felnövekvő nemzedék kultúra iránti igényének elmélyítése a cél, hogy felnőttként aktív, értő és
befogadó, közgyűjteményeket bátran használó látogatókká váljanak,
akik szülővé válva is érezni fogják ennek fontosságát és továbbörökítik
gyermekeikben a kultúra iránti igényt, a művészetek iránti fogékonyságot.

Ünnepi fényekbe öltözik a város
Adventi udvar, díszkivilágítás, egyedi karácsonyi képeslapok – ezekkel készül a város
az ünnepre. A programsorozat
advent első vasárnapján közös
gyertyagyújtással indul a városháza előtti téren.
Az ünnepi programsorozat a
Paksi Kertbarátok Egyesületének hagyományos gyertyagyújtásával és köszöntőjével indul
advent első vasárnapján, ekkorra idén is díszbe öltözik a város
és a Mindenki karácsonyfája.
Az is hagyomány, hogy nagyszabású ünnepi koncertre várja
a paksiakat a Csengey Dénes

Kulturális Központ a Jézus Szíve-templomban, idén a Ghymes
zenekar műsora lesz látható
december 9-én 17 órától.
– A városi intézmények mindig
egyeztetnek, hogy ne fordulhasson elő, hogy egy időpontban
több helyen is nagyszabású karácsonyi rendezvény zajlik a városban. A Csengey központban
tartott megbeszélésen, ahol részt
vett a Paksi Városi Múzeum és
a Paksi Pákolitz István Városi
Könyvtár vezetője is, közösen
állítottuk össze a 2013-as esztendő ünnepi programját, így
az adventi udvarét is – mondta
el Tell Edit. Paks alpolgármes-

tere arról tájékoztatott, hogy a
városháza előtti térre beköltöző
udvar december 8-tól 13-ig várja a látogatókat, a nyitó rendezvényen a Tini Tüsik énekelnek.
Az első három napon három általános iskola részvételével lesz
műsor, 12-én kakaópartit terveznek a városháza nagytermében a könyvár szervezésében, a
záró rendezvényen a Pro Artis
Művészeti Iskola növendékei
lépnek fel. Az önkormányzat tulajdonában álló kis faházakban
továbbra is helyi kereskedők és
kézművesek árulhatják majd
portékáikat. Idén az adventi udvar nem költözik át az Erzsébet

Nagy Szálloda előtti térre, hogy
a hangulatos karácsonyi program a lakótelepen és az óvárosban élők számára is elérhető
közelségben maradjon, tudtuk
meg. Az önkormányzat 2013ban is meglepi a várost egyedi
karácsonyi képeslapokkal, megtervezésükkel, elkészítésükkel
a Pro Artis Művészeti Iskola
képzőművészeti
tagozatának
növendékeit kérték fel. Újdonságként a Jézus Szíve-templom
előtti téren is felállít majd egy kis
faházat a DC Dunakom Plusz
Kft., ahol forró teát és forralt
bort kínálnak a látogatóknak.
-dalA tervek szerint a napokban
elkészülnek a Microcenter Paks
Kft. szakemberei a cseresznyési út
felújításának harmadik, záró ütemével. A mintegy 2,5 kilométeres
szakasz rekonstrukciójának összértéke közel 100 millió forint. A
burkolat szélessége megmaradt,
ám a nem belátható kanyarokban
ívszélesítést végeztek. A munkálatok során elterelték a forgalmat:
előbb a szántóföldön kitaposott
földúton közlekedhettek a járművek, most, a Györkönyi utca–
vágóhíd közötti szakasz felújításakor pedig az Ürgemező felé
kerülhetnek. – A végeredmény a
fontos, ezért próbáljuk tolerálni a
kellemetlenségeket – mondta el
Horváth Zoltán, a településrészi
önkormányzat képviselője.
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A város ajándéka
Hagyomány, hogy az önkormányzat karácsonykor ajándékkal kedveskedik a városban élő
nyugdíjasoknak. November 29-ig
várják azoknak a paksi nyugdíjasoknak a jelentkezését, akiknek
családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a 60
ezer forintot, egyedül élők esetén
a 80 ezer forintot. Az erről tájékoztató szórólap minden háztartásba eljut, az ajándék az azon

szereplő adatlap kitöltésével, illetve a jövedelemigazolások csatolásával igényelhető. Az adatlapokat
az alábbi helyeken várják: polgármesteri hivatal, idősek otthona,
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, Gondozási Központ,
Hajléktalanok Átmeneti Szállása, valamint a külső városrészek
ügyfélszolgálati irodájában. Az
ajándékokat december 6. és 13.
között szállítják házhoz.
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Átszervezik a hajléktalanszállót –
nem engedik el a rászorulók kezét
Bár a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény értelmében a városnak nem kötelező
feladata, mégis 1991 óta működik Pakson a Hajléktalanok
Átmeneti Szállása. A szállón
2012-ben havonta átlagosan 9
fő tartózkodott, működtetése
közel harmincmillió forintjába került a városnak, melyből
kevesebb mint ötmillió forint
az állami hozzájárulás. Az
idei év költségvetése is hasonlóan alakul. A térítési díjakból
évente közel ötszázezer forint
bevétele van az intézménynek.
A hajléktalanszállón jelenleg
öt főállású, szakképzett közalkalmazott lát el feladatot,
közülük három diplomás szociális munkás. A város képviselő-testülete a november
20-i testületi ülésén döntött a
Hajléktalanok Átmeneti Szállásának átszervezéséről. Az
előzményekről, az okokról és
indokokról Tell Edit alpolgármester beszélt.
Az átszervezéssel kapcsolatban
– az intézmény költségvetése
mellett – több tényezőről kell
beszélni. A Deák Ferenc utcai
szálló jelenleg határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, de a legutóbbi hatósági
ellenőrzések során felhívták a
fenntartó önkormányzat figyelmét arra, hogy a szálló tárgyi
felszereltsége, a lakhatás körülményei nem felelnek meg a törvényi előírásoknak: nem rendelkezik betegszobával, a társalgó
és a konyha közös helyiségben
található (nincs kialakítva vendégfogadó helyiség), valamint
az egy főre jutó lakóterület
kevesebb, mint a törvényben
meghatározott. A következő
ellenőrzés során, amennyiben
nem történik meg a hajléktalanszálló bővítése és a fent felsorolt
hiányosságokat tapasztalja az
engedélyező hatóság (a Tolna

Megyei Kormányhivatal), úgy
határozott idejűre változtatja
a szálló működési engedélyét,
határidőt szabva a törvényi kötelezettségek teljesítésének. Mivel a Deák Ferenc utcai épület
adottságai nem megfelelőek, a
jelenlegi szálló nem bővíthető,
tehát egy új szálló építése vagy
épület átalakítása oldaná meg a
helyzetet, tájékoztatott Tell Edit.
Az alpolgármester hozzátette:
mindemellett a következő adatok szintén fontosak voltak a
döntés-előkészítés során: jelenleg tizenkét személy rendelkezik intézményi jogviszonnyal,
közülük ketten tartósan eltávoztak a szállóról, így intézményi
jogviszonyuk rövidesen megszűnik. Jelenleg – tartósan – tíz
személy él a szállón. Ebből a tíz
személyből ketten a következő
negyedévben bentlakásos otthonba költöznek, öt személy
rokoni/családi kapcsolatokkal
rendelkezik Pakson (testvéreik,
gyerekeik élnek a városban). A
további három személy élettársi
kapcsolat révén került a településre (paksi élettársaik elhagyták
őket, miután ők nem költöztek
vissza korábbi lakóhelyükre,
hanem a hajléktalanszállón kérték elhelyezésüket). Ténylegesen
hajléktalannak ez utóbbi három
fiatalember tekinthető.
Tell Edit leszögezte: – Azt gondolom, hogy önerőből, társbérletben képesek lennének közösen albérletet fizetni, magukat
eltartani – hiszen eddig is egy
szobában éltek, élethelyzetük
nem változna, és mivel fiatalok,
az öngondoskodás képessége is
erősödhetne a további életükben. Fontos megjegyezni, hogy
ezek a fiatal férfiak ápoltak, alkalmi munkát vállalnak és közfoglalkoztatottként is megállják
a helyüket. Számukra az önkormányzat – szociális ellátórendszerében, egyszeri méltányossági támogatás keretében – az
albérlethez szükséges kauciót
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segíti kifizetni. Itt jegyzem meg,
hogy nem kell a döntést követően azonnal kiköltözniük télvíz
idején a szállóról, a megoldások
keresésére fél év áll rendelkezésükre.
Az alpolgármester hozzátette:
munkatársaival azon lesznek,
hogy segítsék őket lakhatási
körülményeik megoldásában.
Ebben az évben több mint tíz
családnak kellett kiköltözni
önkormányzati
bérlakásból,
a hosszú évek óta biztosnak
gondolt lakhatásról kellett lemondaniuk és albérletet, vagy
befogadó családtagot keresni,
gondoskodni önmagukról. A
családok nagy részének sikerült
a kényszerhelyzetben feltalálnia
magát, sikerült olyan helyzetet
teremteni önmaguk számára,
ami a lakhatást és a megélhetést
biztosítja.
– Párhuzamot lehet vonni a kétféle élethelyzet között. Felnőtt
emberek az önfenntartást, öngondoskodást tanulták meg, természetesen az önkormányzat és
az állami támogatások segítségével: lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény,
rendszeres nevelési segély, a tanulók utazásának támogatása,
felzárkóztatási ösztöndíj – hos�szan sorolhatnám.
Fontos kérdés, tette hozzá az
alpolgármester, hogy mi lesz
akkor, ha mégsem tudnak lakhatási lehetőséget találni a jelenleg hajléktalanszállón élők.
Nem hagyják őket magukra ebben az esetben sem, hiszen épül
a Kereszt utcában a fogyatékkal
élőknek és időseknek tervezett nappali ellátó intézmény,
amelyben kialakításra kerül a
rászorulók nappali melegedője,
illetve a téli időszakban – hos�szan tartó alacsony hőmérséklet esetén – itt biztosítják
az éjszakai tartózkodásukat is
– szakmai, gondozói felügyelet
mellett.

A másik fontos kérdés a szállón
dolgozó szakemberek továbbfoglalkoztatása, akik a fent említett Kereszt utcai intézményben
kapnának munkát az idősgondozásban, illetve a fogyatékkal
élők ellátásában. Természetesen
ebben az intézményben elkülönítetten kerültek kialakításra az
eltérő funkciójú terek: a foglalkoztatók, pihenőhelyiségek és a
nappali melegedő.
– Bár közvetlenül nem tartozik
a hajléktalanszálló átszervezéséhez, de el kell mondanom, hogy
azok a hajléktalanok, akik a város közterületein láthatók, nem
szándékoztak a hajléktalanszállón élni, onnan, ha korábban
kérték is őket a szociális munkások a beköltözésre, rövid időn
belül, önkényesen távoztak,
intézményi keretek, szabályok
között képtelenek élni.
Tell Edit leszögezte: – Azt gondolom, hogy a városvezetés
megfontolt döntést hozott. A
hajléktalanszálló üzemeltetési,
fenntartási költségei igen magasak voltak a korábbi években,
átalakítására – a törvény szerinti
bővítésére – a jelenlegi helyén
nincs lehetőség. A jelenleg ott élő
hajléktalanok lakhatási gondjainak megoldására elegendő idő
áll rendelkezésre mind az önkormányzat, mind a hajléktalanok
részéről. A nappali melegedő
pedig lehetőséget nyújt a rászorulóknak, hogy emberhez méltó
helyen töltsék el az idejüket –
amennyiben nem közfoglalkoztatottként dolgoznak a nap nagy
részében – és a téli hidegben se
kelljen az éjszakákat az utcán tölteniük. Egy felelősen gondolkodó és működő önkormányzattól
nem várható el, hogy erején felül
– évi több tízmillió forintos költségvetéssel – tartson fenn egy intézményt, amelynek lakói amúgy
képesek lennének gondoskodni
magukról, létfenntartásukat biztosítani, lakhatási körülményeiket
megoldani.
-kg-

Megújul
a gerincvezeték

A paksi gyakorlat
jó példaként szolgál
a bérlakás-üzemeltetésben
Több szempontból jó példaként hozták fel városunkat a
Településszolgáltatási Egyesület közösségi bérlakás-üzemeltetői tagozata által tartott
szakmai konferencián. A paksi találkozón szó volt egyebek
mellett a bérleti szerződésekről, bérlőkijelölésről, de a hátralékosok kezeléséről is.
A paksi önkormányzat tulajdonában 181 bérlakás van. Közel
száz szociális alapon igényelhető, a többinek egy része költségalapú, illetve előtakarékossághoz
kötött, valamint van néhány
szolgálati lakás. A költségalapú és az előtakarékossághoz
kötött ingatlanok esetében a
szerződés öt évre szól, ahogy
a szociális bérlakásoknál is,
ám utóbbiak esetében újabb öt

évre meghosszabbítható a bérlet. Mint azt Puskás János, a
bérlakásállományt kezelő DC
Dunakom Plusz Kft. ügyvezetője elmondta, több szempontból
példaértékű a Pakson végzett
munka, amelyről Tell Edit alpolgármester és Cseh Tamás, a
cég ingatlankezelő részlegének
vezetője tájékoztatta a szakmai konferencia résztvevőit. A
kialakult helyi gyakorlat nagy
erénye, hogy az ingatlankezelő
és a tulajdonos önkormányzat
szorosan együttműködve szerez érvényt a jogszabályi előírásoknak, illetve az országosan komoly problémát okozó
kintlévőségek behajtásában is
igen eredményes: mértékét az
elmúlt két évben harmadával
sikerült csökkenteni. A város a
helyi rendeletében megalkotott

szabályozásával igyekszik elejét
venni az adóssághalmozásnak,
de a folyamatos kommunikáció,
illetve a problémás helyzetekre
adott gyors válaszok is az eredményesség fontos építőkövei. Az
önkormányzat és az ingatlankezelő folyamatosan kapcsolatban
áll a szociális jelzőrendszer tagjaival, így nyomon tudják követni a bérlők életkörülményeiben
bekövetkező változásokat. Ha
valamilyen probléma adódik,
azonnal közbe tudnak lépni, és
a bérlővel együttműködve megnyugtató megoldást találni. A
konferencián Paks is kapott jó
ötleteket. Ilyen volt többek között a Sopronban alkalmazott
ügyféllátogatás, amelynek keretében heti rendszerességgel keresik fel a bérlőket.
Kohl Gyöngyi

Régóta gondot okozott a csapadékvíz elvezetése a Tolnai út
Hétszínvirág óvoda és Nyárfa
utca közötti szakaszán, ezt orvosolja a hamarosan elkészülő
beruházás. Ennek során a csapadékvíz-csatorna mellett a járda is
megújult. A lakóházak tetejéről
lezúduló csapadékvizet a jövőben a Nyárfa utcai gerincvezeték
fogja összegyűjteni, ezért ebben
az utcában is aszfaltoztak a paksi
Zo-Bau Kft. szakemberei.
– Nagyon fontos, hogy ebben a
korábban alvónak mondott körzetben is történtek felújítások. E
probléma megoldására régóta volt
már lakossági igény, a lakók mostantól elégedetten tekinthetnek
az elkészült műre – fogalmazott
Leber Ferenc, a körzet képviselője. A beruházás nettó 30 millió
forintból valósult meg. A tervek
szerint a közeljövőben, az időjárás függvényében, az Újtemplom
utca aszfaltozására is sor kerül.

A műszaki átadás megtörtént, ám a zöldfelület rendezése és néhány kisebb munka még hátravan a Móra Ferenc (korábban Ságvári Endre)
utcában. A munkával megbízott C és R Közlekedésépítő Kft. szakemberei leaszfaltozták az utat és új szegélyt építettek, a földfelszín alatt pedig az
azbeszt vízvezetéket műanyagra cserélték. A Móra Ferenc utca 70 nap alatt készült el, a beruházás 70 millió forintba került.

Paksi Hírnök, 2013. november 22. n 5

Atomerőmű

Újabb mérföldkő az üzemidőhosszabbítás folyamatában
Benyújtotta az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a 2. blokk
üzemidő-hosszabbítására vonatkozó engedélykérelmet az
Országos Atomenergia Hivatalhoz. Az 1. blokk a tervezett
idő utáni további húszéves
működésre 2012 decemberében kapta meg az engedélyt.
A hazai szabályozás szerint az
érvényes engedély lejárta előtt
egy évvel kell új engedélyért folyamodni. Az engedélykérelem
mintegy háromezer oldalnyit
tesz ki. A hatóság döntése 2014
utolsó negyedévére várható.
Hamvas István vezérigazgató
tájékoztatása szerint az enge-

délykérelem benyújtására való
felkészülés többéves munkát
igényel. Jelenleg épp a 3. blokkon, a szokásos éves főjavítással
egyidejűleg, annak időtartamát
megnövelve zajlik ilyen korszerűsítés, illetve a biztonságot tovább növelő beruházás. Ennek
keretében megtörténik a reaktor berendezéseinek anyagvizsgálata, a turbinalapátok cseréje,
a pihentetőmedence hűtőkörének teljes körű vizsgálata, a főtranszformátor cseréje, illetve a
generátorok védelmének modernizációja.
– Az üzemidő-hosszabbításra való felkészülést is biztosí-

tó munkák elvégzése után a 3.
blokk várhatóan a jövő év elején
áll újra üzembe – olvasható az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
MTI-hez eljuttatott közleményében. – A 2. blokk kitűnő
műszaki és biztonsági színvonalát alapul véve az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. meggyőződése, hogy a most beadott üzemidő-hosszabbítási engedélykérelmünk kapcsán a hatóság
pozitív döntést fog hozni, így
az 1. blokk után a 2. blokk is
további húsz évig lehet a hazai
villamos energiatermelés bázisa
– idézi a közlemény a társaság
vezérigazgatóját.

Az atomerőmű minden fejlesztést, így az üzemidő-hosszabbítással összefüggő beavatkozásokat is
saját forrásaiból finanszírozza,
nem használ fel állami támogatást, központi költségvetési forrásokat. A blokkok továbbüzemeltetése költséghatékony beruházás,
ennyi pénzből egyetlen más megoldással sem lehetne 2000 MW
termelőkapacitást létesíteni, és
húsz évre szavatolni a folyamatos
villamosenergia-termelést, ös�szegzi a közlemény, amely arra is
emlékeztet, hogy az atomerőmű
környezetkímélő, és működését a
magyar lakosság döntő többsége
támogatja.
-vt-

A beszállítóktól is megkövetelik
a biztonság iránti elkötelezettséget
Minőségbiztosítás, nyelvtudás
nélkül labdába sem rúghatnak a vállalkozások az új paksi
blokkok létesítésénél. Meg kell
tanulniuk elsajátítani azt a gondolkodásmódot is, amit a nukleáris ágazatban biztonsági kultúrának neveznek. Minderről az
évszázad hazai beruházásának
nevezett atomerőmű-bővítéssel kapcsolatos beszállítói tájékoztatósorozat első állomásán,
Pakson esett szó. Nagy Sándor,
az MVM Paks II. Atomerőmű
Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója
hangsúlyozta, nem nukleáriskapacitás-bővítésről,
hanem
-megtartásról van szó, hiszen a
négy paksi blokk 2032-37. között befejezi működését. Hozzátette: fontos, hogy Pakson kezdődött a tájékoztató roadshow,
hiszen itt már most is vannak
olyan vállalkozások, amelyek
megvetették lábukat a nukleáris
területen. A felmérések szerint
jelenleg másfél száz cég alkal-

mas erre a feladatra, ami nem
elegendő ahhoz, hogy a kormányzati szándékot, azaz a harminc százalékos hazai részarányt
a létesítésben, megvalósítsák.
Nagy Sándor kifejtette, hogy az
Erőmű Beruházó Zrt. már dolgozik azon a programon, ami
tartalmazza a minőségirányítási
követelményeket, a biztonsági
kultúra kialakításához szükséges feltételeket és minden olyan,
a nukleáris biztonsági szabályzattal összefüggő előírást, aminek elsajátítsa feltétele annak,
hogy munkát kapjanak. Mint
mondta, bármilyen nemzetiségű is lesz az új blokkok szállítója, a munkanyelv az angol lesz,
ezért elengedhetetlen a magabiztos nyelvtudás csakúgy, mint
a megbízhatóság, a minőség és a
biztonság iránti elkötelezettség.
Az országos tájékoztatósorozatot éppen azért indították, hogy
pontosan megismertessék a vállalkozásokkal a követelménye-
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ket. A beruházás nagyságrendjét jelzi, hogy egy blokk építésén
csúcsidőben 4-5 ezer ember
dolgozhat. Ez a szám jelentősen
nagyobb lehet, ha a két blokk
építése időben átfedésben lesz.
A most működő blokkok által
biztosított kapacitás pótlására
két, 1000-1600 MW teljesítményű blokk építésével számolnak.
Hogy ez mennyibe fog kerülni,
arra az ajánlatok beérkezése
után lehet pontos adatot mondani, húzta alá Nagy Sándor
hozzátéve, hogy jó ajánlatra
számítanak, hiszen minden érdekelt cég szeretne betörni az
európai piacra.
Hajdú János, Paks polgármestere a beruházás befogadó településre, térségre gyakorolt
hatásáról beszélt miközben emlékeztetett arra, hogy helyben a
lakosság 90 százaléka támogatja
azt. – A városnak és a térségnek
érdekében áll a beruházás, de az
elemzések szerint az országnak

is előnyös, ha Pakson valósítják
meg, ez kölcsönös egymásrautaltságot eredményez – húzta
alá. Azt mondta, hogy a helyi
vélemények kikérése nagyban
segíti a program sikerét. A beruházáshoz szükséges megfelelő kiszolgálási környezet
biztosítása nagy kihívás, amire
Paks már részben felkészült. A
városvezető azt mondta, jelentős beruházásokat végeztek az
alapinfrastruktúra, az oktatás,
egészségügy fejlesztésével, az
alapszolgáltatások biztonságos
és rugalmas szervezeti kereteinek kialakításával elérték azt,
hogy a város biztos háttere tud
lenni a bővítésnek.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium gazdasági ügyekért felelős
helyettes államtitkára, Jenőfi
György azt hangsúlyozta, hogy a
bővítés kiemelt beruházás, aminek jelentős gazdaságélénkítő
hatásával számolnak.
Vida Tünde

Paksi jelöltet
indít az MSZP
Igazi lobbistát kaphat személyemben a választókörzet, hiszen mindenáron, akadályokat
nem ismerve dolgozom majd a
választókért, a térség fejlődéséért – mondta el Heringes Anita,
a Magyar Szocialista Párt egyéni országgyűlési képviselőjelöltje programismertető sajtótájékoztatóján.
A Tolna megyei hármas választókerület 34 települése földrajzilag
és fejlettségét tekintve is nagyon
távol van egymástól. Míg Paks
és környéke az átlagosnál jobb
helyzetben van, addig Simontornya és Tamási környékén óriási
a munkanélküliség, mondta el
Heringes Anita. Az MSZP programja szerint az elmaradott települések számára a szociális szövetkezetek létrehozása kínálhat
megoldási lehetőségeket, a szerveződésekben nem közfoglalkoztatottként dolgoznának, hanem
mindenki napi nyolc órában, legalább a minimálbérért, biztosítva,
hogy minden családban legalább
egy fő kereső legyen – folytatta
az országgyűlési képviselőjelölt,
aki hozzátette azt is, hogy a párt
a bölcsődék és óvodák számának
növelésével is szeretné támogatni
a nők visszatérését a munkaerőpiacra. Az atomerőmű tervezett
bővítéséről szólva Heringes Anita hangsúlyozta: a feladatokat
komplexen kell kezelni, a vállalkozásokat piacképes szakembergárda kialakítására kell felkészíteni, hogy a bővítési projekt
befejezését követően külföldi építéseken is dolgozhassanak. Arra
is felhívta a figyelmet, hogy Paks
és környékének infrastruktúráját és szolgáltatási rendszerét is
megfelelő szintűre kell szervezni
ahhoz, hogy biztosítsa a hátteret
az építéshez.
Az MSZP-s politikus elmondta:
a kampány idején nem lakossági
fórumokon, hanem a közösségi
tereken, például piacokon megszólítva szeretné elérni a választópolgárokat a körzet településein.
-dsz-

A Jobbik jelöltje Pakson

Felkészültek
a zord időjárásra
Felkészülten várja a telet a DC
Dunakom Plusz Kft., szakemberei megtartották a gépszemlét és kihelyezték a közterületre a sós-homokos ládákat. A
síkosságmentesítési készenlét
november 15-én indult.
Az önkormányzatok jogszabályban meghatározott feladata
a téli útfenntartás. Ennek biztosításával idén is a DC Dunakom
Plusz Kft.-t bízta meg a város,
a feladatot közszolgáltatási
szerződés keretében látja el az
önkormányzati cég. A síkosságmentesítési készenlét elrendelése előtt gépszemlén ellenőrizték
a hóeltakarításba bevonható gépek műszaki állapotát.
– A gépparkot, mely négy újszerű, ekével és sószóróval felszerelhető tehergépjárműből és két
járdatisztító járműből áll, hos�szú évek tapasztalatai alapján
állítottuk össze. Eddig minden
évben elegendőnek bizonyult a

kapacitás – tudtuk meg Puskás
Jánostól. A cégvezető arról is
tájékoztatott, hogy november
15-től elrendelték a minimum
készenlétet. A gépszemlével
párhuzamosan kihelyezték a
járdák síkosságmentesítésére
szolgáló sós-homokkal feltöltött mintegy hetven ládát is.
Elégséges a rendelkezésre álló
kézi munkaerő is – tudtuk meg.
Húsz kézi úttisztító, harminc
kertészeti dolgozó és nagy létszámú közmunkás is berendelhető, ha az időjárás igazán
téliesre fordul. De akár kevés
a hó, akár nagyon sok, a munkagépek és a Dunakom Plusz
Kft. munkatársai csak akkor
képesek hatékonyan dolgozni,
ha segítik munkájukat. Idén is
fontos lenne, hogy ha leesik a
hó, az autóikkal lehetőség szerint álljanak be udvarba, garázsba, hogy ne akadályozzák a
hótolók munkáját.
Dallos Sz.

„Téli üzemmódban” dolgoznak a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. szakemberei is, ilyenkor az elsődleges feladat a hóeltakarítás
és a síkosságmentesítés, valamint megfelelő időjárási körülmények között a téli kátyúzás. A hóeltakarítást akkor tudják megkezdeni, ha a lehullott csapadék vastagsága meghaladja az 5 centimétert. Ennél kisebb hóvastagság esetén sózásra van lehetőség,
amivel megakadályozzák, hogy a forgalomtól letaposott hó odafagyjon az útburkolathoz. Először az országos közúthálózat ütőerének számító autópályákon és főutakon, majd a felüljárókon
és hidakon dolgoznak, ezt követi a mellékutak hóeltakarítása,
síkosságmentesítése.
A Magyar Közút a 2013/14-es téli szezonra az országos közúthálózaton közel 560 saját és 65 bérelt sószóróval és hóekével felszerelt nehézgépjárművet állított munkába, valamint rakodógépeket,
univerzális eszközhordozókat és önjáró hómarógépeket. A tavaly
megkezdett gépállomány-fejlesztés, -megújítás eredményeként
idén 24 új, nagy teljesítményű traktor és 63 új Unimog segíti a hatékonyabb munkavégzést. A beszerzések folytatódnak, így a gépi
erő további gyarapodására lehet számítani. A Magyar Közút Tolna
Megyei Igazgatóságához tartozó üzemmérnökségeken is felkészültek a téli üzemre. Extrém időjárási körülményekre gondolva vállalkozókkal is kötöttek szerződést hóeltakarításra, hófalbontásra. Az
útviszonyokról, forgalmi helyzetről a cég diszpécserszolgálatain,
útinformációs osztályán érdeklődhet a közlekedő, a www.kozut.
hu és a www.utinform.hu oldal mobiltelefonokra optimalizált verzióján szintén elérhetők az információk.
Kohl Gyöngyi

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Paksi Alapszervezetének
lakossági fórumán bemutatkozott Bencze János, a párt Tolna
megyei hármas számú választókerületi országgyűlési képviselőjelöltje. – Mi vagyunk az egyetlen
párt Tolna megyében, amelyik
a két választás között is tartott
lakossági fórumokat. Fontosnak tartjuk a kapcsolattartást a
választókkal, ezt nagyban segíti,
hogy a szekszárdi központi iroda
mellett már Pakson és Dombóváron is van egy állandó hely, ahol
megtalálnak a polgárok – mondta el Bencze János, a Jobbik Tolna megyei szervezetének elnöke
a Csengey központban tartott
fórumon. A párt országgyűlési
képviselőjelöltje hangsúlyozta: a
kampány alatt legfőbb üzenetük,
hogy a Jobbik azokat az embereket kívánja képviselni, akik olyan
Magyarországon szeretnének
élni, ahol jogrend van, élhető az
ország és biztosított a megélhetés.
Hét vezér elnevezésű programjukban a közrend védelmére, az
elszámoltatásra és a munkahelyteremtésre helyeződik a hangsúly.
A fórumon Z. Kárpát Dániel országgyűlési képviselő tartott tájékoztatót a devizahitel-károsultak
problémájának
megoldásáról.
Mint elmondta, pártjuk szerint
a hitelek felvételkori árfolyamon
történő forintosítása lehet az
egyetlen olyan megoldás, amel�lyel az összes banki áthárítás vis�szahárítható a bankokra, hogy
azok fizessék meg a társadalmi
költségeket, akik a bajt okozták.
Emellett szükség lenne kártérítés
megállapítására és egy olyan kilakoltatási moratóriumra, amely
addig áll fenn, amíg a problémát meg nem oldja a politika. Z.
Kárpát Dániel azt is hangsúlyozta, hogy a devizahitelesek problémája nemcsak a hitelkárosultakat
érinti, hanem az egész magyar
társadalmat, ugyanis amíg a
GDP 2-3%-át eltörleszti az ország
évente, addig a kiszáradt magyar
gazdasági környezetben nem érhető el fellendülés.
-dal-
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Bizalom csak fenntartásokkal

Szorosabbra
fűzik a finn
kapcsolatot
Pakson járt Pasi Tuominen,
Finnország Budapestre akkreditált nagykövete. Első útja az
atomerőműbe vezetett, ahol –
mint elmondta – nagyon pozitív benyomásokra tett szert.
Azt is hozzátette: ez volt az
első alkalom, hogy atomerőműben járt. Emlékeztetett rá,
hogy az atomenergia területén nagyon sok évtizede folyik
együttműködés a két ország
között, ezt a jövőben is érdemes folytatni: a finn szakértelmet megismertetni Magyarországon és a magyar szaktudást
Finnországban.
A nagykövet járt a városházán,
majd részt vett a Márton-napi
újboráldáson a Sárgödör téren.
Nagy Sándor, a Finlandia Kör
vezetőségének tagja, az MVM
Paks II. Atomerőmű Fejlesztő
Zrt. vezérigazgatója azt mondta, a loviisai Finn–Magyar Baráti Kör és a paksi Finlandia
Magyar–Finn Baráti Kör közötti kapcsolat erősítését tűzték célul. Ennek része a nagyköveti látogatás is. A találkozó
alkalmat adott arra is, hogy a
jövő évi programlehetőségeket
feltérképezzék, egyeztessék azt
a célt szem előtt tartva, hogy
Pakson minél többen, minél
jobban megismerjék a finn
kultúrát, értékeket. Arról is
tájékoztatott, hogy november
29-én ugyanezzel a céllal finn
vacsoraestet rendeznek, de
cember 6-án pedig az óvodásoknak Mikulás-ünnepet.
-vida-

Hivatalos eljárás színlelése,
rosszullét imitálása, szívesség
kérése – ezer meg egy trükkje
van egy betörőnek arra, milyen módon lopja el a kiszemelt
értékeket, de szinte minden
módszerben van valami közös.
Az elkövető célpontja általában
olyan személy, aki védtelen,
jóhiszeműségének köszönhetően könnyen átrázható. A tulajdonos távollétében történő
károkozás mellett az sem ritka,
hogy az utcán sötétedés után
vagy akár fényes nappal, bevásárlás során az üzlet közelében,
hazafelé tartva a kapualjban,
lépcsőházban támadják meg
az idős embereket, fenyegetéssel kényszerítik őket értékeik
átadására. Az időskorúak védelmének javítása és áldozattá
válásának megelőzése céljából
rendezett szakmai találkozót
nemrégiben a Paksi Rendőrkapitányság, ahol a szociális
étkeztetésben és az idősgondozásban részt vevő szervezetek-

kel tartottak közös egyeztetést,
tapasztalatcserét.
– A programhoz kapcsolódóan a Csengey Dénes Kulturális Központban megtartott
Idősek hete programsorozat
keretében, illetve a piacon,
templomok környékén, a kapitányság illetékességi területén
az idősek étkeztetésében részt
vevő szervezetek, éttermek
munkatársainak segítségével
juttattuk el a szépkorúakhoz
az általunk elkészített bűnmegelőzési tanácsokat tartalmazó szórólapokat – mondta
el Heisler Judit, a Paksi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési
előadója. A hatósághoz tartozó
települések idősgondozói hálózatának szereplőivel folytattak
konzultációs fórumot és több
kistelepülésen is kiosztottak segélyhívó készüléket az arra leginkább rászorulóknak. Heisler
Judit az időskorúak védelmével
kapcsolatban az egyik legfontosabb feladatként említette,

hogy az érintettek megértsék: a
bizalmat nem szabad mindenki számára megelőlegezni, az
idegenek közeledését minden
esetben fenntartással kell kezelni. A baj elkerülése érdekében
fontos szem előtt tartani, hogy
ha idegenek csengetnek be és
valakit keresnek, szolgáltatást,
vásárlást ajánlanak, telefonálni
akarnak, rosszullétet színlelnek, valami apróságot kérnek, a
tulajdonos ne engedje be őket a
lakásba és hivatalos emberektől
is kérjen igazolványt, ha pedig
vásárolni indul, túl nagy értéket ne vigyen magával. Most, a
fűtési szezonban a trükkös faárusoktól kell tartani, ugyanis
beugratás lehet az olcsó tüzelő.
Ha valaki házaló árustól vesz
tűzifát, aki jócskán piaci áron
alul kínálja portékáját, fennáll
a veszély, hogy silány minőségű árut kap, vagy mivel nincs
mód lemérnie, nem a kifizetett
mennyiséget pakolják le neki
az utánfutóról.
-md-

Növelnék az átláthatóságot
Papíralapú építési napló helyett
az október elseje után indított
építkezéseknél kizárólag elektronikus úton lehet vezetni a
dokumentumot. Aki október
1. előtt már papíron kezdte el
a naplóvezetést, az papíralapon be is fejezheti. Az építési
napló tartalmára vonatkozó
szabályok nem változnak meg
az elektronikus módszer bevezetésével, de előnyös használói
számára, hisz bárhonnan, a nap
bármely szakában és egyidejűleg több szereplő számára is elérhető. Az elektronikus építési
napló vezetése nagy fegyelmet
igényel, teljes körű ellenőrzésre biztosít lehetőséget minden
hatóság számára, mondta Hámoriné Glück Terézia, a Tolna
megyei Kereskedelmi és Iparkamara tisztségviselője a Paksi
Iparos és Vállalkozói Kör e témában szervezett találkozóján.
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Az elektronikus rendszernek
köszönhetően a kivitelezés teljes folyamata nyomon követhető, távolról is figyelemmel
kísérhető az egyes építkezések
készültségi foka, az épp folyó
építési tevékenységek. Az e-építési naplóba az Ügyfélkapun
keresztül történik a belépés, és
a napi jelentések, eseti bejegyzések, naplómellékletek feltöltése. A felületet a megnyitás
előtt készenlétbe kell helyezni,
ami az építtető feladata, aki
ezzel megbízhat, felhatalmazhat más személyt is, például
az építési műszaki ellenőrt,
tájékoztatott Szabó Ágota, a
paksi önkormányzat építésügyi
hatóságának ügyintézője. Az
elektronikus építési napló a tervek szerint eszköz lehet a körbetartozások felszámolásában
is. Az iparosköri tájékoztatón
elhangzott, aki eddig nem dol-

gozott számítógéppel, annak
nagyobb kihívás lesz a rendszer használatának elsajátítása,
ráadásul a vállalkozásoknak ez
plusz kiadást is jelenthet, emelte ki Hámoriné Glück Terézia.
Noha semmilyen programot
nem szükséges megvásárolni
vagy telepíteni, az alkalmazás
számítógépet és internetkapcsolatot igényel – a mobilinternet mellett regisztrálni kell az
Ügyfélkapun, hogy egyáltalán
a rendszert kezelni, használni
lehessen. Átmeneti internethozzáférés hiányában lehetőség lesz offline naplóvezetésre
is, ehhez az ingyenes ÁNYK
(Általános Nyomtatvány Kitöltő) programot kell feltelepíteni a számítógépre. A rendszer
használatának gyakorlására az
e-epites.hu oldalon ingyenesen
elérhető oktatási segédlet is elérhető.
Matus Dóra

Lenyűgözi nézőit az új Paks-film
Az őszi Atomfutáson mutatták
be először és immár az interneten is látható a Paksról készült
time-lapse videó. A Pro Urbe
Emlékéremmel is elismert
Babai István nevéhez fűződő
kisfilm több mint egy éven át
készült, speciális technikával
mutatja be a város arcait. Elkészítését, melyben a TelePaks
operatőr-vágója mellett Farkas
Attila, Szabó Sára, Tóth András
és Vincze Bálint is részt vett, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
finanszírozta; a time-lapse a város honlapjáról is elérhető.
– A time-lapse technika lényege, hogy a film egymás után
néhány másodperc időeltolással készült fotóból áll össze. Az
akár több tízezernyi elkészült
fénykép aztán számítógépen
egymás mellé téve áll össze
mással össze nem hasonlítha-

tó hangulatú filmmé – tudtuk
meg az alkotótól.
– Magyarországon kisváros
még nem rendelkezik ilyen újszerű városnépszerűsítő megjelenéssel, ez a helyi turisztika fejlesztése szempontjából
ismét egy fontos lépés. Paks
ebben is élen jár – mondta el
Czink Dóra. A turisztikai referenstől megtudtuk: a város
2013-ban változtatott a marketingeszközökön, innovatívabbá tette a turizmusfejlesztést. Az Utazás-kiállításon való
részvétel éveken keresztül jó
marketingmegjelenésnek bizonyult ugyan, de idén már
újabb attrakciókkal irányítják a
figyelmet Paksra.
– Online módon érjük el az
embereket, hiszen a mai világban már erre van igény – hangsúlyozta a turisztikai referens.

Ennek részeként a Dél-Dunántúli Regionális Marketing
Igazgatósággal ápolt jó kapcsolatnak köszönhetően rendszeresek a híradások a Magyar Turizmus Zrt. által működtetett
Turizmus című napi internetes
sajtóban, melyet a szakemberek és a nagyobb hírportálok is
figyelnek. Emellett minden évben vannak olyan lehetőségek,
például egy sajtótanulmányút,
vagy egy-egy nagyobb városi
program, mint az Atomfutás
vagy a sillerkonferencia, melyek miatt rövid ideig Paksra
irányul a figyelem, ezért jelentős állomás az újabb paksi
imázsfilm is. Emellett újdonság, hogy turisztikai szempontból is használható lett a város
folyamatosan fejlődő honlapja,
hiszen a turisztikai információk is elérhetők az oldalon.

Fontos persze az is, hogy továbbra is legyenek kézbe vehető kiadványok, emelte ki a
turisztikai referens. Jelenleg
kétféle várja a Paksra látogatókat: a turistáknak szóló a
legfontosabb információkat,
vendéglátóhelyeket, szálláslehetőségeket tartalmazza és három nyelven érhető el; emellett
megvásárolható a városunkat
nyolc nyelven bemutató kiskönyv, ami jórészt fényképeket
tartalmaz és jó ajándék vagy
emlék lehet.
A time-lapse film több csatornán is elérhető: megtalálható a város honlapján, az
indavideo.hu és a youtube.com
videomegosztókon. A filmet
több országos portál is átvette:
megjelent a Magyar Turizmus
Zrt. online oldalán és az index.hu
főoldalán is szerepelt. -dallos-

A paksi riasztás is Miskolcra fut be
– Segítsenek gyorsan, baleset
ért, beszorultam az autóba.
Hogy hol vagyok? Fogalmam
sincs, itt vagyok valahol az M3as autópályán – ez a szimulált
eset nem ritka egy-egy vészhelyzet esetén, amikor a sokkos
állapotba került sebesült nem
tudja megadni azokat a létfontosságú információkat a diszpécser számára, amely alapján
megindítható a mentés. Többek
között ezt a problémát hivatott
kiküszöbölni a jelen állás szerint
év végén hazánkban is életbe
lépő, egész Európában egységes
112-es segélyhívó rendszer. Ha
a bejelentő nem tudja megmondani, hogy pontosan hol van,
akkor mobiltelefonja cellainformációja alapján a diszpécser be
tudja azonosítani a helyszínt,
okostelefon esetén ennél is
pontosabb koordinátákhoz jut.
Ha decembertől a mentőket, a
rendőrséget vagy a tűzoltókat
hívjuk, minden hívás Miskolcra vagy Szombathelyre fut be.
Két őrzött bázison több száz

operátor ül majd, nekik kell
gyorsan azonosítani, hogy hol
történt baleset vagy bűncselekmény, és kiket riadóztassanak.
A hívásfogadó személy nem
irányít tevékenységet, ő az adatok felvételéért felel, majd az információkat elektronikus úton
küldi meg a megfelelő készenléti szerv számára, amelynek
kiképzett operátora irányítja
majd a mentést. A diszpécser
protokollkérdésekkel gyorsan
kideríti, hol mire van szükség,
és amit beír a gépébe, az valós
időben megjelenik a segítségnyújtást végző szervnél. A megszerzett adatok alapján adott
esetben elindulnak a mentők,
majd az ezután megszerzett
információkat (allergiás érzékenység, forgalmi dugó) az
operátor tovább tudja küldeni
a mentőautók termináljára is.
Ahhoz, hogy az operátor láthassa, honnan jött a segélykérés, és ki tudja szűrni a fals hívásokat, amikor nincs szükség
beavatkozásra, jelentős infor-

matikai háttér és térképészeti
adatbázis szükséges, ennek működésével kapcsolatban érzékelhetőek általános aggályok. A
Paksi Hírnöknek Sidló Noémi,
a 112-es segélyhívó rendszerért
felelős NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
kommunikációs osztályvezetője elmondta: a hívásfogadó
központok infokommunikációs rendszere jelenleg tesztelés
alatt áll. A készenléti szervek
tevékenység-irányító rendszerei, ezen belül a rendőrségi irányítási rendszer öt megyében
már próbaüzemmel működik,
a többi tesztelése folyamatban
van. A harmadik elem, a mobil
információs rendszer, amely a
járművekben fogja biztosítani
a szükséges információk kezelhetőségét, e pillanatban még
fejlesztés alatt áll. Az, hogy a
két központ közül éppen melyik fogadja a hívást, attól is
függ majd, melyik lesz az adott
pillanatban kevésbé leterhelve.
– A rendszer automatikusan ki-

választja a szabad operátort, aki
egyetlen kattintással megosztja
az adatot az illetékes irányító
központtal, s szükség esetén
akár konferenciakapcsolásban
hívhatja az érintetteket. Az
irányítók a rendelkezésre álló
adatok alapján kijelölik a földrajzilag legközelebbi készenléti
egységeket, majd mind rádión,
mind interneten keresztül történő adatátvitel segítségével
riasztják őket – magyarázta a
szakember. Sidló Noémi hozzátette, fontos, hogy a 112-es
segélyhívó használata elmélyüljön a köztudatban, bár a nemzeti segélyhívószámok (a 107,
105 és 104) egyelőre nem szűnnek meg. Az ezekre a számokra indított hívások is (az éles
üzemi átállás ütemének megfelelően) a két központba érkeznek majd be, akárcsak a 112-es
számra indított segélyhívások.
A nemzeti hívószámok esetleges megszüntetéséről később,
a tapasztalatok fényében a kormány dönt.
-matus-
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Szent Imre hercegre emlékeztek
A templom búcsúját, Szent Imre
herceg ünnepét tartották Dunakömlődön a közelmúltban.
Az egyházközségben fontosnak
tartják, hogy lélekben felkészüljenek az alkalomra, amihez már
hagyományosan a művészetet
hívják segítségül. Idén BubrikJohan Viktória festett ikonjait
mutatták be a plébánia közösségi
házában, a kiállítás megnyitóján
a váci Szórvány Görög Katolikus
Egyházközség Ifjúsági Kórusa
énekelt Bubrik Miklós parókus
vezetésével. A vasárnapi ünnepi
szentmisét Szép Attila, a pécsi
püspökség irodavezetője mutatta be. A szószék elejére BubrikJohan Viktória tanító Krisztust

ábrázoló képét helyezték el.
Mint azt Fitt Szabolcs plébániaigazgató elmondta, november
24-én, Krisztus Király vasárnapján hivatalosan lezárul a hit éve,
amelyet még XVI. Benedek pápa
hirdetett meg a II. vatikáni zsinat
kezdetének 50. évfordulója alkalmából. Ahogy a pápa mondta: „Újra fel kell fedeznünk a hit
útját, hogy egyre világosabban
meg tudjuk mutatni a Krisztussal
való találkozás örömét és mindig
megújuló életerejét.” A hit évének lényege tehát Jézus Krisztus,
a katolikus egyház, a Szentírás és
a szentek mélyebb megismerése,
a hitben való megújulás volt.
-gyöngy-

Megadták a módját az ünnepnek
„Ludas” kalandos-csalogató foglalkozás, vidám táncmulatság, libazsíros kenyér
és jellegzetes sváb sütemények várták az érdeklődőket
a Csengey Dénes Kulturális
Központban tartott Mártonnapi vigasságon. A programot a Paksi Német Nemzetiségi
Hagyományőrző
Egyesület szervezte hagyományteremtő szándékkal.
Harmonikaszó kísérte a kicsik
számára szervezett „ludas” kalandos-csalogató foglalkozást a
Csengey Dénes Kulturális Köz-

pont kisklubjában, ahol a Márton-napi felvonulás elengedhetetlen kellékei, a lámpácskák
készültek. A gyerekek a kézműves foglalkozás alatt az ünnephez kapcsolódó német dalokat is
tanulhattak. A rendezvényt először szervezte meg az idén áprilisban, agilis fiatalokból megalakult Paksi Német Nemzetiségi
Hagyományőrző Egyesület. Vezetőjüktől, Horváthné Pápista
Zsuzsannától megtudtuk, céljuk
az volt, hogy családok számára
szervezzenek a sváb hagyományokat felelevenítő, tartalmas
programot, gazdagítva a városi

rendezvények sorát. A hagyományteremtő szándékkal, első
alkalommal
megszervezett
Márton-napi kavalkád vendégei a múltba is visszautazhattak, hiszen fotókiállítás is várta
az érdeklődőket, a tárlaton múlt
századi paksi német családok
képei sorakoztak. A program fő
támogatója a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat volt, a
szervezésből és lebonyolításból
pedig az egyesület égisze alatt
működő sváb tánccsoport tagjai
is kivették a részüket. Kutatómunkájuknak és szorgoskodásuknak köszönhetően jellegze-

Zsíros kenyér, meleg tea, német
táncbemutató és népzene –
minden adott volt ahhoz, hogy
egy kellemes délutánon tegyék
emlékezetessé Márton napját a
Paksi Bezerédj Általános Iskola
és Kollégiumban. A programot
harmadik éve szervezi meg az
intézmény, idén kettős céllal.
– Beiskolázási rendezvényeink
egyik hagyományos állomása
a Márton-napi program, ahová
az iskolába készülő nagycsoportos óvodásokat is vendégségbe várjuk – tájékoztatott

Horváth Éva igazgatóhelyettes.
A borongós időjárás miatt idén
a tornacsarnokban rendezték
meg a programot, ahol a Munkácsy utcai tagóvoda műsora
után a negyedik, ötödik és hatodik évfolyamok nemzetiségi
táncot tanuló diákjai léptek fel,
majd a Pro Artis művészeti iskola harmonika tanszakának
növendékei zenéltek, a program végén zsíros kenyér és meleg tea várt a résztvevőkre.
A Márton-napi rendezvény a
Szentháromság téri intézmény-

ben első alkalommal megszervezett nemzetiségi hét egyik
állomása is volt. Az iskola intézményi munkaterve a 2013/14es tanévben kiemelt hangsúlyt
helyez az idegen nyelv oktatására, így az angol és a német
nyelv tanításának bemutatásra,
ezért szerveződött az egyhetes
sorozat – tudtuk meg az iskola
igazgatójától, Árki Mariannától. A német nemzetiségi hét
gazdag programot kínált: a diákok sváb ételeket készítettek,
a németkéri tájházba kirándul-
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tes sváb sütemények sorakoztak
a libazsíros kenyerek és a meleg
tea mellett a nagyklubban, ahol
este táncház kínált kikapcsolódást a tánccsoport bemutatója
után, és persze a tagok közreműködésével. A csoport műsorát legközelebb a hagyományos
téli svábbálban láthatják az érdeklődők, amit február elsejére
tűztek ki. Előtte a nemzetiségi
önkormányzat megrendezi a karácsony előtti, iskolások számára
meghirdetett ünnepi készülődős
délutánját és a Sprich Deutsch!
vetélkedőre is várják a jelentkezéseket.
Dallos Szilvia
tak, megismerkedhettek a német népviselettel, táncházban
jártak és játékos vetélkedőn
bizonyíthatták németnyelvtudásukat. A német első osztálytól választható a Bezerédjben
heti öt órában, nemzetiségi
nyelvként tanulhatják a diákok
nyolcadik osztályig. Az angol is
választható már első osztálytól,
a részletekről a decemberi hagyományos angol teadélutánon
és a meghirdetett bemutatóórákon tájékozódhatnak az érdeklődők.

Zászlót is avattak a borászok

Nemcsak az idei borokat áldották meg, hanem zászlót is
szenteltek a 11. Márton-napi
Újboráldáson. A rendezvén�nyel régi hagyományt elevenített fel annak idején a Sárgödör téri Présháztulajdonosok
Egyesülete.
– Mire Márton megérkezik,
minden must már borrá érik –
tartja a régi mondás. Bortermő
vidékeken ezen a napon töltöttek először az újborokból, illetve a gazdák sokszor elvitték magukkal a boraikat szentelésre a
templomba. Ezt a hagyományt
elevenítette fel a Sárgödör téri
Présháztulajdonosok Egyesülete, amikor megrendezték az
első Márton-napi Újboráldást.
Az akkor még szűkebb körben
tartott rendezvény mára sokakat vonzó, sátras ünneppé vált,
amelyre az önkormányzattal
karöltve hívják a vendégeket
megkóstolni a megszentelt
újborokat és tisztelegni azok

előtt, akiknek munkája nélkül
üresek maradnának a poharak.
Pakson több, a kulturált borfogyasztást fókuszba állító szervezet működik. Összetartozásuk jelképe a Paksi Szőlészek
és Borászok zászlaja, amelyet

az idei borszentelésen áldottak meg. Elkészítésének ötletét
Polgár Zoltán, a Sárgödör téri
Présháztulajdonosok Egyesületének alelnöke vetette fel, majd
Kovács Mihály főpohárnokkal
és Kováts Balázzsal, a Paksi

Van egy hely, ahol nemcsak a pincék mélye rejt borokat,
hanem a föld is: Dunakömlődön a nedűket szertartás keretében ássák el Márton-napján. Az újboráldás szokása közismert,
ám borásásról kevesebben hallottak. Pedig létezik, mégpedig
Dunakömlődön. A rendezvény fokozatosan nyerte el jelenlegi
formáját: kezdetben csak néhány présházban tartottak közös
Márton-napi vacsorát a présháztulajdonosok. Amikor aztán a
lakoma híre szárnyra kapott, évről évre egyre többen csatlakoztak hozzá, mígnem rendezvénysátorra lett szükség. A libavacsora közben megszületett a borásás gondolata, és a pásztorboté,
amelyet egy éven keresztül az adott esztendő főszervezője őriz,
és amit Márton napján átad az utána következőnek. Idén három
kemencét kellett befűteni a hússütéshez, a hozzá való burgonya
bográcsban rotyogott, de párolt vöröskáposzta is került a tányérokra. Amíg az étel készült, elvégezték az újborásás szertartását,
aminek lényege, hogy a borhoz írott tréfás fohász kíséretében
kiássák az előző évi újborokat, helyükre pedig elhantolják a friss
nedűket. A titkot, hogy pontosan hol van a bor elásva, egészen
biztosan mindenki megőrzi.

Borbarát Klub tiszteletbeli elnökével munkához láttak. Mint
elmondták, nem volt nehéz
dolguk, hiszen minden „boros”
szervezet, így a Paksi Borbarát Klub, a Paks Sárgödör Téri
Présháztulajdonosok Egyesülete, a Paksi Hegyközség, a Paksi Bordámák és a Gastroblues
Fesztivál szervezői egy emberként támogatták a megvalósítást, Vincze Bálintban pedig
kiváló grafikusra találtak. A
zászló alapszíne a paksi sillert
jelképezi, megjelenik rajta a
paksi domboktól ölelt Duna, a
kereszténységet jelképező kettős kereszt, amelyen szőlőindák
futnak fel, illetve egy felirat latinul és magyarul: „Békében
virulnak a szőlődombok”. A
zászlót a Jézus Szíve-templomban őrzik. Az idei boráldás a
Roger Schilling Fúvószenekar
zenés invitálójával kezdődött.
Leber Ferenc, a Sárgödör téri
Présháztulajdonosok Egyesületének elnöke nyitotta meg a
rendezvényt, majd a megjelenteket Hajdú János, Paks polgármestere és Tell Edit alpolgármester köszöntötte, a zászló
elkészítésének történetét pedig
Kováts Balázs, a Paksi Borbarát
Klub tiszteletbeli elnöke ismertette. Az est hangulatát Kovács
Gábor és Orbán György irodalmi összeállítással, a szekszárdi Bartina zenekar és barátaik
pedig népzenei programmal
emelték. Miután a történelmi
egyházak képviselői megáldották az újborokat, csapra verték
mindhárom hordót, amelyek
Spiesz József fehér-, illetve sillerborát, illetve Mayer István
zweigeltjét rejtették. A koccintáshoz dr. Kovács Antal, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
kommunikációs
igazgatója
mondott pohárköszöntőt. A
borok mellé libazsíros kenyeret kínáltak a vendéglátók lilahagymával, hiszen ahogy egy
másik régi mondás tartja: „aki
Márton napján libát nem eszik,
egész éven át éhezik”.
Kohl Gyöngyi
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Amerikából jöttem…

Hibátlanul beszél magyarul,
erőteljes amerikai akcentusát
viszont nem lehet nem észre
venni. Cser Jeremy Clayton
nemcsak emiatt fura fiú, gondolkodása, elvei sem hétköznapiak. A PFC futballistája 18
éve Kaliforniában látta meg a
napvilágot. Mint mesélte, édesapja hat hónapos volt, amikor
a szülei a kommunizmus elől
Amerikába mentek. Aztán egy
hazalátogatása során Baján ismerte meg későbbi feleségét.
Négy gyerekük született, három

fiú – a középső Jeremy – és egy
kislány. 2005-ben Magyarországra, Bajára költöztek. – Apukám ötlete volt, keresett valami
elveszett dolgot, valamit, amiről nem tudta, milyen – meséli
a fiú. Meglepő bölcsességgel
azt is hozzáteszi, hogy az ember általában nem veszi észre a
jó dolgokat, amik körülveszik.
– Beszélünk a régi szép időkről,
s nem értem, miért nem tudjuk
észrevenni a szép időket, amikor benne élünk – fogalmaz.
Azt mondja, örül, hogy eljöttek
Magyarországra, mert jobban
megértette, hogyan működik
a világ, milyen az, ha megdolgozik valamiért, s hogyan lehet
sikert elérni saját munkája nyomán. Amerikában a gyerekek
sokkal később érnek, még az
egyetem idején is szinte burokban élnek, önállótlanok.
A Cser család 2012-ben visszament Kaliforniába. Jeremy egy
tanév után visszajött Magyarországra, azon belül is Paksra futballozni. Már akkor is focizott,
amikor Baján éltek, magyar válogatott lett védőként. Focizott
az USA-ban is, de azt mondja,

az más, ott az egyéni fejlesztésre kellő figyelmet fordítanak,
de a csapatépítésre, összhangra
nem. Repülővel jártak a mérkőzésekre, de például saját, hazai
pályájuk nem volt. A PFC-ben
ezzel szemben remekül érzi magát. Nagyobbak között, jó körülmények között egy biztonságos futballklubban játszhat,
ahol – ahogy kifejtette – ki tudja hozni magából a legtöbbet.
Az hátrány, hogy nem Pakson
nőtt fel, nem ismeri az embereket. Tovább növeli „magányát”,
hogy nem Magyarországon jár
iskolába, hanem az internet segítségével amerikai iskolában
tanul. Ebben édesanyja is segítségére van, akivel Skype-on
tartja a kapcsolatot. Célja, hogy
a Stanford Egyetemen tanuljon
tovább. Természetesen másik
álma a labdarúgás, amiben
szeretne eredményes lenni. Az
biztos, hogy decemberben Kaliforniába utazik karácsonyra,
januárban visszajön és júniusig
marad. Hogy hogyan tovább, az
attól függ, hogyan alakul a foci
és az egyetem… Most csak az
előbbire koncentrál. Úgy érzi,

Isten ajándéka, hogy ezt megteheti. Kint rengeteg lehetősége
volt, snowbordozhatott, szörfözhetett, krosszmotorozhatott.
Most másnak van itt az ideje,
erősödni, fejlődni akar, amihez, szerinte minden adott. A
hitnek különös jelentősége van
Jeremy életében. Keresztény, de
nem „térdkoptató” családban
nőtt fel, abban a tudatban, hogy
Isten inkább egy barát, kapcsolat, nem vallás és mindenek felett ítélkező. Hogy kamaszként
egyedül él Magyarországon, azt
egyrészt Isten adományaként
éli meg, másrészt lehetőségnek
tartja arra, hogy saját tapasztalatokat szerezhessen, hitében
megerősödhessen. Az egész
életét csodának tartja, kezdve
attól, hogy jó családba született egészen addig, hogy most
megkapta a döntés szabadságát.
Mindez nem jelenti azt, hogy
ölbe tett kézzel fogadná szerencséjét, mindig jobbra, többre
törekszik. – Nem tudok megelégedni, ha jobb, szebb tud lenni
a végeredmény, miért ne tennék
még többet – fogalmaz.
-vida-

Fókuszban a nemzeti parkok
A felnőttek is szeretnek játszani – ennek ékes bizonyítéka a
Szeresd, óvd és védd! elnevezésű vetélkedő, amelyet 16. alkalommal rendezett meg az ÖKO
Munkacsoport Alapítvány. A
civilszervezet kiemelt célja a
környezettudatos magatartás
kialakítása, ezzel összefüggésben az ismeretterjesztés. Ezt
célozza a felnőtteknek szóló tudáspróba, amely a szervezettel
egyidős. Kezdetben általában a
környezetvédelemről volt szó
a megmérettetésen, majd néhány esztendővel ezelőtt úgy
döntöttek, hogy sorra veszik
Magyarország nemzeti parkjait.
Az idei képzeletbeli túra a Bükki
Nemzeti Parkba vezetett, amelyet 1977-ben alapítottak. Az

ország legnagyobb hegyvidéki,
erdős nemzeti parkját változatos felszíni formák, igen gazdag
növény- és állatvilág jellemzi.
Mediterrán fajoknak, magashegységi és jégkorszaki maradványfajoknak egyaránt otthont
ad. Rovarvilága igen figyelemre

méltó, a leglátványosabb talán
lepkefaunája.
Erdőségeiben,
sziklafalain
kerecsensólyom,
kövirigó, parlagi sas, kígyászölyv fészkel, hazánkban csak
itt díszlik poloskavész, északi
sárkányfű és sárga ibolya. A
Bükkben található a magyaror-

Tizenkilenc kisgyermek kapott facsemetét az ÖKO
Munkacsoport Alapítvány Életfa-programjában. A 2005 óta
minden évben meghirdetett akció lényege, hogy akinek a felhívásban megjelölt időszakban kisbabája született, facsemetét
kérhet. A feltétel csupán annyi, hogy a család a gyermek életterében ülteti el és gondozza a fát. A környezeti nevelés jegyében
életre hívott programban már közel háromszáz kisgyermeknek
van életfája. A tizedik évfordulóra egy kiadványt szeretne
megjelentetni az alapítvány, amihez életfás történeteket, fotókat várnak. Az idei akciót az önkormányzat, az atomerőmű és
a DC Dunakom Plusz Kft. támogatta.
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szági barlangok negyede, jelentős részük csodálatos cseppkőképződményeket rejt. A Bükki
Nemzeti Park Igazgatóság székhelye Egerben van. Ennél a néhány gondolatnál természetesen
sokkal többet kellett tudniuk
a négyfős csapatoknak ahhoz,
hogy eredményesen szerepeljenek a szellemi tornán. Az idei
versengés győztese a Napsugár
Óvoda Eötvös utcai tagóvodájának csapata lett, így ők nyerték
el a fődíjat, ami nem más, mint
egy tanulmányút az alapítván�nyal a Bükki Nemzeti Parkba. A
vetélkedő tartalmi részét minden alkalommal más állítja ös�sze, idén a Benedek Elek Óvoda
Mesevár tagóvodájának formációjára várt ez a feladat. -kgy-

Hajtogatva tanulnak

Két paksi általános iskola három első osztályában már alkalmazzák azt az Origamis ABC-t,
amelyet a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola két pedagógusa készített el. A tetszetős
külsejű könyvet, amelyet akár

az iskolában segédanyagként,
akár otthoni tanuláshoz lehet
használni, a Dinasztia kiadó
jelentette meg. A kézirat már
jóval korábban összeállt, de
először egy másik kiadóval
szerződtek. Ez a kooperáció

meghiúsult, a kiadójog visszaszállt a szerzőkre. Borosné Ring
Mária és Lisztmajerné Fritz
Mariann úgy gondolta, ha már
így esett, tovább gazdagítják a
könyvet. Így született minden
betűhöz egy gondolatébresztő,
vagy ahogyan manapság szokták mondani, interaktív mese,
amelynek témái között paksi
kötődésű is van. Az egyikben
a sportról, az olimpiáról és Kovács Antal olimpiai bajnokról is
szó esik. A mesék egytől egyig
fontos üzeneteket hordoznak.
Egyébként a szép kivitelű tankönyv valódi újdonság, nincs a
piacon olyan, ami az origamit
felhasználva tanítaná a gyerekeket a betűk megismerésére,
az olvasásra. A módszer kipróbált, a két tanítónő harminc éve
van a pályán, s szinte az első

perctől origamizik. A papírhajtogatást tapasztalataik szerint
igen szeretik a gyerekek. Ezen
túl nagyon hasznos egyrészt a
finommotorikus mozgás fejlesztésére, másrészt fejleszti a
fantáziát, térlátást, pontosságot,
precizitást.
Az Origamis ABC-nek – mint
szerzői mondják – nagyon jó a
visszhangja, a szülők, pedagógusok és az origami kedvelőinek
körében, s ami még fontosabb,
nagy örömmel forgatják a gyerekek is. A mesék mellett minden
betűhöz tartozik egy betűkereső,
olvasásgyakorlást segítő, szótagolt szöveg és természetesen
egy hajtogatott modell a hozzá
tartozó leírással. Ezek is Borosné
Ring Mária és Lisztmajerné Fritz
Mariann munkái.
Vida Tünde

Korongon a fesztivál színe-java
A fesztiválok történetének legszínvonalasabb lemezei készültek el, mondja Gárdai György
a két DVD-ről, amely a 21.
Gastroblues Fesztivál történéseit örökíti meg. A rendezvényről a kezdetek óta készül
felvétel. Eleinte hanghordozót,
a tizedik fesztivál óta DVD-t
adnak ki. Idén valamennyi előadó hozzájárult a felvételhez, a
legnagyobb sztár, Al Di Meola
is. Ő három számmal szerepel azon a lemezen, amelyik a
legismertebb, legnépszerűbb
előadók produkcióit gyűjtötte
csokorba. Ez kétórás, a másik
viszont négy, azon a sportcsarnokbeli koncertek mellett
a kísérőrendezvények is szerepelnek, azaz a klubkoncertek,
az evangélikus templomi és az
ESZI-parkbeli előadások. A
Duna TV hozzájárulásával a
Kultikonban leadott, interjúkkal tűzdelt összefoglaló is rákerült a korongra, illetve ezenfelül
még több interjú, köztük néhány testvérvárosi vonatkozású
is, hiszen a Gastroblues a zenei

és egyéb ínyencségek mellett a
jótékonyságban is erős, támogatását a viski gyermekintézmények élvezik.
A kereskedelmi forgalomba
nem kerülő DVD-ket december 7-én a lemezbemutatón
meg lehet majd vásárolni. A
programot két felvonásban
rendezik: 17 órakor az evangélikus templomban tartanak
jótékonysági koncertet, amelynek teljes bevételét a viski óvoda építésére adják. Vállalkozott
a fellépésre a viski származású
Pál Eszter és Pál Lajos, illetve a
paksi gyökerekkel rendelkező
dzsesszénekesnőt, Enyedi Sugárkát is hallhatja a közönség.
Két órával később a Dunakömlődi Faluházba várják a közönséget, ahol az idei koncert
egyik legnépszerűbb előadója,
Petruska András lesz az egyik
vendég, illetve – ahogy Gárdai
György mondta – egy másik
hasonló stílusú „utcazenész”,
Upor András, aki az USA-ban
töltött évek alatt talált rá a delta
bluesra. Koncertjeit jellegzetes

virtuóz slidegitár-játéka, energikus előadásmódja és változatos énekhangja jellemzi. – A
táncosok is készülhetnek, jön
az Elvis Presley emlékzenekar,
valamint a Takáts Tamás Blues
Band két vendégzenésszel, az
ország egyik legjobb gitárosával, Sipeki Zolival és Móra Erzsikével – tette hozzá a fesztivál
szervezője.

A jótékonysági tombola bevételét teljes egészében a viski magyar iskolának juttatják. Gárdai
György hozzátette: a lemezbemutató időpontja természetesen
nem véletlen: kötődik a közelgő
karácsonyhoz, illetve ezzel szeretnék a szervezők feledtetni határon túl élő magyar testvéreikkel a 2004-es, csúfos szavazást a
kettős állampolgárságról. -vt-
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Csak lehetőség kell

Sokak a jó minőségű étel miatt,
némelyek a kíváncsiságtól hajtva,
mások pedig a különleges miliőért járnak a szekszárdi Ízlelő családbarát étterembe, ahol bennfentesek már nem lepődnek meg
azon, hogy kerekesszékes pincér
hozza ki az ételeket és hogy a
konyhán halat pucoló embernek
csak az egyik keze ép. Az étterem
nagy visszhangot keltett a megyeszékhelyen és környékén, hiszen kizárólag fogyatékkal élőket
alkalmaznak, ők főznek, szolgálják ki a vendégeket. A szekszárdi
Kék Madár Alapítvány a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű
rétegek, fogyatékkal élők vagy
megváltozott munkaképességűek munkalehetőségének megteremtésével és felkutatásával
foglalkozik, és októberben az

ilyen jellegű szolgáltatást eddig
nélkülöző Pakson is hoztak létre
irodát. A Poligon irodaházban
két mentorral várják városunkból és vonzáskörzetéből a
tanulásban akadályozott; speciális általános vagy szakiskolát
végzett; hallás-, mozgássérült;
epilepsziával, autizmussal élő;
megváltozott munkaképességű,
dolgozni vágyó személyek jelentkezését. Nekik tudnak segítséget nyújtani az elhelyezkedés
feltételeinek megteremtésében,
a munkába állásban és az utána
következő időszakban is. A ’97ben létrehozott alapítvány 2002
óta működteti Támogatott Foglalkoztatás programját, amely
komplex módszer alapján segíti
az ügyfelek elhelyezkedését. Elsőként egy a mentorral történő

A Kalef nyert
Idén 16. alkalommal szervezték
meg Pakson az Országos Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesztivált,
hogy lehetőséget adjanak a bemutatkozásra azoknak a zenészpalántáknak, akik saját, egyedi
élőzenés produkcióval állnak
színpadra. A tehetségkutatóvá
avanzsált zenei programon a
lemezszerződéssel nem rendel-

kező amatőr zenekarok mutathatták meg magukat. A zsűri elnöke most is Berki Tamás, a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem
dzsessz tanszakának énektanára
volt. Az idei válogató győztese
a Kalef nevű fiatal zenekar lett,
amely jó szereplésével értékes
hangszervásárlási utalványt és
fellépési lehetőséget nyert.
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felmérés keretében gyógypedagógus és pszichológus segíti feltárni az érdeklődő erősségeit és
gyengeségeit, ez alapján körvonalazódnak azok a munkaterületek, ahol az ügyfél sikeres lehet.
Ezután segítik a munkavállaláshoz szükséges iratok rendezésében, önéletrajz megírásában, de
a felkészítés egyik legfontosabb
eleme a munkapróba. Ennek
keretében néhány órás időtartamban különböző munkakörökben figyelik meg az ügyfelet.
Ha a munkaközvetítés sikeres, a
vállalkozások számára is jelentős segítséget nyújtanak azzal,
hogy már a konkrét munkakör
megtanulásában, betanításában
is részt vesznek. A tartós és sikeres munkában tartás érdekében
pedig folyamatos kapcsolattartást biztosítanak az ügyféllel és a
munkáltatóval.
– Tavaly 213 munkáltatót kerestünk fel, 126 embert vontunk be
a programba és 31 közülük sikeresen elhelyezkedett – mondta
el lapunknak Mészáros Andrea
ügyvezető. A helyi szociális intézményekkel és segítő szervezetekkel is felvették a kapcsolatot,
és számos munkáltatót kerestek
már fel, a lehetséges munkahelyek feltárása folyamatosan zajlik,
számolt be az igazgató. Szívesen
fogadják a fogyatékkal élőket és
megváltozott munkaképességűeket befogadó cégek jelentkezését
együttműködés céljából, és terveik között szerepel egy „érzékenyítő” program létrehozása is
munkáltatók és munkavállalók

számára, ahol akadályozott és
egészséges emberek kerülhetnek közelebb egymáshoz közös
tevékenységek által. Pakson is
született már sikertörténet, a
helyi Tescóban segítettek hozzá
tartós munkahelyhez ügyfelet,
a Mezőföldvíz Kft.-vel pedig
jelenleg folyik az együttműködés kiépítése, utóbbi rendkívül
nyitott, számolt be lapunknak
Junkunczné Berhardt Katalin,
a paksi iroda munkatársa. Kolléganője, Somogyvári Eszter az
irodában tett látogatás alkalmával elmondta, a cégek nyitottak,
ugyanakkor általános tapasztalat, hogy maguk nem járnak utána, hogyan foglalkoztathatnának
fogyatékkal élőt vagy megváltozott munkaképességűt, a megoldást házhoz kell vinni számukra.
– A forprofit szféra szereplőitől
egyébként irreális elvárás, hogy
szakmai segítség és támogatás
nélkül boldoguljanak a fogyatékkal élőkkel – nyomatékosítja Mészáros Andrea. Ehhez
azonban az alapítvány segítséget nyújt és azon munkálkodik,
hogy bebizonyítsa, a társadalmi felelősségvállalás nemcsak
a cég jó imidzsét szolgálja, és
nemcsak a rehabilitációs járulék elkerülése vagy a támogatások miatt érdemes ezen hátrányos helyzetű csoport tagjait
alkalmazni, hanem azért, mert
ők is tudnak legalább olyan jó
munkaerő lenni, mint bárki
más, csak lehetőséget kell adni
nekik.
-matus-

Záróakkord
Gyulai István 2011-es Gondolatstoppos című lemezének dalait,
valamint az azóta született újabb
szerzeményeket mutatja be zenészbarátokkal, valamint a Csengey Dénes Kulturális Központban
dolgozó kollégái közreműködésével november 30-án 19 órakor a
ház előtérben Pistiest – Záróakkord címen. A belépő 500 forint.

Alkotó
pályázat

Jó napot, mi újság?

Dr. Hanol János
Ez nemcsak pozíció, hanem feladat is – mondja dr. Hanol János
arra reflektálva, hogy a Fidelitas
kétévenkénti tisztújításán idén
ősszel már ötödször szavaztak bizalmat számára a tagok. 2006 óta
vezeti a szervezetet nem csupán
helyben, megyei szinten is. Szolid mosollyal megjegyzi, lassan az
utódnevelésről is gondoskodnia
kell, hiszen egy-két ciklus után
kiöregszik, át kell adnia a stafétabotot. Amikor erre sor kerül,
büszkén teszi meg, hiszen sokat
fejlődött a Fidelitas az elmúlt évek
alatt. Tavaly jelentősen javult a
szervezet internetes jelenléte, elindult a Jobbhorog nevű online
hírlevél, működik egy folyamatosan frissülő honlap, és élénkült a
közösségi oldalakon való jelenlét
is. Rendszeresen tartanak klubfoglalkozás jellegű csoportüléseket, és bár van némi rotáció a
tagok között, kialakult egy jelentős létszámú mag. Ahogy Hanol
János fogalmaz, a találkozókon
nemcsak száraz politikával kell
tömni a fejeket, hiszen a fiatalok körében általános tendencia,
hogy közömbösek a közélet iránt.
– Meg kell érteniük, hogy minden, ami történik, az ő életükre is
kihatással van. Az a helyzet, hogy
amíg fiatal valaki és a szülői burok
védi, nem válik kenyérkeresővé,
addig nem érzi húsbavágónak a
döntéseket, nem a saját zsebén

méri azokat – mondja a Fidelitas
elnöke. A helyi politikában az ifjúság érdekképviseletét próbálja
megjeleníteni, ezért is örült neki
különösen, amikor a választások
idején az ifjúsági program ös�szeállításában részt vehetett, és a
dokumentumba a már készülő
extrémsportpark terve is bekerült.
A jövő évi cenzus idején a Fidesz
partnerszervezeteként aktivistákkal részt vesznek a kampánytevékenységben is. Hanol János már
több ciklus óta dolgozik a paksi
önkormányzat bizottságaiban:
korábban az ifjúsági és sport-, jelenleg a jogi, ügyrendi és pénzügyi
bizottság külső tagja. A Fideszben
második ciklus óta alelnök, de
mint mondja, elsősorban jogi hivatásából szeretne megélni, nem a
politikából. A közélet iránt ugyan
egyetemista kora óta érdeklődik,
a jobbító szándék tősgyökeres
paksi, lokálpatrióta mivoltából
adódik. A családfát kutatva fedezte fel, hogy a Hanol név szinte
egybeforrt Pakséval, ezer szállal
kötődik a településhez, ahogy ő
maga is. Édesapja mellett továbbörökítve a família hagyományait
lépésről lépésre tanul bele Sárgödör téri pincéjükben a borkészítés
fortélyaiba, idén a pincetulajdonosokat tömörítő egyesületnél
vezetőségi tag, titkár lett. A fiatal
borászokat képviselve részt vett a
boráldás szervezésében és a paksi

szőlészek és borászok zászlajának
szentelésében is. A jogi diplomát
megszerezve először Szekszárdon,
a közigazgatásban helyezkedett el
beruházási ügyintézőként, majd
az RHK Kft.-nél közbeszerzéssel
foglalkozott. Kapóra jött számára
az új víziközműtörvény, aminek
folyományaként Paks arra az útra
lépett, hogy megelőzve a konkurens cégeket regionális szolgáltatóvá fejlesztette a Mezőföldvíz
Kft.-t, amelynél jelenleg szervezési és kommunikációs osztályvezetőként dolgozik. A szerződéskötésektől kezdve a sajtóügyeken
át a fogyasztóvédelmi panaszok
kezeléséig sokrétű feladattal foglalkozik, de a legnagyobb kihívást
jelen pillanatban a jogi szakvizsga abszolválása jelenti számára.
Amikor a sokasodó feladatok
mellett jut egy kis ideje a hobbijára is, internetes aukciókat böngész, ugyanis szenvedélye a helytörténeti relikviák, képeslapok
gyűjtése. A múlt iránti vonzalma
nem véletlen, gyermekkorában
mindig régész akart lenni – ebbe
diákmunkásként a lussoniumi
feltárások során belekóstolhatott
–, és a történelem iránti érdeklődése megmaradt. Mára több mint
kétszáz régi, paksi képeslap van a
tulajdonában, egyik-másik Olaszországból, Spanyolországból került hozzá és valódi kincsként őrzi
őket.
-md-

Képzőművészeti alkotópályázatot hirdet a Paksi Képtár általános iskolás gyerekek számára.
Az Emlék-más-kép(p) témaköre
a képtár múltjához és jelenéhez
egyaránt kapcsolódik: a kiíró arra
ösztönzi a gyerekeket, hogy felkutassák, vajon milyen volt a képtár
épülete, amikor még konzervgyárként működött; hogyan nézhetett ki és vajon milyen lenne, ha
még ma is működne.
A kutatást segítheti a szülőkkel,
nagyszülőkkel való beszélgetés,
anyaggyűjtés a múltról, emellett lehetőség van arra is, hogy
1–2 oldal terjedelemben leírják
a gyerekek, melyik a számukra
legkedvesebb, legemlékezetesebb
történet, amely a képtárhoz kapcsolódik – rajzokkal, képanyaggal kiegészítve. Az alkotásokat
szabadon választott méretben és
technikával lehet elkészíteni. A
pályamunkákat legkésőbb 2014.
január 15-ig várják személyesen
a Paksi Képtár nyitvatartási ideje
alatt. Az alkotások mellé a pályázók írják meg a nevüket, címüket,
életkorukat és iskolájuk nevét.

Olvastam,
tetszett
Ezzel a címmel hirdetett olvasásnépszerűsítő pályázatot tavaly a
Pákolitz könyvtár, melyben diákok ajánlották egymás figyelmébe
kedvenc könyveiket. A könyvajánlók mostantól a Paksi Hírnök
Online blogon is olvashatók.
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Sportos famíliák

Haraszti család
Bár a Haraszti család visszahúzódó életet él a hétköznapokban, mégis mindenki ismeri
őket Pakson. Közvélemény-kutatást ugyan nem végeztünk, de
ha a városban a Haraszti nevet
említem, tízből tízen azonnal rávágják: „Labdarúgás!” Zsolt, az
édesapa a Paksi FC Kft. ügyvezetői teendőit látja el. (Az OTP
Bank Ligában szereplő MVMPaks labdarúgócsapata hivatalosan gazdasági társaság.) Zsolti, a
22 éves nagylegény a Videoton
FC játékosa, míg Zoltán húszévesen a Paksi FC korosztályos együtteseiben nevelkedik.
„Nagy Hara”, hiszen az Atomvárosban mindenki így ismeri a
családfőt, Pincehelyen nevelkedett. Labdarúgó-karrierjét a játszóterek alkalmi pályáin kezdte,
majd iskolásként diákolimpiai
érem került a vitrinbe. Tehetségére a fővárosban is felfigyeltek, így leigazolta a Both József

vezette Budapesti Vasutas Sport
Club. Az ország egyik legjobb
nevelőegyesületében
számos
értékes éremmel gazdagodott.
18 évesen azonban elhagyta a
BVSC-t, majd Dabason, Érden,
Pakson és Tapolcán futballozott. A paksi letelepedés és az
aktív karrier után a zöld-fehér
klubnál és több régiós csapatnál
is megfordult vezetőedzőként,
majd a 2000-es évektől a Paksi
SE labdarúgó szakosztályában
vállalt munkát.
– Mi beleszülettünk a fociba –
harsogják a gyerekek. Amíg a
családfő tréninget tartott a felnőtteknek vagy éppen mérkőzésnap volt, addig Zsolti és Zoli
a pálya mellett rúgta a labdát.
Később a PSE utánpótláscsapatainál végigjárták a ranglétrát, és
hamar kiderült, ők is rendkívül
tehetségesek. Az ország egyik
legtehetősebb klubja, a székesfehérvári Videoton FC két éve
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leigazolta a nagyobbik fivért, a
kisebb legény pedig időközben
harmadik súlyos térdműtétje
után lábadozik. De Zoli sem adja
fel, jelenleg összeszorított foggal végzi rehabilitációját szintén
a koronázóvárosban. Haraszti
névvel Pakson futballozni nem
könnyű, de lassan fordul a világ:
eddig édesapjukhoz hasonlították a srácokat, az utóbbi időszakban viszont nevet szereztek maguknak a gyerekek, így kiléptek
apjuk árnyékából.
Minden sikeres férfi mögött egy
erős nő áll – tartja a mondás, ami
ennél a családnál hatványozottan
igaz. Kata figyelmesen, csendben
hallgatja a beszélgetést, pedig ő
viszi a hátán a família terheit és
nem egy, hanem három férfit
koordinál. Munka mellett intézi
az ügyes-bajos dolgokat, 24 órában tartja a kapcsolatot a család
tagjaival. A rohanó világban az
édesanya a biztos pont.

– Eleinte nehéz volt, de mára kialakítottunk egy remekül működő rendszert. A fiúk, ha tehetik,
rohannak haza, és próbálunk
minél több időt együtt tölteni. Ha
nem tudnak Paksra jönni, akkor
Székesfehérváron találkozunk
– fogalmaz Kata. A szűk család
Zsolt édesanyjával és testvérével,
Ferenccel egészül ki, így kerek a
família. A jövővel kapcsolatban
az „egészség” szó hangzik el leggyakrabban. Tudják, hogy semmi sem tart örökké, de próbálják
tudatosan élni életüket, amiben
ez a legfontosabb. A srácok persze megfogalmazzák vágyaikat,
de csakis a futballra koncentrálva, így a magyar válogatott, a
külföldi szerződés és az NB I. áll
a listák élén. A városszéli csendes
utca takaros házának kapuján
kilépve a profi szó jut először
eszembe. De nem tudom, miért.
Vagy mégis?
Faller Gábor

Novemberi meccsdömping
Nem panaszkodhatnak a paksi kosárlabda-szurkolók, no
vemberben öt bajnoki és két
EuroChallenge-mérkőzést láthatnak a Gesztenyés úti csarnokban. A Kecskemét elleni
győzelemmel indult a menetelés,
a 60-50-re megnyert találkozó
kellő önbizalmat adott az Oradea
elleni EC meccsre.
A román listavezető kemény
dió volt, a harmadik negyedben
sikerült csak nagyobb előnyre szert tenniük a Dzunicstanítványoknak, amikor távolról
szórták meg a nagyváradi kosarat. A vendégek azonban szívósan küzdöttek, és visszajöttek
a meccsbe, kihasználva az ASE
hibáit. Harminc másodperccel
a vége előtt már úgy nézett ki,
hogy simán nyer a hazai csapat,
de elég volt néhány figyelmetlenség és eladott labda, hajszálon
múlott, hogy nem egyenlítettek
a vendégek. Atomerőmű SE –
CSM Oradea 78-77.
Következett a bajnokság szombati, 7. fordulója, a Pécsi VSK
látogatott el Paksra. Jarrod Jones fájós térde miatt nem lépett
pályára, így a kispadról figyelte,
ahogy társai az első félidőben
14 ponttal ellépnek a vendég
vasutasoktól. A harmadik felvonásban kisebb feltámadást

mutatott be a vendégcsapat, de
Braniszlav Dzunics gyorsan orvosolta a helyzetet, és a 30. perc
végén ismét megnyugtató előn�nyel vezetett az ASE. A negyedik
negyedben már kiütközött az
erőnlétbeli különbség, a piroskékek már a közönségnek is játszottak, és nagy különbséggel
nyertek. Atomerőmű SE–Pécsi
VSK-PANNONPOWER: 81-62.
Nem maradt sok idő a pihenésre, két nappal később már
Törökország délkeleti végén,
Gaziantepben szálltak le a repülőről a paksi játékosok. Az első
fordulóban, Oroszországban
nyerni tudó törökök ellen a félidőig jól tartotta magát az ASE,
a szakvezetés célja egy szoros
mérkőzés volt. A harmadik negyedben azonban ellépett a vendéglátó, és nem tudott faragni a
hátrányából az Atom. Az utolsó
felvonásban még volt egy fellángolása Kovács Ákoséknak, 6
pontra zárkóztak fel, de a hazaiak
gyorsan elfojtották a kísérletet.
Royal Hali Gaziantep–Atomerőmű SE: 75-63.
A törökországi kiruccanás után
rögtön egy újabb nehéz mérkőzés várt Körtélyesiékre, a tavalyi
bajnok Alba Fehérvár érkezett a
Gesztenyés útra. A mérkőzés hőse
a 25 pontot termelő Jarrod Jones

volt, aki ezen az estén sokszor
állította megoldhatatlan feladat
elé a vendégeket. Az összecsapás tulajdonképpen a harmadik
negyedben dőlt el, amikor csak
11 pontot engedélyezett a hazai
csapat a Fehérvárnak. Az Alba
az utolsó tíz percben is szívósan
küzdött, de ekkor már kijött a két
csapat közti erőnléti különbség.
Megérdemelten nyert az ASE, és

továbbra is vezeti a táblázatot. A
9. bajnoki fordulóban, november
22-én az Atomerőmű csapata
Szegeden lép pályára. Lapzártánk
után harmadik mérkőzésüket
is lejátszották az EuroChallenge
kupában a piros-kékek, hazai
pályán az orosz Krasnye Krylia
ellen nagyarányú vereséget szenvedtek. Atomerőmű SE–Krasnye
Krylia: 56-89.
Kovács József

Sportos nap a Deák iskolában
Idén is nagy sikerrel rendezték
a Paksi Deák Ferenc Általános
Iskola tornatermében a Morgen
Ferdi-sportnapot. Az alsó tagozatosok vetélkedésén az első és

második, valamint a harmadik és
negyedik osztályosok külön versengtek egymással. A kötélhúzás
mellett a labdajátékok és a váltóversenyek sokszínűsége a gyerme-

Paksi halászcsárda

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

kek mellett a szülőket, családtagokat is próbára tette. A nap végén a
pedagógusok minden osztálynak
értékes sportszereket adtak át, és
két kupa is gazdára talált. Az 1.

és 2. osztályok összevetésében a
második, a 3–4. osztályosokéból
a negyedikesek kerültek ki győztesen. A vándorserleget egy évig a
negyedikesek birtokolják.

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
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Cselgáncssikerek itthon
és külföldön
Meghívásos nemzetközi versenyen vettek részt az ASE dzsúdósai a vajdasági Kikindán.
A nyolc ország versenyzőit
felvonultató erős nemzetközi
mezőnyben az U11-es korosztályban Kerepesi Amira (48 kg)
aranyérmet, Hum Zsombor (38
kg) bronzérmet szerzett.
Győrszentivánon rendezték a
dzsúdó serdülő országos bajnokságot. Az ASE versenyzői
közül Pásztor Barbara (+63 kg)
és Schveigert József (81 kg) a
dobogó harmadik fokára állhatott fel.		
A galántai nemzetközi versenyen kitettek magukért az
ASE sportolói. A juniorok között Pupp Réka (48 kg), Polgár Luca (52 kg), Sárosi Sára
(+63 kg) és Németh Norbert
(60 kg) a dobogó legfelső fokára állhatott fel, Hosnyánszki
Dániel (73 kg) a második,
Akkermann Gergely (73 kg) az
ötödik helyen végzett. Az ifjúsági korcsoportban Pupp Réka
újabb aranyérmet nyert, Polgár
Luca és Sárosi Sára (itt már 70
kg-ban) ezüst-, Németh Norbert és Hosnyánszki Dániel
bronzérmet nyert. Akkermann
Gergely az ötödik helyen zárta
a viadalt.

Bokszérmek
November 7–10. között Hódmezővásárhelyen rendezték az
ifjúsági (17-18 évesek) ökölvívó országos bajnokságot. A viadalon 45 klub 104 versenyzője lépett a kötelek közé, a Paksi
SE-t négy ökölvívó képviselte.
Az előzetes várakozásoknak
megfelelően nagyon jól szerepeltek a paksi fiúk: Horváth
Patrik 49 kg-ban meggyőző
teljesítményt bemutatva bajnoki címet szerzett, míg a 81
kg-ban Benkő Norbert bronzérmes lett.

Vereség itthon és idegenben
A Paksi Kézilabda SE férfi felnőtt csapata november 10-én a
Bács-Kiskun megyei Regionális
kézilabda bajnokság 7. fordulójában a Dunaföldvár VKC
csapatát fogadta az ESZI Sportcsarnokban. Az első félidőben
még jól tartotta magát a PKSE,
de a második félidő első felében meglépett a földvári gárda
és percek alatt 18-30-ra húzott
el. A hazai csapat ezt követően
már csak futott az eredmény
után, amit valamennyire sikerült kozmetikázni. Paksi Kézilabda SE-Dunaföldvári VKC:
29-37. A bajnokság nyolcadik fordulójában Tiszakécske
VSE–Paksi KSE 30–26 (12-7).
A PKSE 3 győzelemmel és 5
vereséggel jelenleg a kilencedik
helyen áll a tabellán.

MVM Paks: menet közben
kell rendezni a problémát
Bár az első három bajnoki mérkőzését megnyerte az MVMPaks labdarúgócsapata, azóta a
teljesítmény fokozatosan visszaesik. Persze senki sem gondolta
a Fehérvári úton, hogy minden
meccsen győztesen hagyja el a
pályát a zöld-fehér alakulat, de
az utóbbi nyeretlenségi széria
már a fanatikusoknál is kiütötte
a biztosítékot. Az egylet szep
tember 13-án győzött utoljára,
azóta négy vereség mellett kettő
döntetlen szerénykedik. Haraszti Zsolt ügyvezető az okokat a
nyári átigazolásokban véli felfedezni.
– Több játékos úgy esett be a
klubhoz, hogy komoly kihagyás
volt a háta mögött. Nem véletlen,
hogy a második félidőben több
futballistánk is kifúj, egyértelmű,
hogy erőnléti gondokkal küzdenek. Nem gondoltam, hogy
ez ennyire meghatározó lesz a
csapat életében, de tudomásul
kell venni. A problémát menet
közben kell rendezni – fogalma-
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zott Haraszti Zsolt. Az ügyvezető
hozzátette, a Magyar Kupában
a kiesést eredményező Dunaújváros elleni 2:0-ás vereséget követően már volt egy komolyabb
beszélgetés a játékosokkal és a
szakvezetőkkel, de egyelőre nagyobb szankciók nincsenek kilátásban. A nyáron ugyanis Horváth Ferenc edző azt a feladatot
kapta, hogy formáljon új gárdát,
és az első tíz hely valamelyikén
tartsa a társaságot.
– A Pápa is hullámzóan teljesít,
ők most jobb periódusban vannak, de idegenben semmiképpen
sem szabad kikapni. A Ferencváros és az Újpest ellen is van esély,
hiszen tisztán látszik, a jelenlegi

mezőnyben bárki bárkit megverhet. Bízom abban, hogy eredményesebbek tudunk lenni, mint az
előző időszakban – tette hozzá
Haraszti Zsolt. Azóta tudjuk, Pápán 1:0-ra kikapott az együttes,
így a bajnoki vesszőfutás tovább
folytatódik. A Ligakupában megtört a jég: a zöld-fehérek a Videoton otthonában 4:1-re győztek,
így az E-csoport élére ugrottak,
és az utolsó játéknaptól függetlenül továbbjutottak a legjobb 16
közé. Az MVM-Paks lapzártánk
után Kozármislenyben lépett
pályára a Ligakupában, majd
november 24-én a Ferencvárost
fogadja az OTP Bank Ligában.
Faller Gábor

Mivel a 24-i FTC elleni mérkőzést fokozott biztonsági kockázatúnak minősítették, kötelező a névre szóló jegyértékesítés és a beléptető rendszer alkalmazása. Az új rendszer bevezetésével a helyszíni
jegyvásárlás és a beléptetés jelentősen lassul, így a klub kéri, hogy
belépőjegyét mindenki elővételben (15 órától a Paksi FC székházában), az interneten a www.tex.hu oldalon vagy a Ticket Express
Jegyirodákban vásárolja meg!

Tízéves a paksi tajcsiegyesület
A Paksi Chen Stílusú Taiji Quan
Sportegyesület épp lapunk megjelenésének napján ünnepli
tizedik születésnapját. Az ünnepség része lesz az idén sikeres
szintvizsgát tevők diplomájának
átadása. Hogy mit jelent pontosan a szintvizsga, azt Vájer Attila
oktatótól kérdeztük meg.
– Tavasszal az egyesületünk
négy tagja is letette az úgynevezett 24-es szintű vizsgát, ami
igen komoly megmérettetés. Ez
egy 24 lépéses formagyakorlatból és a hozzá tartozó elméleti
anyagból áll, 3-4 év munkával
lehet erre a szintre jutni. A diploma azt tanúsítja, hogy a tanuló
rendelkezik a Chen stílusú Taiji
Quan tradicionális harcművészeti és egészségmegőrző rendszer alapfokú ismereteivel. Kínában már dívik ez a vizsgáztatási
forma, mert a tanulónak kell a
visszajelzés, hol is tart. Magyarországon a vidéki egyesületek

közül, ha jól tudom, nálunk van
a legtöbb sikeres vizsgázó.
– Mennyit dolgoznak a tanulók
ezért?
– Hetente kétszer két órát
edzünk, és mint minden évben,
idén is volt egy háromnapos szemináriumunk, illetve egy egyhetes edzőtáborunk. Ezeken a
tanulók egy kicsit jobban el tudnak mélyedni abban, hogy mit
is jelent a tajcsi mint életmód.
Ezenkívül havi 1-2 alkalommal
versenyzői edzéseket is tartunk
Solton, oktatónk székhelyén, de
egyre nehezebb megteremtenünk a feltételeket. A sportágunk
helyigénye nagy, a tanulók tudása pedig igen különböző, ezért
külön kell foglalkozni a csoportokkal – ehhez pedig nagy terem
kell, ami igen sokba kerül.
– Mi a helyzet az utánpótlással?
– Minden ősszel, így most is
indítottunk egy kezdő csoportot, de továbbra is várjuk az ér-

Paksi rg-siker
Nagyatádon
Négy aranyminősítést és két különdíjat vehetett át a Paksi Sportegyesület ritmikus gimnasztika
szakosztálya a Nagyatádon rendezett Berczik Sára Országos
Emlékversenyen. (A verseny
névadója magyar mozdulatművész, koreográfus, zene- és táncpedagógus, művészi torna mesteredző.)
A kétnapos megmérettetésen
közel hétszáz induló vett részt,
a versenyzők többek közt Szegedről, Kazincbarcikáról, Egerből, Budapestről, Szombathely-

deklődőket, fiatalokat, időseket
egyaránt. A szeptemberi Nagy
Sportágválasztó is nagyon sokat
jelentett nekünk.
– Tavaly a párizsi Európa-bajnokságon egy aranyat, két ezüstérmet és egy hetedik helyezést
szereztetek. Idén milyen megmérettetések voltak?
– Az egyesület tagjai idén
nem vettek részt versenyen.
Ennek több oka is van: nincs
rendes versenynaptár, a megmérettetéseket nagyrészt Budapesten rendezik és rövid jelentkezési határidővel írják ki őket.
Legutóbb is két héttel a verseny
előtt értesítettek bennünket.
A tagjaink után licencdíjat
kell fizetni a Magyar Kung-Fu
Szövetségnek, vissza azonban
nagyon keveset kapunk, a legutóbbi Eb-re se kaptunk semmilyen támogatást. Emiatt nem
preferáljuk a hazai versenyeket,
inkább külföldön szeretnénk

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

megmérettetni magunkat. Ez
többet hoz az iskolának is, különösen ha Kínáról lenne szó.
Nyáron az oktatónk, Molnár
Gábor Kínában versenyzett, és
mester kategóriában különdíjat
nyert.
– Lassan vége 2013-nak, milyen feladatokat hoz a jövő év?
– Jövőre új termet kell találnunk, és biztosítanunk kell a versenyeztetést. Saját magunknak
szerveztünk már flash mobot,
mert kevés a szereplési lehetőségünk. (Flash mob: emberek egy
csoportja egy előre megbeszélt
helyen és időpontban találkozik,
véghezvisz egy előre megbeszélt
cselekményt, majd utána gyorsan, mintha mi sem történt volna,
távozik. – a szerk.) Szeretnénk
olyan eseményeken megjelenni,
amelyek a tajcsihoz is kapcsolódnak, gondolok itt egészségmegőrzésről szóló, művészeti és sportrendezvényekre.
(joko)

TEIT

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

ről és Kaposvárról érkeztek. A
Paksi SE versenyzői szabadidős
kategóriában indultak. Azokat
a sportolókat nevezték ebben
a kategóriában, akik heti 2-4
órában foglalkoznak a ritmikus
gimnasztikával. A zöld-fehér
klub sportolói az aranyminősítések és a különdíjak mellett
további három ezüst- és két
bronzminősítést érdemeltek ki a
zsűritől. A felkészítést Hermesz
Lajosné szakosztályvezető koordinálása mellett Hermesz Anita
és Falusi Lívia edző végezte.

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

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok
és koszorúk rendelése
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A város ékköve: az Erzsébet Nagy Szálloda
„A föld minden gyémántjánál egy tiszta
lélek vagy egy tiszta szempár többet ér!
Ne felejtse ezt partnerének elmondani és
tegyen meg mindent, hogy az Ön partnere
legyen ma este a legboldogabb, ragyogjon úgy, mint a gyémánt!” Ez az idézet is
elhangzott az Erzsébet Nagy Szálloda idei
Erzsébet-bálján. A „gyémántos” gondolat nem véletlen, hiszen az estre különleges ajándékkal készültek a szervezők. A
welcome drink mellé mindenki kapott egy
kis ajándékcsomagot, amely egy csillogó
követ rejtett, ám az összes között csupán
egyetlen gyémántot. Az éjszaka folyamán
derült ki, hogy kinél van az igazi ékkő,
amellyel a hozzá tartozó aranygyűrűt is
elnyerte az est legszerencsésebb vendége. A gyémántmotívum az önmagában
is elegáns hangulatot árasztó Erzsébet
királyné bálterem díszítésében is megjelent, nemkülönben a gálavacsora menüsorában. A fácánraguleves után sertés
szűzérmét tálaltak mentás borsópürével,
karamellizált almával és burgonyalángossal, majd megérkezett a desszert, amely a
fekete gyémánt fantázianevet kapta. Ha
www.opticnet.hu

valaki hasonlóan felejthetetlen élményre
vágyik, érdemes figyelemmel kísérnie a
szálloda további ajánlatait! A karácsonyi
ünnepi készülődés közepette jólesik egy
kicsit megpihenni, felfrissülni, amire kiváló
lehetőség az adventi wellnessdélután az
Erzsébet Nagy Szállodában. Az első alkalom december 15-én lesz, a kínálatban a
wellnessrészleg használata, mozgásprogram, gyertyafényes tibeti hangfürdő és
masszázskezelések szerepelnek, mindez
előzetes bejelentkezéssel, kedvezményes
áron. Ahogy a korábbi programokban
már megmutatkozott, a felnőttek mellett a gyermekekre is gondolnak a szállodában: már készülnek a december 6-án
16 órakor kezdődő Mikulás-ünnepségre,
ahol lesz bűvészbemutató és kézműves
foglalkozás, interaktív zenés mesejáték,
személyre szóló ajándékozás és még rajzverseny is kapcsolódik az alkalomhoz. To
vábbi részletekért látogassanak el a www.
erzsebethotelpaks.hu honlapra és keressék a szállodakomplexum szolgáltatásait,
ha emlékezetes pillana
tokra, tartalmas
pihenésre vágynak.
(X)
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Csak 2 h
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AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Lens Optika Paks
Dózsa György út 35. Tel.: 75/511-246
www.lensoptika.hu

Akció időtartama: 2013. november 15-november 30. vagy a készlet erejéig érvényes az üzletben megjelölt Hoyalux iD
multifokális szemüveglencsékre, a forgalmazó által meghatározott dioptria tartományban. További részletek az üzletben!
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minden
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Eladó-kiadó
ingatlanok
Pakson, az Ősz utcában jó állapotú, 1907-ben
épült 70 m2-es műemlék présház eladó. Irányár: 2,9 M Ft.
Pakson, a Kishegyi úton hőszigetelt, felújított téglaépületben első emeleti, frissen
felújított, 61 m2-es, 2 szobás, étkező-főzőfülkés, fürdőszobás (külön WC), erkélyes,
önálló nagy tárolóval, lakás alatti garázzsal,
alacsony rezsivel eladó. Irányár: 14 M Ft. Garázs: 1,9 M Ft.
Eladó első emeleti téglaépítésű lakás Pakson, a Tolnai úton. A lakás 51 m2-es 2 szobás, nagy konyhás, külön WC-s, kamrás
ingatlan. Frissen felújított, kívül-belül, új

műanyag nyílászárókkal, konyhával, burkolatokkal. Dupla fűtési lehetőség, gázkonvektorokkal és cserépkályhával. A ház kívülről szigetelt, zárt udvar játszótérrel, ahol
a lakók parkolhatnak is. Irányár: 12,8 M Ft.
Pakson, a Fenyves utcában első emeleti 48
m2-es kétszobás, erkély nélküli, nem hőszigetelt, szőnyeg és műanyagpadlós lakás eladó.
Irányár: 7,8 M Ft.
Pakson a városközpontban, a Rákóczi utcában 4 szoba összkomfortos, gáz- és villanyfűtéses családi ház garázzsal eladó. Irányár:
19,3 M Ft.

Érdeklődni lehet: Fonyó Lajos
Tel: 06-70/310-8374
e-mail: fonyolajos@freemail.hu

Tudja, hol találja Paks legrégebbi, legmegbízhatóbb
gyógyászati segédeszközök boltját?

A MEDICAL CENTRUM
Pakson, a Dózsa György út 17-ben,
a nagyáruházzal szembeni udvarban!

Hatalmas árukészlet, bőséges választék,
5000 Ft feletti vásárlás esetén kedvezmény!
Nálunk biztosan megtalálja azt, ami a gyógyulásához kell,
legyen az rehabilitációs, ortopédiai vagy éppen terápiás eszköz.
Telefon: 75/312-660

