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A köztársasági elnök aláírta 
az erőmű-beruházásra 
vonatkozó törvényt
Eldőlt a paksi erőmű-beruhá-
zás sorsa: Áder János aláírta 
az erre vonatkozó törvényt és 
egy közleményt tett közzé a 
Köztársasági Elnöki Hivatal 
honlapján (keh.hu). Ebben azt 
írja, hogy a köztársasági elnök 
egyik fontos alkotmányos kö-
telezettsége, hogy aláírásuk 
előtt megvizsgálja az Ország-
gyűlés által elfogadott törvé-
nyeket függetlenül attól, hogy 
kéri-e az adott törvény vizsgá-
latát bárki, vagy sem. 
A törvénynek mind tartalmi, 
mind formai szempontból, 
mind elfogadásának módja 
alapján meg kell felelnie a jog-
alkotás kritériumainak. – Ezt a 
részletekbe menő alkotmányos 

vizsgálatot – mint minden más 
törvény esetében – az Ország-
gyűlésnek a paksi atomerőmű 
bővítéséről hozott döntése 
kapcsán is elvégeztem – hang-
súlyozta hozzátéve, azt állapí-
totta meg, hogy a törvény al-
kotmányos szempontból nem 
kifogásolható, visszaküldé-
sének egyetlen feltétele sem 
adott.
A köztársasági elnök egyes pár-
tok indítványára figyelemmel a 
törvény népszavazásra bocsát-
hatóságának kérdését is meg-
vizsgálta. Azt állapította meg, 
hogy az alaptörvény alapján 
nem lehet népszavazást tartani 
nemzetközi szerződésből eredő 
kötelezettségről. 

Végezetül Áder János hang-
súlyozta, hogy Magyarország 
mindenkori köztársasági elnö-
ke esküjével az alkotmányos 
rendelkezések betartására vállal 
kötelezettséget. – Megválasztá-
som óta minden döntésemnél 
magam is ezt tekintettem kizá-
rólagos mércének. A jövőben is 
így teszek. Ettől sem petíciók, 
sem utcai demonstrációk, sem 
zsarolás, sem nemzeti zászlónk 
„túszul ejtése” nem téríthetnek 
el – zárta közleményét a köz-
társasági elnök arra reagálva, 
hogy az aláírást megelőzően 
bővítésellenes tiltakozók a Sán-
dor-palotára felmászva elvitték 
a nemzeti és az uniós zászlót.

Vida Tünde

Alapvető egyensúlyt bemutató 
bevételi és kiadási főtáblát ter-
jesztett elő Hajdú János a város 
2014-es költségvetésének első 
fordulós tárgyalására a paksi 
képviselő-testület februári ülé-
sén. A polgármester elmond-
ta, hogy változatlan törekvés a 
költségvetés egyensúlya, a taka-
rékosság, a kötelező feladatok 
jó minőségű ellátása, és hogy a 

fejlesztéseknél a későbbiekben 
is vállalható kapacitásokat hoz-
zanak létre. A város jelenlegi 
költségvetése 11 milliárd forint, 
ami az uniós támogatásokkal év 
végére egy-két milliárd forint-
tal megnövekedhet. Beruházá-
sokra hárommilliárd forintot 
meghaladó összeget terveznek. 
A költségvetés tárgyalásánál 
Kovács Sándor (Paksi Lokál-

patrióták Egyesülete) és Faller 
Dezső (MSZP-VJE) képviselő 
élt javaslattal, amiből aztán az 
elmúlt időszakhoz képest szo-
katlan szócsata kerekedett. Vé-
gül a költségvetést első forduló-
ban tíz igen és egy tartózkodás 
mellett elfogadta a képviselő-
testület. A grémium a továb-
biakban jóváhagyott százezer 
forint támogatást a „Létezem!” 
Közhasznú Alapítványnak or-
szágos marketingverseny tá-
mogatására, amelyben a paksi 
önkormányzat mint feladatot 
megfogalmazó település vesz 
részt. 
Megválasztották az ország-
gyűlési egyéni választókerületi 
választási bizottság tagjait és 
póttagjait. Az állandó tagok 
dr. Glósz Gábor, Szabó Vilmos 
Béla és dr. Várszegi Ernő, a pót-
tagok pedig Bedecs Ferenc és 
Csikay Gyuláné. Zárt ülésen 
bírálta el a grémium a Szociális 
Intézmények Igazgatóságának 

vezetői állására kiírt pályázatot. 
A vezetői posztra hatan jelent-
keztek, ám egyikük pályázatát 
sem fogadta el a testület. Az a 
döntés született, hogy össze-
vonják a Paks Kistérségi Alap-
szolgáltatási Központot, vala-
mint a Szociális Intézmények 
Igazgatóságát és egységes in-
tézményt hoznak létre, amely-
nek majdani irányítása Borbás 
László, az alapszolgáltatási köz-
pont jelenlegi vezetőjének fel-
adata lesz. 
A városatyák arról is döntöt-
tek, hogy pályázatot nyújt be az 
önkormányzat a Paksi Bóbita 
Bölcsődét érintő felújítás támo-
gatására a Belügyminisztérium-
hoz. A tervezett munkák értéke 
közel 120 millió, az igényelhe-
tő támogatás 30 millió forint. 
A testület legközelebb február 
26-án, rendkívüli ülésen tanács-
kozik, amikor is a 2014-es költ-
ségvetést tárgyalják második 
fordulóban.            Kohl Gyöngyi

Döntés után

Ajánlásokat 
várnak
Paks Város Önkormányzata az 
oktató-nevelő munkát végző 
pedagógusoknak és pedagógiai 
szakszolgálati tevékenységet el-
látóknak a gyermekek harmo-
nikus személyiségformálásában 
huzamosan végzett munkájuk 
elismeréseként „Gyermekein-
kért” kitüntetést alapított. 
A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehet minden paksi 
lakos, paksi székhellyel rendel-
kező jogi személy, valamint jogi 
személyiséggel nem rendelkező 
szervezet. Az ajánlásnak tar-
talmaznia kell a jelöltnek azon 
teljesítményét, ami méltóvá 
teszi a kitüntetésre. A javasla-
tokat írásban, április 3-ig lehet 
benyújtani dr. Blazsek Balázs 
címzetes főjegyzőhöz. A kitün-
tetést – amelyben évente ketten 
részesülhetnek – a pedagógus-
nap alkalmából rendezett városi 
ünnepségen adják át.
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Kormányablak nyílt Pakson, 
ahol az okmányirodai ügy-
intézés mellett úgynevezett 
kormányablakos ügyekben is 
várják a lakosságot. A hivatal 
egyablakos ügyintézést tesz 
lehetővé, vagyis az állampol-
gároknak nem kell hivatalról 
hivatalra járniuk ügyeik intézé-
se végett. A kormányablakhoz 
jelenleg 241 ügykörben fordul-
hatunk. 

Tolna megyében az első, az 
országban pedig a hetedik já-
rási kormányablak nyílt meg 
Pakson. Az ünnepi átadáson 
Navracsics Tibor miniszter-
elnök-helyettes, közigazgatási 
és igazságügyi miniszter kö-
szöntőjében arról beszélt, hogy 
négy évvel ezelőtt azért kezdtek 
hozzá a közigazgatás átszerve-
zéséhez, hogy az Magyarország 
versenyképességének ne gátló, 

hanem segítő tényezője legyen. 
Az országosan egységes arcula-
tú paksi kormányablak kibővült 
ügykörrel várja a lakosságot. 
Mivel a hivatal a korábbi ok-
mányiroda bázisán jött létre, 
annak összes feladatát ellátja, de 
emellett számos más ügyben is 
rendelkezésre áll. Ez azt jelenti, 
hogy a Pakson és a környező 
településeken élő ügyfeleknek 
már nem kell a megyeszékhely-
re utazniuk, ha például család-
támogatással, nyugdíjfolyósí-
tással kapcsolatos vagy éppen 
az egészségpénztár hatáskörébe 
tartozó elintéznivalójuk van, 
és a kormányablakban az adott 
ügyben a kérelem benyújtható, 
tájékoztatott Szántóné dr. No-
vák Eszter. A Paksi Járási Hi-
vatal vezetője azt is elmondta, 
hogy a jelenlegi 241 ügykörből 
141 esetében kérelmet tudnak 
bevenni és továbbítani az adott 

ügyben illetékes és az érdemi 
döntés meghozatalára jogosult 
szakigazgatási szervhez. Vannak 
olyan ügyek is, amelyekben in-
formációval tudják segíteni az 
ügyfeleket, ilyen például a cég-
bejegyzés, a különleges rend-
számtábla igénylése vagy a 
házasságkötéssel, halálesettel 
kapcsolatos elintéznivalók. Tóth 
Ferenc kormánymegbízott a 
megnyitón úgy fogalmazott, 
hogy a kormányablak megnyi-
tása a paksi járás történetének 
egy új, tartalmas fejezete, egy-
ben az itt élő emberek és a ma-
gyar állam méltó találkozása. A 
kormányablakok megnyitásával 
kitűzött célok közül a térségben 
élő polgárok mindennapjainak 
megkönnyítését emelte ki. Mint 
mondta, meggyőződésük, hogy 
a hivatalok között az ügyiratok-
nak és nem az állampolgárok-
nak kell mozogniuk, és hangsú-

lyozta, hogy magas színvonalú 
ügyintézést kell biztosítani az 
adófizető állampolgároknak. 
László-Varga Zsuzsanna, a Tol-
na Megyei Kormányhivatal 
főigazgatója újságírói kérdésre 
elmondta, hogy uniós támoga-
tással készült el a paksi és készül 
a többi kormányablak. A hivatal 
munkatársait az elmúlt egy év-
ben képzésen készítették fel az 
integrált ügyintézésre. A paksi 
hivatalban, amelyet a volt mun-
kaügyi kirendeltség épületében, 
a Dózsa György út 62. alatt 
nyitottak meg, húsz ügyintéző 
dolgozik kétműszakos munka-
rendben, hétköznapokon reggel 
8 órától este 8 óráig. Az ügyfe-
lek a 24 órában hívható 1818-
as kormányzati ügyfélvonalon 
érdeklődhetnek, foglalhatnak 
időpontot, de változatlanul ren-
delkezésükre áll az ügyfélkapus 
foglalási rendszer is.              -kgy-

Egyszerűsíti az ügyintézést 
a járási kormányablak
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Civilek
figyelmébe!

Elrajtolt 
a kampány

Paks életében jelentős szerepet 
töltenek be a civilszervezetek, a 
művészeti alkotó- és előadócso-
portok. Számukra biztosít be-
mutatkozási lehetőséget a városi 
szezonnyitó, melynek helyszíne 
idén a Táncsics park lesz. A Ha-
lászléfőző verseny és családi nap/
UltramarAtom elnevezésű ren-
dezvény kísérő programján való 
részvételi szándékot legkésőbb 
március 20-ig lehet jelezni a pol-
gármesteri hivatalban Czink Dó-
ránál, a czinkdora@paks.hu cí-
men és a 75/500-522-es számon. 

Február 17-től már igényelhe-
tik a választási irodáktól a jelöl-
tek és jelölőszervezetek az aján-
lóíveket, ezzel elkezdődik az 
áprilisi országgyűlési választás 
aláírásgyűjtése. Az egyéni vá-
lasztókerületben indulni szán-
dékozó országgyűlési képvise-
lőjelölteknek március 3-ig kell 
összegyűjteniük az induláshoz 
szükséges ötszáz érvényes aján-
lást. A paks-tamási választóke-
rületben lapzártánkig 21 jelölt, 
illetve jelölőszervezet jelezte 
aláírásgyűjtő igényét, tájékozta-
tott a helyi választási iroda. Az 
ajánlásokat a választópolgárok 
zaklatása nélkül bárhol lehet 
gyűjteni, kivéve munkahelyen, 
munkavégzés közben, a fegy-
veres erőknél és a rendvédelmi 
szerveknél, tömegközlekedési 
eszközön, oktatási, valamint 
egészségügyi intézményben. 
A Paksi Hírnök március 21-i 
lapszámában fél oldalon bizto-
sít lehetőséget a képviselőknek, 
hogy megismertessék magukat 
és programjukat a városi lap 
olvasóival. Újságunk a kam-
pányeseményekről is beszámol, 
elsőként az Aquila Pártról.

Évek óta saját készítésű  
karácsonyi képeslapokkal köszön-
ti partnereit az önkormányzat, 
amelyeken diákok munkái jelen-
nek meg, így az üdvözlet egyedi 
és a településre jellemző. Tavaly a 
Pro Artis Alapfokú Művészeti Is-
kola képzőművészeti tagozatának 
növendékei készítették a rajzo-
kat. A gyerekeknek és felkészítő 
tanáraiknak, Tumpek Györgyinek 
és Pál J. Péternének mondott 
köszönetet az önkormányzat 
a Paksi Képtárban.  A képzős 
növendékek rajzain jellemzően 
a régi városrész és a Duna jelent 
meg. Olyan képek megalkotására 
törekedtek az alkotók, amelyeken 
látszik, hogy szeretik településü-
ket. A beérkezett képek közül 15 
jelent meg a város karácsonyi ké-
peslapsorozatán.                         -gy-

834 m2-es 
közművesített 

építési telek eladó 
Dunaszentgyörgyön, 

a Tolnai Lajos 
utcában.

Irányár: 3 millió.
Telefon: 

20/9731-444

Noha Pakson nem állít jelöltet, 
városunkban is járt az Aquila Párt 
elnöke. Vargáné Pável Mártának 
a településhez való kötődése több 
mint két évtizedes múltra tekint 
vissza. A Sugárbiológiai Intézet 
analitikusaként ’84-től nyugdíjba 
vonulásáig, azaz 2005-ig évente 
látogatott el tudományos vizsgá-
lat keretében a paksi atomerőmű-
be, amelynek működését ennek 
köszönhetően jól ismeri. Ismere-
tei révén a nukleáris létesítmény 
bővítését is támogatja, azonban 
a beruházáshoz kapcsolódó hi-
telszerződés átláthatatlanságát 
következetesen elutasítja. Éppen 
ezt, az átláthatóságot javítaná a 
választásokon való indulással a 
hagyományosan betegápolással 
és nehéz sorsú gyermekek okta-
tásával foglalkozó, keresztény ér-
tékekre építő Aqulia Párt. A szer-
vezet egyesületi formában 13 éve 
dolgozik a szegényekért, az ebből 
alakult párt 2012-ben állította 
össze programját. Alaptevékeny-
ségüknek megfelelően továbbra 

is a társadalom kitaszítottjait, leg-
szegényebb rétegeit segélyeznék, 
megreformálnák az oktatási szer-
kezetet, a társadalombiztosítás 
rendszerét pedig amerikai minta 
alapján négylépcsős biztosítássá 
alakítanák. Az állandó parlamen-
ti acsarkodás, a hatalom meg-
tartásáról vagy visszaszerzéséről 
szóló hatalmi harcok helyett a 
magyar lakosság jólétét tartanák 
szem előtt friss szellemű, megva-
lósítható, logikus és józan tervek-
kel, mondta el paksi látogatásán 
Pável Márta.                       Matus D.

Választás 2014

Az átláthatóságért 
dolgoznak
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Atomerőmű

A magyarok több mint háromnegyede 
támogatja az atomerőmű működését
Biztonságosan, környezetét nem 
károsítva, a hazai villamosener-
gia-termelés több mint felét 
biztosítva működött 2013-ban 
a paksi atomerőmű. Elfogadott-
sága töretlen, a lakosság három-
negyede egyetért működésével. 
Mérték a dolgozók elégedettségét 
is – ez 90 százalék felett van. Az 
elmúlt év eredményeiről sajtótá-
jékoztatón számolt be Hamvas 
István vezérigazgató. Ezt meg-
előzően az újságírók üzemláto-
gatáson szerezhettek közvetlen 
benyomást a paksi áramgyárról 
dr. Kovács Antal kommuniká-
ciós és Volent Gábor biztonsági 
igazgató kalauzolásával.
„Tettük a dolgunkat” – kezdte 
beszámolóját Hamvas István 
vezérigazgató. Ezek után részle-
tezte is, mire gondol akkor, ami-
kor azt mondja, hogy az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. hazánk 
ellátásbiztonsága szempontjából 
kiemelt szereppel bír. 2013-ban 

15.370 GWh áramot termelt, 
ezzel a hazai villamosener-
gia-termelés 50,7 százalékát, 
a felhasználás 36,4 százalékát 
nyújtotta a paksi atomerőmű. 
A villamos hálózatra kapcsolás 
óta 400 TWh villamos energiát 
termeltek Pakson, amely a ma-
gyar lakosság mintegy 35 évnyi 
felhasználásával egyenértékű.
Továbbra is Pakson állítják elő 
legolcsóbban az áramot: az  
1 kWh-ra eső árbevétel 12,71 
forint volt. A társaság 185,5 mil-
liárd forint árbevétellel zárta az 
évet. Az erőmű rendelkezésre 
állása, biztonsági mutatói fo-
lyamatosan javultak az elmúlt 
években. Hamvas István hang-
súlyozta, nem tekintik a biz-
tonságot statikus állapotnak, 
annak javításáért folyamato-
san dolgoznak. Tavaly egyetlen 
olyan esemény sem történt, 
ami a Nemzetközi Nukleáris 
Eseményskálára került volna, a 

kisebb jelentőségű, de a hatóság 
felé tájékoztatási kötelezettség-
gel bíró események száma folya-
matosan csökken. A történteket 
minden esetben kivizsgálják, a 
tanulságokat levonják.
Hamvas István azt mondta, 
éppen a biztonságos működés 
miatt magas a társadalmi támo-
gatottsága is az atomerőműnek. 
Ez az érték hosszú évek óta 70 
százalék felett van. A közvetlen 
környezetben még magasabb: 
eléri a 95 százalékot.  Szintén 90 
százalék felett van a dolgozók 
elégedettsége, elkötelezettsége, 
amit egy versenyben kiválasz-
tott, független cég vizsgált.
Folyamatosan nyomon követik 
a kibocsátási értékeket is. Ezen 
a téren is állandó, kiemelkedő-
en jó eredményeket mutat fel a 
létesítmény: a kibocsátási kor-
látok kevesebb mint egy száza-
lékát „használják” ki. – Ez azt 
jelenti, hogy nincs kimutatható 

hatása a környezetre – húzta alá 
Hamvas István.
A vezérigazgató az MVM Pak-
si Atomerőmű Zrt. 2013-16-os 
stratégiájának főbb elemeiről 
is szólt. Ebben – mint mond-
ta – kiemelt szerepet kap a már 
elkezdett hatékonyságnövelés, 
ami a biztonság szintjének meg-
tartása mellett legalább olyan 
eredménnyel kecsegtet, mint a 
teljesítménynövelés. Megfelelő 
üzemanyaggal, műszaki átalakí-
tásokkal, a karbantartási felada-
tok átütemezésével a két leállás 
közötti időt 11 hónapról 15 hó-
napra szeretnék növelni.
Az idei tervek között a bizton-
ságos, gazdaságos üzemeltetés 
mellett a 2-es blokk üzemidő-
hosszabbításához szükséges en-
gedély megszerzése, a hátralévő 
két blokk felkészítése és a biz-
tonságnövelő intézkedések idő-
arányos elvégzése szerepel.

Vida Tünde
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Díjat kapott  
a nukleáris 
intézet

Megújul a  
Pacsirta utca

Egy tekintélyes nemzetközi 
szakmai lap, a Nuclear Energy 
International Journal különdí-
ját nyerte el a BME Nukleáris 
Technikai Intézet részvételével 
zajló nemzetközi EERRI okta-
tási program. Az elmúlt évek-
ben több fejlődő ország jelezte, 
hogy atomenergiát is szeretne 
használni növekvő villamos-
energia-igényének kielégítésére. 
Ennek azonban előfeltétele az 
üzemeltető személyzet megfele-
lő minőségű képzése, amelynek 
mindkét elemét, az oktatást és 
az üzemi tréninget is biztosítani 
kell. Sok ilyen országnál nehéz-
ségekbe ütközik oktató- vagy 
kutatórektorokhoz történő hoz-
záférés, ismertette Sükösd Csa-
ba, a Nukleáris Technika Tan-
szék címzetes egyetemi tanára. 
Ezt az igényt felismerve jött 
létre 2008-ban a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség szer-
vezési és anyagi támogatásával 
a European Research Reactor 
Initiative, azaz a Közép-Európai 
Kutató Reaktorok Együttműkö-
dési Kezdeményezése program. 
Máig hat sikeres tanfolyamot 
szerveztek, idén újabb két kur-
zusra lehet jelentkezni. A kép-
zési programban négy ország 
hat kutatóreaktorában, köztük a 
BME Oktatóreaktorában tanul-
hatnak a leendő szakemberek.

Március elején kezdődik és jú-
nius 5-én adják át a felújított 
Pacsirta utcát – a beruházásról 
február 11-én tartottak lakos-
sági tájékoztatót az érdeklő-
dőknek a Városháza földszinti 
tanácstermében. A kivitelező és 
a hivatal munkatársai a munka 
megkezdésének várható idejét, 
ütemezését és a felújítással kap-
csolatos szükséges tudnivalókat 
is ismertették.

A múltat idézték fel
a Városháza nyugdíjasai
Baráti összejövetelre hívta 
Nyiratiné Nász Rózsa, az ok-
mányiroda nemrég nyugdíjba 
vonult vezetője és néhány egy-
kori munkatársa mindazokat, 
akik valamikor a polgármesteri 
hivatalban vagy annak elődei-
nél dolgoztak. Ilyen találkozót 
korábban nem szerveztek, így 
még az ötletgazdák is kissé el-
fogódottak voltak. Akadt a ven-
dégek között olyan, aki múlt év 
végén búcsúzott, de olyan is, 
aki 25 éve nyugdíjas, és a mun-
kakönyvében munkáltatóként 
még a községi tanács vb szak-
igazgatási szerve szerepelt. Kö-
zös volt bennük – ahogyan azt 
Nyiratiné Nász Rózsa mondta –, 
hogy valamennyien a köz szol-
gálatában álltak, Paksért, a paksi 

emberekért dolgoztak. Hozzá-
fűzte, hogy bár egy városban 
élnek, többekkel nagyon ritkán 
találkoznak, de ha összefutnak, 
jólesik nosztalgiázni. Egy bala-
toni kiránduláson merült fel a 
találkozó ötlete, a neveket már 
akkor összegyűjtötték. Lendüle-
tet akkor vett a szervezés, ami-
kor végleg el kellett búcsúzniuk 
egy kedves kollégától.  
A hívó szóra többtucatnyian 
gyűltek össze a Prelátusban. A 
viszontlátás öröme lerítt az ar-
cukról. 
– Én csak két éve mentem nyug-
díjba, de vannak, akikkel évek 
óta nem találkoztam, sőt olya-
nok is, akiket nem ismertem – 
jegyezte meg Stefánné Harmat 
Marianna, aki pénzügyesként 

dolgozott. Elárulta, hogy igyeke-
zett mindig, mindenütt jól érezni 
magát, ez így volt a hivatalban 
is, ahová, ha bemegy, még most 
is otthon érzi magát. – Nemcsak 
számokkal foglalkoztunk, hiszen 
minden ügy mögött van egy em-
ber – mondta munkájáról. 
Feil József a járási tanács mező-
gazdasági osztályán kezdte pá-
lyafutását 1960-ban. Idén lesz 
húsz éve, hogy nyugdíjba vonult. 
Ő is örömmel jött a találkozóra. 
– Jóleső érzés felemlegetni a régi 
dolgokat – vélekedett. 
Miként a főszervező mondta, 
nem tervezik, hogy létrehozzák 
a sokadik paksi nyugdíjasklubot, 
de ha lesz rá igény, évente egyszer 
megismételik a jól sikerült talál-
kozót.                                            -vt-
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Bár az országgyűlés még csak két hete dön-
tött a két új atomerőműblokk megépítésé-
ről, a város már régóta készül erre. Szerepet 
kap ebben a Paksi Ipari Park Kft. is.

– Igen nehéz a beruházásra felkészülni, hi-
szen rendkívül komplex feladat áll a város 
előtt. A munkát az is nehezíti, hogy még 
nem ismerjük a részleteket. Higgadtan kell 
gondolkodni, de fel kell készülni a fejlesz-
tésre, ez a városi szinten és az ipari parkban 
is korábban kialakult szemlélet – mondta el 
dr. Sztruhár Sándor. A Paksi Ipari Park Kft. 
ügyvezetőjének tájékoztatása szerint már az  
atomerőmű tervezett bővítését előkészítő  
Lévai-projektben is cégüket delegálta az ön-
kormányzat az elsősorban gazdasági, illetve 
a városfejlesztési kérdések képviselete ügyé-
ben is. Ezt követően 2010-ben készült el az 
a városfejlesztési helyzetfeltáró anyag, ami a 
küszöbön álló erőműbővítés előkészítő do-
kumentációja. A négy éve készült anyag egy 
„fényképet” mutat Paksról, és arra enged kö-
vetkeztetni, hogy hol vannak azok a pontok 
a városban, amiket fejleszteni kell. Mint azt 
dr. Sztruhár Sándor hangsúlyozta, a felkészü-
lés során nem csak gazdasági kérdéseket kell 
vizsgálni, hanem az egészségügy, a kultúra, a 
közbiztonság és például az oktatás területén 
is fel kell mérni, hogyan tud Paks megfelelni 
a beruházás hozta kihívásoknak. 
– Fontos, hogy ha ideérkeznek a kivitelezés-
ben résztvevők, abból a lakosság ne érezzen 
semmit. A városvezetés szeretné fenntarta-
ni a jelenlegi nyugalmat és a megszokott jó 
színvonalat az intézményeiben, ugyanakkor 
meg kell felelnie az ide érkező építők elvá-
rásainak. Az együttműködés közös érdek, 
hiszen bizonyára azért üdvözli a bővítésről 
szóló hírt a legtöbb paksi polgár, mert tudja, 
hogy ez a beruházás a jövő záloga – tette hoz-
zá a szakember. Megtudtuk: már elkezdődött 
egy olyan bizottság felállítása, amelynek va-
lamennyi érintett terület szakmai képviselői 
és az intézményvezetők is tevékeny részesei 
lesznek, és egy, a Paksi Ipari Park Kft. égisze 
alatt működő munkaszervezetben közösen 
dolgoznak előbb az előkészítésen, később 
pedig az elképzelések megvalósításában. 
A tervek szerint a néhány héten belül felál-
ló grémium első feladata lesz aktualizálni a 
2010-es tanulmányban összegyűjtött infor-
mációkat, ehhez már felvették a kapcsolatot 
a Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.-vel és 
a Roszatom magyarországi képviseletével. 

– Fontos, hogy józanul kell értékelni a hely-
zetet, mert a kivitelezési szerződés aláírása 
még nem történt meg – hívja fel a figyelmet 
a cégvezető. Sztruhár Sándor azt is elmondta, 
hogy a jelenlegi információik szerint mint-
egy 8-10 hónap előkészítést követően indul-
hatnak csupán el a helyszíni, már Paksot is 
érintő munkálatok. Még nem tudják, mikor 
kezdődik el az építés és milyen ütemezés-
sel; ami látható, hogy mintegy 4-6 ezer em-
berre kell számítani, tette hozzá. Mivel az új 
blokkok építése csak átmeneti időszak, ezért 
csakis olyan szükséges és elégséges kialakítá-
sok jöhetnek számításba, amit az építkezés 
befejezése után is tud a város használni. Ahol 
nincs ilyenre mód, ott pedig a minimális fej-
lesztésről kell döntést hozni – hangsúlyozta. 
Sztruhár Sándor arra is felhívta a figyelmet, 
hogy bár a munkaerőt tekintve még nem 
látható, mekkora létszámú paksi és a kör-
nyékből érkező ember dolgozhat majd, de 
képzésekkel, átképzésekkel fel kell készülni.  
Emellett a helyi cégeknek is alkalmazkodni-
uk kell azokhoz a követelményekhez, ame-
lyeket az orosz kivitelező támaszthat, és nem 
feledkezhetnek meg a nyelvi elvárásokról a 
leendő alvállalkozók és a munkavállalók sem.
Az ipari park, bízva az atomerőmű bővítésé-
ben, már az inkubátorház építésével elkezd-
te a felkészülést. Kettős volt a cél a beruhá-
zás megvalósításával: egyrészt kiszolgálni 
az ide érkező előőrsöket, tervezőirodákat, 
majd az ide érkező kivitelezőket, emellett 
pedig helyet biztosítani azoknak a helyi 
vállalkozásoknak, amelyek úgy gondolják, 
hogy részt kívánnak venni az építésben, de 
saját telephelyre még nincs tőkéjük. Az ipari 
park területének növelése is kérdés ma még, 
hiszen a folyamatosan betelepülő cégeknek 
köszönhetően egyre kevesebb a szabad hely 
a parkban, óvatosan tervezik a fejlesztést, de 
vannak elképzelések, tudtuk meg. A szál-
láshelyek kialakításáról szólva az ügyvezető 
arra hívta fel a figyelmet, hogy az Utaztass, 
és ne altass! szlogen csak egy darabig lehet 
eredményes. Az új blokkok építése idején a 
kistérségben meglévő hotelek, szállók bizto-
san meg fognak telni, de ezen felül is szükség 
lesz olyan szálláshely-kapacitás kiépítésére, 
ami csak átmenetileg működik. Ezek méretét 
és helyét az igények felmérését követően úgy 
fogják kialakítani, hogy az a város lakóit a le-
hető legkisebb mértékben zavarja csak, de az 
infrastrukturális feltételek meglegyenek. 

Dallos Szilvia

Higgadtan kell  
készülni a bővítésre

8 n Paksi Hírnök, 2014. február 21.



Közel évtizedes hagyomá-
nya van annak, hogy a Paksi 
Rendőrkapitányság az ille-
tékességi területéhez tartozó 
roma kisebbségi önkormány-
zatokkal közös fórumon ér-
tékeli az együttműködés éves 
eredményeit. Pongó Ignác, a 
Németkéri Roma Nemzetisé-
gi Önkormányzat elnöke úgy 
emlékezett, a megyében itt ala-
kult ki először párbeszéd a felek 
között és ennek példájára szer-
veződött a többi is. Noha rend-
kívüli esemény eddig nem za-
varta meg az elmúlt időszakot, 
a roma vezető azt reméli, a 2014-
es választási év sem hoz semmi 
olyan változást, ami felborzolná 
a kedélyeket. Berki Attila, a Paksi 

Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke szerint a választási 
év idején az átfogó összegzésé a 
főszerep. Mint elmondta, a sze-
replők között sikerült kiépíteni 
a bizalmat, amelyre hosszútávon 
lehet építeni, de az együttmű-
ködés nagy eredménye, hogy a 
felmerülő konfliktusokat béké-
sen sikerül rendezni. Kuti István 
rendőrkapitány szerint a pár-
beszédnek és a folyamatos kap-
csolattartásnak is köszönhető, 
hogy rendben, zavargás nélkül 
lezajlott Németkéren az Új Ma-
gyar Gárda, a Betyársereg és a 
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági 
Mozgalom által tavaly szeptem-
berben szervezett demonstráció, 
amelyet egy halálos kimenetelű 

kocsmai támadás apropóján tar-
tottak a településen. A rendőrka-
pitány hangsúlyozta, az esemény 
nem a hatóság és a helyi lakosság 
konfliktusából eredt, egyértel-
műen politikai színezetet kapott, 
ezzel együtt sikerként könyvel-
hető el, hogy eseménytelenül, 
rendben lezajlott a rendezvény, 
aminek biztosítása a rendőrség 
feladata volt. Kuti István kihang-
súlyozta, a rendőrség nem tűri 
a megkülönböztetést, a jogsza-
bályok mentén haladva végzi 
munkáját, nyitott minden olyan 
megoldásra, amely előrébb viszi 
a hatékony együttműködést és 
alapelve, hogy aki a jog talajától 
elrugaszkodik, az viselje annak 
következményét.                      MD 

Az évek óta fennálló parkolási 
anomáliák miatt a város képvi-
selő-testülete 2009-ben megal-
kotta az időkorlátos parkolásról 
szóló rendeletét. Ennek értel-
mében a település frekventál-
tabb helyein 90 percben maxi-
malizálták a megállási időt. A 
rendszer bevált, a gépjárművel 
közlekedő polgárok megszok-
ták az új rendszert.  Lakossági 
igényként azonban többször 
felmerül a közterületi parkolók 
bérlési lehetősége is. – A téma 

téli időszakban, havazás után 
jelentkezik hatványozottan. 
Vannak olyan polgárok, akik 
veszik a fáradságot és ellapátol-
ják a parkolóból a havat, és van-
nak, akik nem veszik a fáradsá-
got, viszont szívesen beállnak 
az eltisztított helyre. Az önkor-
mányzat ettől függetlenül nem 
tervezi magánszemélyek részére 
a közterületi parkolók bérlésé-
nek lehetőségét, erre nincs jog-
szabályi lehetőség – fogalma-
zott dr. Blazsek Balázs címzetes 

főjegyző. A város köztisztasági 
rendelete ugyan szabályozza az 
ingatlanok előtti utca- és járda-
szakaszok tisztításának rendjét, 
de a parkolókét nem, ezért a 
téma időközönként napirendre 
kerül. – Alapvetően kulturális 
kérdés, hogy a lakóközösség 
tagjai megbeszéljék ezt – tette 
hozzá a hivatalvezető. A társas-
házaknál így a szokásjog, és az 
íratlan szabályok betartása ma-
rad a mérvadó a jövőben is.

efgé

A kapcsolat alapja a párbeszéd

Nem lehet parkolót bérelni

Idén is keresik 
a legszebb  
virágos házakat
Az „Együtt a parlagfű ellen” 
Alapítvány idén is meghirdeti 
lakossági virágosítási versenyét 
két fordulóban, tavaszi és nyári 
zsűrizéssel az alábbi kategóriák-
ban: legszebb virágos kertes ház, 
legszebb virágos lépcsőház, leg-
szebb virágos utca. Az alapítvány 
felhívja a résztvevők figyelmét, 
hogy a zsűri csak a közterületről 
belátható, tiszta, virágos, gyom-
mentes kerteket tudja értékelni. 
A versenyben nevezési lap kitöl-
tésével lehet részt venni, amely 
megtalálható az alapítvány szék-
helyén az Atomfitt Centrum-
ban, illetve kérhető e-mailben a 
parlagfu@t-online.hu címen.

A szerkesztőség nagy örömére 
szolgál, hogy olvasóink nagy része 
nemcsak várja, de elvárja a kéthe-
tente megjelenő Paksi Hírnök ér-
kezését. Garantáltan kézhez kap-
hatja a város lapját: mindössze a 
postaköltségért cserébe a postalá-
dájába kézbesítjük kedvenc helyi 
újságját. Csupán annyit kell ten-
nie, hogy befárad a Dózsa György 
út 51-53. szám alatt található szer-
kesztőségbe és gyártásvezető kol-
légánknál befizeti az éves díjat. Ez 
jelenleg 3000 forint.

Házhoz 
megyünk!
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Sok olyan dolog van, amit a 
nők szeretnek halogatni. Ilyen 
például a takarítás, mosógép-
kipakolás, vasalás, porszívózás, 
ablaktisztítás, de gyakorlatilag 
bármilyen házimunkát ide lehet 
sorolni. Ha van gyerek, óvodá-
ba vagy iskolába kell vinni, ha 
nincs, a kutyát kell megsétál-
tatni. Munkába rohanni, onnan 
a gyerekért, majd bevásárolni, 
főzni, tanulni, játszóterezni, für-
detni és beájulni az ágyba, hogy 
aztán másnap kezdődjön az 
egész elölről. Egészen a hétvé-
géig, amikor azt pótoljuk, ami-
re hét közben nem jutott idő. A 
napi rutin ugyan nem kophat ki 
az életünkből, de kétségtelen, 
hogy mára számos kényelmi 
szolgáltatással vásárolhatunk 
időt magunknak. Hiszen egy 
modern szolgáltatástól ma már 
joggal várható, hogy könnyebbé, 
egyszerűbbé és kényelmesebbé 
tegye az életet. E sorok olvasói 
között is biztosan sokan voltak 
már úgy, hogy a munka után 
fáradtan hazaérve azt látták, a 
lakásban teljesen eluralkodott 
a káosz. Aki alapvetően szereti 
a rendet, gyors tűzoltást végez, 
de mindenki arra vágyik, hogy 
a bomba robbantotta lakás tisz-
tán és rendezetten várja délután, 
különösebb bíbelődés nélkül. 

Ma már nem mondhatjuk, hogy 
ezeknek a problémáknak a ke-
zelése megfizethetetlen luxus, 
mondja Zsigmond Kornélia, 
aki szerint egyre nő az igény a 
komplex feladatokat ellátó ház-
tartási alkalmazott iránt. Több 
mint hétéves szakmai tapaszta-
lattal állítja, a bejárónő esetében 
bizalmi pozícióról van szó – leg-
főbb erénye, hogy csendes és ta-
pintatos, nem zavarja a családot, 
a háttérben tud maradni, min-
dent észrevétlenül végez. Nem 
titkolja vagy szégyelli, mivel 
foglalkozik, büszke rá, ha bizal-
mukba fogadják, ha olyan csa-
lád háztartásának a karmestere 
lehet, ahol a sokasodó teendők 
mellett így elegendő idő juthat 
egymásra vagy a vállalkozás-
ra. Jóllehet kényszerhelyzetben 
mindenki ért a házimunkához, 
a feladatra mégsem alkalmas 
akárki, ezért is van, hogy az el-
foglalt családok mellett Kornélia 
is gyakran jár egyedülálló fér-
fiakhoz, akik a vasalást vagy a 
nagytakarítást szívesen bízzák 
értő kezekre. Az igényt a gyor-
suló élet hozta meg, véli a bejá-
rónő, aki elmondta, a megbízó 
és az alkalmazott legtöbbször 
ajánlások útján talál egymásra. 
Kizárólag így kapott eddig meg-
bízást, éppen a munka bizalmi 

jellege miatt, hiszen a megren-
delő nemcsak a házába, az éle-
tébe is betekintést enged. Ezzel 
együtt szó sincs nagyzolásról, 
mondja Kornélia. Az árat be-
folyásolja az elvégzendő mun-
ka mennyisége és az ingatlan 
mérete, de a takarítás költsége 
általában kettő- és hatezer fo-
rint között marad, az évente 
egyszeri, kétszeri nagytakarítás 
pedig tízezer forinttól kezdődik. 
Egy háztartási alkalmazottak 
kiszervezésével foglalkozó cég 
szerint mostanság a takarítónők 
órabére 1000-2000 forint kö-
rül mozog: ez azt jelenti, hogy 
egy átlagos 60-70 m²-es lakást 
három-négy óra alatt tesznek 
rendbe, ami a legjobb esetben 
3000, legrosszabb esetben 8000 
forint. 
– Ez a szolgáltatás egyáltalán 
nem luxus, a középosztály szá-
mára már megfizethető, havi 
párezer forintos kiadás, de mi-
vel ezzel a legtöbben nincsenek 
tisztában, nagyon rossz a meg-
ítélése azoknak, akik ezt igény-
be veszik – mondja interjúala-
nyunk, aki éppen ezért neve 
elhallgatását kérte. Mint meséli, 
hetente-kéthetente két-három-
ezer forintért bízza bejárónőre 
a vasalást, takarítást, de saját 
baráti társasága is tett már rá 

megjegyzést, leesik-e a gyűrű az 
ujjáról. Nem erről van szó, teszi 
hozzá, de ennyi pénzért vétek a 
szaladó lakás után futni. 
Scharer Katalin ezzel szemben 
úgy véli, hétköznapi embernek 
nincs arra pénze, hogy a napi 
robotot átadja másnak, így azt 
kénytelen maga elvégezni. Hoz-
záteszi, ha megtehetné, se adná ki 
a munkát a kezéből, mivel szereti 
a precizitást és idegenkedik attól 
az érzéstől, hogy egy vadidegent 
kerülgessen a házában. Csupán a 
többkilónyi vasalnivalót ruházná 
át másra. Éppen erre az igényre 
épít Kiss Alex vállalkozása is. A 
kétgyermekes anyuka talán saját 
bőrén érezve jutott arra a dön-
tésre, kihasználja a piaci rést, és 
a városközpontban vasalásszol-
gáltatást vállal. Ipari gépekkel tü-
körsimára vasalva, külön csoma-
golva, hajtogatva kaphatja vissza 
a megrendelő a ruháit, esetleg 
megjavíttathatja elszakadt, ked-
venc ruhadarabjait, felvarrathatja 
a nadrág szárát, mindezt expressz 
szolgáltatás keretein belül, 1, 24 
vagy 48 óra alatt. A szolgáltatás 
ára a budapesti töredéke, mondja 
Kiss Alex – a vasalás árát kilós ár-
ban mérik, ennek díja 890 forint, 
ami nagyjából négy-öt ingnek 
vagy pólónak felel meg. 

(Folytatás a 11. oldalon)

Időt vásárolhatunk
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(Folytatás a 10. oldalról)
A pár hónapja indított vállalko-
zás iránt kellő érdeklődés mu-
tatkozik, visszajáró vendégek is 
vannak, mondja a tulajdonos. 
Az előbbiek mellett millió kényel-
mi szolgáltatás van, ami mára 
megkönnyítheti a hétköznapokat. 
A klasszikus mintákat lassan felül-
írja az élet, ennek egyik jelensége 
az is, hogy egyre kevesebben főz-
nek otthon. A menüztetőhelyek 
gombamód szaporodtak Pakson 
is, legtöbbjüknél már 800 forint-
ból jóllakhatunk. Előnyük, hogy 
napról napra gazdag választékot 
kínálnak, igaz, abban az eset-
ben, ha magunk főzünk, egy 
füst alatt több étkezésre való is 
megvan. A menüzés mellett ma 
már nem ritka az sem, ha valaki 
a kertrendezéshez, a téli tüzelő 
összehasogatásához vagy gyer-
meke felügyeletéhez segítséget 
vesz igénybe, de a legjellemzőbb 
talán, hogy autónk tisztítását bíz-
zuk szakértő kezekre. A gépkocsi 
külső és belső takarítása már pár 
ezer forintból megvan, de ha vala-
ki teljes kozmetikát akar, általában 
az sem lépi túl a húszezer forintos 
költséget. Hogy ezeket a szol-
gáltatásokat igénybe vesszük-e, 
nemcsak a pénztárcánk szabja 
meg. Mindenki számára más a 
fontossági sorrend, én például 
megvárom, amíg az eső lemossa a 
négykerekűmet. 

Matus Dóra

Már az első igényfelmérés al-
kalmával megbizonyosodha-
tott Mácsai Zoltán arról, hogy 
nem csupán saját, hanem kö-
zös álmokat valósítana meg a 
ZAM létrehozásával. A mo-
zaikszó, azaz a Zenei Alkotó-
műhely rövidítése hiánypótló 
kezdeményezéssel kecsegtet az 
élőzenét kedvelők és művelők 
számára, ugyanis Pakson nem 
volt még dedikált próbaterem. 
– Helyi zenekarként mindig is 
szükségét éreztük egy próbára 
alkalmas, bérelhető helynek, 
ahol nem zavarnánk senkit. A 
garázs, mint egyedüli lehető-
ség, kedves a szívünknek, de 
nem hangszigetelt, télen-nyá-
ron nem komfortos. A paksi 
alkotóműhely egyszerre nyúj-
tana alkalmas teret a zenekari 
próbáknak és adna alkalmat 
hangfelvételek rögzítésére is. 
Egy-egy dal, próba vagy bemu-
tatkozó anyag megörökítésére 
bárkinek lehetősége nyílna, aki 
nyomot szeretne hagyni tevé-
kenységéről, ecsetelte a ZAM 
ötletgazdája. A koncepció be-
mutatóját húsz érdeklődő rész-

vételével a paksi ipari parkban 
található inkubátorház egyik 
előadótermébe szervezte Zol-
tán, amelyet a leendő helyszín, 
egy ugyanitt található csarnok-
rész megtekintése követett. A 
kezdeményezést jelenleg egy 
14 oldalas tanulmány foglalja 
össze, de készült már logó és 
webdizájn is, emellett pedig 
egyeztetés folyik hangtechnikai 
oktatókkal, hangmérnökökkel, 
óraadókkal, belsőépítésszel 
és gazdasági tanácsadóval is. 
Zoltán – aki polgári foglalko-
zását tekintve az atomerőmű 
rendszertechnikai osztályának 
irányítástechnikai vezető mér-
nöke – lapunknak elmondta, az 
inkubátorházban kiváló adott-
ságú helyszínre lelt, hiszen ka-
merával megfigyelt, sorompó-
val védett, akadálymentesített 
helyről van szó, és a csarnokrész 
közel száz négyzetméteres terü-
lete akár több művészeti ágnak 
adhatna otthont: alkalmas lehet 
hangszer- és hangtechnikai be-
mutatók, workshopok, művész-
találkozók, klubesemények, 
magánképzések és foglalkozá-

sok megtartására is. Ezekkel 
akár a hét minden napján ér-
tékes tartalommal megtölthető. 
A hely megálmodója gyermek-
kora óta a zene és a művészetek 
szerelmese, ha minden adott a 
starthoz, mielőbb megnyitná a 
hiánypótló alkotóműhelyt. Je-
lenleg az üzleti terv befejezésén 
dolgozik, amit támogatók kere-
sése követ azt is remélve, hogy 
a város a kultúra mecénásaként 
pártolja a kezdeményezést. 

-md-

Egy új, a növények víz- és táp-
anyagfelvételét, valamint a 
gyökérzet levegőztetését segítő 
eljárással ismerkedtek a paksi 
kertbarátok idei első közös téli 
estjükön. A szervezet előadásso-
rozata márciusban folytatódik, 
idén is három alkalomra várják 
az érdeklődőket. 
Tízéves kutatás eredménye a 
gyökéritató, melynek haszná-
ról és eredményeiről a feltaláló, 
Endrődi László tájékoztatta a 
Paksi Kertbarátok Egyesületé-
nek tagjait. A szarvacskatészta 
alakú, ásványi anyagok őrle-
ményéből készült csövecske 
többféle segítséget is biztosít a 
növények fejlődéséhez: vizet 

tárol, levegőztet és a tápanyag-
utánpótlás biztosítására is kivá-
ló. – Ennek az összhatásnak kö-
szönhetően tulajdonképpen egy 
lakóparkot építünk ki a gombák, 
baktériumok számára a gyö-
kérkörnyezetben, így a növény 
energiát takarít meg és nagyobb 
hajtásokat, leveleket hoz – fog-
lalta össze az előadó. 
A kertbarátok idén is több téli 
estét szerveznek, igazodva a 
tagság érdeklődéséhez; Ger-
zson László biztosan itt lesz 
márciusban, tudtuk meg el-
nöküktől.  Nemcsak az év eleji 
előadássorozat hagyomány a 
kertbarátok életében, egyéb jól 
bevált rendezvényeik szervezé-

se is elindult már. Pupp József-
né, a szervezet vezetője arról 
tájékoztatott, hogy 2014-ben a 
kertészeti kiállítások helyett in-
kább kirándulni indulnak több 
alkalommal is, hogy hazai arbo-
rétumokban és tanösvényeken 
járva szerezzenek új kertészeti 
ismereteket. A Nyitott kertek 
program előkészítését is elkezd-
te már az egyesület, várják a 
csatlakozni szándékozókat, és 
idén is lesz Tök jó nap, valamint 
adventi gyertyagyújtás a kertba-
rátok szervezésében. Emellett a 
város szabadtéri nagyrendezvé-
nyein a színpaddíszítés feladatát 
idén is szívesen vállalják, tette 
hozzá Pupp Józsefné.              -dal-

Zenei alkotóműhelyt tervez

Arborétumokat járnak 
idén a kertbarátok
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Sikeresek a Paksi Pákolitz Ist-
ván Városi Könyvtár legújabb 
kezdeményezései, amelyeknek 
egyike igen sejtelmes mottót 
kapott: vakrandira csábította 
olvasóit az intézmény. Eleinte 
a férfiak bizonyultak bátrabb-
nak, aztán a hölgyek is neki-
bátorodtak. Még mielőtt bárki 

másra gondolna, arról van szó, 
hogy a könyvtár munkatársai 
kiválasztottak néhány tucat-
nyi egészségüggyel, lélektannal 
kapcsolatos kötetet, szépirodal-
mi műveket, krimiket, roman-
tikus olvasmányokat, ezeket 
becsomagolták, és az olvasók 
csak kikölcsönzés után, otthon 

tudták meg, mit is rejt a cso-
mag. A felkínált könyvek het-
ven százaléka „gazdára talált”. 
A visszajelzések is jók voltak. 
Pumerscheinné Bedekovity 
Zóra könyvtárigazgató azt 
mondta, akadt olyan férfi olva-
só, aki örömmel osztotta meg 
velük, hogy a könyv, ami vélet-

lenszerűen került hozzá, olyan 
volt, mintha róla szólt volna.
A könyvtárigazgató arról is 
beszámolt, hogy a könyves 
 vak  randi mellett, amit más 
könyvtárak ötlete nyomán in-
dítottak, csatlakoztak a nem-
zetközi könyvajándék naphoz 
is. Ennek célja, hogy minden 
gyerek kaphasson könyvet. Az 
akció során 57 kötet, meseköny-
vek, ifjúsági regények, ismeret-
terjesztő művek gyűltek össze. 
Ezeket átadták a Nagycsaládo-
sok Egyesülete Paksi Csoportjá-
nak  abban a reményben, hogy 
rászorulókhoz kerülnek. 
Pumerscheinné Bedekovity Zóra 
kiemelte, minden eszközt meg-
ragadnak az olvasás és a könyv-
tár népszerűsítésére a jövőben 
is. E téren is a sokszínűségre tö-
rekszenek, igyekeznek különféle 
korosztályokat megcélozni. A 
Szombat’s például kifejezetten fi-
ataloknak szól. Ennek keretében 
Krasznai Tamás karatemester 
vendégeskedett náluk minap, s 
tartott előadást az önvédelemről.

Vida Tünde

Játékos tudomány, a fizika csodái címmel interaktív kiállítás volt a Csengey Dénes Kulturális Központ Nagykiállítójában. A tárlat 
szervezői nyolc éve járják az országot, eddig mintegy 250 településen mutatták be a különleges eszközöket. Ezt követően Pirisáné Nagy 
Katalin viseletkészítő népi iparművész kiállítása nyílt meg a Nagykiállítóban.

Vakrandi a könyvtárban
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Helyszínben és programele-
mekben is lesznek változások 
a városi nagyrendezvényeken 
2014-ben. Az éves program-
kalendárium összeállt, online 
rendezvénynaptár formájában 
már megtalálható a város hon-
lapján. 

Január elejétől várták a jelzéseket 
a civilszervezetektől és a paksi 
intézményektől a Városházán, 
hogy idén is elkészüljön az a 
programnaptár, amely megmu-
tatja a polgárok és szervezők 

számára is, hogy mikor, hova 
várják az érdeklődőket Pakson. 
A rendezvénykalendárium már 
elérhető a város honlapján online 
naptár formájában. Több mint 
száz rendezvény időpontja sora-
kozik a www.paks.hu oldalon, a 
ballagásoktól az alapítványi bá-
lokon át a nagyrendezvényekig 
minden jelentősebb paksi prog-
ram. A kisebbekről, melyek nem 
szerepelnek a sorban, személye-
sen vagy telefonon a Városhá-
zán kérhető felvilágosítás Czink 
Dóra turisztikai referenstől. 

A városi nagyrendezvények 
száma nem változik 2014-ben, 
helyszínben és programele-
mekben viszont vannak mó-
dosulások. A hagyományos, 
szezont nyitó halászléfőző 
verseny és családi nap idén 
május 17-én lesz, a program 
egy új kezdeményezésnek, az 
UltramarAtomnak is lehető-
séget biztosít. A rendezvényt 
ezért  és a vízi színpad felújítása 
miatt új helyszínen, a Táncsics 
parkban bonyolítják. A gyer-
meknap, az országos sillerfesz-

tivál és a vele egy időben tartott 
német nemzetiségi nap helyszí-
nében nem várható módosulás, 
a dunakömlődi falunap, később 
a szüreti nap, az augusztus 19-
20-i városi rendezvénysorozat, 
a Kenyér-, hal- és borünnep 
az Atomfutással, valamint az 
adventi vásár is csak program-
elemeiben újul meg. Az online 
naptár mellett a postaládák-
ba eljuttatott kiadványokból 
is tájékozódhatnak idén is a 
nagyrendezvények részletes 
programjáról.                       -dal-

A Paksi Hétszínvirág Óvoda 
egyik óvodása lett a Zöld szív hú-
szezredik tagja. A Hétszínvirág 
éppen húsz éve csatlakozott az 
ifjúsági természetvédő mozga-
lomhoz, amely 1989-ben alakult 
Pomázon. Az egyesület – fenn-
állása alatt – környezeti nevelő 
mozgalommá nőtte ki magát, 
aminek célja a gyermekek és 
fiatalok környezeti szemlélet-
formálása, természetszeretetre, 
környezetvédelemre nevelése. 
Tagjai kilenc országban dolgoz-
nak és létszámuk mára elérte a 
húszezret, éppen egy paksi óvo-
dással.

A téltemetés régi népszokását 
elevenítették fel a Paksi II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Isko-
lában (képünkön). A gyerekek 
által készített kiszebábot a téren 
felállítva érte utol a végzete: a 
betegséget és rosszat jelképező, 
menyecskének öltöztetett szal-
mabáb a máglyán végezte.
A Paksi Napsugár Óvoda 
dunakömlődi tagóvodájában 
a szülőket és nagyszülőket kö-
zös kézműves délutánra várták, 
ahol a központi téma nem is 
lehetett más, mint a télűzés; az 
óvodai farsangnak pedig a falu-
ház adott helyett.
Rendhagyó farsangi helyszínt 
választott a Paksi Bezerédj Ál-
talános Iskola és Kollégium: 
mókás, játékos vízi vetélkedőre 
várták a város általános isko-
lásait. A második alkalommal 
szervezett vízi farsangon a há-
zigazda Bezerédj csapata telje-
sítette legeredményesebben a 
játékos feladatokat.
A Munkácsy úti óvoda is a tél 
búcsúztatására készül: február 
28-án 10.30-kor minden érdek-
lődőt várnak kereplővel és más 
zajkeltő eszközzel a kiszebáb el-
úsztatására a Dunán, a bárkánál.

Körvonalazódnak 
a város nagyrendezvényei

Paksi lett  
a húsz ezredik

Temetik 
a telet

Vagyonőrök részére 
kötelező képzés és 

vizsga Pakson! 
Időpont: 

2014. március 16. 8.00.

Vizsga feltétele a tandíj 
befizetése március 6-ig. 
További információ és 

jelentkezés:
06-70/3319-661

www.kabinetedu.hu
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Gólyabeszélgetések címmel az 
egészségmegőrzés és a váran-
dósság témájával kapcsolatos 
ingyenes programsorozatba 
kezdett a Gólyahír Egészség-
centrum. A több mint két éve 
működő, klubszerű foglalko-
zásokkal, kismamatornával és 
szülésfelkészítéssel foglalkozó 
intézmény először indít ingye-
nes előadásokat kéthavonta 
más-más témában. Február 27-én 
aktuálisan a felső légúti megbete-
gedések kezelése és megelőzése 
lesz a fókuszban, de a tervek 
szerint szó lesz még idén egye-
bek mellett az őssejt levételéről, 

a változókorról, valamint az 
étkezés megreformálásáról is, 
mondta el Adorjánné Knábel 
Tünde szervező. Az egészség-
centrum vezetője hozzátette, 
azokra a hiánypótlónak minő-
sülő foglalkozásokra, amelyekre 
az alapellátás és hagyományos 
rendelés alatt nincs idő, egy-
re nagyobb igény van, hiszen a 
kismamákban rengeteg kérdés 
merül fel, ráadásul az elmúlt 
időszak intézkedései már kimu-
tathatóan is ösztönzik a család-
alapítást. Bár bébibummról nem 
beszélhetünk, a gyermekvállalá-
si kedv alapvetően megnőtt az 

utóbbi időben, véli a szülésznő, 
aki fontos változásnak tartja a 
magyar szabályozásban nyáron 
bekövetkező változásokat is. A 
nyugat-európai országok több-
ségéhez hasonlóan hazánkban 
is önálló terhesgondozást vállal-
hatnak a szülésznők. Egy 2005-
ös uniós irányelv alapján a szü-
lésznőknek már korábban meg 
kellett volna adni ezt a jogot, 
aszerint ugyanis a „tagállamok 
biztosítják, hogy a szülésznők-
nek módjuk legyen” e tevé-
kenység folytatására. A magyar 
rendelkezés szerint a szülésznői 
terhesgondozásra akkor nyílik 

lehetőség, ha az első vizsgálatok 
alapján előreláthatólag problé-
mamentes lesz a várandósság, 
valamint ha a szülésznő főisko-
lán szerezte szakképesítését, il-
letve emelt szintű vagy felsőfokú 
szakképesítése van. Ugyanakkor 
a feladat alapellátásban továbbra 
is a védőnőké marad. A hagyo-
mányos rendelés mellett vendég-
előadókkal, egészségmegőrző 
és várandóssággal kapcsolatos 
témákban térítésmentesen nyit 
teret a további konzultációra a 
Gólyabeszélgetések programso-
rozat, amelyre előzetes bejelent-
kezés szükséges.         Matus Dóra

Nem csodálkoznék, ha egyszer arról cikkez-
hetnénk, hogy nagy nemzetközi világcégek 
érdeklődnek a paksi illetőségű Orgován Jó-
zsef találmánya iránt, aki fiatal feltalálóként 
már húszévesen is szép sikereket tudhat ma-
gáénak. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Ala-
pítvány egykori díjazottja talán harmadik-
negyedik osztályos korában rakta össze első, 
három-négy alkatrészes áramkörét, ötödik 
osztályosként pedig már első erősítőjét mu-
tatta be. Mondják, hogy a kivételes tehetség 
korán megmutatkozik, az ifjú zsenik már 
tizenéves diákként olyan innovatív ötletek-
kel állnak elő, hogy a feltalálói versenyek szi-
gorú zsűritagjai is a csodájukra járnak. Igaz 
ez Orgován Józsefre is, aki az Energetikai 

Szakközépiskola egykori diákjaként 11. évfo-
lyamban az EKG továbbfejlesztett mobil vál-
tozatával még a Google különdíját is elnyerte, 
és látogatást tehetett a keresőcég zürichi köz-
pontjában. – Lehetőségem nyílt betekintést 
nyerni az ottani mérnökök és informatiku-
sok munkájába. Az a látogatás életem egyik 
leginspirálóbb élménye volt – mondja az ifjú 
géniuszpalánta. Találmánya a páciens testére 
helyezve minden 30 másodpercben felveszi 
az illető EKG-görbéjét, ezeken számításokat 
végez, majd probléma esetén vagy a beteg 
kérésére GSM-hálózaton keresztül eljuttat-
ja egy központba, ahol orvos dönti el, hogy 
szükség van-e beavatkozásra. A mentők ki-
szállását nagyban segíti, hogy nemcsak a be-
teg személyes adatai, kórtörténete és aktuális 
EKG-lelete áll rendelkezésre, hanem az aktu-
ális GPS-koordinátái is. A díjazott pályamű, a 
MobilEKG elnevezésű rendszer, ha az eddigi 
legkiforrottabb is, nem az első találmánya Jó-
zsefnek. 
– Az első dolog, amit építettem, emlékszem, 
még úgy 9-10 éves koromban készült: egy 
bontott számítógép-ventilátort kötöttem 
össze egy kapcsolón keresztül egy 9 V-os 
elemmel. Úgy hatodik osztályos korom-
ban pedig elkészült az első saját tervezé-
sű és kivitelezésű nyomtatott áramköröm 
fotolitográfiai eljárással, de forrasztópákát 
körülbelül negyedikes korom óta fogok a 
kezemben mindennap – újságolta a tehet-
séges fiatal. Az, hogy műszaki beállítottsá-
gú, valószínűleg annak is köszönhető, hogy 

édesapja révén sokat volt gépek között, aki 
gépészmérnökként egyedi járműtervezés-
sel foglalkozott. Vele együtt készítette el a 
győztes elektrokardiográf alapötletéül szol-
gáló eszközt, egy nagyon érzékeny erősítőt, 
amellyel tisztán hallhatóak voltak a szívhan-
gok egy mikrofon segítségével. 
Egy oldal is kevés lenne felsorolni, hány 
versenyen ért el kiemelkedő eredményt 
középiskolai tanulmányai alatt. Az ESZI 
egykori elektrotechnika-elektronika szakos 
tanulója a Mikola Sándor-tehetségkutatón, 
az országos műszaki tanulmányi versenyen 
és a Simonyi Károly nevével fémjelzett 
megmérettetésen is sikerrel vette az aka-
dályokat Manzinger József, Weisz János, 
Csanádi Zoltán, illetve Nagyné Lakos Má-
ria iránymutatásának köszönhetően. Mint 
kiemelte, az iskolában folyó szellemi mun-
ka a szakmai eredmények eléréséhez és a 
Budapesti Műszaki Egyetemre való sikeres 
felvételihez is kiváló alapot adott. Noha az 
egyetem mellett kevesebb ideje jut a talál-
mányokkal foglalkozni, József mindig újabb 
és újabb ötleteken töri a fejét. Úgy gondolja, 
az elektronika az egyik legdinamikusabban 
fejlődő műszaki diszciplína, így akik ezen 
a tudományterületen jártasak, azoknak ko-
moly lehetőségek nyílnak a munkaerőpia-
con. József mind a kutatás-fejlesztés, mind 
az üzemeltetés területén elhelyezkedne, és 
szívesen dolgozna a szekszárdi-paksi térség-
ben, mivel az atomerőműben folyó szakmai 
munka mindig is lenyűgözte.                     MD 

Díjaztuk őket

Lehetőséget lát az iparban

Szülésznők is vállalhatnak terhesgondozást
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Jó napot, mi újság?

Csapó Ágnes
Tanítóként kezdte pályafutását 
Csapó Ágnes, az önkormányzat 
városmarketing-referense. Sokan 
ma is pedagógusként ismerik, 
ami hallatlanul jó érzés számára. 
– Még most is a szívem csücske 
– mondja eredeti hivatásáról. A 
két dolgot egyébként nem tartja 
egymástól távolinak, most is van-
nak olyan feladatok, ahol az isme-
reteit kamatoztathatja, mert egy 
pedagógusnak is fontos eszköze a 
kommunikáció.
Pályát valójában kényszerűségből 
váltott, amikor nem kapott inspi-
ráló feladatot, és úgy érezte, lépnie 
kell. Elment a Budapesti Kommu-
nikációs Főiskolára, ahol üzleti 
kommunikációt tanult. Városmar-
ketingről itt hallott először. Már 
akkor nagyon érdekesnek találta, 
így nem csoda, hogy a gödöllői 
Szent István Egyetem gazdálko-
dás szakán, ahol marketing szak-
irányon szerzett diplomát, már a 
figyelme középpontjában volt ez 
a téma. – Akkor már tudatosan 
próbáltam a tanultakat lefordítani 
Paksra, készültem arra, hogy mit 
lehet kamatoztatni a városomban 
abból, amit megtanultam. 

Mint fogalmazott, 2011-ben nagy 
lehetőség nyílt meg előtte, amikor 
elkészíthette a városmarketing-
koncepciót, ami egy széles körben 
egyeztetett városi alapdokumen-
tum. Ehhez volt megfelelő közeg 
és fogadókészség. Most pedig van 
egy csapat a végrehajtására Tell 
Edit alpolgármester vezetésével. 
Mint Ágnes elmondta, ez a kon-
cepció több mint a hasonló tanul-
mányok, mert nemcsak a szak-
irodalomra szorítkozik, hanem 
szinte kézikönyv-részletességgel 
fogalmazza meg a feladatokat, 
az ahhoz szükséges szereplőket, 
erőforrásokat. A cél, hogy a várost 
„pozícionálják”, és az annak meg-
felelő kommunikációt markáns 
arculati megjelenítéssel felépít-
sék. S hogy miként pozícionálták 
a várost? Csapó Ágnes szerint, 
ha ma valaki azt mondja, Paks, 
mindenki az atomerőműre gon-
dol.  Persze az atomerőmű ad egy 
biztonságot, magas életminősé-
get, de ez a közel húszezres város 
sokkal többet tud. Mint vázolta, 
különböző üzenetekre bontották 
ezt a sokszínűséget. Így születtek 
meg a „Paks, a kultúra mecénása”, 

a „tiszta és egészséges”, a „sportos” 
város üzenetek, arra alapozva, 
hogy ápoltak a közterületek, 60 
hektárnyi a zöldfelület, gyönyörű 
Duna-part van itt, modern ren-
delő, amely mellett hamarosan 
átadják a gyógyászati központot, 
világ- és Európa-bajnok spor-
tolók, gazdag kulturális kínálat 
– sorolja. – Elfogultság nélkül 
mondom, hogy ez egy kisváros 
nagyvárosi lehetőségekkel – ösz-
szegzi. Szemmel láthatóan élvezi 
a munkáját, amit szóban meg is 
erősít. Azt mondja, jó helyzetben 
van, hiszen, amit el kell adnia, iga-
zán jó portéka. 
Az iskola, majd a magánszféra 
után, a hivatali közeg sem okoz 
számára problémát, hiszen mun-
kája nem klasszikus, íróasztalhoz 
kötött irodai feladat, hanem sok-
rétű, mindig más. A koncepció 
megvalósítása egy szisztematikus 
munka azzal együtt, hogy amit 
megalkottak, nem kőbe vésett 
dolog. Függ a gazdasági, politikai 
helyzettől, a döntéshozók szán-
dékától. Ágnes ebben a tekintet-
ben is szerencsésnek érzi magát, 
hiszen érzi a fogadókészséget a 

városvezetés részéről. A kitartó 
munka mellé ugyanis elengedhe-
tetlen, hogy legyenek olyan embe-
rek, akik egyetértenek azzal, hogy 
erre érdemes áldozni, még ha a 
hozadéka csupán hosszú távon 
érezhető. Cél, hogy eljussanak az 
üzenetek az emberekhez, tudják 
meg, hogy Paks több mint atom-
város. Ezt az üzenetet nemcsak a 
külvilágnak szeretnék tolmácsol-
ni, hanem a helyben élőknek is, 
hogy bennük is erősítsék a kötő-
dést, azaz ennek a munkának kö-
zösségépítő szerepe is van.  A napi 
feladatokat illetően a közeljövőben 
nem készül „nagy durranásra” a 
városmarketing-referens, az üte-
mezett feladatokat végzi, az iskolai 
beiratkozást segítő kézikönyvön 
dolgozik, illetve előkészíti, szervezi 
a március 15-i városi rendezvényt.
Szabadidejében – ha teheti – 
sportol,  jógázik, konditerembe 
jár, angoltudását igyekszik el-
mélyíteni. A nyelvtanulást, más 
kultúrák megismerését nagyon 
fontosnak tartja, gyerekeinél is 
szorgalmazza. – Nagyon sok 
minden érdekel. Nálunk ez csa-
ládi vonás – árulja el.                 -vt-
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Sportos famíliák

Somodi család
A Somodi név generációk óta 
ismerősen cseng a labdarúgás és 
a kosárlabda sportágakban Pak-
son: Somodi András az ’50-es 
években a Paksi Kinizsi Sportkör 
futballistája, később edzője, majd 
két fia: Béla és András is kiváló 
játékos volt. Utóbbi karrierje is 
a Fehérvári úton kezdődött, de 
hamar felfigyeltek tehetségére 
Szekszárdon, így ifjúkorában, 17 
évesen már a megyeszékhelyen 
az NB II-es bajnokságban rúg-
ta a labdát. 1974-től sorkatonai 
szolgálatát is itt töltötte, ahogy 
mondja nevetve: „13 évet voltam 
katona.” 1977-ben megnősült, 
’79-ben Andrással, ’83-ban Csa-
bával bővült a sportos família. 
1987-ben testvére invitálására 
– aki akkor az Atomerőmű SE 
intézője volt – hazatért és a piros-
kék klubban folytatta pályafutá-
sát az NB III-as bajnokságban. 
Több sikeres szezon után karrier-
je utolsó állomása ugyan a Györ-
köny volt, de a civil élet ekkor 

már nagyobb hangsúlyt kapott, 
az aktív sportolás után a paksi 
atomerőműben helyezkedett el, 
de intézőként még mindig szol-
gálta az ASE-t. 
– Nagyon sokat köszönhetek a 
labdarúgásnak. Bejártam Ma-
gyarországot és külföldre is elke-
rültem. Nem voltam technikás 
játékos, de mindig lehetett rám 
számítani, a sérülések is elke-
rültek – mondja Somodi And-
rás. Közben fiai cseperedtek, és 
látszott, egyikük sem az „ott-
honülő” fajtából való. András 
és Csaba is kacérkodott ugyan a 
labdarúgással, de végül a kosár-
labda lett a befutó. A mini baj-
nokság után a serdülő, majd az 
ifjúsági következett András éle-
tében, végigjárta tehát a szamár-
létrát az Atomerőmű SE igazolt 
sportolójaként. Pályafutásában 
a nagy áttörés elmaradt, a felnőtt 
csapatba nem sikerült bekerül-
nie. – A klub akkor egyre pro-
fesszionálisabb lett, már külföldi 

játékosokat is igazolt. Nem kese-
regtem emiatt, tisztában voltam 
a képességeimmel, az NB II-ben 
Szekszárdon és Bonyhádon pat-
togtattam tovább. Emellett fo-
lyamatosan képeztem magam, 
és különböző tanulmányokat 
folytattam – idézi fel András, 
aki nem szakadt el az Atomerő-
mű SE-től. Előbb statisztikus-
ként, majd intézőként, jelenleg 
pedig technikai vezetőként és 
utánpótlásedzőként láthatjuk a 
négyszeres bajnok, négyszeres 
Magyar Kupa-győztes csapat 
szakmai stábjában. 
Csaba futballkapusként kezd-
te, kajak-kenuval folytatta, de a 
társaság miatt a kosárlabdát vá-
lasztotta. A korosztályos együt-
tesek után karrierje NB I-es 
felnőtt bajnoki és kupagyőzel-
mekben csúcsosodott ki. – Aki 
közelebbről látja a profi sportot, 
tudja, hogy mi jár ezzel, milyen 
esélyei vannak. A legnagyob-
baknál kiegészítő ember voltam. 

A képességeimet és a profi spor-
tolói életet mérlegre tettem, és 
megbizonyosodtam arról, hogy 
nem ez lesz a jövőm – fogalmaz. 
Egy idő után már tudatosan 
készült a civil életre, szeretett 
sportága megmaradt hobbinak, 
gépészmérnöki diplomát szer-
zett, jelenleg a paksi atomerőmű 
üzemirányítási osztályán blokk-
ügyeletesként dolgozik. 
Az interjú végén természete-
sen a legifjabb Somodiakról is 
értekezünk. András nagyobbik 
fia, Andris hatéves, a sportok 
terén „mindenevő”. A kiseb-
bik fiú, Barnabás lapszámunk 
megjelenésének időpontjában 
19 napos. Csaba kislánya, a 16 
hónapos Jázmin a riport alatt 
András papa házában rendület-
lenül tekézett és egy-egy sikeres 
gurítás után boldogan tapsolt. 
Nem meglepő, hogy egy sportos 
família tagjainak izgő-mozgó 
csemetéi vannak. Pár év, és talán 
már róluk is írhatunk.    Faller G.
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Paksi halászcsárda
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vállalja  

rendezvények szervezését akár 150 főig. Családi ünnepségek, keresztelő,  
ballagás, lakodalom, vállalati ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Egész évben választékos étlappal, széles kínálattal, udvarias kiszolgálással  
és menüfőzéssel várjuk kedves vendégeinket,  

igény esetén ingyenes ételkiszállítást vállalunk.

Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu

Érem nélkül tértek haza Pécsről
Az előzetes esélylatolgatások alapján ASE–
Szolnoki Olaj KK-döntőt várt a kosárlab-
daszakma és a szurkolók döntő többsége a 
pécsi Magyar Kupa nyolcas döntőjében. A 
háromnapos sorozat végén a paksi csapat a 
Szolnok, a Sopron és a Kecskemét mögött a 
negyedik helyet szerezte meg. Az idei kiírás-
ban az előző évektől  eltérően négy helyett 
nyolc csapat lépett parkettre a Lauber Dezső 
Sportcsarnokban.
Nagy küzdelmet hozott a Körmend elleni 
első mérkőzés, többször is ellépett a vasi 
gárda, nem tudta rákényszeríteni ellenfelére 
megszokott játékát az Atomerőmű csapata. 
Kiélezett végjátékban, feszült hangulatban 
végül a higgadtabb fél nyerte az összecsa-
pást. ASE–Egis Körmend: 72-71. A másik 
párban a Sopron 78-73-ra győzte le a Kapos-
várt, így másnap a hűség városa ellen kellett 
kiharcolni a döntőbe jutást Körtélyesiéknek.
Jól indult a mérkőzés, a második negyed köze-
pén már 15 ponttal is vezettek Kovács Ákosék, 
akkor úgy tűnt, gond nélkül hozzák a győ-

zelmet. A Sopron azonban zónavédekezésre 
váltott, amitől megtorpant az ASE lendülete 
és a félidőre felzárkózott 34-26-ra a kék-fehér 
csapat. A harmadik negyedben tovább csök-
kent az előny, sok volt a hiba, nem sikerültek a 
befejezések. Három perccel a vége előtt egyen-
lített az SKC, majd a vezetést is átvette az egyre 
jobban fáradó paksi csapattal szemben. A vég-
játékban már nem sikerült újítani, a döntő he-
lyett a bronzmeccs következett a harmadik na-
pon. (A másik ágon az első körben a Szolnok 
88-61-re verte a Jászberényt, a  Kecskemét pe-
dig 81-63-ra az Alba Fehérvár együttesét. Az 
elődöntőben a Szolnok 64-53 nyert a három 
kulcsemberét nélkülöző Kecskemét ellen.) 
A harmadik helyért vívott mérkőzésen az első 
félidőben még tartotta a lépést az Atomerőmű, 
de a sérülésből felépült, három meghatározó 
játékossal kiegészült Ivkovics-legénység beda-
rálta az elfáradó paksi csapatot és ezzel meg-
szerezte a bronzérmet. KTE-Duna Aszfalt–
ASE: 85-63. A döntőben a Szolnoki Olaj KK 
70-68-ra nyert a Sopron KC ellen.      Kovács J.

A kupadöntő után a csapat veze-
tőedzője, csapatkapitánya és já-
tékosai értékelték az eredményt:
Braniszlav Dzunics vezető-
edző: – Az első két meccs egy 
labdán múlott: az elsőn a mi ja-
vunkra, a másodikon az ellenfél 
javára. A bronzmérkőzés egy 
picit kínos volt, lehetett látni, 
hogy elfogytunk frissességgel, 
koncentráltsággal. Nem sike-
rült a gyors játékunkat játszani. 
Nem hiszem, hogy ennek a fá-
radtság az oka, persze az is igaz, 
hogy voltak hibáink, s emellett 
a felkészülésünket sok sérülés 
is hátráltatta. Az alapszakasz 
hátralévő meccsein alapvetően 
jobb játékot várok, szeretnénk 
visszatérni arra az útra, ami jel-
lemző volt ránk az ősszel. Leg-
fontosabb, hogy feljavuljunk. 
Gazdagabbak vagyunk egy ta-
pasztalattal.

Körtélyesi Gergely csapat-
kapitány: – Nem a lebonyolítási 
rendszerrel volt problémánk, 
hiszen felkészültünk, hogy há-
rom nap alatt három meccset 
kell játszanunk. Kicsit fásult 
volt a társaság, néhány kulcsjá-
tékosunk az év eleje óta sérült, 
páran sérülten játszanak, és ez 
meglátszik az edzések minősé-
gén és a mérkőzéseken nyújtott 
teljesítményünkön is. A pécsi 
szereplés nem motiváció kér-
dése volt – mindennap edzünk, 
kicsit fáradtabban mozgunk, 
nincs meg az eddigi lendület, 
robbanékonyság. Új energiákat 
kell aktivizálni, még keressük 
a módját, hogy ezt miképpen 
lehet. Kell egy kis kosárlabdán 
kívüli élet is ahhoz, hogy a to-
vábbiak jól alakuljanak. Az alap-
szakasz után rögtön kezdődik a 
középszakasz, ami számunkra 

élet-halál kérdése és nem szeret-
nénk ilyen állapotban nekiállni.
Szabó Zsolt: – Negyedikek 
lettünk, úgy gondolom, hogy 
nem ezt vártuk el magunktól. A 
döntőbe jutás volt a kitűzött cél, 
de ez nem sikerült, és ezt én és 
a csapat is negatívan éljük meg. 
Sajnos mérkőzés közben na-
gyon sokszor belealszunk vagy 
beleszürkülünk, úgy érzem, 
nem elég harapós a csapat mos-
tanában. Ez annak is köszönhe-
tő, hogy nem annyira éhezünk a 
kosárlabdára, az utóbbi időben 
rengeteg időt töltünk a csar-
nokban és dolgozunk. Sokszor 
a meccs végén azon kapjuk ma-
gunkat, hogy gond van és pró-
bálunk visszajönni. Jó lenne az 
alapszakaszbeli első helyünket 
a középszakaszban is megőrizni. 
Kovács Ákos: – Jó volt az el-
gondolás, hogy nagyobb sza-

bású torna keretében dőljön el 
a kupa sorsa, nem is ezzel volt 
probléma. Két szoros meccset 
játszottunk a Körmend és a 
Sopron ellen. Az elődöntő min-
denképpen nyerhető lett volna, 
ha jobban összpontosítunk, a 
döntőbe kerülünk, hiszen soká-
ig nekünk állt a meccs. A tornán 
látszott, hogy kiegyensúlyozott 
az élmezőny, az első 6-7 csapat 
közül szinte bárki odaérhet a 
dobogós helyekre, úgyhogy a 
középszakaszban nagy lesz a 
harc. Ha az első vagy második 
helyen tudunk végezni a rá-
játszásra, akkor a végén is ott 
lehetünk. Ha a sérültek meg-
gyógyulnak, rendezni tudjuk a 
sorainkat és vissza tudunk térni 
ahhoz a játékhoz, amit az ősszel 
nyújtottunk. Ez mindenképpen 
kell ahhoz, hogy az élmezőny-
ben maradjunk.
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Ők a megye legjobbjai

Csúcsrangadót játszott hazai pályán az Atomerőmű SE az Aquaprofit Nagykanizsa ellen a hato-
dik fordulóból előrehozott mérkőzésen. A második helyezett otthonába látogatott a listavezető, mely-
nek tavaly 54 mérkőzésből álló győzelmi szériáját szakította meg az ASE csapata. Ezúttal nem sikerült 
a bravúr, bár a rangadón szoros mérkőzések után dőltek el a partik. Berkes Ferenc ugyan legyőzte 
riválisát, de Perunovics, Ács és Dudás is vereséget szenvedett, így 7,5–4,5-re kikapott az Atomerőmű 
SE. A másnapi megyei derbin vigasztalódtak a piros-kékek, a Decs csapatát 10,5-1,5-re legyőzte az 
ASE. Az együttes így három fordulóval a vége előtt 6,5 ponttal leszakadva az első helytől, de 10 ponttal 
megelőzve a harmadik helyezett Pénzügyőrt a tabella második helyén áll. Az atomosok legközelebb 
március 23-án Zalaegerszegen vendégszerepelnek.                                                                      Faller Gábor

A Tolna Megyei Önkormányzat 
és a Tolna Megyei Sportszövet-
ségek Szövetsége Szekszárdon, 
a Vármegyeháza dísztermében 
rendezte meg a Tolna Megye 
Legjobb Sportolója 2013 díját-
adó ünnepségét. Az eseményen 
26 sportág 61 sportolóját és 43 
edzőjét díjazták kimagasló 2013. 
évi sporteredményéért.
A világversenyeken 2013. év-
ben I-VI. helyezést elért Tolna 
megyei sportolók között el-
ismerésben részesült az ASE 

cselgáncsozói közül Pupp Réka, 
Bor Barna és Csoknyai Lász-
ló. A Celőke Mezőföldi Íjász 
Egyesület három versenyzője: 
Kerekes Szilveszter, Kovács Gá-
bor Zsigmond és Makai Róbert. 
Az ASE kajak-kenu szakosz-
tályából Kiszli Vanda, Boros 
Gergely, Pupp Noémi, Koleszár 
Zoltán és Török Márk Aurél. A 
Paksi SE ökölvívója: Horváth 
Patrik, az Atomerőmű Rádió-
amatőr Sportklub versenyzője: 
Nemcsek Károly.  

Tolna megye sportágankénti leg-
jobbjai között található az ASE 
kosárlabdázója: Kovács Ákos, 
a Paksi SE labdarúgója: Fiola 
Attila, az ASE sakkozója: Ber-
kes Ferenc, a Paksi SE tájfutója: 
Sima Tamás, az ASE tekézője: 
Sztanóné Körösztös Lívia, a De-
meter Egyesület Paks termé-
szetjárói: Jakab Éva és Mihályi 
Zsolt, valamint a Paksi Twirling 
és Botforgató Kulturális- és 
Sportegyesület versenyzője: Frast 
Krisztina.                                  -joko-

Megváltozott az MVM-Paks 
labdarúgócsapat Pécsi MFC el-
leni idegenbeli Ligakupa-mér-
kőzésének időpontja. Cser tői 
Aurél együttese február 22-én 
16 órakor lép pályára, a vissza-
vágót március 4-én 13 órakor 
rendezik a Fehérvári úti sta-
dionban.  Az OTP Bank Liga 
tavaszi sorozata február 28-án 
kezdődik, a mérkőzés a Puskás 
Akadémia FC ellen Székesfe-
hérváron lesz. Az MVM-Paks 
téli felkészüléséről bővebben 
következő lapszámunkban ol-
vashatnak.

Körvonalazódnak az erőviszo-
nyok a városi kispályás terem-
labdarúgó-torna alapszaka-
szának végéhez közeledve. A 
tizenöt csapatos tornát torony-
magasan a korábbi többször 
győztes és jelenlegi címvédő 
Kreszpark Rangers vezeti, az ül-
dözők között azonban komoly 
rivalizálás zajlik. A felsőházi 
rájátszást érő első öt pozícióba 
kerülésre a legnagyobb esélye 
az Ecolab-Diófa együttesének 
van, de az OVIT SE, az Atom 
Boys, a SportCult G.T., valamint 
az N plusz T is odaérhet a leg-
jobbak közé. A középcsoportba 
az említettek közül egy egylet 
biztosan bekerül, de a további 
sorrend egyelőre még itt is meg-
jósolhatatlan.  Hat további gárda 
igyekszik ugyanis a fennmaradó 
négy hely valamelyikére, szinte 
egyenlő eséllyel. A tabellán lej-
jebb haladva minden bizonnyal 
az alsóház tagja lesz a Tar és Tar 
Security,  a Budai-Hanol brg. és 
az Arany Ászok. Kijelenthető, 
az idei kispályás teremlabdarú-
gó torna minden eddiginél na-
gyobb izgalmakat ígér az alap-
szakasz hátralévő fordulóira és 
az azt követő rájátszásra. A so-
rozat február 22-én folytatódik.

efgé

Február 28-án 
indul a szezon

Városi 
bajnokság
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T E M E T K E Z É S
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

TEIT
kalocsai látogatóközpont
(Szent István király út 35.)

nyitva tartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

Tisztelt Adózó!
Amennyiben a Tűzvirág Táncegyüttes to-
vábbi színvonalas tevékenységét támogat-
ni kívánja, úgy kérjük, hogy személyi jöve-
delemadó bevallásakor nyilatkozzon úgy, 
hogy adója 1%-át egyesületünknek ajánlja 
fel. A nyilatkozaton Önnek fel kell tüntetni a 
Tűzvirág Táncegyesület Paks elnevezést és 
az egyesület adószámát: 18850594-1-17.

Köszönjük támogatását!

A Vackor Autista és Fogyatékkal Élők Szü-
leinek Paksi Egyesülete kéri Önöket, hogy 
adójuk 1%-ával támogassák működésün-
ket, mellyel  a beteg gyermekek program-
jait tehetik változatossá.

Adószámunk: 18866111-1-17.
Köszönjük segítségüket 

és a tavalyi felajánlásokat!

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Fejtörést okozott az új törvény
Megnehezítette a Paksi Atom-
erőmű Horgászegyesület tag-
jai és vezetői dolgát a múlt év 
utolsó napjaiban megjelent, 
2014. január 1-jétől hatályos 
halgazdálkodási és halvédelmi 
törvény.  A törvény módosításai 
érintik többek között az állami 
horgászjegyeket, a fogási napló-
kat, de egyes halfajok kifogható 
méretét és napi kifogható meny-
nyiségét is.
Az új szabályozásra való problé-
mamentes átállás érdekében az 
állami horgászjegyek és fogási 
naplók érvényességét 2014. ja-
nuár 31-ig meghosszabbították. 
A fogási napló az állami hor-
gászjegyhez kapcsolt, halfogásra 
jogosító okmánnyá vált. A hor-
gászok a 2013. évi fogási nap-
lókat legkésőbb 2014. február 
28-ig kötelesek leadni annak a 
szervezetnek, amelynél a 2013. 
évi állami horgászjegyet kivál-
tották. 
Változott az őshonos, fogható 
halfajok tilalmi ideje, kifogható 
mérettartománya, darabszáma. 
Tilos január elsejétől a horogra 
kívülről akadt hal megtartása, 
a szabályosan kifogott, 30 cen-
timéternél nagyobb hal pedig 

csak leölve szállítható el a víz-
partról. A legalább negyven 
centiméteres csukából naponta 
hármat lehet kifogni, a fogassül-
lőből – ami legalább 30 centimé-
teres – ugyancsak napi három 
engedélyezett. Tilos pontyot fog-
ni május másodikától egészen a 
hónap végéig, a 30 centiméteres 
példányokból naponta hármat 
lehet kifogni. Ez csupán néhány 
példa a módosítások közül. An-
tal Lajos, a Paksi Atomerőmű 
Horgászegyesület elnöke azt 
mondja, a természetes vizek és 
telepített tavak között nem tesz 
különbséget az új törvény, csak 
napi korlátozást tartalmaz, havit, 
évest nem. Számukra összes-
ségében kedvezőtlen a hatása. 
Ráadásul a végrehajtási rende-
let 2013. december 29-én jelent 
meg, három nappal később pe-
dig életbe is lépett a halgazdál-
kodási és halvédelmi törvény, 
így nem volt idő felkészülni. 
Az egyesület, élve törvény adta 
jogaival, halászati főszakértői 
véleménnyel alátámasztott fel-
mentési kérelmet nyújtott be a 
megyei kormányhivatalhoz a fo-
gási szabályokra vonatkozóan. A 
horgászjegyek kiadását és a fogá-

si naplók leadását érintő változás 
az első hetekben szabályos ká-
oszt okozott az egyesületnél. Aki 
már leadta a fogási naplóját, azét 
lezárták, újranyitni nem lehetett, 
az új engedélyek kiadása pedig 
nem ment problémamentesen. 
Az első meghirdetett időpont-
ra nem kapták meg a szükséges 
dokumentumokat, a másodikon 
két órán át szünetelt az online 
rendszer működése. A február 
3-i jegykiadási napon végül a 
tagság több mint fele ki tudta vál-
tani a jegyét, akinek viszont nem 
sikerült, annak erre már csak feb-
ruár 19-én volt lehetősége.

Antal Lajos arról is beszámolt, 
hogy megtartották az éves be-
számolót, amelyre támogatói-
kat hívták meg. Az elmúlt év 
eredményes volt programok 
és versenyen való részvétel te-
kintetében is, illetve a fogási 
eredmények is jók voltak. Az 
őszi telepítésnek már nagyon jó 
visszhangja volt, mondta Antal 
Lajos. Hozzátette, hogy ügyeltek 
arra is, hogy kapitális példányok 
kerüljenek a tavakba, tudván, 
hogy sokak számára azok kifo-
gása nyújt maradandó horgász-
élményt.                      

Vida Tünde
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Eladó-kiadó ingatlanok
Pakson az Ősz utcában jó állapotú, 1907-ben épült 83 m2-es műem-
lék présház eladó. Irányár: 3,1 M Ft.

Eladó első emeleti téglaépítésű lakás Pakson, a Tolnai úton, a gim-
náziummal szemben. A lakás 51 m2-es 2 szobás, nagy konyhás, kü-
lön WC-s, kamrás ingatlan. Frissen felújított, kívül-belül, új műanyag 
nyílászárókkal, konyhával, burkolatokkal. Dupla fűtési lehetőség, gáz-
konvektorokkal és cserépkályhával. A ház kívülről szigetelt, zárt udvar 
játszótérrel, ahol a lakók parkolhatnak is. Irányár:12,8 M Ft

Németkéren 1546 m2-es területen 125 m2-es két és fél szobás, összkom-
fortos, gázfűtéses, családi ház, melléképülettel, garázzsal, szuterénnal 
eladó. Az 1500 m2-es területet, ami a Pozsonyi utcára nyílik, lehetséges 
építési telekként használni vagy külön megvásárolni. Irányár: 10,5 M Ft.

Pakson, a városközpontban, a Rákóczi utcában 4 szoba összkomfortos, 
gáz- és villanyfűtéses családi ház garázzsal eladó. Irányár: 18,3 M Ft

Pakson, az Öreghegy utcában tetőtér-beépítéses, 86 m2-es, 3 szoba, 
nappali, konyhás, gázkonvektoros, cserépkályhás, villanyfűtéses, ipari 
árammal ellátott ház 45 m2-es melléképülettel, 1000 m2-es telken, sok 
gyümölcsfával eladó. Irányár: 20,5 M Ft.

Pakson, a Bástya utcában 5 és félszobás összkomfortos családi ház szute-
rén, földszint, tetőtér, garázzsal + önálló kis házzal eladó. Irányár: 32 M Ft.

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

Napelemeket kap a  
Paksi Benedek Elek Óvoda
Napelemes rendszerek felszerelését kezdik el Paks öt intézmé-
nyében március elején, a megvalósításra európai uniós pályázaton 
nyert több mint 130 millió forintos támogatást az önkormányzat. 
A Paksi Benedek Elek Óvoda meg is kapta támogatói okiratát az Új 
Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatá-
si rendszeréhez benyújtott „Napelemes rendszer kiépítése a Paksi 
Benedek Elek Óvoda Tagintézményei részére” című pályázatára. 
Ennek értelmében 20.050.633 forintot nyert el az intézmény nap-
elemes rendszerek kiépítésére. Az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt kivitelezési határ-
ideje június 30.

Az intézmény tagóvodáiban január 30-án tartották a munkaterület-át-
adást. A kivitelezéssel megbízott Térvillszer Kft. négyhónapos határ-
idővel vállalta a teljesítést. Amint az időjárás engedi, elkezdik a rendsze-
rek felszerelését, ügyelve arra, hogy a gyermekintézményben lehetőség 
szerint a hétvégéken történjenek a zajjal járó szerelési munkák.

European Opent 
nyert Bor Barna

Felkészülési tornát 
rendezett a PKSE

Február közepén az ausztriai 
Oberwartban (Felsőőr) negy-
venegy ország 271 férfi dzsú-
dósa lépett tatamira, Magyar-
országot huszonkét versenyző 
képviselte. A népes delegáció-
ból csak két paksi versenyző: 
Cirjenics Miklós és Bor Barna 
örülhetett. A 100 kg-os súly-
csoportban Cirjenics a román 
Matei, majd a brazil Buzacarini 
ellen győzött, ezután az Egye-
sült Arab Emírségek-beli 
Remarenco ellen vitatható 
körülmények között vesz-
tett. A vigaszágon az osztrák 

Kronbergert ipponnal verte, 
így a harmadik helyért mér-
kőzhetett. A japán Takahasi a 
mérkőzés elején wazarit ért el 
ellene, így Cirjenics Miklós az 
ötödik helyen zárta a tornát.
Bor Barna a német Borkowskit 
és a román Nateát egyaránt 
ipponnal verte, majd az orosz 
Volkov ellen intésekkel nyert. 
A döntőben a kétszeres junior 
világbajnok japán Odzsitani 
Takesi ellen is ragyogóan har-
colt, harminchat másodperc 
eltelte után ipponnal győzött és 
megszerezte az aranyérmet.

Február 15-én egész napos ké-
zilabdagála helyszíne volt az 
ESZI Sportcsarnok. Délelőtt a 
serdülők – 1997-98-as szüle-
tésűek – mérkőzéseire került 
sor, a PKSE PakSuli csapata egy 
győzelemmel és két vereséggel 
zárta a négy együttes részvéte-
lével rendezett villámtornát.
Délután a felnőtteké volt a fősze-
rep, három jó iramú, ugyanakkor 
időnként edzőmérkőzést megha-

zudtolóan kemény, parázs hangu-
latú összecsapást láthatott a lelkes 
közönség. A Fejér megyei baj-
nokság éllovasa, a Rácalmás SE, 
a Bács-Kiskun megyei bajnoki ta-
bellán 2. helyen álló Kecel KC és a 
Paksi KSE mérkőzött egymással. 
A paksi csapat 23-17-re győzött 
a Kecel ellen, míg a Rácalmással 
szemben 33-31-re maradt alul. A 
harmadik mérkőzésen Kecel KC–
Rácalmás SE 21-29.


