Folyamatosan tervez, szervez, segít, ami nemcsak a munkahelyén, hanem a magánéletben is jellemző rá. – Jó napot, mi újság? – kérdeztük ezúttal az „Együtt a
parlagfű ellen” Alapítvány vezetőjétől, Sáhi Manuélától.
11. oldal
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Két paksi fiókban is
várjuk ügyfeleinket:
7030 Paks, Villany u. 4.
Telefon: 75/511-240

7030 Paks, Barátság u. 3.
Telefon: 75/510-216

A Gesztenyés úti parkolóban is folyik a munka.

Újabb utcák szépülnek meg
Újabb három utcában kezdődtek
burkolat-felújítási munkák és a
Csengey Dénes Kulturális Központ parkolójában is dolgoznak
a szakemberek. A korszerűsítésekre mintegy 140 millió forintot
különített el a képviselő-testület,
a kivitelezők kérik a környéken
élők és az arra járók türelmét.
Az aszfaltmarást követően 12
centiméteres új aszfaltréteggel
és szegélycserével újul meg a
Táncsics utca alsó, Duna felé eső
szakasza. A felújításáról, csakúgy,
mint az Imre, a Fenyves és a Gagarin utcában tervezett burko-

latkorszerűsítésről a költségvetés
elfogadásakor döntött a képviselő-testület. A Táncsics utca 16-tól
a hatos úti kereszteződésig tartó
mintegy 250 méteres útszakasz
felújítása 25 millió forintból valósul meg május 5-ig. A kivitelezésre a Placc Kft. kapott megbízást,
a cég szakemberei dolgoznak az
Imre utcában is, itt aszfaltot kap
a betonburkolat, szegélyépítés és
komplett vízvezetékcsere várható 33 millió forint értékben. A
munkálatok ideje alatt a lakóingatlanok megközelítése biztosított, a vízvezetékek cseréje okoz-

hat kisebb fennakadást, és az
aszfaltozás ideje alatt útlezárásra
is kell számítani.
A munkaterület-átadással március közepén megkezdődött a
Fenyves utca 7.–Gesztenyés utca
15. számú társasházak közötti
szakasz, illetve a Fenyves utca–
Gesztenyés utca közti összekötőút
burkolatának rekonstrukciója is.
Az érintett területen a társasházak
ivóvízbekötő vezetékeit is kicserélik, a beruházás értéke több mint
38 millió forint. A kivitelezés időtartama alatt, május 15-ig, az útszakaszon gépjárművel nem lehet

közlekedni, a parkolást a környező utcákban kell megoldani.
Az egyhetes bontási munkákat
követően már építenek a Csengey
Dénes Kulturális Központ parkolójában, ahol új aszfaltburkolat
kialakítására és a Gagarin utcai
járdaszakasz átépítésére kapott
megbízást a Swietelsky Magyarország Kft., ez a cég dolgozik a Fenyves utcában is. A 42 millió forintos
beruházás során a parkoló csak
részlegesen használható, az aszfaltozás alatt teljesen le is zárják. Az
építkezést május 25-i határidővel
vállalták az építők.
-dal-

Joghallgatók a városházán
Az atomerőmű tervezett bővítésével kapcsolatos városi feladatokról és a választásokhoz
kötődő közigazgatási mun-

káról tájékozódtak a pécsi tudományegyetemről
érkezett
joghallgatók Pakson. A közigazgatás-jogi diákkör tagjait
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dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző informálta a gyakorlati
munkáról.
Több mint tíz évre tekint vis�sza a Pécsi Janus Pannonius
Tudományegyetem jogi kara és
a paksi önkormányzat közötti
kapcsolat, együttműködésük
folyamatos és több területet
érint. Március végén 19 hallgató érkezett – a közigazgatásjogi diákkör tagjai –, hogy a
helyi igazgatásról szerezzenek
gyakorlati ismereteket. A találkozón két témában tartott
tájékoztatót dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző: a választási
eljárási szabályok érvényesítésének helyi gyakorlatáról és az
atomerőmű tervezett bővítésé-

vel kapcsolatos önkormányzati
teendőkről. Négy éve készült el
az a tanulmány, amely a városra váró feladatokat vizsgálja az
erőmű esetleges bővítése esetén.
Az anyag – mely a szolgáltatásoktól a lakásgazdálkodáson
és a munkahelyteremtésen át
a szabadidős lehetőségekig, az
egészségügyig és a városimázsig
mindent vizsgál – aktualizálása gőzerővel folyik. Amint
elkészül, a képviselő-testület
véleményezi – tájékoztatta a
hallgatókat dr. Blazsek Balázs.
A joghallgatók a választási törvény változása miatti gyakorlati teendőkről is információkat
kaptak a választási iroda háttérmunkáján keresztül.
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Igazgatói
pályázatok
Két paksi intézményvezetői állásra is pályázatot hirdetett az emberi erőforrások minisztere. A
Paksi Vak Bottyán Gimnázium és
a Paksi Bezerédj Általános Iskola
és Kollégium igazgatói székére
2014. április 18-ig lehet benyújtani a pályázatokat. Mindkettő
elbírálásáról a miniszter dönt
július 31-ig. Az állások legkorábban augusztus 1-jétől tölthetők
be. További információ a Paksi
Tankerületben kérhető a 75/795208-as telefonszámon. A kiírás
megtalálható a www.paks.hu oldalon is.

Keresik
a város borát
A Paksi Hegyközség és Paks Város Önkormányzata idén is meghirdeti hagyományos borversenyét. Ennek időpontja április
17. A bormintákat április 14-én
11 óráig adhatják le – bormintánként 500 forint nevezési díj
mellett – a Paksi Hegyközséghez
tartozó szőlőterülettel rendelkező termelők a Hősök tere 1. szám
alatt. A minősítéseken túl versengés folyik a Paks Város Bora
címért is. A borverseny záró rendezvénye, a vacsorával egybekötött eredményhirdetés április 18án 18 órától lesz a Prelátusban.

Kompmenetrend
A komp március 30-tól 7-től 12
óráig, majd 14-től 19 óráig közlekedik óránként. Igény esetén
különjáratot biztosítanak.

Dinamikusan fejlődő kereskedelmi
cég, megyénként három stabil
területi képviselőt vesz fel,
átlag feletti jövedelemmel.
A legjobbakat keressük, vagy akik
a legjobbak akarnak lenni!
Info: www.domusmed.hu
vagy 20/962-1130
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Lomtalanítás: idén másképp
Idén először kizárólag a szelektáltan kihelyezett hulladékot
szállítják el a lomtalanítás során,
az akció április 7-én indul. A
szolgáltató cég kéri, hogy reggel
6 órára tegyék ki a feleslegessé
vált holmikat, de csak a háztartásokba eljuttatott szórólapon is
megjelölt hulladékfajtákat.
Közel másfél éve üzemel az új
hulladékkezelő központ, azóta
gyűjtjük két edényzetben az újrahasznosítható és a kommunális
hulladékot. A lomtalanítási akció idén először az új rendszerhez igazítottan zajlik majd: így
csökkenthető csak még tovább a
lerakási illeték miatti költség és
növelhető a szelektált hulladék
értékesítéséből befolyó bevétel.

Lomnak kizárólag azon háztartásban keletkezett hulladékok
számítanak, amelyek a gyűjtőedényben méretüknél fogva nem
helyezhetők el. Lom például a bútor, linóleum, szőnyeg, nagyméretű karton vagy nagy mennyiségű újságpapír stb. A lomokat
anyaguk szerint szétválogatva, a
műanyag-, a fa- és a fémszármazékokat elkülönítetten kell egymás mellé kihelyezni a ház elé
az elszállításra megjelölt napon
reggel 6 óráig. Vannak olyan hulladékfajták, amelyek nem számítanak háztartási lomnak, ezért a
szolgáltató nem viheti el az akció
során. A veszélyes, elektromos és
elektronikai hulladékot csakúgy,
mint az építési törmeléket, to-

vábbra is ingyenesen fogadják a
hulladékkezelő központban, ha
azonban a lomtalanítás idején
teszik ki az utcára, az környezetszennyezésnek minősül és jelentős pénzbírsággal járhat. Emellett
a zöldhulladékot sem szállítják el
az akció során, annak kihelyezésére legközelebb húsvét után, április 22-én és 23-án lesz lehetőség.
A tisztított üveghulladékot pedig
továbbra is a gyűjtőszigetekre lehet kitenni. A lomtalanítási útvonalterv a háztartásokba eljuttatott
szórólapon és lapunk hasábjain is
olvasható. Az aláhúzással jelölt
lakótelepi utcákban a hulladékgyűjtő konténerek mellé kérik
kihelyezni a lomokat a megjelölt
gyűjtési napon.
-dal-

ÁPRILIS 7. (HÉTFŐ) PAKS
Árok utca • Árvíz utca • Báthory utca • Csónak utca • Dankó utca • Domb utca (Tolnai úttól Kishegyi útig) •
Dózsa György utca • Duna sor • Duna utca • Gábor Áron utca • Halász utca • Hattyú utca • Hegyhát utca •
Klapka György utca • Kodály Zoltán utca • Kosár utca • Kossuth utca • Kölesdi út • Sík sor • Sík utca • Sólyom Károly utca • Széchenyi tér • Szerviz út • Szent István tér • Szent János utca • Táncsics köz • Táncsics
utca • Tolnai út • Tulipán utca • Újtemplom utca • Vásár utca • Vasút utca • Villany utca • Vörösmarty utca
ÁPRILIS 8. (KEDD) PAKS
Ady Endre utca • Alkotmány utca • Alkotók útja • Babits Mihály utca • Barátság út • Bercsényi utca • Bocskai
utca • Búzavirág utca • Domb utca (Kishegyi úttól a Pollack Mihály utcáig) • Gagarin utca • Gyár utca • Hársfa
utca • Hősök tere • Jedlik Ányos utca • Kandó Kálmán utca • Katona József utca • Kisfaludy utca • Kishegyi
út • Kölcsey utca • Kurcz György utca (Kishegyi úttól a Pollack Mihály utcáig) • Liget utca • Nádor utca • Móra
Ferenc utca • Móricz Zsigmond utca • Neumann János utca • Nyárfa utca • Pollack Mihály utca (Építők útjától
lefelé) • Puskás Tivadar utca • Vadász utca • Vak Bottyán utca • Wiegner Jenő utca • Zápor utca
ÁPRILIS 9. (SZERDA) PAKS
Akác utca • Dobó István utca • Domb utca (Pollack Mihály utcától Györkönyi útig) • Dr. Novák Sándor utca •
Eötvös utca • Ezredvég utca • Fecske utca • Fehérvári út • Györkönyi utca • Hajnal utca • Híd utca • Hunyadi
utca • Ida utca • Ifjúság út • Kápolna utca • Kereszt utca • Kert utca • Keskeny utca • Kinizsi utca • Kornis
utca • Kurcsatov utca • Kurcz György utca (Pollack Mihály utcától a Györkönyi útig) • Lánc utca • Mátyás
király utca • Mező utca • Ősz utca • Pacsirta utca • Pál utca • Péter utca • Pollack Mihály utca 36–46. •
Rákóczi utca • Rosthy utca • Rózsa utca • Sárgödör tér • Sebestyén utca • Sport utca • Teller Ede utca • Temető utca • Toldi utca • Váci Mihály utca • Vásárhelyi utca • Völgy utca • Zöldfa utca • Zrínyi utca • Zsíros köz
ÁPRILIS 10. (CSÜTÖRTÖK) PAKS
Attila utca • Bajcsy-Zsilinszky utca • Bem utca • Csendes utca • Damjanich utca • Dr. Pongrácz Sándor
utca • Építők útja • Gesztenyés utca • Imre utca • Jámbor Pál utca • József Attila utca • Kalap utca
• Laktanya utca • Liliom utca • Május 1. utca • Mária utca • Retek utca • Sas utca • Szedres utca •
Szérűs utca • Szív utca • Templom utca • Virág utca • Vácika dűlő • Biritó • Csámpa • Ürgemező
ÁPRILIS 11. (PÉNTEK) PAKS
Anna utca • Arany János utca • Árnyas utca • Bástya utca • Csonka köz • Deák Ferenc utca • Dunaföldvári utca • Erkel Ferenc utca • Fenyves utca • Gárdonyi utca • Haladás utca • Hangya köz • Hegyalja
utca • Hidegvölgy utca • Jókai utca • Kálvária utca • Kilátó utca • Kömlődi utca • Könyök utca • Levendula utca • Munkácsy utca • Nyár utca • Öreghegy utca • Pákolitz utca • Petőfi utca • Rókus utca •
Szentháromság tér • Szőlőhegy utca • Tavasz utca • Tölgyfa utca • Üstökös utca • Vas köz
ÁPRILIS 14. (HÉTFŐ) DUNAKÖMLŐD
Árpád utca • Bartók utca • Béke utca • Csárda utca • Csokonai utca • Hegy utca • Radnóti utca •
Sánchegy utca • Szabadság utca
ÁPRILIS 15. (KEDD) CSERESZNYÉS, GYAPA

Hármas születésnapot ünnepeltek
Három szépkorú születésnapját
is ünnepelték az idősek otthonában. A legidősebb ünnepelt,
Bihari Ferencné 95. életévét
töltötte be. Bár Marika néninek nincsen gyermeke és a férje
már nem él, mégsem magányos.
Egyik testvére szintén az otthon
lakója, a másik Dunaújvárosban
él, hozzátartozóik őt is rendszeresen látogatják. Dolgos évtizedeket élt meg, gyermekkorától
a földeken dolgozott szüleivel,
majd a termelőszövetkezet megalakulása után is maradt a mezőgazdaságban. Pakson született,
itt nevelkedett és nagyon szereti
a várost. Az otthonban jól érzi
magát, vannak programok, sokat beszélgetnek, és ha szép az
idő, szívesen sétálgat az udvaron.
A kilencvenedik életévét betöltött Tumpek Jánosné is
Pakson nőtt fel. Terike néni
dunakömlődi származású, az
egykori Háziipari Szövetkezet

alapító tagja volt. Egy lánygyermeke van, aki Dunaszentgyörgyön él, és három unokája, akik
közül egy Pakson lakik, ketten
pedig Németországban. Mint
mondja, maga döntött úgy, hogy
beköltözik az otthonba, mert így
könnyebb neki és a családnak is.
Itt jól érzi magát, még mindig
szeret kötni, sokat olvas, és szívesen beszélget a lakótársakkal.
A legszebb születésnapi ajándék
számára az volt, hogy láthatta
egyetlen dédunokáját, Benedeket.
Mukli József szintén a kilencvenedik életévét töltötte be. Józsi
bácsi nyolc gyermek édesapja.
Két lánya közül az egyik Cseresznyésben, a másik Pakson él,
hat fia közül hármat elveszített, a
többiek Pakson, Dunaföldváron,
illetve Pusztahencsén élnek. Tizenhét unoka és négy dédunoka van a családban. Felesége 25
évvel ezelőtt hunyt el. Mielőtt

1956-ban
nyakcsigolyatörést
szenvedett, a mezőgazdaságban
dolgozott, utána több évtizeden
át volt mezőőr. Bár ma már nem
tud hódolni egykor volt kedvenc
elfoglaltságának, a vadászatnak,
soha nem unatkozik, több ismerőse is van az otthonban, és
családja is látogatja. A születés-

naposokat a családtagok, a lakótársak, az otthon munkatársai
és a Városi Nyugdíjasklub tagjai
házi ünnepségen köszöntötték.
A város és Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságait pedig
Hajdú János polgármester és Tell
Edit alpolgármester vitte el az
ünnepeltekhez.
-gyöngy-

Választás 2014

Garantálnák a nyugdíjak reálértékét

Folytatni szeretnék a megkezdett munkát, fogalmazott
Varga Mihály Pakson. A nemzetgazdasági miniszter arra
célzott, hogy sikerült leszorítaniuk az államadósságot,
emellett a foglalkoztatásban is
komoly eredményeket értek
el. – A célunk, hogy tovább

nőjön a munkavállalók száma
– mondta el a politikus a Csengey Dénes Kulturális Központ
színháztermében
megjelent
hallgatóságnak kiemelve, hogy
ugyan 22 éve nem voltak ilyen
jó értékek a foglalkoztatásban,
de a szintén tízmilliós Csehországban ötmillióan dolgoznak,

míg hazánkban négymillióan.
A nemzetgazdasági miniszter
Hirt Ferenc, a Fidesz-KDNP
paks-tamási körzetben induló
országgyűlési képviselőjelöltje meghívására érkezett váro
sunkba, ahol Bordács József, a
párt paksi elnöke is üdvözölte a
megjelenteket.
– Alapvető célunk, hogy lélekszámban is gyarapodjon a
nemzet – emelte ki a miniszter hangsúlyozva, hogy hazánk
lakossága minden évben egy
Szekszárd méretű település lakosságával lesz kevesebb. – A
családot vissza kell helyezni a
társadalmi megbecsülés középpontjába, segíteni kell a
gyermeket vállalókat – vázolta
a megoldást a demográfiai krízisre a politikus. Elmondta: a
probléma megoldására szolgál
többek közt a január elsejétől
bevezetett családi adókedvez-

mény és a kismamáknak járó
járulékkedvezmény is.
– 2010-ben garantáltuk, hogy a
nyugdíjak megőrzik az értéküket – tért át a nyugdíjasok helyzetére Varga Mihály kiemelve,
hogy az egyre csökkenő, illetve
megszűnő infláció immár nem
csökkenti a nyugdíjak reálértékét. A politikus bízik benne,
hogy a nyugdíjasok, akárcsak
tavaly, idén is növekvő reálértékű nyugdíjat kapnak majd.
Paksi látogatásán a nemzetgazdasági miniszter természetesen az erőműbővítésről is szót
ejtett. Kiemelte: a nukleáris
energia biztonságos és megbízható, ezért döntöttek a két
új blokk megépítéséről. Hozzátette: jó megállapodást kötöttek
az atomerőművet szállító orosz
féllel, amely ma világelső ebben
a technológiában.
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Atomerőmű

A TEIT nem vesz részt
a politikai csatározásban

Folytatva a hagyományt, ismét
új helyszínen, ezúttal Tengelicen tartott ülést a TEIT. A Társadalmi Ellenőrző Információs
és Településfejlesztési Társulás
szervezeti és működési szabályzatot alkotott ellenőrző bizottsága számára. Dr. Kereki Ferenc,

a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője
kifejtette, hogy nem változtak
az elvárások, csupán az eddigi
gyakorlatban alkalmazottakat
írásba foglalták, meghatározták, hogy egy ellenőrzést milyen
előkészítő tevékenységnek kell

Szállít
a Roszatom

Francia vendégek
Bátaapátiban

A Roszatom minden nemzetközi kötelezettségét teljesíti, az
esetleges Oroszország elleni gazdasági szankciók nem érintik a
korábbi szerződéseket, így a paksi atomerőmű bővítéséről szóló orosz–magyar kormányközi
megállapodást sem – közölte az
Atomenergiainfóval a Roszatom
állami konszern illetékese annak
kapcsán, hogy Szergej Kirijenko,
a társaság vezérigazgatója korábban nem zárta ki annak elvi
lehetőségét, hogy az Oroszország
elleni esetleges gazdasági szankciók érinthetik a vállalat egyes
nemzetközi szerződéseit.
6 n Paksi Hírnök, 2014. április 4.

Bátaapátiba látogatott a Francia Atomenergia Bizottság
(CEA) küldöttsége, hogy megtekintse a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló felszíni és
felszín alatti létesítményeit. A
delegációt dr. Kereki Ferenc,
az RHK Kft. ügyvezető igazgatója, Nős Bálint, a társaság
stratégiai és műszaki igazgatója, valamint Bertalan Csaba
telephelyvezető fogadta – számol be honlapján a társaság.
A vendégek először részletes
beszámolót kaptak a radioaktívhulladék-kezelés hazai gya-

megelőznie, milyen feltételeknek kell teljesülnie, illetve azt is,
hogy milyen tájékoztatási kötelezettséggel jár mindez. Hozzátette, az ellenőrző bizottság
tagjait felkészítik, hogy feladatuk ellátásához rendelkezzenek
a szükséges ismeretekkel. Arról

korlatáról és a társaság által
üzemeltetett létesítményekről.
Dr. Kereki Ferenc ügyvezető
az RHK Kft. szerepvállalásáról,
létesítményeiről beszélt. Szót
ejtett a jövőbeni tervekről is,
beleértve azt, hogy a nagy aktivitású, illetve hosszú felezési
idővel rendelkező hulladék
tárolásának megoldása is napirenden van, a kutatómunka a
Nyugat-Mecsekben folyik.
Ezt követően a technológiai épületet és a már üzemelő
tárolókamrát tekintették meg
immár Kovács Pál energia-

is beszélt, hogy cégük kommunikációs csoportjának munkájához jól illeszkedik a TEIT
tájékoztató tevékenysége, hiszen biztosítja számukra, hogy
könnyebben eljussanak üzeneteik a lakossághoz. Ennek a
munkának az eszközrendszerét idén megújítja, kibővíti a
TEIT. Az RHK Kft.-vel kötött
megállapodás alapján ebben
az évben négy kiadvánnyal
jelentkeznek majd, vázolta
Gáncs István, Tengelic polgármestere, a TEIT alelnöke.
Arról is tájékoztatott, hogy az
atomerőművel hasonló alapokon dolgoznak a továbbiakban
is. Szavai szerint most, hogy
politikai hadszíntérré vált az
atomerőmű, még inkább szükség van a higgadt, hiteles tájékoztatásra. A TEIT nem kíván
részt venni a politikai csatározásban, szögezte le. Arról is
beszámolt, hogy az év második
felére új arculattal, a mostaninál markánsabban szeretnének
megjelenni.
-vt-

ügyért felelős államtitkár társaságában.
Az RHK Kft. beszámolója szerint Bernard Bigot, a CEA elnöke az esemény végén azt mondta, hogy véleménye szerint az
RHK Kft.-nél a biztonságot és a
gazdaságosságot szem előtt tartó professzionális tevékenység
folyik, a magyar szakemberek
felkészültsége és a bátaapáti létesítmény pedig világszínvonalat képvisel. A delegáció ezután
Paksra utazott, hogy a paksi
atomerőműben folyó munkát is
megismerje.
Vida T.

Európa-szerte szenzáció a császárláb

Fotó: Szabó Antal
Kiemelt helyen, vezérleletként állították ki
Bonnban a még 2009-ben, a dunakömlődi
Sánc-hegy valamikori katonai táborának
feltárása során meglelt bronz császárszobortöredéket, amely az Imperium Romanum
bronzleleteit bemutató kiállítás fő eleme
lett a németországi Landesmuseumban. A
császárláb híre a régészeti feltárás óta bejárta egész Európát, most azonban többezres
nagyközönség ismerheti meg a leletet és Paks
nevét annak köszönhetően, hogy márciustól

egy évig egy nagy nemzetközi kiállításturnén vesz részt a különleges darab, mondta
el a Paksi Hírnöknek Váradyné Péterfi Zsuzsanna, a Paksi Városi Múzeum igazgatója.
A lelet egyedisége egyrészt abban rejlik,
hogy ilyen méretű bronz szobortöredék igen
ritkán kerül elő, mert a bronzszobrokat vagy
már a római korban, vagy a későbbi időkben
beolvasztották. Másrészt nem véletlenszerűen előkerült műtárgy, hanem szakszerű régészeti ásatás során került a felszínre. Ráadásul

a kivitelezése magas szintű, valószínűleg görög hagyományokon alapuló munka. A személyes találkozó egy 2013 óta zajló levelezés
eredményeként jöhetett létre, árulta el az
intézményvezető. Hozzátette, annak, hogy
a nagy értékű műkincs kiemelt darab lehet
a tárlaton, több hozadéka is van. A paksi
múzeum több, a bonni Landesmuseum által
készített szakkönyvvel gazdagodott, emellett
a német intézmény elvégzi a leleten azt a természettudományos vizsgálatot, anyagelemzést is, amelynek költségeit a paksi múzeum
nem tudná felvállalni.
A császárszobor-töredék 2009-es restaurálása is óriási összegeket emésztett fel,
ezek a vizsgálatok pedig hatalmas pénzbe
kerülnek, amit a nemzeti múzeum nagyságú tartományi intézmény meg tud finanszírozni, mondta el Váradyné Péterfi
Zsuzsanna. A részben Bonnban, részben
Berlinben elvégzendő elemzések eredményeit viszont közös publikáció formájában
fogja elkészíteni a Paksi Városi Múzeum és
a Landesmuseum. Ez a lelet további kutatása szempontjából is fontos lépés. A találkozón felvetődött a lehetősége annak is,
hogy amikor 2015-ben visszakerül Paksra
a műkincs, a bonni múzeum munkatársai
látogatást tesznek a helyi intézményben és
szóba került az is, hogy bemutatkoznának
a városban. A kiállításturnén több ezer
bronz szobortöredék vesz részt Európa
számos országából, a császárláb Magyarországról egyedüliként.
Matus Dóra

A víz világnapján
Mire használjuk a vizet, men�nyit kell fogyasztani belőle
naponta, hogyan óvhatjuk vízkészleteinket? Többek között
ezekre a kérdésekre kaptak
választ a Paksi Benedek Elek
Óvoda Hétszínvirág tagóvodájának nagycsoportosai, akik a
víz világnapja alkalmából látogattak el a Mezőföldi Regionális
Víziközmű Kft. Paksi Főmérnökségének Kölesdi úti telephelyére. A tagóvodában örömmel
fogadták a már hagyományos
lehetőséget, hiszen nevelési
programjukban kiemelt feladat
a környezeti nevelés. A zöldszíves ovisokat interaktív bemutatóval fogadták, ahol beszélgettek

a víz fontosságáról, kezeléséről,
útjáról a háztartásokig, de szó
esett arról is, hogyan kezelik a
szennyvizet. Az előadás után a
gyerekek megkóstolták a paksi
vizet, majd körbevezették őket
a vízműtelepen. A vendégeket
nem engedték el üres kézzel: tollat, kifestőt kaptak ajándékba.
A Mezőföldvíz Kft. a tájékoztatás, tudatformálás mellett nagy
hangsúlyt fektet munkavállalóinak motiválására is, ezért
a jubilálókat elismerésben részesíti a víz világnapján, amire
javadalmazási szabályzata is lehetőséget ad. Idén a víziközmű
szolgálatában eltöltött tíz, tizenöt, húsz, huszonöt, harminc,

harmincöt, illetve negyven év
után 24 munkavállaló kapott
jubileumi elismerést, közöttük
tizenhárom paksi, nyolc bonyhádi, két dunaföldvári és egy
százhalombattai kolléga. Legidősebbként a bonyhádi főmérnökség csatornaüzemi gépkezelőjét köszöntötték, aki negyven
évet dolgozott a víziközmű iparágban. Csapó Sándor ügyvezető
igazgató köszöntőjében kiemelte, hogy a víz az a kritikus élelmiszer, amelynek hétköznapi jelenléte olyan természetes, hogy
csak akkor vesszük észre, amikor éppen nincsen. Folyamatos
biztosítása szünet nélküli szolgálat eredménye, ami mögött

a kollégák felelős és szakszerű
munkavégzése áll. – Ebben a
szakmában akkor vagyunk jók,
ha a fogyasztók számára láthatatlanok maradunk és közben
a szolgáltatás folyamatossága
észrevétlenül természetes – fogalmazott.
Március 22-t az 1992-ben rendezett Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencia után
nyilvánította az ENSZ a víz világnapjává azzal a céllal, hogy
felhívja a figyelmet a víz életünkben betöltött kiemelten fontos
szerepére, környezetünk védelmére, ezzel a Föld vízkészletének
megóvására, ami felbecsülhetetlen érték.
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Paks volt
a házigazda
A matematikai tudományos
ismeretek terjesztését, a matematika népszerűsítését, a tehetséggondozást célozza a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
Kalmár László Matematikaversenye. Idén a Tolna megyei forduló egyik házigazdája a Paksi
Deák Ferenc Általános Iskola
volt, ahova összesen 21-en érkeztek, deákos diákok mellett a
Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolából. A budapesti döntőbe évfolyamonként a legjobb
teljesítményt nyújtókat hívják
meg. A döntő két feladatfordulóval kétnapos rendezvény lesz
május végén. A 43 éves múltra
visszatekintő verseny eleinte a
felső tagozatos általános iskolásoknak szólt, majd kiterjesztették
az alsós korosztályra is. A döntő
megvalósításában Kalmár László
professzor mint a TIT Matematikai Választmányának elnöke
haláláig közreműködött, 1977ben nevezték el róla a felmenő
rendszerű, háromfordulós megmérettetést.
-gyöngy-

Kiállítás
Itt jelentkezzen öt egyforma ember
címmel a magyar konceptuális
művészetet bemutató tárlat nyílt
a Paksi Képtárban, amelynek különlegessége, hogy egy meg nem
valósult kiállítást rekonstruál. Az
eredetileg 1983-84 táján a Magyar Nemzeti Galériába tervezett,
majd 1985-ben az akkori igazgató, Bereczky Loránd döntése miatt meg nem valósult tárlat most
a képtárban kapott helyet. A kiállításon láthatóak vázlatok, eredeti
művek, azok reprodukciói és sok
egyéb más mellett sokszorosított
művek verziói, dokumentumok,
didaktikus magyarázó tablók.
Jelentésparallaxis címmel nyílt
kiállítás a Hangárban. A tárlat
keretében a Kaos Camping elnevezésű formáció által szimultán
vetített, archív Super 8-as és 16
mm-es filmjein alapuló installációkat láthatja a közönség.
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Háromgenerációs
„vasutas család”
Gyermekkorában sokszor nézte a bolt kirakatában azt a ma
már nagyon egyszerűnek tűnő
vasutaskészletet, ami egy váltóáramú mozdonyból, három
személykocsiból és egy környi
alumíniumsínből állt, 33 mm-es
nyomtávval. Egy karácsonykor
aztán megtörtént a csoda, ott
volt a fenyőfa alatt a hőn áhított játék – így emlékszik vis�sza a kezdetekre Csipke András modellező, aki 1981 óta él
Pakson és az atomerőműből
ment nyugdíjba. Az említett
karácsony majd’ ötven évvel
ezelőtt volt, az első vasutasszett
akkoriban félhavi fizetésbe –
kb. 600 forintba – került. Nem
igazán lehetett azonban további
kiegészítőket kapni a „vonatozáshoz”, ezért Csipke András
édesapjával saját kezűleg állt
neki, és barkácsolt rengeteg dolgot: síneket, váltókat, darut. Az
ilyen gyerekkori közös munkák
során nagyon sok tapasztalatra
tett szert a szerszámok használatával és a különböző anyagok
alkalmazásával, megmunkálásával kapcsolatban. A műhely-

ben megtalálható volt a kör- és
szalagfűrész, abrichter, esztergapad, állványos fúrógép, továbbá
sok-sok kézi-, valamint elektromos szerszám.
Ahogy idővel nőtt a készlet, a
modellező megépítette a terepasztalhoz szükséges első vezérlőpultot. Sok segítséget kapott
kollégáitól, akiktől feleslegessé
vált készülékekből kiszerelt alkatrészeket kapott. A modellezők egyik legnagyobb gondja,
a helyhiány, Csipke Andrást is
elérte: a lakásból a tanyára került a terepasztal és a vasutas
állomány, majd családi házba
költözve az emeleten rakta ös�sze újra az elképzelését. Végül a
ház egy kisebb szobájában talált
végleges helyet a kilenc négyzetméteres asztalnak, mely felnőtt
fejjel is élvezetes, pazar látványt
nyújt.
A terepasztal képe különböző
szaklapokból, könyvekből, illetve a kiállításokon és a környezetében látott ötletekből, tapasztalatokból állt össze. Az építésnél
alapelv volt, hogy amit csak lehet, András saját maga készítsen.

A vágányrendszeren, a gördülőállományon és néhány NDK-s
épületen kívül mindent maga
rakott össze. A készlet jelenleg
kilenc mozdonyból, 27 teher- és
11 személyvagonból áll. A kb.
hatvanméternyi sín mellé kilenc
váltót, három kocsileakasztót,
valamint 24 fény- és alakjelzőt
épített be. A nyitott tehervagonokhoz a rakományt is a modellező készítette: van fa- és fűrészáru, fémcsövek, lemezek, szén,
sóder, kábeldob. Elsőre nem tűnik fel ugyan, de emberalakból is
vagy száz található a terepen. Az
épület- és térvilágításra beépített
mintegy 150 darab izzót, amihez
– ötletesen – többek között egy
szétszedett karácsonyfafüzért
vett alapanyagnak.
Mikor azt kérdem tőle, hogy
készen van-e már a munka, azt
feleli: – Nincs és soha nem is lesz
kész, mert az ember mindig talál
ki dolgokat. – Hozzáteszi: büszke arra, hogy az édesapjától kapott, a mindennapi életet megkönnyítő gyakorlatias örökséget
a „hobbija” által ő is tovább tudta
adni gyermekeinek.
Gyulai

Ingatlanok
értékbecslése, eladása

egy tizenkét éves tanulójuk gyógykezelésére gyűjtöttek a Paksi
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola gálaműsorán. Az esten minden
művészeti ág megjelent: voltak egyéni, csoportos, osztály- és évfolyamszintű produkciók, így a nézők betekintést nyerhettek az intézményben működő csoportok és szakkörök munkájába.
-kgyAppelshoffer János koreográfiája is szerepel a Honvéd
Táncszínház Napszédítő/Pávavariációk című új műsorában. A
Tűzvirág Táncegyüttes egykori
szólótáncosától megtudtuk, az
előadás első részében a szerelem
témájára felfűzve láthat a közönség folklór-összeállítást – közte az
általa készített somogyi koreográfiát –, a második részt pedig
Zsuráfszky Zoltán Páva-variációk
című műve alkotja.
fizetett politikai hirdetés

Megalakult
a karitász
Udvardy György pécsi megyéspüspök engedélyével immár hivatalosan is megalakult március
12-én a Katolikus Karitász paksi
csoportja. Munkájukat a paksi katolikus plébánia egyik csoportjaként fogják végezni. A tizennégy
önkéntes Pálmai Klárát választotta meg vezetőjének.

Paks–Cseresznyésben új, igényesen kialakított, szerkezetkész, 138 m2 nettó alapterületű,
családi ház, 4 szoba, nappali-étkezős, plusz 35 m2-es terasz, 29
m2-es garázs, közvetlen aszfaltozott út mellett eladó. Irányár:
24,9 Ft.
Pakson, az Ősz utcában jó állapotú, 1907-ben épült 83 m2-es
műemlék présház eladó. Irányár:
3,1 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,
frissen
felújított 86 m2-es, 3 szoba,
nappali, konyhás, gázkonvektoros, cserépkályhás, villanyfűtéses, ipari árammal ellátott
ház, 45 m2-es melléképülettel
1000 m2-es telken, sok gyü-

mölcsfával eladó. Irányár: 20,5
M Ft.
Pakson, az Ősz utcában 190 m2es présház, pince, első felén garázzsal eladó. Irányár: 3,85 M Ft.
Pakson, a Kossuth Lajos utcában
3 lakásos társasházban 58 m2-es
összkomfortos udvartéri lakás
+ 765 m2-es építési telek eladó.
Irányár: lakás 12,5 M Ft. Építési
telek: 5,5 M Ft.
Pakson, a Bástya utcában 5 és fél
szobás, összkomfortos családi
ház szuterén, földszint, tetőtér,
garázzsal + önálló kis házzal eladó. Irányár: 32 M Ft
Eladó első emeleti, téglaépítésű,
felújított, szigetelt, gázkonvektoros + cserépkályha, 51 m2-es
2 szobás, nagy konyhás, külön
WC-s, kamrás lakás Pakson, a
gimnáziummal szemben. Irányár: 12,8 M Ft.
Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos
Tel: 06-70/310-8374
E-mail: fonyolajos@freemail.hu

A megyében
elsőként
jelentkeztek
A gyerekeknek jó iskolára van
szükségük, egy iskola pedig attól
jó, hogy az ott dolgozó pedagógusok szakmailag felkészültek és
motiváltak. E gondolat jegyében
jelentkezett Tolna megyében
elsőként, Pakson pedig egyedüliként a Paksi Deák Ferenc
Általános Iskola a támogató
szaktanácsadó programba. Az új
köznevelési törvény előírja az iskolák külső pedagógiai-szakmai
ellenőrzését. Ez új szakmai kihívás az oktatási intézményeknek,
hiszen a tanfelügyeleti rendszer
1985-ös megszűnése óta nem
volt külső kontroll. Élve a lehetőséggel, a felkészülés részeként
jelentkezett a Paksi Deák Ferenc
Általános Iskola az önként vállalható támogató szaktanácsadó
programba, mondta el Puskásné Ömböli Mária igazgató. Az
alsó tagozaton négy tanító vállalta a részvételt, akikhez Antus
Györgyné, az Oktatáskutató és
Fejlesztő Intézet szaktanácsadója látogatott el. Mint elmondta,
kiváló szakmai és emberi kvalitásokkal rendelkező szakembereket ismert meg, akik tudatosan
terveznek és készülnek óráikra, szeretetteljesen tanítanak,
együttműködő, segítő légkört
alakítva ki az osztályközösségben. Minden gyermekre odafigyelve dolgoznak, ami a magas
osztálylétszámokat tekintve mintaértékű. A Deák iskolában intézményi szinten kívánják hasznosítani a tapasztalatokat, így azokat
a nevelőtestületi értekezleten is
megvitatták. A szaktanácsadói
program országos tapasztalatait az oktatáskutató intézetben
összegzik. A Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatásával megvalósuló projekt
segíti a felkészülést a pedagógus
életpályamodellhez kapcsolódó szakértői látogatásra, a részt
vevő pedagógusok visszajelzést
kapnak munkájukról, illetve folyamatos szakmai, módszertani
támogatást.
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Hetven éve házasok
A gyapai kápolnában tartotta az
esküvőjét Balogh Pál Madács Annával. Ahogy mesélik, az ifjabbik
Erdélyi uraság az egész násznépet
meghívta és a kastély verandáján fogadta. Azon, hogy hányan
is voltak, kissé elgondolkodnak.
Népes volt a vendégsereg, hiszen
Annus néniék kilencen voltak
testvérek, Pali bácsiék ketten.
Nem csoda, hogy megkopott az
emlék, éppen hetven esztendeje, hogy megesküdtek. Pali bácsi
Bölcskén született 1919 augusztusában, Gyapán nőtt fel, ahol
1925 júniusában Annus néni
született. Az esküvőt 1944. március 17-én tartották. Előbb helyben laktak, majd Paksra kerültek. A házat, ahol élnek, maguk
építették 1958-ban. Öt gyerekük,
tíz unokájuk, négy dédunokájuk
van. A munka nem volt idegen
számukra, sokat dolgoztak. Annus néni a tsz-ben, a földeken,
férje az ÁFÉSZ-nél mint rakodómunkás. Mellette szőlőt művelt.
Valójában nem túl régen hagyott
fel vele, alig több mint tíz éve még
minden munkát elvégzett. Ma
már inkább tévézgetnek, beszélgetnek, Annus néni imádkozik.
Örülnek, ha vendég jön a házhoz,
jó szívvel marasztalják. Annus
néni memóriája már nem a régi,
de szívesen felidézi múltjának
egy-egy momentumát. Régebben
férje is gyakran mesélt többek között a katonaságról, ami négy évig
tartott. Manapság már szűksza-

vúbb, és amikor előkerül a hetven
esztendeje készült esküvői fotó, az
is szóba kerül, hogy míg a mamának a hallása, addig neki a látása
kopott meg. Nem panaszkodnak,
pusztán tényként említik, hogy a
múló idő bizony nyomot hagyott
rajtuk…

Azt mondják, nem tudják, mi a
hosszú házasság titka. Az biztos,
hogy fiatalon is, később is összezördül az ember, ez egy házasságban természetes, de mindenkinek tudni kell engedni. Ehhez
pedig szeretetre és türelemre van
szükség.
Vida T.

Nem várt kiadások? Felújítás?
Átmeneti pénzhiány?

Lakossági ügyfeleink részére kínáljuk a felhasználási célhoz
nem kötött, forintban igényelhető „KOMBI” hitelünket.
Hitelösszeg:
100.000 Ft–10.000.000 Ft
Kamat mértéke: 3 havi BUBOR + 8%,
azaz jelenleg évi 10,68 %
lakossági bankszámlával rendelkező
ügyfeleink számára: 3 havi BUBOR + 6%,
azaz jelenleg évi 8,68 %
Futamidő: 1-15 év 		
Előtörlesztési díj: 0 Ft !
Hitelösszeg

Futamidő

Törlesztőrészlet
3 h. BUBOR+8%
esetén

THM%

100 000 Ft
500 000 Ft

3 év

3 270 Ft/hó

23,57

3 év

16 340 Ft/hó

1 000 000 Ft

14,38

5 év

21 670 Ft/hó

12,80

Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek. Bővebb
felvilágosításért kérjük forduljon kirendeltségeinkhez és
fiókjainkhoz, vagy hívja a 75/541-510 központi telefonszámot!
Dunaföldvár
és Vidéke
Takarékszövetkezet

Hitel előkészítési díj 1 millió Ft-ig 5 000 Ft; 1 millió Ft felett 3‰, de min. 5
000 Ft. Kezelési költség 1%. Egyenlegközlő díja 300 Ft/év, zárlati díj
500 Ft/év, amit a Takarékszövetkezet minden év végén egyszer számít fel,
mindaddig amíg az ügyfélnek az év utolsó munkanapján tartozása áll fenn.
1 millió Ft feletti kölcsönnél ingatlanfedezet is szükséges, ehhez kapcsolódó nem a Takarékszövetkezet részére megfizetendő egyéb költség: adó
és értékbizonyítvány, jelzálogbejegyzés. (3 millió Ft felett értékbecslést,
jelzálogbejegyzést és közokiratba foglalást is előír a Takarékszövetkezet!)

Konferencia
zárta a sikeres
programot

Jó napot, mi újság?

Sáhi Manuéla
Érzékeny az emberek problémái
iránt, érdekli a politika, a város
jelene és jövője. Bár nem itt született, nagyon szereti Paksot és
még soha nem gondolt arra,
hogy elköltözne innen. Sáhi
Manuéla 2005 óta ügyvezetője az „Együtt a parlagfű ellen”
Alapítványnak, folyamatosan
tervez, szervez, segít, ami nemcsak a munkahelyén, hanem a
magánéletében is jellemző rá.
A munkával kezdtük a beszélgetést, merthogy Sáhi Manuéla
mindennapjainak jelentős része
erről szól, sőt amikor otthon
van, akkor sem tudja igazán ajtón kívül hagyni munkahelyi
feladatait. Nem csoda, hiszen ha
csak az őszig tervezett alapítványi programokat tekintjük át,
látható, hogy bőven várja tennivaló őt és két kollégáját. Javában
zajlik az egész tanéven átívelő,
általános iskolák közötti Zöldalma vetélkedő, amelynek a héten értek soros állomásához, a
labdarúgótornához; április 9-én
osztják ki a tavaszi virágosításhoz a palántákat az összes paksi
általános iskolának és óvodának,
majd az utolsó állomás következik: a nyusziváró a sóbarlangban.
A program egyben búcsúzás is
a sóbarlangtól, de nem végleg,
csupán bő két hétre, ami alatt átköltöztetik az alapítvány jelenlegi

irodahelyiségébe. Az átalakítás
eredményeként a sóbarlang alapterülete a jelenlegi duplájára nő
és 10-12 ember befogadására lesz
alkalmas. A most rendelkezésre
álló sótéglakészlet közel ezer darabbal bővül, lesz a helyiségben
sóionizátor, valamint az igénynek eleget téve kialakítanak egy
három négyzetméter alapterületű sóhomokozót. Mindemellett
hamarosan megkezdik az idei
lakossági virágosítási verseny
zsűrizését, szervezik az asztmaallergia klub havonkénti ös�szejöveteleit, a társaság májusi
egynapos kirándulását, illetve a
júliusban esedékes lengyelországi
gyógyüdülésüket. Aztán itt van
még az egyhetes nyári napközis
gyermektábor 6-12 éveseknek,
áprilisban környezetvédelmi vetélkedő általános iskolásoknak az
Ürgemező természeti értékeiről
és a Virágos matrica akció, amihez alkotópályázaton választják
ki az emblémát. Mint elmondta,
munkájában jól tudja kamatoztatni eddigi tanulmányait,
tapasztalatait és szívesen foglalkozik az emberekkel. Pécsen
született, de hároméves kora óta
itt él. Tiszta, virágos, biztonságos
városnak tartja Paksot és ragaszkodik hozzá. Itt végezte az általános iskolát, majd a gimnáziumot,
aztán útja szülővárosába vezette,
ahol személyügyi szervező, majd

humán szervező diplomát szerzett. Három évig a Tourinform
Irodában dolgozott turisztikai referensként, majd 2005-ben ment
az alapítványhoz, ahol egy rövid
ideig ügyintéző volt, azt követően
lett felkérésre az alapítvány ügyvezetője. Miután 2008-ban megszületett kislánya, megint vis�szaült az iskolapadba. Harmadik
diplomáját a Budapesti Gazdasági Főiskolán vehette át, de mérlegképes könyvelő, illetve boltvezető végzettsége is van, valamint
két nyelvvizsgája. Rendületlenül
keresi az új kihívásokat. Erre jó
példa, amikor 2006-ban elvállalta a képviselő-jelöltséget a Paks
Városért Mozgalom színeiben az
önkormányzati választáson. Akkoriban kezdett komolyabban érdeklődni a város működése, gazdálkodása, a politika iránt, ami a
mai napig nem változott. Igénye
van arra, hogy segítsen másoknak, ez édesapjától örökölt tulajdonsága. Számíthatnak rá kislánya óvodájában is, amely nincsen
messze otthonuktól. Öt esztendővel ezelőtt költözött a család a
lakótelepről a Munkácsy utcába,
ahol nagyon jól érzik magukat.
Kevés szabadideje a családjáé, ha
idővel akad majd egy kicsit több,
szeretne még tanulni, mégpedig
talpmasszázst, mert sok minden
más mellett ez is érdekli.
Kohl Gyöngyi

Konferenciával zárta a Tolna
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Paksi Tagintézménye által vezetett
konzorcium azt a kétéves programot, amelyet a sajátos nevelési
igényű (sni) gyermekek együttnevelésének segítésére hívtak életre.
A megvalósításra harmincmillió
forint pályázati támogatást nyertek. Ahogy arról korábban már
hírt adtunk, a konzorcium sikeresen pályázott egy, az sni gyermekek együttnevelését segítő kétéves
projekt támogatására, folytatva a
2009-2011 között lezajlott programot. Míg az első pályázatban
az sni gyermekekkel foglalkozó
pedagógusok képzésére helyezték
a hangsúlyt, most az eszközpark
megteremtése, a szülők megszólítása volt a legfőbb cél, illetve a
korai fejlesztés támogatása. A pályázati összeg egy részéből többségében kereskedelmi forgalomban
nem kapható speciális eszközöket
vásároltak, amelyekkel hatékonyan segíthető a mozgás-, illetve
hallássérült, értelmi-, illetve beszédfogyatékos, valamint autista
gyermekek fejlesztése akár otthon
is. Az eszközök használatát segítendő négy oktatófilm is készült,
a szülőknek eszközbemutatókat,
felkészítő tréningeket tartottak,
de a szakemberek is gyarapították tudásukat, ugyanis a program megvalósítását segítő akkreditált képzéseken vettek részt
Budapesten. Az eszközök igénybevételéhez kidolgoznak egy ingyenes kölcsönzési rendszert. A
fogadtatás nagyon kedvező volt,
a tervezett 100 helyett 120 szülőt,
illetve sni gyermekekkel foglalkozó szakembert sikerült bevonni a
programba. A záró konferencián
megállapították, hogy a paksi és a
lengyeltóti intézményben párhuzamosan végzett munka sikeres
volt, minden, a pályázatban kitűzött szakmai célt elértek. Az egyik
szülő úgy fogalmazott, hogy ezek
a speciális eszközök egy újabb
kaput jelentenek gyermekének a
világra.
-gyöngyPaksi Hírnök, 2014. április 4. n 11

Sport

A profi amatőr

Egy verseny szünetében kaptuk mikrofonvégre Nyemcsek
Károlyt, az Atomerőmű Rádióamatőr Sportklub versenyzőjét,
akit nemrég a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei
Sportszövetségek Szövetsége is
elismert 2013-as teljesítménye
alapján. A díjat az Európa-bajnokságnak megfelelő EUDXversenyen elért negyedik helyezéssel érdemelte ki.
– Mikor és hol találkozott a rádióamatőr sporttal?
– Székesfehérváron, a József Attila Gimnázium és Szakközépiskola rádióműszerész osztályába
jártam, ott kezdtem el 1972-ben
a rádiózást. Egyik iskolatársam
révén kerültem oda, ott ismerkedtem meg a Videoton rádióklub tagjaival, többek között
Mach Jánossal, az Atomerőmű
Rádióamatőr Sportklub egyik
alapítójával és vezetőjével. Az
iskolában tanultam angolul, és a
klubban az amerikai állomásokat úgy hallgattuk, mint a Kossuth Rádiót. A külföldi rádióamatőrökkel lehetett beszélgetni
is, válaszoltak a hívásomra, az
akkor nagy kuriózum volt. Az
első hajnali hívást valamikor három órakor próbáltam 14 MHzen, és számos próbálkozást
követően sikerült kapcsolatot
teremtenem az ománi szultanátussal, majd egy nepáli pappal, s
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mindezeket kiváló hangszóróvétellel. Kezdő operátorként emiatt
nagyon megtetszett a dolog.
Szinte mindennap iskolakezdés
előtt korán bementem a kollégiumból a klubba, nyolc óráig rádióztam, és a nyári szünetekben
is a szabadidőm nagy részét a rádió mellett töltöttem. Elkezdtem
aktívan versenyezni, megtanultam viszonylag nagy sebességgel
morzézni, ami az akkori vizsga-

ha az ötven tagállammal és a kanadai provinciákkal dolgozom,
és létesítek velük összesen ezer
összeköttetést, az 3000 pont. Elküldöm a jegyzőkönyvet a nemzetközi szövetségnek, amit a versenybizottság a többi amatőrtől
kapott jegyzőkönyvvel vet össze.
Ezeknek meg kell egyezniük.
Naplózzuk az ellenállomás hívójelét, a versenyriportot, ami azt
tartalmazza, hogy értett-e engem, milyen hangerővel hallott,
s ad egy sorszámot. A mostani
verseny, amelyben részt veszek, a
Seek U Worldwide VPS Contest.
Ezen a világ minden amatőrével
lehet összeköttetést létesíteni,
valamennyi rövidhullámú rádióamatőr sávon. A szorzók itt a
különböző úgynevezett prefixek,
amik a hívójelkezdetet jelentik.
Ha magyar rádióssal létesítek
kapcsolatot, az egy pont, ha
szomszéd ország rádiósával, az
két pont, Európán kívüli rádióssal pedig már három pontot ér.
– Az elmúlt 42 év rádiós eseményei közül melyeket emelné ki?

Az Atomerőmű Rádióamatőr Sportklub 1985-ben alakult 54 fővel. A klubház 1986-ban épült, 1987-ben telepítették
a 35 m-es árbocokat, antennákat. Jelenlegi taglétszámuk 28 fő, a
klub elnöke Mach János.
fokozathoz kellett, de ez igazából
nem fogott meg, így maradtam a
távbeszélő üzemmódnál. 1978ban egyéni adóengedélyt kaptam – hívójelem: HA4SXSH,
olyan ez, mint egy rendszám –,
és Balinka-Mecséren, a szülői
házban egy akkoriban modernnek számító állomást építettem
ki.
– Hogy kell elképzelni egy rádióamatőr versenyt?
– Ezeket különböző szempontok szerint rendezik: például
egy hétvégén 48 óra alatt USA
és Kanada létesít összeköttetést
a világ többi részével, tehát mi
velük forgalmazhatunk. Mondjuk egy USA-beli amatőrrel létrejött kapcsolat 3 pontot ér, és

– Mikor 1983-ban, a Murcia
Del Prima Vera spanyol versenyt nyertem, egyhetes spanyol
nyaralás volt a díj. Az utazásig
közel egy évem volt, és egy Székesfehérváron élő chilei férfi segítségével spanyolul is megtanultam. Azóta nyolc másik spanyol
versenyről hoztam aranyérmet.
Székesfehérváron egy ideig a
Videoton Rádióklub titkáraként
dolgoztam, s ebben az időszakban többek között Gál József és

Fa Nándor Szent Jupát Föld-kerülő útját követtük, velünk tartották a kapcsolatot. Ez kemény
kihívás volt, mert a hajón egy
mindössze 10 Wattos rádió volt,
ezt kellett megtalálnunk nekünk
az óceánokon, tengereken. Körbekerültük velük a Földet, szinte
mindig tudtunk velük kapcsolatot létesíteni. A rendszerváltás
után létrehoztuk az első önálló
jogi személyiséggel rendelkező rádióklubot, az Equatort és
Gál Józsefet és családját éveken
keresztül követtük önálló Földkerülő útjukon. Az első magyar
szóló Föld-kerülő Kopár Istvánt
(egy Balaton 31 típusú vitorlással, a Salambóval egy kikötéssel
kerülte meg a Földet – a szerk.) és
Fa Nándort is követtük versenyeiken. Itt már voltak műholdkövető rendszereink is, ez az időszak
1991-től 1995-ig tartott. 1995től 2010-ig rádióműszerészként
Fehérváron a Philipsnél dolgoztam a mérnökségen, itt a munka
annyira lekötött, hogy nagyon
hosszú időre elszakadtam a rádiózástól. Négy évvel ezelőtt Mach
János barátom csalogatott ide és
most már én is az Atomerőmű
Rádióamatőr Sportklubhoz tartozom, havonta 1-3 alkalommal
jövök Székesfehérvárról Paksra.
Péntektől vasárnapig versenyzek
vagy technikai ügyekkel foglalkozom. Az elmúlt években az
Atomerőmű állomásáról a Spanyol Királyi Nemzetközi Versenyen kétszer is első helyen végeztem, tavalyelőtt második lettem.
Ez azt jelenti, hogy 24 órán keresztül rádiózom, kb. 800 spanyol összeköttetést hozok össze,
majd ezeket szorzom az adott
terület szorzószámával, s így jön
ki az eredményem.
(joko)

A rádiózásban a legfontosabb, hogy milyen antennát
használsz. Itt Pakson nagy, 35 m-es árbocok vannak forgatható
YAGI antennákkal. Ezek az elmúlt évek során fel lettek újítva,
amibe a klub komoly pénzt fektetett. Ez is kell a sikerhez, tette
hozzá a profi rádióamatőr.

Botlás hazai pályán
A jól sikerült kaposvári
vendégszereplés
(Kaposvári KK–ASE: 76-84) után az
Atomerőmű SE NB I-es férfi
kosárlabdacsapata
Kecskeméten játszotta második bajnoki középszakasz-mérkőzését. Ezúttal sem számíthatott
minden játékosára Braniszlav
Dzunics, Körtélyesi Gergely
hátfájdalmai miatt nem tudta
vállalni a játékot. A 40 perc
végig kemény küzdelmet hozott, nem adta olcsón a bőrét
a KTE. Szinte végig az ASE
vezetett, de minden pontért
keményen meg kellett küzdeniük Szabóéknak. A negyedik
negyedben már 13 ponttal is
sikerült elhúzni, de a vendéglátók nem adták meg magukat,
és nagy hajrába kezdtek. A dudaszóra négy pontra csökkent

a paksi előny, így szoros végjátékban, de sikerült megszerezni az újabb győzelmet. Kecskemét–ASE: 67-71.
A középszakasz harmadik mérkőzésére a Gesztenyés úton került sor, a még nyeretlen, tavalyi
bajnok Alba Fehérvár együttesét
fogadták Kovácsék. Körtélyesi
állapota nem javult, így ezúttal
is melegítőben ült le a padra,
Tóth Ádám lázasan vállalta a
játékot, míg irányító poszton
Vaughn helyett ezúttal Robinson kapott lehetőséget. Az első
félidőben 5-6 pontnál jobban
nem tudott ellépni ellenfelétől
az ASE, gyorsan felzárkózott a
vendég. A harmadik felvonás
vége felé úgy tűnt, hogy sikerül
eldönteni a mérkőzést, Kovács
és Eilingsfeld találataival 15
pontra nőtt az előny, de a Fe-

hérvár időkérés után hatot lefaragott hátrányából a 30. perc
végére. A negyedik negyed katasztrofálisan alakult, a paksi
játékosok elemi hibákat vétettek, és 8 perc alatt mindössze két
pontot szereztek. Ennek ellenére
még mindig nyitva állt a lehetőség a győzelemhez, de 9 másodperccel a vége előtt pontszerzés
helyett ismét egy eladott labda
következett. A hátralévő időben
a vendégek támadhattak, de már
nem találtak be. A hosszabbításban sem változott a játék képe:
szenvedett az ASE, képtelen volt
egy épkézláb támadást vezetni. Az Alba köszönte szépen és
megnyerte a meccset a rendkívül indiszponált paksi csapattal
szemben. ASE–Alba Fehérvár
66-71.
Kovács József

Szarajevóban
is remekeltek
a dzsúdósok
A csehországi edzőtábor után
március utolsó hétvégéjén Szarajevóban léptek tatamira az
Atomerőmű SE dzsúdósai és
ezúttal is kiválóan szerepeltek.
Pupp Réka (48 kg) ezüstérmet
nyert, Kiss Norbert (73 kg) az
ötödik, Cirjenics Miklós (100 kg)
a harmadik helyen végzett. Nem
talált legyőzőre a 43 versenyzőt
felvonultató 81 kg-s mezőnyben
Csoknyai László, és aranyérem
került Bor Barna (+100 kg) nyakába is, akiről a verseny honlapján
annyit jegyeztek meg, hogy „készen áll Montpellier-re”. Az április
24. és 27. között megrendezett
franciaországi Európa-bajnokságra vele utazik Csoknyai László
és Cirjenics Miklós is.

Cél a világbajnokság
Fölényesen győzött a román
Superbike-bajnokság
Super
sport kategóriájának versenyén
Gyu
tai Adrián, a Tomracing
Motorsport Team versenyzője.
A paksi fiatalember felkészülése
a végéhez közeledik, az elmúlt
hétvégén Rijekában ért elsőként célba. A tavaly élete eddigi legeredményesebb szezonját
záró paksi motorosról Miklósy
Tamással, a Tomracing Motorsport Team csapatvezetőjével
beszélgettünk.
– Adrián minden tekintetben
profi versenyző – szögezte le
a komoly motorsportmúlttal rendelkező Miklósy Tamás
hozzátéve: – A paksi motoros
céltudatos, elszánt és kitartó.
Mindig kihozza magából a ma-

ximumot és néha még többet
is. Példaértékű a hozzáállása, a
sport iránti alázata és eltökéltsége. Pont olyan, amilyennek egy
példaképnek, egy bajnoknak
lennie kell. Adrián folyamatosan fejlődik és jó úton halad
közös tervünk, a világbajnokság
felé. Hosszú távra tervezzük a
közös munkát és szeretnénk minél több és nagyobb sikert átélni
együtt.
A csapatvezető hangsúlyozta:
ahhoz, hogy valaki világbajnok
legyen, a tehetség mellett sok
más összetevőre is szükség van,
de biztos benne, hogy a tehetséggel és elszántsággal nem lesz
baj. Céljuk, hogy 2016-ra világbajnoki résztvevők legyenek.
Adrián nemrég a Hungaroring

Paksi halászcsárda

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

Sport Zrt.-vel kötött támogatási
szerződést. Ezzel kapcsolatban
Miklósy Tamás kiemelte, hogy
egy ilyen szintű partnerrel kötött megállapodás mindenképpen elismerés és erre mások is
felfigyeltek.
2014-ben Gyutai Adrián ismét
az Alpok-Adrián, az országos
bajnokságban és az International Motorcycle Race Cup versenysorozatban áll rajthoz, és
ismét célja az Európa-bajnokságon való indulás kiharcolása.
Ha ez sikerül, akkor az újabb
cél az Eb-futamon az első tízben
végezni.
Miklósy Tamás a TomRacing
Motorsport Teamről is beszélt.
Hangsúlyozta, hogy a 2009ben alakult csapat nagyon nagy

iramban fejlődik, már most a
magyar csapatok élvonalába sorolják. A gyorsasági motorsport
mellett drift autóversenyeken és
stunt motoros bajnokságokon
is találkozni a csapat nevével.
– A folyamatos növekedés számunkra visszaigazolás, hogy jó
úton haladunk – szögezte le a
csapatvezető. – Az évek során a
Tomracing csapatának erős támogatói bázisa alakult ki. Persze
ez korántsem jelenti azt, hogy
támogatói szerződések könnyen
köttetnek. Nehéz megszerezni
egy partner bizalmát, de miután beigazolódik számára, hogy
bennünk jó társra lelt, hosszú
távon is kitart mellettünk – tette
hozzá.
Faller Gábor

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
Paksi Hírnök, 2014. április 4. n 13

Bokszhírek

Muszáj lenne győzni

A VI. Nemzetközi Ökölvívó Szalacska Kupán huszonkét klub 117 versenyzője lépett
a kötelek közé. A Paksi SE ökölvívói nagyon
jó színvonalú mérkőzéseket vívtak a népes
mezőnyben, a kupa kiváló erőfelmérő volt a
versenyzők számára. A serdülő korosztályban
Kelemen Barnabás (43 kg) 3., Csonka József
(44,5 kg) 2., Bán Zsolt (46 kg) 2., Talabér Márk
(52 kg) 3., míg az 54 kg-ban Csonka János 2.,
Csicsó Máté a 3. helyen végzett. A juniorok
között az 50 kg A csoportjában Líbor Sándor a
2., míg az 50 kg B-csoportjában Zsiga Zsolt az
1. helyen végzett. Csicsó Jenő (52 kg) a dobogó
második fokára állhatott fel. A felnőtt 81 kg-os
mezőnyben Benkő Norbert aranyérmet nyert.
Baján rendezték a Dél-Dunántúli régió Pofonpartiját, ahol tíz klub 78 ökölvívója mérlegelt.
A PSE fiatal ökölvívói, bár sokan az idén kezdték a versenyzést, jól szerepeltek. Gyermek
korosztályban Csonka Tibor (36 kg) és Bán
Tamás (41 kg) egyaránt az első helyen végzett.
A serdülők között Kelemen Barnabás (43 kg)
2., Csonka József (44,5 kg) 1., Bán Zsolt (48
kg) 2., Góman Tibor (52 kg) 2., Csonka János
(54 kg) az 1. helyen zárta a viadalt.
(joko)

Egyre nehezebb helyzetbe sodorja magát az
MVM-Paks labdarúgócsapata az OTP Bank
Ligában. A 2014-es esztendőben nem nyert
még mérkőzést a zöld-fehér gárda, legutóbb
tavaly szeptember közepén a Kaposvár ellen
diadalmaskodott. Csertői Aurél tanítványai
nyerhető meccseket zártak üres kézzel vagy
szereztek egyetlen pontot, ami a végelszámolásánál sokba kerülhet. A rivális Puskás
Akadémia ellen nulla, a lényegesen erősebb
játékerőt képviselő Videoton, Győr, Budapest
Honvéd triótól kettő, az utolsó Kaposvártól
pedig egyetlen pontot szerzett az MVM-Paks.
Ez utóbbi összecsapás után a vezetőedző, akit
a találkozó hajrájában elküldött a kispadtól
a játékvezető, így nyilatkozott: „A fiúk végig
hajtottak, de valami mégis hiányzott. Összességében jobban játszottunk, mint a Kaposvár.
Sajnos ez csak egy pontot ér, mert a helyzetkihasználásunk gyenge volt. Hogy ez mennyit
számít majd, azt most nem tudhatjuk, de a
nullánál többet. A mi helyzetünkben egy ilyen
meccsen könyörtelenül ki kellett volna használni a lehetőségeinket.” Csertői Aurél hozzátette, nem tudja, miért állította ki a játékvezető.

A gárda a 12. pozícióból kezdte az idei évet,
jelenleg a 14. A Fehérvári útiak a 23. fordulóban április 5-én 16 órakor az MTK Budapest együttesét fogadják, majd április 12-én
Mezőkövesdre látogatnak. Újabb sorsdöntő
mérkőzések következnek.
Faller Gábor

fizetett politikai hirdetés

O
rbán Attila
országgyűlési képviselőjelölt

Hamarosan nyíló paksi
exkluzív szórakozóhelyre
keresünk
pultost, felszolgálót.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal
a faterok4244@gmail.com vagy
a 06-20/447-1190 számon.
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1973-ban Erdélyben, Brassó
városában születtem. Missziós lelkész, gazdálkodó, közösségépítő vagyok. A Kolozsvári
Protestáns Teológián folytattam tanulmányokat, majd a
Babeş-Bolyai Tudományegyetem pedagógia-pszichológia szakát végeztem el. Erdélyben
gazdasági alelnöke voltam a Magyar Gazdák Egyesületének.
Öt éve egy Tolna megyei kis faluban, Szárazdon élek feleségemmel és négy gyermekemmel.
A Független Kisgazdapárt az egyetlen magyarországi történelmi párt, amelynek értékrendje már megállta az idők
próbáját. A hármas jelszó: Isten, Haza, Család ma is meghatározza a párt szándékait.
Amennyiben megtisztel bizalmával és megbízást kapok Öntől, hogy képviseljem érdekeit az Országgyűlésben, azon leszek, hogy a legegyszerűbb, legelesettebb és legszegényebb
emberre is odafigyeljek. Számíthat rám, én is számítok Önre!
Egyedül Istené a dicsőség!
www.orbanattila.hu
Facebook: Orbán Attila Független Kisgazdapárt

Díjaztuk őket

Elvi kérdés az ASE-hoz való tartozás

Tíz év után ismét a felnőtt válogatott tagjaként térhet vissza a
közép-európai nemzetek válogatottjainak májusi tornáján, a Mit
ro
pa-Kupán Szlovákiában Ács
Péter. Az olimpiai ezüstérmes,
junior világbajnok és nemzetközi
sakknagymester címeket birtokló sportoló pályafutása csúcsán
2623 ranglistaponttal büszkélkedhetett, ezzel akkor Magyarország negyedik, a világ 71. legjobb
játékosa volt. – Munka mellett
nincs reális esélyem arra, hogy
ugyanezt a szintet még egyszer elérjem, de szeretnék 2600 fölé kerülni – nyilatkozta a sikeres vis�szatérés reményében a Tehetséges
Paksi Fiatalokért Alapítvány egy-

MASSZŐRKÉPZÉS
(svéd masszázs) indul
május 9 től

PAKSON,

SZEKSZÁRDON, BONYHÁDON.

kori díjazottja, aki egy öt hónapos kislány édesapjaként és civil
foglalkozása mellett manapság
már kevesebbet versenyez. Élete
új kihívásairól a Paksi Hírnök Díjaztuk őket rovatában mesélt.
– Jelenleg hétvégeken játszom
a magyar, az osztrák és a német
csapatbajnokságokon. Öthónapos kislányom, Ács Lilla rengeteg feladattal lát el, így az általa
támasztott új kihívásoknak próbálok megfelelni – meséli büszkélkedve Péter. Az Atomerőmű
Sportegyesület tagja a profi sakktól való részleges visszavonulás
előtt egy súlyos lejtmenetet élt
meg pályafutásában, aminek
több, a sakkon túlmutató oka is
volt, mondja. Akkor éppen a civil
karrier elkezdése segített a mélypontról való elmozdulásban. Ács
Péter családjával ma már Budapesten él, a Külügyminisztériumban elsősorban az Európai Unió
belső piacának mélyítésével, a
versenyképesség különböző aspektusaival foglalkozik. Jelenleg
munka mellett kevesebb idő jut
számára a felkészülésre, de profi
játékosként ugyanúgy tréninge-

zett, ahogy az más sportágakban
is szokás: megnézte az ellenfél
játszmáit, elemezte a stílusát,
feltérképezte az erősségeit és a
gyengeségeit. Megpróbálta kitalálni, hogy az ellenfél mire készülhet, és kidolgozni a konkrét
meccsre a stratégiát, veszi sorra
Péter. A piros-kékek sakkjátékosának mindig is a taktikai érzéke
volt az erőssége, de Péter szerint
legalább annyi szükség van a
sikerhez a rugalmasságra és az
intuícióra, mint a memóriára, a
széles nyitási repertoárra vagy a
sokoldalú játékstílusra. – A legtöbb partiban előbb-utóbb eljutunk egy új helyzethez, amelyben
a számolás mellett természetesen
a megérzéseinkre is hagyatkozunk. Az intuíció és a kreativitás
elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki magas szintű és érdekes partikat játsszon – emeli ki. Értékes
partikban pedig nem volt hiány,
Ács Péter kombinációi közül
több is bejárta a szaksajtót, egyike ezeknek a hollandok legjobbja, Loek Van Wely elleni 2002-es
győzelme, amikor ellenfelét egy
mattkombinációval kényszerítet-

te feladásra az utolsó fordulóban,
és ezzel megnyert egy világklas�szisokat felvonultató versenyt.
Az ASE kiválósága 17 évesen
lett nagymester, amit folyamatos
edzéssel és versenyzéssel, a tanulás viszonylagos háttérbe szorításával ért el. Mindössze négyesztendős volt, amikor édesapja
megtanította a lépésekre, és közel
tízéves, amikor megkezdődtek az
egésznapos felkészülések. – Az
ASE sakk-klub délutáni edzésein, az otthoni gyakorlás mellett
olyan stabil alapokra tettem szert,
amire építve sikerült megnyernem a korcsoportos országos
bajnokságot. Ebben szakmai
lag
is jelentős szerepet töltöttek be
első edzőim, Vinnay István és
Gosztola István – meséli hozzátéve: az atomerőmű, illetve Paks
támogatása nélkül nem lett volna
lehetősége ilyen körülmények
között fejlődni. Mint mondja,
éppen ezért sosem merült fel
benne, hogy más magyarországi
klub színeiben sakkozzon, elvi
kérdés nála az ASE-hoz, illetve a
városhoz való tartozás.
Matus Dóra

TEIT

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

MUNKAVÁLLALÁSRA
alkalmas itthon és az uniós
országokban is.
ÁRA: 45.000 Ft
(részletfizetéssel
kedvezménnyel)

Érdeklődni: 30/30-21-487
Nyilv. szám: 00777-2012)

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

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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Villa Doctoris
Medici

Magánrendelő és
Diagnosztikai komplexum
Dr. Nagy Ferenc PhD
egyetemi magántanár ideggyógyász
és neurofiziológus magánrendelése
Szédülés, fájdalom, gyengeség, memóriazavar,
zsibbadás, mozgászavar, alvászavar, vizelési zavar
kivizsgálása, kezelése, epilepszia, Parkinson-kór,
stroke, sclerosis multiplex, degeneratív betegségek
gondozása. Labor-, CT-, MRI-vizsgálatok.
Bejelentkezés: +36 30/443-5259,
7624 Pécs, Damjanich J. u. 26.
www. doctorismedici.hu

Tavaszi
raktár-nagytakarítás
a Firhangban!
A közkedvelt kifutó mintasálak
nagy választékban 500 Ft/db áron!
Időpont:
Április 10-11-én 10-18 óra
Helyszín: Paks, Szent István tér 6.

Ugyanitt, ezeken
a napokon Bababörze!
További érdeklődés: 30/956-3555

MULTIFOKÁLIS
SZEMÜVEGLENCSÉK
%-os
kedvezménnyel
áprilisban.

25

Megérkeztek a 2014-es év
napszemüveg-újdonságai!
LENS OPTIKA,
Paks, Dózsa György út 35.
Telefon: 75/511-246

