Takács Gyula a személyes párbeszéd híve, azt mondja, a közterületesek célja
nem a bírságolás, büntetés helyett inkább figyelmeztetéssel élnek. A közterület-felügyelet vezetőjével beszélgettünk.
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Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Válassza bankjának a MECSEK TAKARÉK Szövetkezetet!

7030 Paks, Villany u. 4.
tel.: 06-75/511-240

Lakossági és vállalati ügyfeleink részére:
 Számlavezetési megoldások, elektronikus banki szolgáltatások, bankkártyák
 Állampapírok, befektetési lehetőségek, lakáscélú megtakarítások
 Nyugdíj-előtakarékossági megoldások, személy- és vagyonbiztosítások
 Hitelcéljának megfelelő hitelek, kedvező kondíciók, egyedi megoldások

Segítünk pénzügyei megoldásában!

Teljes áras kezeléseink
közül ajánljuk:

Mínuszok idején
is várja Önt
a 34 °C-os
gyógymedence!

Fogyasztó masszázs: a masszázst egy
speciális zsírégető krémmel végzik,
harmonizálja az energiaáramlást, hatására felgyorsul az anyagcsere, némileg
csökken az étvágy. A masszázzsal és a
krémmel a narancsbőr is jól kezelhető.
………………………………… 3500 Ft

Paksi Gyógyászati Központ
Mozgásterápiás Részleg
Nyitva tartás:
H–P: 8–20, SZ, V: 9–20 óra
7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
Tel.: 75/830-830
Fax: 75/519-447
www.paksigyogyfurdo.hu

Kényeztető fürdő: egyes illóolajok hatásosan támogatják a bőrsejtek megújulását,
így kiválóak az öregedő bőr kezelésére. Az
aromaterápia gyors és hatékony segítséget
kínál az életminőség és az egészség javítására. Segítségével feloldódhatunk, lazíthatunk,
ezáltal megújíthatjuk fizikai és szellemi erőinket, így a belső egyensúly helyreállításával
javul életminőségünk. ………… 3500 Ft
Algás pakolás: az algák, a tengervíz és a
tengeri iszap tele vannak olyan fehérjékkel, aminosavakkal, vitaminokkal, növényi
hormonokkal és nyomelemekkel, amelyek
gyorsítják a sejtek megújulását, erősítik
a kötőszövetet, csökkentik a gyulladást,
tisztítják, kisimítják és regenerálják a bőrt.
………………………………… 4000 Ft

Ajánlásokat Ritkábban csöng a zöldszám
várnak
Várja a javaslatokat az önkormányzat a „Paks
város Közbiztonságért” kitüntetésre. A díj
olyan személynek adományozható, aki a
Belügyminisztérium irányítása alá tartozó
valamely rendvédelmi szerv tagja; a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság irányítása alá tartozó szerv
tagja; a Paksi Önkormányzat Mezőőri Szolgálatának tagja; a Paksi Polgárőr Egyesület
tagja, és munkáját lelkiismeretesen, tartósan
magas színvonalon végzi. Javaslatot tehet minden paksi lakos, paksi székhelyű jogi személy,
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet. Az ajánlásnak tartalmaznia kell a jelöltnek azon teljesítményét, ami méltóvá teszi
a kitüntetésre. A javaslatokat március 5-ig kell
benyújtani dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyzőhöz (Paksi Polgármesteri Hivatal 7030 Paks,
Dózsa György út 55-61.). Korábbi díjazottak:
Molnár Lajos, Sátor Géza, Jenei Ferenc, Koloh
László, Berkiné Tózer Erika, Szőke Attila,
Koloh Tamás, Simon Szilárd.
2 n Paksi Hírnök, 2015. február 6.

Jellemzően a városüzemeltetéssel kapcsolatos ügyekben érkeznek bejelentések a polgármesteri zöldszámra, bár a lehetőséggel
egyre ritkábban élnek a polgárok, inkább
személyesen jelzik problémáikat, észrevételeiket a város vezetői felé. A 80/377-777es telefonszámon a nap 24 órájában fogadják a hívásokat, minden ügyben 72 órán
belül intézkednek a városháza illetékesei.
A polgármesteri zöldszám hosszú évek óta
áll a paksiak rendelkezésére, a város honlapján is megtalálható telefonszámon 24 órában
fogadják a bejelentéseket. Korábban írásban
válaszoltak az észrevételekre, ma már 72 órán
belül minden jelzett ügyben intézkednek.
– Az észrevételeket azonnal továbbítjuk az
illetékes önkormányzati cégek, osztályok,
intézmények felé, jellemzően három napon
belül döntés és megoldás születik az állampolgári bejelentésre. Tendencia, hogy egyre ritkábban élnek a paksiak a polgármesteri zöldszám biztosította lehetőséggel – fogalmazott
Tell Edit. Ahogy városunk alpolgármesterétől
megtudtuk, legtöbbször a késedelmesnek ítélt

síkosság-mentesítést, a telefonálók szerint korán kezdődő fűnyírást, a zajosnak tűnő közterületi lombgyűjtést vagy a közvilágítási rendszeren észlelt hibákat jelzik a polgárok. – A
városüzemeltetési feladatokról tavaly év végén
Közszolgáltatási kisokos elnevezéssel kiadvány
készült, a füzetet minden háztartásba eljuttattuk, ebben szerepel például az is, hogy ilyenkor télen milyen rendben történik az utakon a
hóeltakarítás. A bejelentések csökkenése a lakosság tájékozottságának is köszönhető, illetve annak, hogy sokan a fogadóórákon kérik
problémáik orvoslását – tette hozzá az alpolgármester. Süli János polgármester minden
hónap első keddjén 14 órától, Tell Edit alpolgármester pedig minden második hét kedd
délutánján várja a polgárokat a városházán. A
fogadóórákra előzetes bejelentkezés szükséges, hiszen jellemzően késő estig foglaltak az
időpontok. Akár személyesen, akár telefonon
kívánják észrevételeiket, problémáikat megosztani a városvezetőkkel, szívesen fogadják
a lakossági megkereséseket. A polgármesteri
zöldszám a nap 24 órájában hívható ingyenesen.
Dallos Szilvia

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Továbbra is stabil Paks költségvetése
Rendhagyó év volt a 2014-es,
hiszen az előkészített beruházások mellett már októberben
megindulhatott a költségvetés tervezése az ősszel megválasztott
képviselő-testület
irányításával. A grémium úgy
határozott, idén egy fordulóban tárgyalják a tervezetet, így
hamarabb el lehet indítani a
beruházásokat, a közbeszerzéseket, nem kell megvárni a
márciusi második fordulót.
– Az iparűzési adónak köszönhetően hosszú ideje igen
jelentős költségvetésből gazdálkodhat a paksi önkormányzat.
Így különös tekintettel az intézmény-fenntartási feladatokra,
az elindított beruházásokra,
a dologi kiadásokra, ügyelve
arra, hogy továbbra is magas
színvonalon gondoskodjunk az
itt élők szociális biztonságáról

és egészségügyi ellátásáról, a
közbiztonságról, történt meg a
városi költségvetés kidolgozása
– fogalmazott Süli János, Paks
polgármestere. Az intézmények ezúttal is kora ősszel jelezték felújítási igényeiket, melyeket a polgármesteri hivatal
munkatársai a karbantartással
megbízott DC Dunakom Plusz
Kft. szakembereivel együttműködve felmértek, a feladatokat
rangsorolták. A költségvetéstervezetbe a városháza osztályvezetőivel, az önkormányzati
cégek és intézmények igazgatóival, valamint a körzetek egyéni
képviselőivel megtörtént egyeztetéseket követően kerültek
bele az előirányzott költségek.
– Bár a beruházásokat öt évre
tervezhetjük, törekedtünk arra,
hogy a választókörzetekben
minden évben történjen utca-

felújítás vagy intézményrekonstrukció. Az évenkénti rangsort
a frakció együttesen állítja fel,
ügyelve az egyensúlyra – tudtuk
meg Süli Jánostól. A városvezető hozzátette: Paks adóbevételei
csökkentek, így komoly megfontolás tárgyává kellett tenni
az utcafelújításokat, és például
azt is, hogy 2015-ben megújítják-e a városháza homlokzatát,
kicserélik-e a nyílászáróit, vagy
hogy mekkora összeget szánnak
az egészségügyi szolgáltatások
fejlesztésre. A megkezdett beruházások lezajlanak, a tervekkel
rendelkező utcák rekonstrukciója a költségvetés-tervezet szerint
megtörténik, így új köntösbe öltözhet idén a Duna, a Hattyú, és
az Eötvös utca, elkezdődik a városháza új arculatának tervezése
és a Váci Mihály utcai tömbbelső-rekonstrukció is folytatódik.

– A nagy összegű fejlesztések
lebonyolítását idén is hátráltathatja a közbeszerzések elhúzódása, ezért ún. in-house
beszerzés keretében szeretnénk
a DC Dunakom Plusz Kft.-vel
elindítani a beruházásainkat.
Az út- és járdaépítésben, valamint a tömbbelső-felújításban
már van tapasztalata az önkormányzati tulajdonú cégnek, így
a városüzemeltetési szolgáltatón
keresztül a paksi vállalkozóknak
is munkát tudunk biztosítani –
sorolta a tervezett változásokat
Süli János. Ahogy hangsúlyozta: Paks város költségvetése továbbra is stabil, a kormányzat
iparűzési adóval kapcsolatos elképzeléseivel egyelőre nem kellett számolni a gazdálkodás tervezésekor. A képviselő-testület
február 11-én dönt a költségvetésről.
-dal-
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A város a kultúra terén is
készül a bővítésre

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Élénk kulturális életű városban élünk – fogalmazott köszöntőbeszédében Barnabás
István alpolgármester a magyar kultúra
napján a Csengey Dénes Kulturális Központ színpadán. A városi ünnepségen elhangzott: – Ez a kulturális sokszínűség
egyrészt nyilván a város lehetőségeiből
adódik, másrészt a régi paksi sváb és magyar hagyományoknak az atomerőmű miatt az ország minden szegletéből ideköltözöttek kultúrájával való keveredése révén.
Nagyon valószínű, hogy a város a következő években újabb bevándorlási hullám
előtt áll.
– A város vezetése a következő években
igyekszik felkészíteni a várost az új bevándorlásra. (…) Azt szeretnénk, ha az újonnan
ideköltözők meglepődnének a rájuk váró
szabadidős és kulturális programok bőséges
kínálatán, ha örülnének annak, hogy gyerekeiket itt járathatják iskolába, és ha ők is
itt szeretnének majd véglegesen letelepedni
– fogalmazott az alpolgármester, aki meg-

emlékezett Paks kulturális intézményeinek
közelmúltbeli fejlesztéseiről: többek közt a
gyermekkönyvtár kialakításáról, a cseresznyési iskola megújításáról és a könyvtár
homlokzatának renoválásáról. Beszédében
kitért a közeljövő fejlesztéseire is: az épülő
Klímatörténeti Múzeumra, a könyvtárépület további felújításának és a vízi színpad
újjáépítésének tervére. – A város támogatja
a lussoniumi feltárások folytatását, valamint
azt, hogy a Sárgödör tér mint a borkultúra
paksi központja tovább alakuljon, szépüljön.
Kiemelt feladatnak tartjuk egy új paksi monográfia elkészítését, melyben összegződhet
a város és környéke kulturális öröksége. Ha
csak közvetetten is, de ezzel is összefügg az
elmúlt években létrehozott és már működő Paksi Digitális Archívum – fogalmazott
Barnabás István.
A magyar kultúra napi esten Eperjes Károly
műsorát láthatta a közönség, majd Tell Edit
alpolgármester mondott pohárköszöntőt.
Kövi Gergő

Rangos szakmai díjat kapott a Csengey
Minősített
Közművelődési Intézmény Címet kapott
a Csengey Dénes Kulturális
Központ. A három évig viselhető minősítésről szóló dokumentumot ünnepélyes keretek között dr. Hoppál Péter
kultúráért felelős államtitkár
adta át az intézmény vezetőinek a magyar kultúra napján,
az Emberi Erőforrások Minisztériumában.
A Minősített Közművelődési
Intézmény Cím azoknak a közművelődési
intézményeknek
adományozható, amelyek a közművelődés minőségfejlesztésének alkalmazásával kiemelkedő
teljesítményt nyújtanak. Idén
tizenöt intézmény nyerte el a
címet, a Csengey egyedüliként
képviselte Tolna megyét. A magyar kultúra napi városi ünnepségen Süli János polgármester
a színpadon gratulált az intézmény munkatársainak.
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– Végtelenül boldoggá tesz,
hogy egy ilyen munkahelyen
végezhetem pályafutásomat, és
így tehetem fel rá a koronát –
fogalmazott a rangos szakmai
díj kapcsán Hefner Erika. A
Csengey Dénes Kulturális Központ szakmai igazgatója 1988
óta dolgozik a közművelődésben. – Nem egyszerű feladat
megtalálni a szűk mezsgyét az
elitkultúra közvetítése és a nagyobb érdeklődésre számot tartó, a különböző médiumokból
ránk zúduló, tömegkultúrának
aposztrofált programok között.
Miközben keresni kell a kompromisszumos megoldásokat,
törekedni kell a minőségi munka közvetítésére – fogalmazott
a szakma kihívásairól.
Hefner Erika kiemelte, hogy
nagyon jó kollektívában kezdte meg vezetői munkáját. Célja
volt, hogy családias, baráti hangulat és ne rivalizálás legyen
a kollégák között. Ugyanezt

igyekezett elérni a többi városi
közművelődési intézménnyel
való kapcsolatban is, úgy érzi,
sikerült, számíthatnak egymásra. Szerencsésnek tartja, hogy
Balog Pálnéval kettős ügyvezetésben működtetik a nonprofit
kft.-t, így a szervezői álmoknak
reális kereteket szab a pénzügyi
eszközökért felelős gazdasági
vezető.
A kulturális területen dolgozók társadalmi elismertsége,
anyagi megbecsülése kapcsán
Hefner Erika úgy vélekedik: az
elismertségükben nincs hiba, a
kulturális dolgozók fizetése viszont nagyon aktuális és kényes
kérdés. A bérek tekintetében azt
szeretnék elérni, hogy a pedagógus-bértáblához hasonló fizetéseket kapjanak a munkatársak. Ezért sokat tesz a Kulturális
Központok Országos Szövetsége és a Magyar Népművelők
Egyesülete is. A művelődésszervező-életpályamodell kidolgo-

zása zajlik jelenleg, mellyel az a
cél, hogy kormányzati szinten
érjék el azt az anyagi megbecsülést, ami a kollégák áldozatkész munkáját, magatartását
megfelelő mértékben díjazná.
– Mi vagyunk azok, akik akkor
is dolgozunk, amikor mások
ráérnek: esténként, hétvégén,
ünnepnapokon, és ezt mi más
is támasztja jobban alá, mint az
éves statisztika – fogalmazott.
Aszerint pedig 2014-ben a 365
napból 340 napon tartott nyitva
a központ rendezvények, programok miatt.
Ami a Csengey Dénes Kulturális Központ épületét illeti, a több
mint 35 éves művelődési ház
falain belül már elvégeztek minden olyan építészeti beruházást,
amit a kft. és az önkormányzat
költségvetéséből meg lehetett
valósítani. Egy nagyobb épületrekonstrukció, bővítés csak
pályázati pénzek révén valósulhatna meg.
Gyulai I.

Nem mindegy,
hol folyik el az esővíz
Az esővizet továbbra is tilos a
közcsatornába vezetni – szögezi
le a Mezőföldvíz Kft. lakossági
tájékoztatója. A szolgáltató hírlevele felhívja a figyelmet, hogy
az esővíz közcsatorna-hálózatba
juttatása nagyobb esőzések alkalmával a szennyvíztisztítómű
túlterhelését és károsodását, az
alacsonyabban fekvő területek
elöntését, a szennyvízelvezetés és
-tisztítás költségeinek növekedését okozhatja. Ráadásul jogszabályellenes is.
Paks csatornahálózata nagyobb
záporok esetén túlterheltté válik,
és az alacsonyabban fekvő házak
pincéiben elöntések, beázások
keletkezhetnek. Ennek egyik
oka, hogy máig sokan nincsenek
tisztában vele: településünkön az
esővizet nem a csatornahálózatban, hanem a szennyvíztől elkülönítve, közvetlenül a befogadó

vízfolyásba, a csapadékvíz-elvezető árokban vezetik el.
Ha ez nem így történik, akkor egy
kiadós esőnél, zápornál túlterheltté válik a rendszer. Emellett a
közcsatornába jutó csapadékvíz a szennyvíztisztító-telepen
a szennyvizet tisztító mikroorganizmusokat is kimoshatja. Az
okozott kár jelentős többletköltséget ró a szolgáltatóra és – rendkívüli esetekben – azokra a fogyasztókra is, akiket a szennyvíz
visszatorlódása vagy az ingatlan
elöntése veszélyeztet.

Jogszabály is tiltja a csapadékvíz
szennyvízcsatornába vezetését, a
vonatkozó kormányrendelet pedig arra is lehetőséget ad, hogy
szükség esetén a jogellenes állapotot a víziközmű-szolgáltató a
felhasználó költségén megszüntesse, a jogellenesen elvezetett
csapadékvíz után pedig pótdíjat
számoljon fel.
Kérdéseit és észrevételeit Pakson
a főmérnökségen, a Kölesdi út 46.
szám alatt, vagy az ügyfélszolgálat 40/462-000-s telefonszámán is
várja a Mezőföldvíz Kft.
-kg-

Fontos, hogy a csatornahálózatba ne jussanak olyan anyagok, melyek zavarják a rendszer és a tisztítótelep működését.
Ezért nem szabad a csatornába engedni többek között zsírt,
olajat, festéket, benzint, mérgező vagy maró anyagokat, műanyag- és üvegpalackokat, építési törmeléket, állati tetemeket,
eldobható pelenkát, ruhaneműt, nejlonharisnyát stb. – jegyzi
meg a közlemény.
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Paks is profitálna a kalocsai hídból
Dunán innen, Dunán túl számos előnyét
látják annak, ha Kalocsa és Paks között Duna-híd épülne. Az ennek előmozdítására alakult egyesület elnöke, Kalocsa polgármestere
szerint a Paks II. beruházás miatt most van
esély arra, hogy elkészüljön a hosszú ideje
áhított átkelő. Dr. Bálint József emlékeztetett
rá, hogy már a Szent László-híd tervezésekor
szorgalmazták, hogy kerüljön északabbra, de
nem jártak sikerrel. Most látták elérkezettnek
az időt arra, hogy összefogjanak és az érveket
is összegyűjtsék. Ezért hoztak létre egy civilszervezetet, amelyben olyan önkormányzatok, vállalkozások és magánszemélyek
vannak, akik hajlandóak a hídért lobbizni.
Dr. Bálint József azt mondja, hogy most úgy
látják, Paks II. meg fog épülni. Amennyiben
ez így lesz, szükségesnek gondolják, hogy a
logisztika ne csak egy oldalon legyen biztosítva. Erre – mint az elnök kifejtette – tanulmányok is készültek. A vasút az alföldi oldalon a Duna-partig kiépült, az atomerőműnél
csupán egy-egy kilométeres szakaszt kellene
megépíteni déli irányba, s máris megnyílna a
vasúti közlekedés lehetősége. Az üzemanyagszállításhoz is jobb lenne ez az útvonal, mint

Budapest felé, Paks számára pedig azzal az
előnnyel járna, hogy meg lehetne szüntetni a
meglévő pályát, ami elvágja a várost a Dunától. Kalocsán van egy laktanya, amit nem túl
nagy ráfordítással munkásszállássá lehetne
alakítani, a Duna bal partján élők számára
pedig megnyílna a lehetőség a paksi munkavállalásra, sorolta a további előnyöket. Az
út hossza Kalocsától az atomerőműig 12 km
lenne. A híd megépítéséhez dr. Bálint József
szavai szerint négy évre lenne szükség és
26-32 milliárd forintba kerülne, ami a két új
blokk építési költségének 1 százaléka. A Kalocsa–Paks Duna-hídért Egyesület elnöke azt
mondta, véleményük szerint hármas finanszírozásban – állami, uniós és magántőkéből
– meg lehetne építeni, befektetői érdeklődés
már mutatkozott.
Az egyesület titkárává választott paksi főjegyző azt mondta, hogy minden, várost
érintő infrastrukturális beruházást örömmel
fogadnak, ráadásul az új híd és az általa megnyíló új közlekedési alternatíva tehermentesítené a várost. Dr. Blazsek Balázs mindezen
túl abban látja előnyét a Duna-hídnak, hogy
– amennyiben vegyes használatú lesz – való-

ban megnyitja a lehetőséget a Duna-part „újragondolása” előtt.
Romhányi Károly, Gerjen polgármestere,
az egyesület felügyelőbizottságának vezetője azt mondja, mivel a híd Foktő és Uszód,
illetve Dunaszentgyörgy és az atomerőmű
között kötné össze az Alföldet és a Dunántúlt, Gerjen előtt is megnyithatja a lehetőséget, hiszen az ő elképzeléseik szerint
éppen itt vezetne az út, amely Gerjent köti
össze az atomerőművel. Ha lesz Duna-hídberuházás, csak annak a lecsatlakozásáig
kell utat építeniük, így az a mostaninál elérhetőbbé válik. A valamivel kevesebb mint
10 km-es út tervei már készek, rövidesen
elindítják az engedélyeztetést, hogy minden
dokumentum rendelkezésre álljon egy esetleges pályázat megnyitásakor.
A Kalocsa–Paks Duna-hídért Egyesület képviselői a szervezet bejegyzése után elsőként
az erőműkapacitás fenntartásáért felelős kormánybiztost keresik fel, majd a Miniszterelnökséget, hogy felsorakoztassák a hídépítés
mellett szóló érveiket, tájékoztatott dr. Bálint
József elnök.
Vida T.
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Atomerőmű

OAH: Jók a biztonsági mutatók

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

létesítmények az év során az előírásoknak megfelelőn üzemeltek
– hangsúlyozta.
Hozzátette, hogy a biztonsági
követelményeket folyamatosan
frissítik, ez legutóbb a múlt év
decemberében történt meg. Ennek során a nemzetközi szervezetek ajánlásait, a kor kihívásait
és a hazai tapasztalatokat egyaránt figyelembe veszik.
Az elmúlt év legjelentősebb
eseményei közé sorolható a
paksi telephelyen létesítendő új
atomerőművi blokkokra vonatkozó telephely-vizsgálati és -értékelési engedély, a paksi atomerőmű 2. blokkjának húsz évre
vonatkozó üzemidő-hosszabbítási engedélye, valamint az,
hogy visszaszállították feldolgozásra Oroszországba a paksi
atomerőmű egyik szervizmedencéjében 2003-ban megsérült harminc fűtőanyagkazettát,
amelyek sorsa így megnyugtatóan rendeződött. Új feladatként
lépett be a hivatal életébe tavaly
júliusban a radioaktív hulladékok biztonságos kezelésének és
elhelyezésének felügyelete. A
feladat átvétele után a hatóság
megkezdte felügyeleti tevékenységét – számolt be Hullán Szabolcs főigazgató-helyettes.

Az idei év kihívásai közé sorolták az új atomerőművi blokk,
blokkok építésével kapcsolatos
teendőket: a telephely-vizsgálati programhoz fűződő hatósági teendők elvégzését csakúgy,
mint a hatóság létszámának,
eszközállományának bővítését.
Fichtinger Gyula az atomenergia hivatalon belül létrehozandó nemzetközi szakértőcsoport
felállítására vonatkozó kérdésre
azt mondta: eddigi működésük,
feladataik során is támaszkodtak nemzetközi szakértőkre, de
hazai tudományos tanácsadó
testülete is van az OAH-nak.
A nukleáris hatóság munkáját egyébként idén májusban a
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség több mint húszfős nemzetközi szakértőgárdája vizsgálja, hogy összevesse a nemzetközi
elvárásokkal és gyakorlattal.
A tájékoztatás terén több újdonságról is beszámoltak a hatóság
vezetői. Mint mondták, elindul
a hivatal facebook-oldala, honlapján pedig mostantól láthatóak a paksi atomerőmű működésének legfőbb adatai, így a
villamosenergia-termelés menynyisége és a környezetében mért
sugárzási adatok.
Vida Tünde

Jónak értékeli a hazai nukleáris létesítmények biztonságát az
Országos Atomenergia Hivatal.
Fichtinger Gyula főigazgató a hatóság budapesti sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy a magyarországi nukleáris létesítmények
biztonsági teljesítménye jó. Minden mérőszám azt mutatja, hogy
megfelelnek a hazai elvárásoknak
és nemzetközi összehasonlításban is megállják a helyüket. A
biztonsági elvárásokat folyamatosan frissítik, fejlesztik a nemzetközi és hazai tapasztalatokat
felhasználva. A biztonságot érintő események jelentéskötelesek,
azaz meghatározott időn belül tá-

jékoztatni kell róluk a hatóságot.
Ilyen tavaly huszonhárom történt
a nukleáris létesítményekben, a
paksi atomerőművet is beleértve. Az előző évben 24, 2013-ban
pedig 32. A tavalyi esetek egyike
sem érte el a Nemzetközi Nukleáris Esemény Skála (INES)
mértékét. Fichtinger Gyula azt
mondta, hogy a minap nagy port
felvert 2013-as eset is ide tartozik.
– Műszaki szempontból fontos,
meg kell keresni az okokat és a
megoldást, de a biztonságra nem
volt hatása, az elszivárgott víz
mennyisége elenyésző volt, a kazetták hűtését nem kockáztatta.
Az OAH által felügyelt nukleáris

Tisztújítás

Nagyszerű, mert egyszerű

Zajlik a négyévente esedékes
tisztújítás a Paksi Atomerőmű
Dolgozóinak Szakszervezeténél. A vezetőségben nem várható változás, a jelenlegi elnök
és elnökhelyettesek neve került
fel a jelölőlapokra. Lőrincz
László elnök azt mondta, ennek ellenére fontos, hogy a tagság gyakorolja demokratikus
jogait. Az 1400 fős tagságnak
február 9-től egy héten át lesz
lehetősége voksolni.

A fizika nagyszerű, mert egyszerű – ez a címe az Atomenergetikai Múzeum fizika
tantárgyhoz kapcsolódó kísérletsorozatának, melynek második évada nemrég ért véget.
– Az egy esztendeje útjára indított múzeumi kezdeményezés nagy örömünkre pozitív
visszhangra talált a Társadalmi
Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT)
Bács-Kiskun megyei iskolái-

6 n Paksi Hírnök, 2015. február 6.

nál – fogalmazott a program
kapcsán dr. Kovács Antal, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
kommunikációs
igazgatója.
– Mindezt látva, a 2014/15-ös
tanévben folytattuk a kezdeményezést, immár a TEIT Tolna megyei iskolásai számára is
elérhetővé téve a programot.
Hetente egy-egy Tolna, illetve
Bács-Kiskun megyei osztály
látogatott el hozzánk. Az októberben indított múzeumpeda-

gógiai sorozat kilenc település
mintegy ötszáz hetedikes tanulóját érte el.
A három hónapos rendezvénysorozat után már zajlanak a
2015-ös múzeumi események
előkészületei. Ezek egyrészt
országos kezdeményezésekhez
csatlakozó programok, másrészt az intézmény saját rendezvényei, tudtuk meg dr. Kovács
Antaltól.
-kg-

Német kitelepítés: Paks is elszenvedője
a megrendítő eseményeknek

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Máig nem tudni, ki járt rosszabbul: azok, akiknek a német kitelepítés miatt a második világháború után Németországban
kellett új életet kezdeniük, vagy
azok, akik itthon váltak nincstelenné. Egy biztos, a kitaszítottság érzésével mindannyiuknak
szembe kellett néznie amellett,
hogy vagyonukat vesztve távoztak otthonaikból. A magyarországi németek elhurcolása
kapcsán nemrégiben tartottak
megemlékezést a Városházán.
Az Országgyűlés még 2012-ben
nyilvánította január 19-et az esemény emléknapjává, méghozzá
azért ezt a napot, mert ekkor
indult el a kitelepítettekkel teli
első vonat. A deportálás nem
távol Pakstól, a magyarországi
nagyvárosokban zajlott, és az
érintettek köre helyben is több
száz főre tehető. Dunakömlődről például szinte a teljes német
lakosságot elhurcolták, Paksról is százakat telepítettek ki az

1940-es évek második felében.
Erre emlékeztek a Paksi Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
kezdeményezésére a Városházán. Az emlékműsort a Paksi II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjai adták, köszöntőt Féhr
György elnök mondott.
A kitelepítést Magyarországon
több lépcsőben hajtották végre.
Az első és legnagyobb lépcső
1946 januárja és júniusa között
történt, ekkor közel 120 ezer német hagyta el Magyarországot,
úti céljuk Németország amerikaiak által megszállt zónája, a
későbbi Nyugat-Németország
volt. 1947-48-ban a szovjet zónába, a későbbi NDK-ba folytatódtak a kitelepítések, azért nem
az amerikaiba, mert ekkorra ők
már elítélték a kitelepítés körülményeit. Volt, akit elhurcoltak
és volt, aki megbélyegezett, kiközösített emberként maradhatott itt, azonban minden vagyonukat elkobozták, mondta
Féhr György. Tulajdonképpen
mindenkit Németországba telepítettek, aki az 1941. évi népszámlálás alkalmával német
nemzetiségűnek vagy német
anyanyelvűnek vallotta magát.
A kitelepítésről szóló ’45-ös
rendelet szabályozta azt is, hogy
a kitelepített svábok minden tulajdona a magyar államra száll.
A kitoloncolások során 1946
és 1948 között összesen több
mint 170 ezer német kényszerült elhagyni Magyarországot.
A németellenes közhangulat
kialakulásában jelentős szerepet játszott ekkoriban, hogy a
svábokban sokan ugyanazt a
magyarságra leselkedő veszélyt
látták, mint amit a zsidóságnak tulajdonítottak. Ez részben
abból fakadt, hogy a magyarországi svábok vagyoni helyzete – a zsidóságéhoz hasonlóan – jóval kedvezőbb volt a
magyarországi átlagnál, hiszen
jellemzően virágzó földműves
gazdaságokat vezettek. Emel-

lett, a svábok, számarányukat
tekintve, a mai Magyarország
területén élők kb. hét százalékát, azaz jelentős részét tették
ki már 1910-ben. Az akkoriban
elterjedő nézetek a kedvező körülmények között élő svábokat
okolták Magyarország társadalmi, gazdasági problémáiért.
A kitelepítéssel kapcsolatos
politikai döntés egyrészt orosz
nyomásra történt, de a kialakult
svábellenesség miatt a magyar
kormánynak és a hazai elitnek
is kapóra jött a németek kitelepítése, tette hozzá Féhr György.
A nemzetiségi önkormányzat
elnöke több megrendítő történetet is ismer a környékről. Volt
olyan dunakömlődi család, ahol
a német nemzetiségű férj éppen a fronton volt, így magyar
származású feleségének egye-

dül kellett szembenéznie azzal,
hogy két 7-8 éves gyermekét
tőle elszakítva akarják kitoloncolni az országból. Mire a férj
hazajött, már sem otthona, sem
családja nem volt. A körülményekről szólva Féhr György elmondta, a kitelepített németek
jellemzően egy-egy zsákban
menekíthették kevéske holmijukat, és zárt vasúti vagonokban
összezsúfolva hagyták el az országot. A tervszerű etnikai tisztogatásnak számos elszenvedője
volt Tolna megyében, hiszen a
Dél-Dunántúlon sok sváb telepedett le. A megrendítő események helyi száma azonban máig
sem ismert pontosan, ezért a
német önkormányzat szeretné
feldolgozni és közzétenni a történteket.
Matus Dóra

Ingatlan-, vagyonértékelés,
ingatlanközvetítés
Németkér központjában 1546
m2-es területen 125 m2-es 2 és
félszobás, összkomfortos, gázfűtéses, családi ház, melléképülettel, garázzsal, szuterénnal eladó.
Irányár: 10,5 M Ft
Pakson, a városközpontban, a
Rákóczi utcában 4 szoba összkomfortos, gáz- és villanyfűtéses
családi ház garázzsal, szőlővel,
pincével eladó, 2 szobás, garázsos lakást I. emeletig beszámítunk. Irányár: 18,3 M Ft.
Pakson, az Öreghegy utcában tetőtér-beépítéses, felújított 86 m2es, 3 szoba, nappali, konyhás, 45
m2-es melléképület 1000 m2-es
telken eladó. Irányár: 20,5 M Ft.
Pakson, a Kossuth Lajos utcában
3 lakásos társasházban 58 m2-es
összkomfortos udvartéri lakás
765 m2-es kerttel eladó. Irányár:
lakás 15,8 M Ft.
Pakson, a Jámbor Pál utcában 130
m2-es, összkomfortos családi ház,
kis udvarral, tárolóhelyiséggel eladó. Irányár: 14,5 M Ft

Paks csendes, hangulatos részén, a József Attila utcában 4
szoba összkomfortos, családi
ház, 544 m2 telekterületen, 122
m2 hasznos alapterülettel,nagy
terasszal, 60 m2-es melléképülettel, garázzsal, pincével, gázfűtéses megoldással eladó. Irányár: 28,5 M Ft.
Pakson, a városközponthoz közel
a Temető utcában, igényesen felújított 110 m2 alapterületű összkomfortos, 3 szobás családi ház
garázzsal, melléképülettel 400
m2–es területen eladó. Irányár:
19,5 M Ft
Pakson a Dorogi u. és a 6-os
főút közötti részen 2754 m2-es
zártkert szőlővel, gyümölcsössel,
lakókocsival, víz-villany ellátással
eladó. Ár: 3,5 M Ft.
Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos
ingatlan-, vagyonértékelő
és közvetítő
Tel: 06-70/310-8374
E-mail: fonyolajos@freemail.hu
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A tánc élteti őket
Szinte mindig kalapban, mellényben jár, számára ez a természetes. Kislánya a pörgős
szoknyát, kopogós cipőt szereti,
és mindig kér a hajába szalagot.
Appelshoffer János szerint ez
nem külsőség – mint ahogyan
az egykori paraszti világban
sem csak az volt –, hanem az
életük. Nekik természetes, hogy
otthon tányérok lógnak a falon,
szőttesekkel van tele a ház. A
minap Örökös Aranysarkantyús Táncos címet nyert paksi
származású profi táncos nagyon szereti a csángó táncokat,
a vidéket, ahol ezeknek a bölcsője van. Főként Gyimesbe jár
szívesen. – Varázslatos vidék
– így jellemzi. A Gyimes iránti
rajongás „komaságig fajult”, keresztfiuk van ott. – Addig nem
szabad megnyugodni, amíg azt
a helyet valaki nem látta – fogalmaz. Janó – ahogyan általában hívják – fontosnak tartja a
gyökereket, az elmélyedést. Azt
mondja, egyre többen táncolnak, de azt érzi, hogy amolyan
cirkuszi mutatványként űzik,
nem látják meg, nem keresik
a mélységét, az életérzést, csak
a külsőségekre figyelnek, arra,
hogy jobban tekerjék, csavarják
a lépéseket. Ő ezzel szemben
mindig keresi a nyugvópontot,

a lépés precíz
megvalósítása mellett
az általa közvetített
üzenetre koncentrál.
Mint elmondta, ötéves volt,
amikor a szülei nővére nyomdokain táncolni vitték a Tűzvirágba. Nagyjából 15 évet töltött itt.
Dunaföldvárra felesége, Rabóczki Anikó oldalán érkezett. Tíz
éve vezetik közösen az Ördögszekér együttest, amely a magyar kultúra napján Dunaföldvár Kultúrájáért Díjat kapott.
Bár az együttes ad annyi munkát, hogy kívánna egy főállású
vezetőt, erre nincs fedezet. Janó
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Fotó: Váradi Levente

a Magyar Nemzeti Táncegyüttesben (korábbi nevén Honvéd
Táncszínház) szólista, és vagy öt
éve tánckarvezető. Hogy miért
választotta hivatásául a táncot,
konkrét magyarázat nincs. Egyszerűen mindig imádott táncolni, soha nem volt kérdés, hogy a
próbán ott legyen-e. Szülei nem
gátolták, de féltették, hiszen ismeretlen volt számukra a profi
művészek világa. Talán akkor
nyugodtak meg, amikor fiukat
a televízióban látták táncolni.
Pedig nem ez a mérföldkő – fogalmaz a táncos. A díjak sem,
de fontosak, mert megerősítik,
hogy jó úton jár. Igazán boldoggá az teszi, hogy szeretnek vele
dolgozni. Ezt nemcsak érzi, meg
is mondják neki. Nagyon szereti
az alkotást is, azaz feldolgozni,
színpadra állítani valami új dolgot. Éppen ezért máig szívesen
emlékszik például arra, amikor
megcsinálták a Dunaföldvár
török kori történetét feldolgozó
Mátkatáncot. Az Ördögszekérrel van lehetőség az alkotásra,
van erő és kitartás, illetve nagyon jó az „alapanyag”, ahogy

fogalmazott. Janó azt mondja,
borzasztóan szerencsés, hiszen
azt csinálja, amit szeret. Imádja
a hivatásos táncos életformát.
Azt mondja, nem lehet leírni,
milyen a társulati élet. A próbák,
ahol egymáson csúsznak-másznak, hol nevetnek, hol kiabálnak
egymással, a turnék, ahol szinte
együtt lélegeznek.
Végső Miklós, Novák Ferenc
„Tata”, Foltin Jolán után most
Zsuráfszky Zoltán a mestere.
Szerencsésnek tartja magát,
mert a szakma legjobbjaitól tanulhatott, s büszkeséggel tölti
el, hogy az ő jobb kezükké válhatott.
w
Láthattuk parasztlányként és
buja dívaként is minap Hahn
Jusztinát a Csengey színpadán, de – amennyiben Egerben járunk és megnézzük a
Szaffi című, december óta futó
táncszínházi darabot – abban
is felfedezhetjük. Két éve a Dunaújvárosi Bartók Táncszínház
társulatát erősíti, ami nem jelenti azt, hogy hátat fordított volna
előző együttesének, a Varidance-

nek, valójában egy csapatról, egy
vezetőről, egy műfajról van szó.
A paksi fellépés után Jusztina elárulta, hogy a parasztlány szerepe sokkal közelebb áll hozzá, és
hiába fegyelmezett színpadi szereplő, profi táncos, a kihívó aszszonyt előadni neki nem könnyű
feladat. Egyébként az a stílus,
amit együttesük vezetője, Vári
Bertalan képvisel, mintha rá
lenne szabva, mindenféle műfajt
belecsempésznek a koreográfiákba, a határok teljesen eltűnnek. Tudja, hogy sokan megköveznék érte, de a hőn szeretett
autentikus magyar néptánc egy
idő után kevésnek bizonyult
számára. Nem kérdés, hogy lételeme a tánc. Azt mondja, ha
színpadra lép, eltűnik a világ.
– Én itt vagyok otthon, ez az életem. Fantasztikus érzés. Bárcsak
mások is éreznék! – mondja lelkesen. Ő az, aki soha nem fáradt
táncolni, gyakorolni, tanulni.
Ennek ellenére akkor sincs hiányérzete, ha éppen nincs próba
vagy fellépés, mert otthon lenni
is nagyon szeret.
(Folytatás a 9. oldalon)

(Folytatás a 8. oldalról)
Házias, süt, főz és pakolgat. Nevetve mondja, hogy képes egész
nap tenni-venni, pakolászni,
amiben anyukájára hasonlít. Budapesten él, egyelőre albérletben,
az édesanyjától örökölt szemlélet
és eltanult praktikák segítségével
nagyon takarékosan, mert az a
célja, hogy mielőbb saját lakása legyen. A főváros a bázis, a
művészeti élet központja, ezért
választotta annak ellenére, hogy
a dunaújvárosi színház a munkahelye. Mostanában rohanós
lett az életük, Dunaújváros és
Budapest mellett Egerben is próbálnak, játszanak november óta
a már említett gyerekdarabban,
megesik, hogy egy napon két előadásuk is van. – Azt érzem, hogy
öregszem Budapesthez – feleli a
szereted-e a nyüzsgő nagyvárost
kérdésre. Jót nevetünk ezen, hiszen még mindig tinilánynak
nézik és alkalomadtán elkérik a
személyi igazolványát is. Így hát
abszolút nem meglepő, ha előkapja a görkorcsolyáját a hátizsákból és azzal közlekedik.
– Nagyon szeretem ezt az együttest, szeretnék sokáig itt táncolni
– mondja a csapatról, amely-

lyel rövidesen Törökországban
vendégszerepelnek, azután az
Anconai szerelmeseket próbálják
Dunaújvárosban.

Hogy mennyi idő kell
egy új koreográfiához?
Amennyi van.
Ha két hét, akkor annyi, de a magabiztossághoz inkább két hónap.
Jusztina könnyen és nagyon pontosan tanul. Éppen ezért, míg korábban játszott a gondolattal, hogy
koreográfus legyen, mára letisztult
benne, hogy inkább tanítani szeretne. Persze még nem most, mert
amíg fiatal, addig tanulni, tanulni,
fejlődni. Csak egy kicsit több idő
kellene hozzá. De hiába az örökös
időhiány, egyvalamit nem hagyna ki soha: öccse focimeccseit.
Ha teheti, minden mérkőzésen
ott van, beleértve a barátságos
és edzőmeccseket is, mert hátha akkor és ott csinál olyat, amit
neki látnia kell. – Karácsonyra
megkaptam a mezét – meséli lelkesen, hozzétéve: – Ugyanolyan
fantasztikus őt látni a pályán, mint
táncolni.
-vida-
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Diákköri
konferencia
Érdekes előadások szabadon
választott témában, középiskolásoktól. Erről szól a Paksi Vak
Bottyán Gimnázium megyei
Bottyán Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciája,
amelyet minden esztendőben a
magyar kultúra napja alkalmából rendeznek. A tudományos
diákköri konferenciát 1998-ban
hívták életre a Paksi Vak Botytyán Gimnáziumban. Kezdetben
csak az iskola diákjainak hirdették, majd városi, később pedig
egy tehetséggondozó pályázat
keretében megyei szintű lett. Az
idei megmérettetésre a házigazda intézmény mellett az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumból, valamint a Szekszárdi
I. Béla Gimnáziumból neveztek
fiatalok, összesen tizenegyen. A
tudáspróbára bármilyen szabadon választott témában lehetett
dolgozatot, majd a konferenciára prezentációt készíteni, így
igen változatos volt a paletta.
Szó volt például a vízről, borászatról, a szakítószilárdságról,
valamint irodalmi alkotásokról

különböző szempontok alapján.
Korábban külön értékelt a zsűri
a társadalom, illetve a természettudományos szekcióban, ám
néhány éve nem választják szét
a tudományterületeket. A versenyzők munkáit dr. Kárpáthy
Istvánné, Kováts Balázs, Hideg
László és Kirchkeszner Csaba
értékelte.
A konferencia több szempontból hasznos a fiataloknak. Lehetőség arra, hogy tapasztalatokat
szerezzenek egy ilyen munka
formai és tartalmi elkészítéséről,
de arra is, hogy az őket érdeklő
témákban elmélyüljenek, kutassanak. Ismereteiket, tapasztalataikat később jól kamatoztathatják felsőfokú tanulmányaik
során, illetve hasonló tudáspróbákon. A szervező gimnázium
legjobb előadóit benevezi a regionális tudományos diákköri
versenyre. A konferencia napján nyitották meg azt a tárlatot
is, amelynek anyagát a kutatók
napján, illetve rajzórákon elkészített kalligrammák, azaz képversek adták.
Kohl Gyöngyi
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Nyelvápolók
a Deákban
A Paksi Deák Ferenc Általános Iskolában tartották a VIII. Országos
Lotz János Szövegértési és Helyesírási Verseny egyik megyei fordulóját. A rendezvény célkitűzése a
magyar nyelv ápolása, a szövegértés fejlesztése és a helyesírás
elmélyítése, a tanulók nyelvi érzékenységének fokozása. A legeredményesebb diákok márciusban
Bonyhádon mérik össze tudásukat az országos versenyen. A Deák
iskolában a 4. osztályosok számára zajlott a versengés, a házigazdák
helyesírói mellett Dunaföldvárról,
Pincehelyről és Sárszentlőrincről érkeztek résztvevők, akikre
tollbamondás és nyelvhelyességi
feladatok vártak. A szövegértési
feladatok mindegyike Lotz János
életéhez kötődött, hiszen a versenynek az is célja, hogy a gyerekek minél többet megtudjanak a
híres magyar nyelvészprofesszor
munkásságáról.
-dal-

Szamár-sziget
szellemkatonái
Margittai Gábor Szamár-sziget
szellemkatonái címmel megjelent
könyvének bemutatóját tartották a Paksi Pákolitz István Városi
Könyvtárban. A kötet a balkáni
„halálmars” és az északnyugatszardíniai Asinara börtönsziget
feledésbe merült történetéről szól.
Az albínó szamarakról nevezetes
Asinara az első világháborúban
a hadifogságba esett katonák földi pokla volt. Egyes számítások
szerint 85 ezer osztrák-magyar
katona esett hadifogságba a szerb
hadszíntéren. Kegyetlen bánásmódban volt részük, járványok is
tizedelték őket. Hajóra már csak
23 ezren szálltak, majd Asinarán
további hétezren haltak meg. A
halálmenetben és a fogolytáborokban sok borzalmat megélt
fogolytömegből végül mindössze
hatezren térhettek haza, sokan
jóval a háború befejezése után.
A legtöbb hősi halott Magyarországról származott.
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Idén már máshogy főzzük
A kormány régi törekvése,
hogy helyzetbe hozza a minőségi pálinkát, azzal együtt sem
változott, hogy uniós nyomásra
kénytelen volt visszalépni az
adómentes hazai pálinkafőzés
ügyében. Az összeütközést az
uniós joggal az okozta, hogy
2010 őszétől legális és nem adózott az otthoni pálinkafőzés,
évente 86 liter, 50 fokos égetett
szesz erejéig mindenki kedvére
főzhette a pálinkáját. A szabályozás azonban 2015-től némiképp változott. Január elsejétől
az otthon főzött párlat után évi
ezer forint átalányadót kell fizetni, a bérfőzőkben pedig egy
liter 50 százalékos pálinka után
835 forint jövedéki adót kér az
állam. Az otthoni pálinkafőzésre minden bizonnyal nem sok
hatással lesz az új, jelképes adó,
aminek összegéből jól látszik a
törvényalkotó azon szándéka,
hogy az uniós jogharmonizáció
érdekében meg is adóztassa az
otthon főzött pálinkát, meg ne
is. Ezt a véleményt osztja Szabó Gyula is, akinek pálinkáját
utcabeliként volt szerencsém
megismerni. Szerinte a jutányos
évi ezerforintos adó senkit nem
fog visszatartani az otthoni pálinkafőzéstől. A kérdésre, vajon
milyen pálinka kerül az otthoni
poharakba azt mondja, ahány
kukta, annyi tapasztalat, de
gondosan válogatott gyümölcs,
szakszerű erjesztés és helyes
tárolás esetén nem lehet gond.
Főzőmesterek mondják, hogy
a pálinkának való gyümölcs
akkor a legjobb, amikor már
épp leesik a fáról, de még nem
ér földet. Persze ezt a pillanatot nehéz elkapni, de érdemes,
mert tökéletes alapanyag nélkül
nincs jó pálinka. Lassan véget
érnek azok az idők, amikor
még úgy készült a cefre, hogy a
kert végében álló nyitott hordóba beborították, amit találtak,
állítja Szabó Gyula, aki néhány
éve tanulmányozza tüzetesebben a pálinkakészítés fortélyait. Mint mondja, a régi beidegződéssel szemben ma már

tudjuk, a jó pálinka egészséges
gyümölcsből készül. Az otthoni
főzés ugyan nem lesz drága, néhány fontos módosítás azonban
történt a korábbiakhoz képest.
Magánfőzés keretében évente
86 liter 50 térfogatszázalékos
párlat állítható elő a magánfőző
lakóhelyén vagy a gyümölcsöse telephelyén a legfeljebb 100
liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen. Változott a
magánfőző definíciója, mivel
magánfőzőnek most már csak
az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő minősülhet,
aki saját tulajdonú gyümölccsel
és saját desztillálóberendezéssel rendelkezik. A magánfőzőnek az előállított párlat után
adóbevallási kötelezettsége van
és a pálinkáját kizárólag családtagjaival vagy vendégeivel
fogyaszthatja el. Az új szabályozás szerint aki otthon akar
párlatot készíteni, annak januárig be kellett jelentkeznie a
helyi önkormányzat adóosztályán, és bediktálni a készüléke
adatait. Ha ezt nem tette meg,
egy esetleges ellenőrzéskor zugfőzés miatt bírságra számíthat.
A kereskedelmi pálinkafőzés
kapcsán semmi nem változott,
nem úgy a bérfőzött pálinka
megadóztatásánál, bár ettől
sem várható, hogy a bérfőzdék
forgalma jelentősen visszaesne.
Aki pálinkát főzetne, januártól
azzal számolhat, hogy 86 liter,
50 fokos pálinkáért literenként
835 forint jövedéki adót kell
fizetnie, amelyhez természetesen hozzájön a főzde által kért
szolgáltatási díj. Ez a bérfőzéssel 1990 óta foglalkozó Rideg
Pálinka Kft.-nél 750 forint literenként, azaz összesen 1600
forintot kell fizetni egy liter pálinka elkészítéséért. Az viszont
a hungarikum malmára hajtja a
vizet, hogy csupán a gyógynövényes szeszeket és a pálinkákat nem terheli a korábban még
csak csipszadóként emlegetett
népegészségügyi termékadó,
szögezi le Rideg Imre. A tulaj-
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donos azt is elárulja, mitől is
annyira magyar ez a különleges
státuszú alkohol: a hazai pálinka 2004 óta kizárólag Magyarországon termett, cukor és adalékanyagok hozzáadása nélkül,
színtisztán csak gyümölcsből
cefrézett, párolt és palackozott
italt takarhat. Fia, Rideg Balázs
úgy véli, ha lesz gyümölcs, továbbra is lesz pálinkafőzetés
is, adó ide vagy oda. Bizonyos
mennyiségű pálinka előállítása
ugyanis otthoni körülmények
között rendkívül sok időt és
munkát igényelne. Arról a minőségről nem is beszélve, teszi
hozzá, amit egy főzde garantálni tud a felhasznált technológiának és a cefre szakszerű kezelésének köszönhetően. Ezzel
együtt úgy véli, az évtizedekkel
ezelőttihez képest sokkal több
tudás van a házi pálinkafőzők
birtokában is, ami hosszú távon
a pálinka presztízsének is jót
tehet.
-md-

Díjat kaptak

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Többek közt a Fortuna Rádiónak
ítélte idén az Év Mecénása Díjat
a dunaföldvári művelődési ház
kollektívája. 2010 óta adják át az
elismerést a magyar kultúra napjához kötődően a kultúrát támogató szervezetek, cégek számára.
Eddig a programok megvalósulásához anyagi segítséget nyújtó
vállalkozások kapták, köztük tavaly az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. Idén két olyan sajtóorgánum
munkáját köszönték meg ily módon, amely a dunaföldvári kulturális eseményekről szóló információk közzétételével, hírekkel,
beszámolókkal segíti az intézmény munkáját. Strasszer Andrea, a Fortuna Rádió igazgatója
azt mondta, sokat foglalkoznak a
dunaföldvári hírekkel, nincs nap,
hogy az ott zajló programokról,
történésekről ne hangozna el beszámoló. – A visszajelzés mindig
jóleső, különösen, ha ilyen szép
formában érkezik – fogalmazott
Strasszer Andrea.
-vt-

Jó napot, mi újság?

Takács Gyula
Nem csupán sűrű elfoglaltságai, hanem a szerepléstől való
idegenkedése is oka volt annak,
hogy nehezen kaptam mikrofonvégre Takács Gyulát. Mint
kiderült, a közterület-felügyelet
újdonsült vezetője nem igazán
szereti a reflektorfényt, beszélgetésünket is azzal zárta, ha
lehet, ne kerítsek túl nagy feneket a róla szóló cikknek. Pedig
az első benyomásra is szerény,
mindössze 35 esztendős fiatalembernek van mire büszkének
lennie. Végigjárva a ranglétrát,
2006-ban a polgári védelmi kirendeltség vezetője lett, összesen
13 évet töltött el a katasztrófavédelem kötelékében. 2013-ban
látta elérkezettnek az időt, hogy
új szerepekben próbálja ki magát. Az önkormányzattól 2014ben keresték meg az új feladat
lehetőségével, amit örömmel elfogadott, így november óta áll a
paksi közterület-felügyelet élén.
Testhezálló feladatra találták
meg, hiszen mindig is hasonló pályára készült. Már munka
mellett végezte el a Gábor Dénes
Főiskolán a biztonságszervezői

szakot, majd szakmai ismereteit bővítendő a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetemen is
lediplomázott okleveles védelmi
igazgatási vezető szakirányon.
Az oklevelet azonban még nem
kaphatta kézhez, mert a középfokú nyelvvizsga megszerzését
munkahelyi teendői nehezítik.
Talán nem is csak a munkahelyiek, hiszen Gyula ma már kétgyermekes apuka. Azt mondja,
feleségével, akivel még a gimnáziumban ismerkedett meg,
mindketten hagyománykövető
emberek, azt vallják, hogy a mai
felgyorsult világban is a család a
legfontosabb. Éppen ezért sok
időt töltenek a gyerekeikkel,
akiket összetartásra nevelnek.
A közterület-felügyelet vezetője ugyanakkor nem csupán a
magánéletben híve a rendszerezettségnek. Új munkakörében
felügyeli a város tisztaságát, a
kulturált városképet. Úgy véli,
Paks gondozott, igényes település, ahol az embereknek elegendő egy-egy figyelmeztetés a rendezetlenül hagyott porta, esetleg
egy elhagyott jármű vagy éppen

a parkolási zóna szabályainak
be nem tartása miatt. Gyula a
személyes párbeszéd híve, azt
mondja, a közterület-felügyelet
célja nem a bírságolás, büntetés
helyett inkább figyelmeztetéssel
élnek. Jó a kapcsolatuk a helyi szervekkel is, a rendőrökkel
például közös járőrözést tartanak, de a munkavégzés során a
katasztrófavédelemnél szerzett
tapasztalatait és kapcsolatait is
kamatoztatni tudja. Az önkormányzat munkáját mindemellett közbiztonsági referensként
határozatok előkészítésével segíti. Fiatal kora ellenére minden
körülmények között igyekszik
helytállni, tapasztalata szerint
emiatt soha nem érte hátrány,
kollégái a munkáját mindig
megbecsülték. Jövőbeni terveiről kérdezve a tőle megszokott
szerénységgel beszél: a közterület-felügyelet munkájáról előadássorozatot szervezne gyerekeknek, hiszen úgy tartja, még
ebben a korban a legkönnyebb
tisztaságra és környezettudatosságra nevelni őket.
Matus Dóra

Könyvtári
programok
Két új programot is indítottak
a Kincskereső Gyermekkönyvtárban. A Barangoló klub foglalkozásait Vassné Volf Klaudia
építészmérnök és Tóth Eszter művészettörténész Paks gyerekeknek
című könyvére építik. A szerzők
olyan kiadványt alkottak, amely
különböző feladatokkal kísérve
érdekesen, a gyerekek figyelmét
fenntartva mutatja be a város épített és természeti környezetét, értékeit. A könyv elsősorban a 6-12
éves korosztálynak ajánlott. A Barangoló alkalmaira havonta egyszer várják a gyerekeket. A másik
kezdeményezés a még kisebbeknek szól, ami nem más, mint a
szintén havonta megrendezendő
óvodások hete. Első alkalommal
diafilmeket vetítettek, februárban pedig macis foglalkozás lesz.
Januárban három tagóvodából
négy csoport látogatott el erre a
rendezvényre a gyermekkönyvtárba.
Kohl Gy.
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A Dunlop
élversenyzője
lett Gyutai
Adrián
A Dunlop gumigyártó cég élversenyzője lesz a 2015-ös esztendőben Gyutai Adrián. A
Tomracing Motorsport Team
paksi motorversenyzője idén
az olasz bajnokság National
Trophy 600 kategóriájában
indul. A gyorsasági motoros
már tavaly belekóstolt a világ
egyik legerősebb sorozatába:
Mugellóban remekül helytállt,
hiszen a 39 fős mezőnyben a 10.
rajtkockát tudta megszerezni,
és a futamon az öt pontot érő
11. helyen intették le. A nagy
hagyományokkal rendelkező
sorozatokban részt vesznek a
különböző gumigyártó cégek
is. A 24 éves Adrián pályafutása
kezdete óta a Dunlop gumijaival
versenyzik, sok tapasztalattal
rendelkezik, erre a szezonra
pedig még szorosabb együttműködést sikerült kialakítani a
gumigyárral. – Az Alpok-Adria
sorozatban évek óta dolgozom
a cég egyik mérnökével, aki folyamatosan segít. Mindig ott
van a versenyeken, a teszteken,
és információkkal szolgál a gumiválasztás kapcsán, valamint
kipróbáljuk az új keverékeket
is. Gyakorlatilag neki köszönhetem ezt a mostani lehetőséget –
tudtuk meg Adriántól.
A paksi gyorsasági motoros elmondta: mivel már az év végi
világbajnokságra is készülnek,
így mindenképpen tovább kellett lépnie az Alpok-Adria sorozatból és a magyar bajnokságból. Talán nem túlzás állítani,
a világ két legerősebb sorozata
a spanyol és az olasz. Az olasz
széria közelebb van, így anyagilag is vállalhatóbb, emellett a
két sorozat a géposztályok besorolásában is különbözik, ezért
is választották az itáliait. Gyutai
Adrián a mugellói verseny tapasztalatai alapján bízik benne,
hogy az első tízbe bemotorozza
magát.
-röné12 n Paksi Hírnök, 2015. február 6.

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Mindenkit vár a futóklub
Az év első futóversenye zömében az Atomcsigák tagjainak
részvételével zajlott a Táncsics
Park körüli megmérettetésen
januárban. A futóklub 2014
novemberében ünnepelte egyéves évfordulóját, a szerveződés élére induláskor az Atomfutás megálmodója, Scheffer
István állt. – Az Atomfutás rengeteg embert megmozgatott,
akik megkerestek, hogy segítsek az indulásban, készítsek
edzéstervet. 12 éves korom óta
futok, így rendelkezem némi
tapasztalattal. Azt látom, hogy
a 2009-ben először megrende-

zett paksi futóverseny óta az
amatőrök száma megsokszorozódott. Ez a divatnak is köszönhető, manapság sikk sportolni,
ezen belül is futni. Ez rendkívül
örömteli. Az Atomcsigák mellett tagja vagyok a közel húsz
éve működő Paksi Amatőr Futó
Fiataloknak is, ők szintén várják soraikba a mozogni vágyókat – mondja Scheffer István.
Az Atomcsigák célja, hogy a közös futásokon azok is el-elinduljanak, akik nem, vagy nagyon
ritkán mozogtak, vagy egyszerűen féltek este egyedül futni. A
kezdeti próbálkozás remekül si-

került, a közösségi élmény mára
közel ötven fősre duzzasztotta
a klubot, a heti három futáson
átlagosan 15-20-an teljesítik az
ASE csarnok–Tolnaricum–ASE
csarnok távot. A közös futások
során barátságok is szövődtek,
a tagság összejöveteleket is szervez, sőt egy erdélyi kirándulás
ötlete is felmerült. Belépő, tagdíj
nincs, aki szeretne, bátran csatlakozhat, bővebb információ az
Atomfutás honlapján olvasható. A legközelebbi program a
farsang jegyében lesz március
elsején.
Faller Gábor

Két érkező az MVM-Paksnál
Február 23-ig tart az átigazolási
időszak, a labdarúgócsapatok
még három hétig cserélhetnek,
adhatnak-vehetnek játékosokat. Az OTP Bank Ligában szereplő MVM-Paks az idei télen
sem tartozott a transzferpiac
főszereplői közé. – Fiola Attila távozott tőlünk a Puskás
Akadémia FC együtteséhez,
Rodenbücher István az MTKtól, míg Balázs Zsolt Kecskemétről érkezett. Az elkövetkezendő napokban eldől Kovács
Gábor sorsa is. Érte a Diósgyőr
jelentkezett be, zajlanak a tár-

gyalások, Eppel Mártonnal
pedig szerződést bontottunk –
tudtuk meg Haraszti Zsolttól.
A Paksi FC Kft. ügyvezetője
hozzátette: – Kovács Gábor
klubváltását szakmai okok nem
indokolják, hiszen a jelenlegi
zöld-fehér társaság alapembere, viszont fél év múlva lejár a
szerződése, így a védő nyáron
ingyen, szabadon igazolható
státuszba kerül. Ez a klub anyagi helyzetére nézve semmiképp
sem előnyös.
A keret február 4-én szerdán
Törökországba utazik, az edző-

tábor alatt négy felkészülési
mérkőzést játszik majd. A kiírás
szerint a Paks február 21-én a
Fehérvári úti stadionban fogadja OTP Bank Liga mérkőzésen a
Nyíregyháza együttesét.
-efgé-

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

Diákolimpiát nyert a gimnázium
Hatalmas sikert ért el a Paksi Vak Bottyán Gimnázium fiú
kosárlabdacsapata. 23 év elteltével – az ESZI 1992-es debreceni
győzelme után – a diákolimpia
kaposvári döntőjében felállhattak a dobogó tetejére. A nagy rivális, válogatottakkal teletűzdelt
Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium ellen 80-76-ra megnyert
finálé után az aranyérem mellett
a legjobb játékos Antóni Csanád,
a legeredményesebb felkészítő
pedig Nagy László, a Paksi Vak
Bottyán Gimnázium testnevelője lett. A paksi csapat legjobbja
címet Miholics Bence kapta, a
torna All Star-csapatába Antóni
Csanád került. A fiú kosárlabdatornán 104 csapat indult, a Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetsége által felajánlott Vándorkupát egy évig a Vak Bottyán
védi. Nagy László edzővel beszélgettünk.
– Hosszú és rögös út vezetett a
döntőig, már az országos döntő
előtt is komoly meccseket kellett
nyerni. Hogy indultatok neki?
– Még az elején több szülő és
a csapathoz közel álló mondta
azt, hogy na, innen se fogunk
továbbmenni. Aztán továbbmentünk. A döntőre azt jósolták: talán hetedik hely. Ez volt
a hozzáállás. Én közben bajnok
akartam lenni…
– Az eredményeket nézve ötből
négyet nyertetek, csak a kaposvári
meccs lóg ki a sorból. A döntő szoros volt, míg a többi aránylag nagy
arányú győzelemnek mondható.
Ez minek volt köszönhető?
– Azért győztünk ekkora arányban, mert működött a gépezet.
Igen fontos volt, hogy mindenkinek alá kellett rendelnie magát
a csapatnak. Majdnem mindenkitől valami olyat kértem, hogy

A győztes csapat: Antóni Csanád, Beák Balázs, Dávid Róbert, Fazekas Viktor, Gomola Bence, Gulyás Milán,
Miholics Bence, Molnár Balázs, Plézer Gábor, Sánta Bálint, Sterczer Péter, Villányi Mátyás. Fotó: PVBG.
ne csinálja mindig azt, amit az
egyesületi bajnokságban. Például Csaszinak (Antóni Csanád
– a szerk.) meccsenként öt-hat
rádobással kevesebbje volt, viszont ugyanannyival több kulcspasszt adott. A döntőt végignézve Gulyás Milán volt az egyetlen
játékos, akitől végig többet kértem, amíg együtt voltunk. De az
kellemes helyzet, amikor jobban
bíznak benned és többet kérnek
tőled, hogy igenis törjél be, mert
meg tudod csinálni. Azt hiszem,
24 pontot dobott a döntőben.
Gulyás Robi 23 éve Debrecenben győzött, most a fia.
– Tíz játékossal voltatok összesen?
– Egy sérülés, illetve egy tanulmányi probléma miatt a döntőre
nem jöhettek el ketten, de ugyanúgy a csapat részének tekintem
őket is, a korábbi mérkőzéseken
pályára léptek és harcoltak a csapatért. Az érmet nekik is hazahoztam.
– A aranyérem a tavalyi jó szereplés folytatása?

– Ez egy sokkal régebbi történet.
Nagy Gábor körülbelül tíz éve
kezdte összegyűjteni és kosárlabdára tanítani ezeket a gyerekeket.
Nem vagyok álszerény, nélkülem
esélytelen lett volna ezt a címet
megnyerni, de Nagy Gábor nélkül
is. Ha ő nem ad labdát a kezükbe… és ő még tavaly az U18-ban
ezüstöt nyert ezzel a társasággal. Voltak az ASE-val ötödikek,
bronzosok, ezüstösek. Egy kivételével mindig ott voltak a nyolcban, egyesületi szinten szenzációs
eredményeket értek el. De pont
ez a szombathelyi csapat kétszer
is útjukat állta, ahogy kétszer nekünk is a diákolimpián. Ez volt
az ötödik döntő, ha az egyesületit
meg a diákolimpiákat összevonjuk. Most végre meg tudtuk oldani. A szombathelyi csapatban ott
van a fél korosztályos válogatott
és az edzőik. A kezdőben négy
válogatott volt náluk, ráadásul a
cserepadon is szenzációs triplavető gyerekek sorakoztak. Óriási kihívás volt szakmailag is egy jóval

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

erősebbnek tűnő csapatot legyőzni. Egy plusz aranyat el tudtunk
hozni és Nagy Gábor nyakába
akasztottuk.
– Mi volt a kulcs?
– Nem vagyok túl szerény ember.
Olyanokat mondok a játékosaimnak, hogy „azt csinálod, amit
mondok, és csak azt, és akkor
megnyered a meccset.” Bikaerős
ellenfeleknél ezt előre be mertem
vállalni, mert meggyőződésem
volt, hogy tudom a kulcsot taktikailag. Az egyik nagy feladatom
az volt, hogy a csapategységet
létrehozzam, hogy mindenki alárendelje magát az edzőnek, és elhiggye, hogy ezt a Szombathelyet
meg tudjuk verni. Folyamatosan
mondtam, hogy márpedig mi
legalább olyan jók vagyunk. Ők
az esélyesek, én meg a győztes
akarok lenni. És elhitték, a végére láttam, hogy elhitték, ezért
tudtunk győzni. Amit belül műveltek ekkora túlerővel szemben,
az parádés volt. Arra nincsenek
szavak.
(joko)

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, 2015. február 6. n 13

A harcművészet az életre tanít

Fotó: Bayer Péter

Pakson nőtt föl, a 4-es iskolába
és a Bezerédjbe, majd a Paksi Vak Bottyán Gimnáziumba
járt Bayer Péter harcművész,
aki tavaly év végén Mariborban
Európa-bajnok lett. Bár Pakson
nem volt leigazolt sportoló, a
mozgás mindig érdekelte: kézilabdázott, a gimiben pedig
kosarazott és focizott. – Sokat
futottam és úsztam. A házunkkal szemben nyílt meg a tan-

Diplomás angol, német, spanyol, orosz
nyelvtanárokat várunk csapatunkba.
Jelentkezz fényképes önéletrajzzal
a paks@katedra.hu vagy
a szekszard@katedra.hu-n.
Katedra Nyelviskola Szekszárd/Paks
Tisztelt Hölgyem, Uram!
Amennyiben a Tűzvirág Táncegyüttes további színvonalas tevékenységét támogatni kívánja, úgy kérjük,
hogy személyi jövedelemadó bevallásakor nyilatkozzon úgy, hogy adója 1%-át egyesületünknek ajánlja
fel. A nyilatkozaton Önnek fel kell tüntetni a Tűzvirág
Táncegyesület Paks elnevezést és az egyesület adószámát:18850594-1-17.
Köszönjük támogatását!
A Tűzvirág Táncegyüttes Vezetősége

uszoda, így kézenfekvő volt,
hogy mit csinálok. Szinte minden este ott álltam a bejáratnál
fél hatkor, hogy mehessek úszni
párszor tíz hosszt – árulta el a
Paksi Hírnöknek a sportoló, aki
az érettségit már Budapesten
tette le. 1999-ben ismerte meg
a taekwondót.
– Egy taekwondo mester ajánlott
egy, a lakhelyemhez közeli klubot, 1999 januárjában mentem le
először oda és ott ragadtam. Azóta is igyekszem megismerni ezt
a harcművészetet, ami számomra nem pusztán sport… ez életforma! Azóta szorgalmasan járok
edzésekre, övvizsgákra (sajnos
becsúsztak hosszabb-rövidebb
kimaradások) és versenyekre
is. 2004-ben kerültem a Buday
Taekwon-do Klubba, ahol remek
embereket, harcművészeket ismerhettem meg. Ez az egyik, ha
nem a legnagyobb, legsikeresebb
felnőtt taekwondoklub Magyarországon. 2014 szeptembere óta
a klub elnöke, Poós Péter mellett
klubvezetőként is tevékenykedem, ami nagy megtiszteltetés
számomra. 2007-ben szereztem
meg az I. dan fekete övet, idén
márciusban vizsgázom III.
danra.

kipróbálta magát a kick-boxban is.
– Ez küzdősport, ha leegyszerűsítem, szinte megegyezik a taekwondo küzdelmi
versenysport
részével.
A
taekwondo-edzések
mellett
így kick-box-edzésekre is járok. Itt mesterem Zrínyi Miklós VI. danos mesteredző.
Ebben a sportágban többféle
szabályrendszer alakult ki, én
a taekwondóhoz legjobban hasonlító light-contact és a kicklight
szabályrendszerekben
szoktam indulni versenyeken.
Idén a Magyar Kick-box Szövetség 21 versenyzője kapott
nemzetközi minősítést, köztük
én is.
Kovács József

Bár Bayer Péter szerint nem az érem számít, számos
eredménnyel büszkélkedhet a sportágban. Főbb eredményei
az elmúlt négy évben taekwondóban: országos bajnokságon
küzdelemben: 8 arany, 2 ezüst, 1 bronz. Ob-erőtörés:
1 arany, 1 bronz. Országos csapatbajnokság: 2 arany, 1 ezüst.
Európa-kupa-küzdelemben: 3 arany, erőtörésben 1 arany.
EK legeredményesebb felnőtt férfi versenyzője 2013-ban.
Világbajnokság: 1 bronz csapat erőtörés.
Kickbox light-contact és kick-light kategóriákban:
Világ-kupa: 3 arany, 3 ezüst, 2 bronz. Nemzetközi Open-verseny: 2 arany. Európa-bajnokság: 1 arany (2014), 1 ezüst (2012).

TEIT
kalocsai
látogatóközpont

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

TEMETKEZÉS
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2.
Telefon/fax: 75/311-065
Irodavezető: Wágner Aranka
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255
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Bayer Péter állítja: a klub egy
nagy család, egy szuper csapat,
ahol nem ütni és rúgni, hanem az életre tanítanak. Egyik
mestere szerint „Ahogy élsz,
úgy taekwondózol és ahogy
taekwondózol, úgy élsz!” A
sportoló szerint a taekwondo
nem küzdősport, hanem harcművészet, melynek fő elemei a
bázisgyakorlat, a formagyakorlat, a küzdelem, a speciál törés,
az erőtörés és az önvédelem.
És természetesen a mentális
fejlődés. A versenysport éppen
összetettsége miatt nem kap
nagy hangsúlyt, csak lehetőség,
hogy mindenki megmérettesse magát. Péter másféle megmérettetésre is vágyott, ezért a
taekwondo mellett 2011-ben

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok
és koszorúk rendelése

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Családokkal fedezik
fel az erdőt
Várakozáson felüli volt a részvétel a Cseresznyési Családi
Szombat első rendezvényén,
amelyet az erdei iskola népsze-

rűsítése céljából hívtak életre. A
kifejezetten családokat megszólító programra volt, aki babakocsival és akadt, aki szánkóval

érkezett, végül közel hetvenen
vágtak neki a téli köntösbe öltözött erdőnek. – Sokszor a szülők
sem ismerik pontosan a túraútvonalakat vagy az Ürgemező és
környéke védett értékeit, az új,
egész évet átölelő családi programsorozaton viszont megismerkedhetnek a lehetőségekkel
– mondta el Czink Dóra turisztikai referens. Az önkormányzat határozott célja, hogy szélesebb körben megismertesse
az erdei iskolát, de ne csupán
szálláshelyként
pozicionálja,
hanem tájékoztasson azokról
az alternatívákról is, amelyet a
helyiek használhatnak ki. Az
épület szálláshelyként vagy rendezvényhelyszínként is funkcionálhat, de olyan közösségépítő
eseményeknek is otthont adhat, amelyek keretében például
a családok tölthetnek el együtt
egy programokban gazdag napot. A közelmúltban megújult
erdei iskola népszerűsítése az
atomerőművel
együttműkö-

désben zajlik, mondta el Czink
Dóra, ugyanis az oda érkező
diákcsoportoknak a paksi turisztikai programcsomagokat és
szálláshelyként az erdei iskolát is
figyelmébe ajánlják. A Cseresznyési Családi Szombatra minden hónap utolsó szombatján
várják a résztvevőket egy másfél
órás erdei sétával, ahol kiderül,
hónapról hónapra milyen új
arcait mutatja a természet. A
kiadós séta után kézműves foglalkozás és tízórai következik, a
túrában megfáradt vándorokat
ezúttal is meleg teával és zsíros
kenyérrel várták. A következő
családi rendezvényre február
utolsó szombatján invitálják
majd az érdeklődőket, előjelentkezés nem szükséges. A programon rendbe hozzák az erdei
iskola környezetében kihelyezett madárodúkat és újabb madárlakokkal bővítik a telepet. A
cseresznyési részönkormányzat
pedig farsangi fánkkal lepi meg
a túrázókat.
Matus Dóra

Az ürge lett az év emlőse
Idén az ürge lett az év emlőse a
Földművelésügyi Minisztérium
Vadonleső Programja keretében.
A Paks környékén nagyobb számban is élő rágcsáló fokozottan védett, természetvédelmi értéke 250
ezer forint. Azonban nem ez az
egyetlen ok, amiért éppen Petőfi
Sándor fürge ürgéjére esett 2015ben a választás. Magyarország
ugyanis igazi ürgenagyhatalom.
A szurikátához hasonló rágcsáló
állományai tőlünk nyugatabbra,
valamint északabbra már csak
elvétve találhatóak meg, ezért európai szinten hazánkra hárul az
a természetvédelmi feladat, hogy
az ürgepopulációk fennmaradását hosszú távon is biztosítsa. Az
ürgék jelenleg, egészen a tél végéig téli álmot alszanak, viszont
amikor kitavaszodik, területet
foglalnak és kusza földalatti járatrendszereket alakítanak ki, meséli
Sáfrány Szilvia, az Ökocsiga Közhasznú Egyesület titkára. A gyakorlott természetjáró azt mondja,
nem könnyű észrevenni őket,

hiszen félénk, óvatos állatok, a
rájuk leső ragadozó madarak miatt általában üregeikbe bújnak.
Veszély esetén a szemfülesebbek
két lábra állva jellegzetes füttyöt
hallatnak, amely menekülésre
készteti társaikat. Éppen ezért
élőhelyein az ürge igényli a rendszeres legeltetést vagy kaszálást, a
becserjésedett, vagy egyszerűen
magas fűvel borított területet az
állatok előbb-utóbb otthagyják. A
kimondottan rövid füvű pusztá-

kon viszont könnyen észreveszik
a rájuk vadászó parlagi vagy réti
sast, illetve a rendkívül ritka kerecsensólymot, ami bár nem fészkel
az Ürgemezőn, de az ürgehúsért
messzebbről is idejár vadászni. A
legeltetés jelenleg nem engedélyezett a Duna-Dráva Nemzeti
Park Igazgatóság paksi területén,
mert a nagyobb testű jószágok
feltörik az ősgyepet és a taposási
kár nyomán olyan invazív fajok
is elterjednek, amelyek károsak
Fotó: Bodor Ádám

az őshonos növényekre. Ha szükséges, helyette tisztítókaszálást
végeznek, hogy az ürgék élettere
megmaradjon.
Az Ürgemező Natura 2000-es
védelem alatt áll, rendkívül gazdag a növény- és állatvilága. A
láprétfoltokkal tarkított homokpuszta áprilisban, virágzáskor a
legszebb. Megtalálható itt a kúszózeller és különböző tárnicsfélék, de olyan kosbor-, azaz orchideafajták is, amelyek még a bolti
virágok szépségével is versenyre
kelnek. Ráadásul az Ürgemező az
év emlőse mellett otthont ad az
év fájának, a kocsányos tölgynek
is, de megtalálható itt az év vadvirága, a kései szegfű, valamint az
év madara, a búbos banka is. Sáfrány Szilvia elárulta, az Ürgemező rejtett értékeinek széleskörű
megismertetésére ürgeles túrát
és éjszakai kirándulást is szerveznek, valamint természetfotósoknak olyan többnapos, tematikus
programot, ahol az év „sztárjaival” ismerkedhetnek.
MD
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Nemes ügyekért fogtak össze
Jó ügyért báloztak idén az ASE
fiatal kajak-kenus sportolóinak
szülei. Kezdeményezésük eredményessége még őket is meglepte. Egy egykori kenusnak, Hum
Józsefnek kívántak segítséget
nyújtani abban, hogy megbirkózzon az új élethelyzettel, ami
lovasbalesete során elszenvedett
sérülése miatt állt elő. A szülői
munkaközösség hagyományos
bálját – ami eredetileg is jótékony
célú – állította az ügy szolgálatába.
Az egyik szervező, Puppné Szilvia
lelkesen mesélte, hogy telt ház
volt a bálban, rengeteg felajánlással segítették a tombola sikerét
és nagyon sok támogatói jegyet
sikerült eladni. Jelentkeztek a balesetet szenvedett fiatalember kollégái, régi osztálytársai, ismerősei,
de olyanok is, akik személyesen
nem ismerik. Arról már Meczker
András, a másik szervező számolt be, hogy az önkormányzattól ingyen kapták meg a Paksi II.

Rákóczi Ferenc Általános Iskola
ebédlőjét és az M6 Expressz zenekar is ingyen zenélt. A jó ügyhöz
a Csámpai Country Road Club is
csatlakozott egy ajándékprodukcióval. Az összefogás mindenki
számára meglepő eredményt
hozott, néhány tízezer híján egymillió forint gyűlt össze, amit a
régi kenustársak adnak át a Hum
családnak.
w
A nagy érdeklődésre való tekintettel idén először két, egymást
követő délután rendezte meg
hagyományos jótékonysági gáláját a Balogh Antal Katolikus
Általános Iskola és Gimnázium.
Minkét napon telt ház előtt mutatták be produkcióikat a diákok
a Csengey színpadán. – Az volt a
célunk, hogy minél több gyermek
szerepelhessen a lehető legváltozatosabb színpadi műsorban. Az
évfolyamok osztályainak bemutatkozása mellett az egyéni tehet-

AGYKONTROLL
TANFOLYAM INDUL
PAKSON
Vegye kezébe sorsát, gyógyítsa önmagát,
valósítsa meg álmait és tanulja meg levezetni
a mindennapok feszültségét!
Jöjjön el négynapos képzésünkre
március 21-22-én, 28-29-én a Csengey Dénes
Kulturális Központba!
Ingyenes ismertető előadás március 11-én
szerdán 17 órakor. Oktató: Baglyas György
Jegyárusítás: Dózsa György út 98.
Telefon: 20/264-2608
Pedagógusoknak és egészségügyi szakdolgozóknak akkreditált!
www.agykontroll.hu

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

ségek is teret kaptak a műsorban
– tudtuk meg Kovácsné Péger
Györgyitől, a program főszervezőjétől. Az esten bemutatottakkal
az iskolában elérhető különböző
foglalkozásokon, szakkörökön
folyó munkából adtak ízelítőt a
diákok. Voltak osztályok, amelyek
már a tanév elején elkezdték a felkészülést, a 11. és 12. évfolyamo-

sok palotása, keringője nagy tapsot is kapott. A gálára érkezők az
iskola rajz- és kézműves szakköröseinek munkáiba is bepillanthattak. Az est bevételét közösségi
programok támogatására fordítják, a rendezvényeknek rövidesen
megszépült, korszerűsödött iskolaépület biztosíthat helyszínt.
-vt-dsz-
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hallókészülékre

Az akció 2015. március 15-ig
vagy a készlet erejéig tart
tart. Az akció részleteiről
érdeklődjön audiológusánál.

A VILÁG EGYIK LEGKISEBB HALLÓKÉSZÜLÉKE
• Természetes hangzás
• Modern technológia
• Könnyű kezelhetőség

7030 Paks,
Táncsics M. u. 13.
I. emelet
Bejelentkezés:
06-30/234-2572

• Részletfizetési lehetőség
• Szinte láthatatlan
• Kényelmes viselet
AJÁNDÉK
GYÓGYSZERADAGOLÓ

AMÍG A KÉSZLET TART!

Kérjük hozza magával hallókészülékének kiskönyvét
és ezt a hirdetést amikor bejön hozzánk!

*Az akció ideje alatt egy
személy max. 12 db elemet
vásárolhat akciós áron. Az
akció 2015. március 15-ig vagy
a készlet erejéig tart tart.

Hallókészülék elem

49 Ft/db*

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

