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Tóth Gábor 
élelmiszer-ipari mérnök, 

a Class FM 
szakkommentátora

tart előadást 
a Csengey Kulturális Központ-
ban február 18-án 18 órakor.

A bőr, a haj, a köröm 
állapota a táplálkozás 

függvényében
A rendezvény szponzorálási díja: 500 Ft

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Szent István király út 35.)
nyitva tartása:

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

A polgármesteri hivatal épülete mind funkcionálisan, mind energetikai szempontból korszerűsítésre szorul, ezért a városvezetés több 
lehetőséget megvizsgálva szeretne optimális megoldást találni. Felmerülhet a mostani épület eladása és egy új városháza építése, de Süli Já-
nos polgármester szerint nem lenne egyszerű feladat új funkciót találni az épületnek, amit eladása esetén sem lehetne ebben az állapotban 
hagyni. Gondot jelenthet, ha a költöztetéssel egy újabb központi terület keletkezik, holott már most sincs egy valódi városközpont. Süli János 
azt mondta, született egy tanulmány az épület „újracsomagolásáról”, ami a hőszigetelésen túl esztétikailag is jelentős változást hozna. A most 
nem túl szép látványt nyújtó épület modern külsőt ölthetne, ugyanakkor a belső átépítéssel a használhatóságon is javítanának. A földszint-
re ügyfélfogadó teret képzelnek el, az első emeleten az irodákon kívül ülésterem kapna helyet, míg a másodikon házasságkötő termet és tetőte-
raszt alakítanának ki. A koncepció szerint az étterem a felső szintre kerülne, li�et építenének be és áthelyeznék a vizesblokkokat, ami megol-
daná a szellőztetés problematikáját.
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Január 25-től ismét a Domb ut-
cai rendelőben fogadja betegeit 
dr. Farkas Éva Edina, a 4-es szá-
mú körzet háziorvosa. A rende-

lési idő nem változik: hétfőn 13-
17 óráig, keddtől péntekig 8-12 
óráig tart majd. A hétfő tovább-
ra is az aktív dolgozók és az akut 
betegek napja marad. Keddtől 
péntekig a gyorsabb és korsze-
rűbb rendelés kialakítása érde-
kében változások várhatók. Két 
rendelőben látják majd el a be-
tegeket, 7.30-tól továbbra is a re-
ceptre és a beutalóra várakozó-
kat. Újdonságként 9-10 óráig 
előjegyzés alapján, előzetes te-
lefonos bejelentkezést követően 
zajlik a rendelés, 10-12 között 
pedig érkezési sorrendben. 
– A hosszú várakozási idő prob-
lémát jelentett a betegek számá-
ra, ekképp most rugalmasabb, 

ütemesebb lesz a rendelés, emel-
lett a recept- és beutalóírás kü-
lön helyiségben zajlik majd, és 
nem csökkenti a vizsgálatok ide-
jét – tájékoztatott dr. Farkas Éva 
Edina. A korszerű, modern ren-
delőbe új infúziós ágy is került, 
így e kezeléseket ezentúl kényel-
mesebb körülmények között le-
het lebonyolítani, valamint új-
donságként indukciós hurok-
rendszer is segíti a csökkent 
hallásúakat – mondta el a dok-
tornő. 
Ahogy korábban megírtuk, a 
város 28 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást kapott pá-
lyázat megvalósításához a Dél-
Dunántúli Operatív Program 

keretében. A 43,7 milliós össz-
költségű fejlesztés tartalmazza 
a háziorvosi rendelő teljes körű 
műszaki és belső felújítását, 
energia-megtakarítást eredmé-
nyező korszerűsítését, akadály-
mentes megközelíthetőségének 
kialakítását és a környezet ren-
dezését is. 
Az akadálymentes megközelítést 
mozgáskorlátozottak részére ki-
alakított parkoló és li� biztosítja. 
Mindezek mellett új bútorzat is 
került a váróba és a rendelőkbe, a 
helyiségeket pedig klimatizálták. 
A tulajdonos önkormányzat ter-
vezi az épület külső homlokzatá-
nak felújítását is.                       

Dallos Szilvia

Jelentősen átalakult idén janu-
ártól a gyermek- és családvédel-
mi rendszer. Hogy ez pontosan 
mit jelent, s mit fog ebből érzé-
kelni a lakosság, arról Borbás 
Lászlót, a Paks Kistérségi Szo-
ciális Központ igazgatóját kér-
deztük.

Az elmúlt húsz évben külön 
ágon működött a gyermekjóléti, 
illetve a családsegítő szolgáltatás. 
A legfontosabb különbség a ket-
tő között az volt, hogy a család-
segítés önkéntes együttműködé-
sen alapult, azaz a család kérésére 
történt közbelépés, segítségadás, 
a gyermekjólét viszont az önkén-
tes együttműködésen túl, a gyer-
mek érdekében bármikor be-
avatkozhatott, s a szakemberek 
kezdeményezhették például a vé-
delembe vételt, mondta el Borbás 
László, a Paks Kistérségi Szociális 
Központ igazgatója. Gyermekjó-
léti szolgálat működését minden 
településen kötelező volt bizto-
sítania az önkormányzatnak, vi-
szont családsegítőét csak 2000 
fős lakosságszám felett. Az idén 
januártól életbe lépett új szabá-
lyozás összevonja a két területet, 
így a jogalkotó szerint megszű-
nik egy sor párhuzamosság, ha-

tékonyabb és kevésbé bürokrati-
kus lesz az egész rendszer. 
Borbás László elmondta, az új 
struktúra úgy épül fel, hogy min-
den településen lennie kell csa-
lád- és gyermekjóléti szolgálat-
nak, ami akár egyetlen szakem-
berből is állhat, illetve minden 
járási székhelyen Család- és 
Gyermekjóléti Központnak. A 
települési önkormányzatok fel-
adatkörében marad a lakóhely 
szintű minimumszolgáltatások, 
az általános segítő feladatok biz-
tosítása, míg a központok felada-
ta a gyermekek védelembe véte-
lével kapcsolatos hatósági mun-
ka tervezése, a kapcsolattartás 
a gyámhivatallal, illetve olyan 
speciális szolgáltatások nyújtá-
sa, amelyekkel nem rendelkezik 
minden szolgálat. 
A gyakorlatban ezt úgy kell el-
képzelni, hogy amikor a telepü-
lési munkatárs meglátása sze-
rint nem oldható meg a helyzet 
a család önkéntes együttműkö-
désével, akkor a központhoz for-
dul, ahonnan úgynevezett eset-
menedzsert küldenek, s a továb-
biakban ő koordinálja a munkát, 
tesz intézkedési javaslatot. A köz-
pontokhoz tartozó speciális szol-
gáltatások körébe tartozik a kór-

házi szociális munka, amit az in-
tézmény a Tolna Megyei Balassa 
János Kórházzal kötött szakmai 
megállapodás révén biztosít. Az 
igazgató kiemelte, hogy ez telje-
sen új tevékenység, ahogy az ut-
cai-lakótelepi szociális munka is, 
előbbinek Pakson a hajléktala-
nok, utóbbinak pedig esetleg csel-
lengő �atalok lehetnek a célcso-
portja. További feladat a kapcso-
lattartási ügyelet, amivel az elvált 
szülők gyermekláthatását segí-
tik, valamint a telefonos készenlé-
ti szolgálat, aminek lényege, hogy 
ügyfélfogadási időn túl is van le-
hetőség a tanácsadásra. Az össze-
vonás részeként 2018-tól a család- 
és gyermekjóléti központ végzi 
az iskolai és óvodai szociális segí-
tő tevékenységet is, amely egyéb-
ként nem ismeretlen Pakson, hi-
szen évek óta jelen van a palettán 
önként vállalt feladatként. 
Jelenleg folyik az új feladatkörök 
összehangolása, folyamatban van 
az irodai felszerelések és közleke-
dési eszközök beszerzése, ezen-
kívül érkeznek a településekről 
a hatósági intézkedésekre vonat-
kozó akták, február 1-től pedig a 
központhoz tartozó települése-
ken megtartják az évente köte-
lező gyermekjóléti tanácskozást, 

ahol bemutatják az új szolgálta-
tásokat, valamint az együttmű-
ködés erősítése érdekében a jel-
zőrendszeri tagokat tájékoztatják 
a változásokról. Nekik egyébként 
minden csütörtökön 14 és 15 óra 
között fogadóórát fognak tartani 
a járási központban. 
A Paksi Kistérségi Szociális Köz-
pont 17 településen szervezi a 
család- és gyermekjóléti szolgál-
tatást, a paksi Család- és Gyer-
mekjóléti Központ a járásban, 
azaz 15 településen nyújtja köte-
lező szolgáltatásait, az átszerve-
zés nyomán öt fővel gyarapodott 
a személyi állomány. Az első hó-
napban 83 ügyük volt, 15 eset-
konferenciát kellett tartaniuk a 
járás különböző településein, eb-
ből kettőt Pakson. Borbás Lász-
ló kiemelte, hogy összességében 
ez még akkor is jelentős feladat, 
ha tudják, hogy a Paks Kistér-
ségi Szociális Központ összesen 
húsz településen közel kétezer 
megállapodás alapján, azaz eny-
nyi esetben nyújtja szolgáltatása-
it egyénnek, családnak szakmai 
szerződés alapján. Az ügyfelek az 
eddigiekhez képest változást nem 
fognak érzékelni, részükről sem-
miféle tennivaló nincs sem a már 
folyó, sem az új ügyekben.    -kgy-

Ismét megnyílt a Domb utcai rendelő

Átalakulóban a családvédelmi rendszer

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Januártól 60 és 80 literes kukák-
ra válthatnak azok a háztartások, 
amelyekben életvitelszerűen egy 
vagy két fő lakik. Az egyedül élők 
60 vagy 80 literes kukát hasz-
nálhatnak, a kétfős háztartások 
azonban csak 80 literesre cserél-
hetik a 120 literest, ezzel csök-
kentve a hulladékszállítás díját. 
Az új, szabványos hulladékgyűj-
tő edényt a használónak kell 
megvásárolnia, majd első lé-
pésként kérelmet kell benyújta-
nia az önkormányzathoz, amely 
úgynevezett hatósági bizonyít-
ványt ad ki igazolva, hányan lak-
nak az adott ingatlanban. Az eh-
hez szükséges nyomtatványok 
beszerezhetők a polgármesteri 
hivatal portaszolgálatán, a Paksi 

Hulladékgazdálkodási Nonpro-
�t K�. (PHG K�.) ügyfélszol-
gálati irodájában, a hivatal föld-
szintjén, vagy letölthető a www.
paks.hu és a www.phgk�.hu ol-
dalról. A kitöltött nyilatkozatot 
és kérelmet – utóbbit 3000 fo-
rintos illetékbélyeggel ellátva – a 
Polgármesteri Hivatal Titkársági 
Osztályának Igazgatási Csoport-
jához kell benyújtani. Miután a 
kérelmező megkapja az önkor-

mányzattól a hatósági bizonyít-
ványt, a PHG K�. ügyfélszolgá-
lati irodájában bemutatott doku-
mentumok alapján a szolgáltató 
elkészíti a hulladékszállítási köz-
szolgáltatási szerződés módosí-
tását s a következő hónap első 
napjától üríti a cég a kisebb ku-
kát. Érdemes megőrizni a kuka 
vásárlásáról szóló nyugtát vagy 
számlát is, mivel kérhetik az 
ügyfélszolgálaton. A jogosultsá-

got tizenkét hónap után meg kell 
erősíteni, az ismételt igazolás el-
maradása esetén a szolgáltatás 
automatikusan visszaáll a heti 
120 literes mennyiségre. A jogo-
sultság módosulását vagy meg-
szűnését 15 napon belül be kell 
jelenteni a szolgáltatónak. A jo-
gosultsággal kapcsolatosan to-
vábbi információt személyesen, 
ügyfélfogadási időben a Paksi 
Hulladékgazdálkodási Nonpro-
�t K�. ügyfélszolgálatán lehet 
kérni, vagy a 75/830-690-es tele-
fonszámon, a hatósági bizonyít-
vánnyal kapcsolatban pedig sze-
mélyesen a polgármesteri hivatal 
földszinti 11. irodájában vagy te-
lefonon a 75/500-510-es számon 
lehet érdeklődni.    Kohl Gyöngyi

Február 1-jétől megváltozott a Paksi Hulladékgazdálkodási Non-
pro�t K�. ügyfélszolgálati irodájának nyitvatartása. Az új rend 
szerint hétfőn, szerdán és pénteken 7 és 15, kedden 7 és 19, csü-
törtökön 7 és 10 óra között van lehetőség az ügyintézésre szemé-
lyesen és telefonon is. Az iroda a Polgármesteri Hivatal földszint-
jén működik.

Ellenőrzik a jogosultságot

Ahogy korábban megírtuk, Tell 
Edit váltja a nyugállományba 
vonuló Hefner Erikát a Csengey 
Dénes Kulturális Központ szak-
mai vezetői székében. A kép-
viselő-testület rendkívüli ülé-
sén határozott arról, hogy a kul-
turális központ vezetésére öt 
évre, február 1-jével kap megbí-
zást, mondta el Süli János pol-
gármester. Mivel megerősítést 
nyert, hogy a poszt összefér-

hetetlen a képviselői, valamint 
az alpolgármesteri pozícióval, 
ezért ezekről Tell Edit lemond. 
Hefner Erika március végén 
megy nyugdíjba, addig utódja 
munkáját segíti. Süli János arról 
is tájékoztatott, hogy az időközi 
választás várhatóan májusban 
lesz a hetes körzetben, az új al-
polgármester személyéről pe-
dig a lehető leghamarabb dön-
tenek. A választási bizottság la-

punk nyomdába kerülése után, 
február 4-én ül össze ez ügyben.
A képviselő-testület arról is ha-
tározott, hogy a hármas szá-
mú fogorvosi körzetet ellátó dr. 
Gszelman Ferenc kérését jóvá-
hagyja, és feladatellátási szer-
ződését közös megegyezéssel 
megszüntetik. Praxisát márci-
us 1-jével dr. Vékás Júlia veszi át. 
A németkéri doktornő a Kápolna 
utca 2. szám alatt tartja majd ren-

delését, az önkormányzat által 
biztosított helyet legfeljebb addig 
veszi igénybe, amíg saját rende-
lője elkészül.
A grémium arról is döntött, hogy 
négymillió forint támogatást 
nyújt az Aktív Energia Egyesü-
letnek, a forrást idei költségve-
téséből biztosítja a város. A civil-
szervezet építi az energiaházat az 
elkerülő út mellett.

-gyöngy-

Döntés után

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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A humor és a családi szeretet 
a hosszú élet titka Schmidt Fe-
rencné született Bauer Kata-
lin szerint, aki január 24-én töl-
tötte be kilencvenedik életévét. 
Kati néni ötgyermekes család 
sarjaként látta meg a napvilágot 
Györkönyben, tizenhét éves ko-
ráig ott is élt. Miután párja ha-
zatért a frontról, összeházasod-
tak. Közös életüket Mária-tele-
pen kezdték, s húsz évig volt ott 
az otthonuk, utána költöztek be 
Paksra. Évekig háztáji gazdálko-
dásból éltek, később mindketten 
a Dunamenti Termelőszövetke-
zetben dolgoztak, majd Kati néni 
a Bezerédj iskola, később az Eöt-
vös utcai, utoljára pedig a Tolnai 
úti óvoda konyháján. Nagyon 
szerette a kollégáit és a gyere-
keket is, mindegyik ovisról tud-
ta, mi a kedvenc étele vagy mi-
ből kér kevesebbet. Ötvenhét 

boldogságban és egyetértésben 
együtt töltött év után, 2002-ben 
kellett végső búcsút vennie pár-
jától. Utána még tíz évig egyedül 
ellátta háztartását és Kinizsi utcai 
házuk kertjét is ápolta, de ha kel-
lett, számíthatott a családra és a 
szomszédok segítségére is. Rend-
re bekopogtatott hozzá valaki, és 
maga is szívesen nézett át az is-
merősökhöz egy kis beszélgetés-
re. Néhány éve idősebb lányánál, 
Katalinéknál él, de ellátásában az 
unokák is segítenek. Annak elle-
nére, hogy Kati néni tavaly ősszel 
komoly betegségen esett át, most 
is derűs, kiegyensúlyozott, és sze-
reti megnevettetni környezetét. 
Mint mondja, a humor átsegít-
heti az embert a nehéz időszako-
kon, a munka nemkülönben, és a 
szeretet is éltető erő. Születésnap-
ján három unokája, Katalin, Jó-
zsef és Ferenc, valamint öt déd-

unokája, Judit, Nóra, Réka, Fe-
renc és Levente is köszöntötte, a 
szűk családdal közel húszan ül-
ték körül az asztalt, majd a rákö-
vetkező napokon is érkeztek kö-
szöntésére rokonok, ismerősök. 

Az ünnepelthez Süli János pol-
gármester és S. Szabó Gabriella 
kommunikációs referens vitte el 
az önkormányzat és Orbán Vik-
tor miniszterelnök jókívánságait.

-gyöngy-

A humor és a családi szeretet élteti

Egymás programjait népszerűsíti a jövő-
ben Paks, Mohács és Kalocsa. Az erről szóló 
megbeszélést az utóbbi helyszínen tartották, 
a házigazda a város alpolgármestere, műve-
lődési központjának igazgatója és a TDM-
szervezet vezetője volt. A kapcsolat a Duna 
Konferencián szövődött. Czink Dóra, Paks 
turisztikai referense azt mondta, szeret-
nék kiaknázni a közelségből és hasonlóság-
ból adódó lehetőségeket. Elsőként az iskolai 
osztálykirándulásokra, táborozásokra vo-
natkozó csomagajánlatokat juttatják el egy-
máshoz, amit mindenki népszerűsít saját te-
lepülése iskoláiban. A partnerek ingyenes 
megjelenési lehetőséget biztosítanak egy-
másnak kiemelt rendezvényeiken. Kalocsá-
ról még ott melegében megérkezett a meg-
hívás május 1-jére: Paks és Mohács is vendé-
ge lesz a városi programnak. Czink Dóra azt 
mondta, minden bizonnyal lesz paksi stand, 
de arra is lehetőség adódik, hogy egy helyi 
szolgáltató kínálja termékeit vagy akár egy 
művészeti csoport révén mutatkozzon be a 
város.
A formálódó együttműködés keretében azt 
is vállalták, hogy megjelenítik, népszerű-
sítik egymás programjait, illetve további 
kapcsolódási pontokat keresnek.

Vida Tünde

A turizmus terén működnek együtt

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök archív
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Tavaly januári elindítása óta tö-
retlen a Cseresznyési Csalá-
di Nap népszerűsége, amit azért 
hívtak életre, hogy minél széle-
sebb körben megismertessék az 
erdei iskolát, gyarapítsák a láto-
gatók létszámát, s nem utolsó-
sorban lehetőséget teremtsenek 
a családoknak tartalmas szabad-
idős tevékenységre. Azt, hogy jó 
ötlet született, már az első alka-
lom igazolta, hiszen több mint 
hetven érdeklődőt vonzott a 
program, s az első évad végé-
re, azaz a nyári szünidőig ösz-
szesen 350-en vettek részt az er-
dei túrával és alkotófoglalkozás-
sal fűszerezett családi napokon. 
A szabadban eltölthető, kellemes 
program sokakban keltett ked-
vet a kimozdulásra az őszi évad-
ban is, szep tembertől decembe-

rig több mint százan látogattak 
ki családostul a Cseresznyéskert 
Erdei Iskolába. A találkozókat 
indító séta alkalmával a résztve-
vők meg�gyelhetik, hogyan vál-
tozik évszakról évszakra az erdő, 
és hogyan élnek az állatok. Volt, 
hogy a víz világnapját helyezték 
a fókuszba, máskor nyomolva-
sásra indultak, de a madarak és 
fák napja is, illetve az advent is 
téma volt. A családi délelőttök-
höz mindig kapcsolódik kézmű-
ves foglalkozás, aminek kereté-
ben készítettek például madár-
etetőt, komposztládát, textilből 
gombát, ami mellé odakerülhet-
tek a kirándulás során gyűjtött 
csigaházak, fakérgek, de papír ví-
zimalom is szerepelt már a palet-
tán. Az elmúlt hétvégén tartott 
tizedik foglalkozáson a baglyok-

ra koncentráltak, mivel sok hír-
adás szól mostanság arról, hogy 
emelkedő számban jelennek meg 
az erdei fülesbaglyok lakott terü-
leteken, van, hogy 30-40 is csü-
csül egy fán. Az erdei barangolá-
son az Ökocsiga képviseletében 
Sáfrány Szilvia sok érdekességet 
mesélt a madár életmódjáról, és 
természetesen a kézműves fog-
lalkozás is illeszkedett a témá-
hoz. A szervezők azt kérték a 
gyerekektől, hogy vigyenek ma-
gukkal valamilyen formában 
baglyot a találkozóra, így volt aki 
plüssbagollyal, mások baglyos 
mesekönyvvel vagy egyéb bag-
lyos tárggyal érkeztek, amiért ju-
talmat kaptak. A folytatásban is 
minden alkalommal egy-egy ál-
lattal foglalkoznak, legközelebb 
a mókusokkal. Azok között az 

óvodások és kisiskolások között, 
akik rendszeresen részt vesznek a 
családi délelőttökön, a nyári szü-
net előtti utolsó találkozón aján-
dékokat sorsolnak ki, mondta el 
Gyulai István, a Csengey Dénes 
Kulturális Központ munkatár-
sa. A délelőtti túra után mindig 
tízóraival vendégelik meg a csa-
ládokat, a cseresznyésiek jóvol-
tából került már az asztalra töb-
bek között farsangi fánk, langal-
ló, azaz kenyérlángos, legutóbb 
pedig túrógombóc. A Cseresz-
nyési Családi Nap-sorozat az ön-
kormányzat, az erdei iskolát üze-
meltető Paksi Közművelődési 
Nonpro�t K�., az Ökocsiga Ját-
szóház, valamint a cseresznyési 
részönkormányzat együttműkö-
désében valósul meg.                         

-kgy-

Sok családot vonz az erdei program

Új terápiás szobát adtak át az 
önkormányzat, a Paks Kistér-
ségi Szociális Központ és az 
OTP Bank jóvoltából az idő-
sek és fogyatékkal élők nappa-
li ellátóházában. Az úgyneve-
zett Snoezelen-szoba terápiás és 
relaxációs célra egyaránt alkal-
mazható: biztonságos, harmo-
nikus, nyugalmat árasztó kör-
nyezet, ahol több érzékszerv 
stimulálható különböző inge-
rekkel, fény-, szín- és hanghatá-
sokkal, zenével és illatokkal. A 
Snoezelen-terápia tulajdonkép-
pen egy ingeráradat, ami min-

den érzékszervre hatással van, 
tanulás nélkül, kellemes élmé-
nyek átélésével fejleszt. 
A mintegy 300 ezer forintból ki-
alakított helyiség létrehozásához 
hozzájárulók hármas együttmű-
ködését tábla örökíti meg a te-
rápiás helyiségben, s ahogy az 
ünnepélyes átadáson elhang-
zott, a felek bíznak további kö-
zös programok megvalósításá-
ban. Az ellátóház tervezi egy, az 
érzékszervek fejlesztésére alkal-
mas tapintófal kialakítását, ami 
a Snoezelen-szobáknak szintén 
ismert eleme.         Kohl Gyöngyi

Minden érzékszervre hatnak
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Atomerőmű

Szakmai elismerésben részesültek

MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

További információ:      
www.mvmpaks2.hu

www.facebook.com/MVMPaks2

A paksi atomerőmű több mun-
katársa kapott elmúlt évi mun-
kája alapján társasági elismerést, 
köztük például életműdíjat. Az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
maga is alapított több kitünte-
tést a kiváló, kimagasló teljesít-
mény elismerésére. A legutóbb 
átadott Héliosz-díj jutalmazott-
jai között volt Paks város pol-
gármestere is.
Rückert Péter elemző mérnök 
az MVM Csoport Tálentum Dí-
ját vehette át. A �atal szakem-
ber öt éve csatlakozott az atom-
erőmű kollektívájához, ez az első 
munkahelye. Tudását a szük-
séges képzéseken túl több kül-
földi konferencián is gyarapí-
totta. Tevékenyen részt vett a 
tokozottüzemanyag-kezelési pro-
jekt munkájában, ahol a 2003-
ban sérült üzemanyag kiszállí-
tásával kapcsolatos elemzési fel-
adatokat végezte és ellenőrizte. 
Rückert Péter �atal kora, rövid 
pályafutása ellenére – a megszer-
zett technológiai és elemzési tu-

dás birtokában – felelős tisztséget 
is visel, mivel elemzői ügyeletesi 
feladatot lát el a Baleset-elhárítá-
si Szervezetben, a súlyos balese-
tek elhárítását irányító Műszaki 
Támogató Központban.
Az MVM Csoport Év Embere 
Díját az erőmű kollektívájából 
Czibula Mihálynak ítélték. 17 
éve dolgozik a vállalatnál, ahol a 
15 hónapos üzemeltetésiciklus-
bevezetés-végrehajtási kiemelt 
projektet vezeti. Munkáját min-
dig kiváló szakmai igényesség-
gel és alapossággal végzi. Mun-
katársaival való kapcsolatát a 
kiegyensúlyozottság, az együtt-
működés és a segítőkészség jel-
lemzi. Az eredményesség érde-
kében mindig a szakmai és em-
beri problémák megoldására 
törekszik. Kezdeményezőkész-
ségével szerteágazó, jó munka-
kapcsolatot alakított ki a felada-
tok végrehajtásában közremű-
ködő társszervezetekkel, hazai 
és külföldi atomerőművek kép-
viselőivel. A C15 bevezetése a 

gazdasági előny mellett kedvező 
hatással van az erőművi beren-
dezések élettartamára is. 
Dr. Katona Tamás több évtize-
des munkáját az MVM Cso-
port Életműdíjával ismerték 
el. Kapcsolata a paksi atomerő-
művel 1983-ban kezdődött, je-
lenleg tudományos tanácsadó-
ként segíti a társaságot. Több 
mint 150 tudományos cik-
ke jelent meg hazai és külföldi 
szaklapokban. Munkássága el-
ismeréseként több kitüntetés-
ben részesült az elmúlt években. 
Számos, az atomerőmű, illetve 
a cégcsoport munkáját előmoz-
dító teljesítmény, kezdeménye-
zés fűződik a nevéhez. 1983 óta 
a Paksi Atomerőmű Zrt.-nél, il-
letve jogelődjénél dolgozik kü-
lönféle műszaki vezetői beosz-
tásokban. Kezdetben a 2. blokk 
üzembe helyezése, a 3-4. blokk 
létesítése, valamint a blokkok 
üzemeltetése során jelentkező 
műszaki-biztonsági problémák 
megoldását irányította. Vezet-

te az atomerőművel kapcsola-
tos kutatás-fejlesztési munká-
kat, alprogram-felelőse volt az 
Atomenergetikai Tárcaközi Ku-
tatási Programnak, valamint az 
Országos Középtávú Kutatás-
Fejlesztési Tervnek. A bizton-
ságnövelő intézkedések megha-
tározásának és végrehajtásának 
egyik felelőse volt. Szakmailag 
irányította a földrengés-bizton-
sági program megalapozását és 
megvalósítását. Részt vett a paksi 
atomerőmű biztonsági elemzése-
inek kidolgozásában, és az immá-
ron két alkalommal végrehajtott 
Időszakos Biztonsági Felülvizs-
gálatban, valamint a Célzott Biz-
tonsági Jelentés elkészítésében. 
Kidolgozta az üzemidő-hosz-
szabbítás és a teljesítménynö-
velés megvalósítását szolgáló 
előkészítő projekt koncepcióját 
és vezette e stratégiai célok meg-
valósítását megalapozó mun-
kálatokat. Részt vett az új paksi 
atomerőmű projektje előkészíté-
sében.                                               Ü
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Ü 2001-ben alapította az akko-
ri Paksi Atomerőmű Zrt. a Hé-
liosz-díjat az erőmű biztonságos 
üzemeltetése, a jövőbeni célok 
elérése és a társadalmi kapcso-
latok fejlesztése érdekében ki-
fejtett tevékenység elismerésére. 
2015 végén Gerse Lajos és Török 
Zsolt mellett Süli János, Paks 
polgármestere kapta meg a díjat. 
Süli János korábban külön-
böző beosztásokban, ma a vá-
ros vezetőjeként tett, tesz sokat 
az atomerőműért. A Budapes-
ti Műszaki Egyetemen végzett, 
szakmai pályafutását az Erőmű 
Beruházási Vállalatnál kezd-
te. Harmincöt éve került Paks-
ra, az atomerőműbe. 1985-től 
húsz éven át üzemviteli mun-
kakörben vezetőként dolgozott, 
a szakmai ranglétrát végigjár-
va 2005-ben üzemviteli igazga-
tói kinevezést kapott. Részt vett 
három blokk üzembe helyezé-
sében. 2009 márciusától 2010 
szeptemberéig az atomerőmű 
vezérigazgatója volt. Vezető-
ként mindig is fontos volt szá-
mára a munkatársakkal való tö-
rődés, a nyugodt légkör megte-
remtése és a �atalok betanítása. 
A kollégák bármikor fordulhat-
tak hozzá ötleteikkel, problé-
máikkal egyaránt.
2014-ben új területen, a politi-
kában próbálta ki magát, siker-
rel. Azóta Paks város polgár-
mestere. Városvezetőként nagy 
�gyelmet fordít Paks és az atom-
erőmű kiegyensúlyozott kap-
csolatára. Aktív része volt a Pak-
si Társadalmi Tanács megalaku-
lásában. A szervezet célja, hogy 
nyomon kövesse a Paks II. beru-
házás előkészítését, megvalósí-
tását, közvetlen kapcsolatot biz-
tosítva a kormány és a Paks kör-
nyéki települések között.
Munkája mellett társadalmi fel-
adatokat is ellátott, ellát. Részt 
vett a város sportéletének fej-
lesztésében: a PSE Labdarúgó 
Szakosztályának vezetője és az 
Atomerőmű Sportegyesület el-
nöke volt. 2010-ben a Tolna Me-
gyei Labdarúgó Szövetség el-
nökévé választották, jelenleg az 
MLSZ Tolna megyei társadalmi 
elnöke.

Vida T.

A Paks II projekt aktuális ver-
senyjogi kérdéseiről tartott 
nemrégiben előadást Budapes-
ten dr. Aszódi Attila kormány-
biztos. Itt beszélt arról, hogy 
2013-tól zajlanak egyeztetések 
az Európai Unióval, amely há-
rom kérdésben már megadta 
jóváhagyását a beruházásra. Je-
lenleg folyamatban van az álla-
mi támogatással, a közbeszer-
zéssel és a Paks II törvény 5. pa-
ragrafusával kapcsolatos ügy.
A fórumon az állami támoga-
tás kérdésével kapcsolatos kor-
mányzati álláspont ismertetés-
nek alapjául a Rothschild Gro-
up által készített tanulmány 
szolgált. A Rothschild nemzet-
közi bankház a világ egyik leg-
nagyobb független pénzügyi 
tanácsadó csoportja. Az álta-
la készített tanulmány szerint a 
beruházás költségei megtérül-
nek, így a gazdasági előnyre vo-
natkozó feltételek, ezzel együtt 
az állami támogatással kapcso-
latos kifogások nem megalapo-

zottak. Az Európai  Bizottság 
február 12-ig várja az érdekel-
tek bizottsági eljárásra vonat-
kozó észrevételeit.
A Magyar Nukleáris Társaság 
elnöksége a tájékoztatót követő 
közleményében azt írta, hogy 
a paksi új blokkok versenyjogi 
kérdéseiben szervezeti szinten 
nem kíván állást foglalni, mivel 
az nem tartozik alapszabályban 
foglalt feladatai körébe. Azt 
azonban fontosnak tartja ki-
emelni, hogy a nukleáris ener-
getika magyarországi alkalma-
zása mind a hazai tudomány-, 
mind a hazai technológiai fej-
lődés meghatározó része volt a 
múltban és a jelenben is az. 
– Az új paksi blokkok megva-
lósítása – az energiaellátás biz-
tonságának elvárt szinten való 
fenntartása mellett – lehető-
séget biztosít a tudomány és 
technika területén elért eddi-
gi eredmények hasznosításá-
ra és továbbfejlesztésére. Az 
ilyen ismeretek szinten tartá-

sa, további fejlesztése az atom-
erőművek üzemeltetésével kap-
csolatos jövőbeni elvárások tel-
jesítése, de emellett a nukleáris 
technológia alkalmazásának 
atomerőművi energia-terme-
léstől független szak területi fel-
adatainak ellátása szempontjá-
ból is meghatározóak – hang-
súlyozzák.
Ugyanakkor fontosnak tartják 
azt is, hogy a projekt megvaló-
sítására, az új blokkok megépí-
tésére a Magyarország területén 
létesíteni kívánt atomerőmű-
vekre vonatkozó valamennyi 
jogszabályi követelmény betar-
tásával, teljesítésének igazolá-
sával kerüljön sor.
A társaság annak érdekében, 
hogy ne csak a projekt megva-
lósítását ellenzők véleményét 
ismerje meg a bizottság, arra 
ösztönzi szakcsoportjait és tag-
jait, hogy juttassák el észrevéte-
leiket, véleményüket a bizott-
sághoz.

-vt-

Gyorsan, helyben biztosítson se-
gítséget a bajbajutottak számá-
ra – ez lesz a feladata a város új 
áldozatsegítő munkatársának. 
Erdélyi Gabriella szerdánként 
a paksi rendőrkapitányságon, a 
hét többi napján a közterület-fel-
ügyelet piactéri irodájában várja 
az áldozatok jelzéseit. 
2014 novemberéig egy Tolna me-
gyei program keretében két évig 
dolgoztak áldozatsegítő munka-
társak a rendőrkapitányságokon. 
Az uniós pályázat lezárulta után 
keresték a megoldást, hogyan 
folytatódhatna a program. 
– Pakson az országban egyedül-
álló módon önkormányzati köz-
tisztviselő végzi majd a felada-
tot, a rendőrség kezdeményezé-
sére – tájékoztatott Illés László 
rendőr alezredes azon a munka-

értekezleten, ahol az új szakem-
ber tevékenységéről egyeztettek. 
Erdélyi Gabriella, a város áldo-
zatsegítő munkatársa a rendőr-
kapitánysággal és a megyei kor-
mányhivatallal együttműködve 
látja el feladatát. Emellett önkor-
mányzati köztisztviselőként köz-
reműködik szociális ügyekben, a 
bérlakás-gazdálkodás és például 
a hajléktalanellátás területén is. 
– Az áldozatsegítő jogi segítséget 
ad, ha kell, nyomtatványok kitöl-
tésében segít vagy meghatáro-
zott krízishelyzetben akár pénz-
ügyi segélyt is nyújt. Olyan mun-
kát vállaltunk fel közösen, amely 
célja, hogy helyben és gyorsan 
biztosítson segítséget a bajbaju-
tottaknak – erről dr. Kuti István, 
Paks rendőrkapitánya beszélt az 
értekezletet követően. 

Szerdán 8 és 12 óra között a 
paksi rendőrkapitányságon, a 
hét többi munkanapján a köz-
terület-felügyelet piactéri irodá-
jában találják meg Erdélyi Gab-
riellát, aki elmondta, fontos fel-
adatának tekinti a prevenciós 
munkát. Tervei szerint felveszi a 
kapcsolatot a sértetti csoporto-
kat – az időseket, a nőket és a ro-
mákat – képviselő intézmények-
kel, és közösen dolgoznak majd 
azért, hogy minél kevesebben 
váljanak áldozattá. Az új áldo-
zatsegítő munkatárs feladatkö-
rét várhatóan kistérségi szinten 
látja majd el. Az új együttmű-
ködésről szóló megállapodást 
február végén írja alá hivatalo-
san az önkormányzat és a paksi 
rendőrkapitányság képviselője. 

Dallos Sz.

Gyors segítség, helyben

A nukleáris energetika  
a magyar tudomány része
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Nietzsche mondta, hogy min-
den olyan napot elveszettnek 
kell tekintenünk, amelyen nem 
táncoltunk legalább egyszer. 
Táncolni, táncot tanulni Pak-
son a néptánctól a társastáncon 
át a modern táncig számos mű-
fajban, és több csapatban van le-
hetőség, tulajdonképpen mond-
hatjuk, hogy csak az nem talál rá 
lehetőséget, aki nem akar. Kife-
jezetten igaz ez a moderntánc-
tanulás lehetőségére is, hiszen 
nagy múltú, néhány éve műkö-
dő és egészen új társaságban is 
lehet ropni. 
A Destiny's Dancers 2013 tava-
szán alakult meg Bor Andrea 
vezetésével, aki kisgyermekko-
ra óta táncol. Ahogy fogalmaz, a 
tánc, ami a gondolatok, érzések 
kiváló kifejezőeszköze, számára 
maga az élet, a DsD Stúdió meg-
nyitásával legnagyobb álma való-
sult meg. A lehetőségek tárházát 
annak alapján alakította ki, hogy 
ő maga mely stílusokban érzi 
magát otthon. Stúdiójában ta-
nulható street dance, showtánc, 
hastánc, pop, funky, no és a nagy 

kedvenc, a hip-hop. A középis-
kolás korosztályt mindenképpen 
meg akarta szólítani, mozgás-
ra ösztönözni, ami sikerült is. A 
minőségi tánctanítás mellett fon-
tosnak tartja, hogy tanítványai-
nak legyen módja színpadra lép-
ni, versenyezni, ami építi önbi-
zalmukat és motiválja őket. Mint 
mondja, a tánc iránt van érdek-
lődés, amit mi sem bizonyít job-
ban, mint hogy annak idején he-
ten kezdtek, s ez a létszám mára 
megtízszereződött. 
A tánctanulás iránti érdeklődés 
tekintetében hasonló tapaszta-
lata van Trungel Viviennek, aki 
másfél esztendővel ezelőtt indí-
totta el a Pódium Táncstúdiót 
tíz fővel, s most hetvenen van-
nak. Vivient is gyermekként ej-
tette rabul a tánc, háromévesen 
kezdett balettozni a paksi mű-
vészeti iskolában. Az érettségi 
után a Budapest Táncművészeti 
Stúdió színházi táncos képzésé-
re jelentkezett, ahol több tánctí-
pust tanulhatott, hogy csak né-
hányat említsünk: klasszikus 
balettet, modern táncot, nép-

táncot, társastáncot. A három-
éveseknek balettelőkészítőt tart, 
a 4-6 éveseknek balettot, a kö-
vetkező csoportban 10 éves ko-
rig már tanulhatnak a gyerekek 
hip-hopot és modern táncot is, 
a legnagyobbak pedig amerikai 
jazzt, mindezt a Csengey köz-
pontban. A színpadi szereplést 
évi két színvonalas gálában ha-
tározta meg, mivel többségében 
5-8 éveseket tanít. Vivien két 
szóval fejezte ki, mit jelent neki 
a tánc: életérzést, megnyugvást. 
Kovács Noémi táncoktató egy 
ismerősének gondolatát válasz-
totta mottójául, ami így szól: a 
tánc az élet �náléja. Az általa ve-
zetett Főnix Tánctermet tavaly 
decemberben nyitotta tizenöt 
éves táncosmúlttal a háta mö-
gött. Néptáncoktatóként vég-
zett Pécsen, azóta is folyamato-
san képezi magát, s már tizen-
hat éves korától lehetősége volt 
betekinteni a táncoktatás világá-
ba. Számára fontos, hogy a tánc-
teremben családias légkört te-
remtsen és hogy minden kor-
osztály találhasson kedvére való 

stílust. A legkisebb tanítványa 
két-, a legidősebb ötvenéves. 
Választani bőven van miből, hi-
szen foglalkozik többek között 
showtánccal, társastáncokkal, 
valamint van alakformáló aero-
bik-, boudoiróra, és fellépéseket 
is vállaló színpadi tánccsoportot 
működtet. Vallja, hogy a táncot 
akkor lehet igazán megszeretni, 
ha az ember szabadon választ-
hat stílust magának.
Az i�abb stúdiók, társaságok 
mellett egy nagy múltú is mű-
ködik Pakson, mégpedig a Csil-
lag Show-tánc Egyesület, amelyet 
2002 elején szülői kezdeménye-
zésre indított el dr. Czárné Nagy 
Ildikó, s amelynek tagjai 3-20 éves 
közöttiek. A hip-hop, funky, street 
dance, showtánc és hastánc is 
megtalálható kínálatukban, pró-
báikat a Csengeyben tartják. Mi-
vel vezetőjük szeret újítani, im-
már táncszínházi produkciókkal 
is foglalkoznak, amelyeknek nagy 
sikere van. Nincs annál csodála-
tosabb, mint amikor látják, hogy 
előadásuk megérinti a közönsé-
get, mondja Ildikó.                       Ü

Modern és showtánc: nagy a választék

A Pódium Táncstúdió (lenti képünk) és a Destiny's Dancers (jobbra fent) is januárban tartott gálát a Csengey Dénes Kulturális Központban. 
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Ü A táncról csak szuperlatívu-
szokban tud beszélni, ahogy fo-
galmaz, ez a mozgásforma építi 
a testet és a lelket, az önkifejezés 
kiváló eszköze, és nem utolsó-
sorban sikerélmények tárháza. 
Az egyesület magas színvonalú 
munkáját számos szép verseny-
eredmény fémjelzi, több világ-

bajnok nevelődött már ki náluk, 
és megszámlálhatatlan fellépés 
áll mögöttük. A társaságot a lel-
kesedés, a sok közös élmény, a 
tánc és egymás szeretete viszi 
mindig tovább. 
Dr. Czárné Nagy Ildikó egy 
másik csoportot is vezet, amely 
a Csillag Show-tánc Egyesü-

lettől teljesen függetlenül mű-
ködik. Ez a cheerleading, ami 
hazánkban még csak most 
van elterjedőben. Megjelenik 
benne a tánc, ám egy-egy ko-
reográfiának fontos eleme a 
talajakrobatika, az ugrások, do-
bások, emelések. Helyi kosár-
labda-mérkőzéseken már lát-

hatta a közönség a csopor-
tot, mely hétfőnként 16 órától 
a kulturális központban  pró-
bál. Új tagokat, lányokat, �úkat 
egyaránt fogadnak. Jelentkezni 
hároméves kortól lehet, hiszen 
az akrobatikus elemek tanulá-
sát korán kell elkezdeni. 

Kohl Gyöngyi

Gárdai György is átvehette a Tolna megyei művészetért plaket-
tet a magyar kultúra napján Szekszárdon.  A díjazott 1993 óta szerve-
zi Pakson a Nemzetközi Gastroblues Fesztivált. A hazai és világsztárok 
mellett bemutatkozási lehetőséget biztosít a Tolna megyei és a partnerte-
lepülési zenészeknek is. A fellépők között volt a 23 év során a Jethro Tull, 
Al Di Meola, Jon Lord, Keith Emerson, Carl Palmer, Beth Hart, a Ten 
Years A�er, a Nazareth és a Colosseum. A zene mellé gasztronómiai és 
sportélményeket is kínál a fesztivál. Kultúraszervező tevékenységét töb-
bek között megyei Prima-díjjal is elismerték, derült ki a méltatásból.
Az elismerést 2000-ben alapította három civilszervezet – a Bárka 
szalon (képzőművészek), a Kézjegy klub (írók) és a Keresztény Értel-
miségiek Szövetsége (értékmentők) – művészek és művészetpártolók 
jutalmazására.
A díjazottak között volt még Csonka Sándor festőművész alkotása-
iért, hazai és külföldi kiállításaiért, az Alisca Brass Band a fúvós-
zene népszerűsítéséért, a hazai és külföldi koncertekért, a Bogyisz-
lói Hagyományőrző Egyesületet Hagyományőrző tevékenységé-
ért, fellépéseiért, valamint Werner Jenő szponzor, művészetpártoló, 
kiadványmenedzselő tevékenységéért. A plakett Mözsi-Szabó István 
gra�kájának felhasználásával készült, és évente öten kapják meg. 
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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A kerékpárral közlekedők érde-
keinek képviseletét, a kerékpá-
ros infrastruktúra fejleszté-
sét tűzte célul a Paks–szekszárdi 
Kerékpárosklub, amely a Magyar 
Kerékpárosklub (MK) első Tol-
na megyei tagszervezeteként a na-
pokban alakult meg. Vöröss End-
re titkár számolt be arról, hogy az 
alapító tagok mindegyike a pak-
si atomerőműben dolgozik, de a 
szervezet minden olyan csatla-

kozni vágyó előtt nyitva áll, aki 
szeretne tenni lakókörnyezete ke-
rékpáros fejlesztéséért. Mostaná-
ig hét budapesti és tizenkét vidé-
ki csoportosulás alkotta a Magyar 
Kerékpárosklubot, amelynek el-
nöksége már jóvá is hagyta a Tol-
na megyei tagszervezet csatlako-
zását. –  A szabályok szerint mi-
nimálisan tíz tag szükséges a 
megalakuláshoz. Tekintve, hogy 
mennyien kerékpároznak na-

ponta csak az erőműbe, nem volt 
meglepetés, hogy a szükséges lét-
szám gyorsan összejött – vázol-
ta Vöröss Endre, akit titkárrá vá-
lasztottak. A titkárhelyettesi teen-
dőket Szécsényi Csilla látja el. A 
klub működési területét – mint 
meghatározták – a Duna az M9-
es autóút, Szekszárd közigazgatá-
si területe, a 6. út, a 63. út megye-
határig tartó szakasza és a Német-
kér–Bölcske vonal határolja.

Legfontosabb feladatuk az em-
lített területen kerékpárral köz-
lekedők érdekeinek képviselete, 
a bringás infrastruktúra fejlesz-
tésére vonatkozó akcióterv elké-
szítése, javaslattétel a helyi dön-
téshozók felé – emelte ki a titkár. 
Pakson ez kifejezetten aktuális, 
hiszen a minap tette közzé az ön-
kormányzat, hogy várja a javas-
latokat a város közlekedési intéz-
kedési tervének felülvizsgálatá-
hoz. Az összejövetelen konkrét 
célként hangzott el a kerékpárút-
hálózat továbbépítése, a meglévő 
szakaszok kerékpárosbaráttá ala-
kítása a kereszteződésekben, az 
utak folyamatos, téli-nyári kar-
bantartása. A szervezet szerint 
előre kell lépni a bevásárlóköz-
pontoknál lévő tárolók kapcsán: 
a meglévő, sok esetben csak az 
első kereket rögzítő tartókat sze-
rintük korszerűbbre kell cserélni. 
Február második felére a vezető-
ség elkészíti a paksi fejlesztési el-
képzeléseket tartalmazó munka-
anyagot, amelynek végleges for-
mába öntése a tagságra vár majd.

Vida T.

A Csillagok között című �lm 
elemzése, a mohácsi csata, a né-
met és szovjet páncélosok fejlődé-
se a II. világháborúban – többek 
között ezek a témák jelentek meg 
a Paksi Vak Bottyán Gimnázium 
tudományos és művészeti diák-
köri konferenciáján, amelyet évek 
óta megrendeznek a magyar kul-
túra napja alkalmából. A megmé-
rettetésre idén a házigazda intéz-
mény mellett a szekszárdi I. Béla 
Gimnáziumból neveztek �atalok. 
A zsűrit Hideg László, az Energe-
tikai Szakközépiskola és Kollégi-
um nyugalmazott igazgatóhelyet-
tese elnökölte, a grémium tagja 
volt Barocsai Zoltán, a szekszárdi 
I. Béla Gimnázium tanára, Szabó 
Péter, a helyi gimnázium igazga-
tóhelyettese és Kirchkeszner Csa-
ba, a BME hallgatója, a szervező 
iskola egykori diákja. A konfe-

rencián első helyezést ért el Don-
kó Anna, a paksi középiskola di-
ákja, valamint Rappay Bence és 
Varga Péter az I. Béla Gimnázi-
umból, második lett Bernáth Pé-
ter és Hornyánszky János a pak-
si gimnáziumból, és harmadik 
Frigyer Andrea szintén a szerve-
ző intézményből. A tudományos 
diákköri konferenciára kezdet-
ben kötött, később pedig már sa-
ját választású témával nevezhet-
tek a középiskolás �atalok. Az el-
telt évek alatt földrajzilag is bővült 
a program, a háziversenyt néhány 
esztendővel ezelőtt emelték me-
gyei szintűvé. A nevezők feladata, 
hogy a választott témakörben tu-
dományos igényű dolgozatot írja-
nak, és azt egy rövid prezentáció-
ban ismertessék a zsűri és a diák-
társak előtt.                                        

-kgy-

A kerékpárosok érdekeit védik

A mohácsi csatától a szovjet páncélosokig
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök archív
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Paksról indult útjára a határokon 
átívelő Örökségünk mozgalom, 
melynek célja a nemzeti összetar-
tozás erősítése. A dalon keresztül 
megmutathatjuk, hogy, mi ma-
gyarok ott vagyunk mindenhol és 
fontosnak tartjuk magyarságun-
kat. A szervezők arra kérik a ha-
táron innen és túl élő magyarokat, 
hogy énekeljék a dalt vagy néhány 
sorát és készítsenek erről videofel-
vételt – lehetőleg otthonuk emble-
matikus helyein –, majd töltsék fel 
a produkció honlapjára, a www.
oroksegunk.net oldalra.
Gyulai István Örökségünk című 
szerzeménye 2013-ban, a husza-
dik határon túli magyar közép-
iskolások cseresznyési táborá-
nak élményeiből született meg. 
2014-ben az alkotás első helye-
zést hozott az Országos Ama-
tőr Pop-Rock-Jazz Fesztiválon a 
PistiEst zenekarnak, tavaly pedig, 
ahogy lapunk is többször beszá-
molt róla, videóklip készült hoz-
zá. Ebben a dal refrénjét három-
száz gyermek közreműködésével 

Paks magyar ajkú testvértelepülé-
sein rögzítették. Az Örökségün-
ket az október 23-i városi ünnep-
ségen mutatták be nagy sikerrel, 
az internetre felkerült klip pedig 
néhány nap alatt tízezres nézett-
séget ért el. 
Vida Tündétől, a mozgalom öt-
letgazdájától megtudtuk: az inter-
netes oldalról letölthető a dalszö-
veg és a kotta is, és böngészhető 
egy világtérkép, amelyen látszik, 
hol csatlakoztak már a kezdemé-
nyezéshez. A folyamatosan beér-
kező felvételeket a weboldalon és 
a közösségi médiában is közzéte-
szik. Ezekből a felvételekből és a 
beküldött anyagokból klipet ál-
lítanak össze, amelyet várhatóan 
idén szeptemberben mutatnak be 
Pakson. A kezdeményezés mögé  
állt a Miniszterelnökség nem-
zetpolitikai államtitkársága, az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és 
Paks Város Önkormányzata. 
Az Örökségünk mozgalom in-
dítását Budapesten, a Magyar-
ság Házában tartott sajtótájé-

koztatón jelentették be. Potápi 
Árpád János nemzetpolitikai ál-
lamtitkár itt azt mondta: a dal 
a magyar nyelv megőrzésére, a 
magyarság megtartására ösztö-
nöz, miközben közösséget ko-
vácsol, kiváló lehetőséget te-
remt arra, hogy erősítse a világ 
különböző pontjain élő magya-
rok kapcsolatát az anyaország-
gal és egymással, segíthet, hogy 
még jobban összefogjon a nem-
zet. Az államtitkárság felajánlot-
ta munkatársai segítségét is, azét 
a százötven ösztöndíjasét, akik a 
Kőrösi Csoma Sándor és a Pető-
� Sándor Program keretében a 
világ különböző pontjain segítik 
a magyar közösségeket. Potápi 
Árpád János bízik benne, hogy 
működési területükön az otta-
ni magyarság körében is nép-
szerűsíteni tudják a dalt és vele 
a mozgalom céljait. 
Hamvas István, az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója 
a sajtótájékoztatón arra hívta fel 
a �gyelmet, hogy tájékoztatáspo-

litikájuk fő irányvonala a nyitott-
ság, minél több embernek meg 
akarják mutatni, hogy Paks biz-
tonságos. Szeretnék ezt az üzene-
tet a határon túlra is eljuttatni és 
ennek lehet egyik eszköze a moz-
galom támogatása is. Hozzátet-
te, emellett „Erdély-járó” magán-
emberként is támogatja az ügyet. 
Csakúgy, mint Süli János, Paks 
polgármestere. A városvezető 
arról beszélt, hogy Paks számá-
ra mindig fontos volt a határon 
túli magyarság. Intenzív kapcso-
latokat ápol a város határon túli 
testvértelepüléseivel, amelyeket 
minden évben vendégül látnak a 
városi rendezvényeken és többek 
közt a Gastroblues Fesztiválon. 
A fesztiválon rögzített anyagból 
minden évben december 5-én 
adnak ízelítőt. Az időpont nem 
véletlen: a 2004-es népszavazás-
ra emlékeztet. 
Az Örökségünk klipet cikkünk 
megjelenésének napjáig már 
mintegy 150 ezren látták. 

Dallos Sz.

Határokon átívelő kezdeményezés

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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Kiváló minőségű parfüm meg-
�zethető áron. Adalék- és szí-
nezőanyag-mentes, csak ter-
mészetes összetevőket tartal-
mazó kozmetikumok. Két olyan 
érv, ami a Parfüm és Natúr Kuc-
kó mellett szól! Az üzlet novem-
ber óta várja vásárlóit Pakson, 
az Építők útja 33.-ban, a Mittler 
Üzletház földszintjén. A bolt-
ban a neves parfümmárkák al-
ternatív változatai közül lehet 

válogatni. Ezek kivétel nélkül 
eredeti recept alapján készült 
illatszerek, az eredetiek árának 
töredékért. A kimért parfümö-
ket 10, 11, 30, 50 és 100 millilite-
res kiszerelésben lehet megvá-
sárolni. Jó hír, hogy a szórófejes 
üvegért csak egyszer kell �zet-
ni, utána akárhányszor után-
tölthető. Utántöltés esetén az 
ár szinte utánozhatatlan, 10 ml 
550, 30 ml: 990, 50 ml: 1390, 100 

ml parfüm pedig 2190 forintért 
vásárolható egységesen.
Az üzlet másik pro�lját a na-
túr kozmetikumok adják. Több 
termékcsaládot is forgalmaz-
nak. Köztük ismertebb márká-
kat csakúgy, mint kézműves 
magyar termékeket. Utób-
biak egyenesen Tolna megyé-
ben készülnek. Közös jellemző-
jük, hogy kizárólag természetes 
alapanyagokból állítják elő őket. 
Nincs bennük kőolajszármazék, 
szintetikus színezőanyag, csak 
természetes összetevők. Ép-
pen ezért ajánlott mindazok-
nak, akik számára fontos bőrük 
szépségének, egészségének 
megőrzése. Különféle bőrprob-
lémák esetén is érdemes ezek 
közül a kozmetikumok közül 
válogatni, hiszen irritációt nem 
okoznak. A termékskála igen 
széles, a Parfüm és Natúr Kuckó-
ban a babakozmetikumok teljes 
skálája megtalálható a babafür-
dető krémtől a kismamák szá-

mára ajánlott testápoló balzsa-
mig. Az egyéb kozmetikumokat 
felsorolni is nehéz lenne: arckré-
mek, arctisztító gélek, tejek, to-
nikok, testápoló- és kézkrémek, 
intimmosakodó-termékek, száj- 
és hajápoló termékek közül vá-
logathatnak a vásárlók. Ajak-
ápolók, sheavajhabok, krém-
dezodorok, pezsgőbombák, 
illóolajok sorakoznak a polco-
kon többféle illatban. Csak kéz-
műves szappanból tizenhatfélét 
tartanak, így minden bőrtípus-
nak megfelelőt lehet vásárolni. 
Szintén kínálnak különböző ár-
fekvésű ajándékcsomagokat is.
A Parfüm és Natúr Kuckó hét-
főtől péntekig 9 és 17 óra kö-
zött tart nyitva, szombaton 9-től 
délig várja vásárlóit. Elérhető a 
20/283-5707-es telefonszámon, 
illetve a Facebookon Parfüm és 
Natúr Kuckó néven. Itt minden 
újdonságról tájékoztatják vásár-
lóikat az üzlet vezetői.                 

(X)

Kiváló parfümök meg�zethető áron

A gyász, a veszteségek feldol-
gozása igen nehéz, fájdalmas 
útonlét, de része az életnek, 
ezért nem lehet tabuként ke-
zelni, hanem foglalkozni kell 
vele, beszélni kell róla, mond-
ja Lenkeyné Teleki Mária re-
formátus lelkész, mentálhigi-
énés lelkigondozó, aki Hét lé-
pés klub elnevezéssel indított 
gyászcsoportot a Csengey Dé-
nes Kulturális Központban. 
Elmondta, hogy gyászmunka 
nemcsak haláleset kapcsán van, 
hanem az életben előforduló, 
veszteségként megélt esemé-
nyeket is kíséri, ilyen például a 
válás, a munkahely, az egészség 
vagy az otthon elvesztése, egy 
fontos kapcsolat megszakadá-
sa. A legmélyebb sebet azon-
ban a hozzátartozók elvesztése 
okozza. Nem lehet fokozatokat 
megállapítani, de nagyon ne-
héz gyásszal néz szembe az em-
ber, ha a halál tragikus hirtelen-

séggel következik be, vagy ha 
egy gyermektől kell végső bú-
csút venni, esetleg a gyermek-
nek kell elválnia haláleset miatt 
a szülőtől. A gyász feldolgozá-
sában sokat segíthet, ha a csa-
lád vagy egy közösség a gyá-
szoló mellett áll, nem mindegy 
azonban hogy ez a melléállás 
hogyan nyilvánul meg. Nem 
jó az, ha a gyászoló környeze-
te sietteti a folyamatot, vagy sa-
ját gyászélményt tekint mintá-
nak. A gyászolónak akkor se-
gítünk, ha empátiával kísérjük, 
tartjuk a fájdalmában, szomo-
rúságában, és nem várjuk el, 
hogy a mi tempónkat vegye fel. 
Vannak olyan elmenetelek is, 
amikor van idő a rákészülésre. 
Ilyenkor merni kell elbúcsúz-
ni, elmondani azt, amit még 
el kell mondani. Az élet utol-
só napjaiban és óráiban fon-
tos és igaz dolgokat mondjunk, 
amikor a nagy utazásra készül 

valaki, mert erre van szüksége 
annak is, aki elmegy, és annak 
is, aki ittmarad. Nehéz, ami-
kor valaki magányosan hal meg 
egy kórházi ágyon és nincsenek 
körülötte, akik számára fon-
tosak, mert félnek szembesül-
ni az elkerülhetetlennel, vagy 
mert maga a távozni készülő 
nem akarja terhelni szeretteit. 
Bármilyen nehéz is, tudni kell 
melléállni és elfogadni a mel-
léállást. Ezt nagyban meghatá-
rozza, hogy miként viszonyul 
az ember élete során a halál-
hoz. Polcz Alaine mondja, hogy 
a halálhoz való viszonyunk 
nagyban meghatározza az élet-
hez való viszonyunkat. A ha-
lálhír után általában az eluta-
sítás, tagadás jelenik meg, az-
tán a temetésig egy kontrollált 
időszak következik, majd a leg-
hosszabb fázis jön el, amikor a 
gyászolóra rátörnek az emlé-
kek, s a hétköznapok, amelyek-

ben már nincsen ott a szeretett 
személy. Ez az időszak olyan, 
mint egy érzelmi hullámvas-
út, megjelenhet a keserűség, az 
önvád, sőt a harag is. Lenkeyné 
Teleki Mária azt mondja, hogy 
ezek az érzések ilyenkor ter-
mészetesek ezért nem szabad 
elfojtani őket, viszont dolgoz-
ni kell azon, hogy ne rekedjen 
meg egyikben sem a gyászoló, 
hanem tovább tudjon lépni, to-
vább tudjon menni az élete út-
ján a szeretett személy nélkül. 
A Hét lépés klub első találko-
zóját megtartották, s mivel kö-
zösen dolgoznak vesztesége-
ik feldolgozásán, aminek egyik 
alapja a bizalom, a továbbiak-
ban zárt csoportként működ-
nek. Ha lesz rá igény, akkor a 
hét alkalomból álló kurzus le-
zárása után Lenkeyné Teleki 
Mária szívesen indít újabb, ha-
sonló csoportot.

Kohl Gyöngyi

A gyászról tabuk nélkül
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Jó napot, mi újság?

Dr. Nemes Imre

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

Közvetlen, szerény, cseppet sem 
tudós ábrázatú ember dr. Nemes 
Imre. Aki látja, miközben a csa-
lád golden retriever kedvencét 
sétáltatja, vagy épp fúr-farag, bi-
zonyára nem feltételezi, hogy ép-
pen azon töri a fejét, hogy milyen 
dúsításúra kellene cserélni az 
atomerőmű reaktoraiban hasz-
nált uránt. A megítélés valójában 
helytálló, mert – mint lapunk-
nak elárulta – e�éle dolgokkal 
csupán munkahelyén foglalko-
zik. Szabadidejét – a már emlí-
tett és egyéb – elfoglaltságoknak 
szenteli, érdeklődése igen sokré-
tű a cigányzenétől a keleti �lozó-
�án át a magyar nyelv gyökeréig, 
sok minden érdekli. Érsekhal-
mán nőtt fel, Kalocsán érettségi-
zett, Budapesten szerezte meg �-
zikusi diplomáját. A paksi atom-
erőmű az első és máig egyetlen 
munkahelye, ahol 2002 óta a re-
aktor�zikai osztály élén áll. 
Felesége, Nemesné Flaisz Margit 
a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola pedagógusa, �uk épí-
tészmérnök, lányuk rövidesen jo-
gász lesz. A gyerekeket nem be-
folyásolta a pályaválasztásban, 
az övében pedig – mint felidézte 
– a véletlen játszott szerepet an-
nak idején. Biológia szakra sze-

retett volna menni, de véletlenül 
a �zika tagozat került a jelentke-
zési lapjára. Sikerrel felvételizett 
és később is jöttek az eredmé-
nyek, így hát nem élt a váltás le-
hetőségével. – Lelkesítettek a mo-
dern �zika eredményei, a No-
bel-díjas �zikusok tanulmányai 
nagyon lekötötték a �gyelme-
met – mesélte. Az atomenergiá-
val kapcsolatos benyomásai ak-
kor még nem nyugodtak szakmai 
alapokon, a legtöbb információ-
ja a Kenguru című �lmből szár-
mazott. Tudása kibontakozását 
később olyan szaktekintélyek se-
gítették, mint Szatmáry Zoltán 
professzor. A paksi atomerőmű-
ben belépése pillanatától a job-
bítás, az újítás szándékával dol-
gozik. Mint mondta, „4-5 éven-
te bedobnak valami újítást”. A 
könnyed megfogalmazás ösz-
szehangolt, megalapozott mun-
kát takar, aminek fókuszában az 
áll, hogy hatékonyabbá tegyék 
az atomerőmű működését azál-
tal, hogy módosítják az üzem-
anyag paramétereit, felhasználá-
sát. Kiemelkedő eredményeik 
közé sorolja a teljesítménynöve-
lés üzemanyagháttérrel történő 
megalapozását, a nagyobb dúsí-
tású fűtőanyag-használat beveze-

tését, ami a hosszabb üzemanyag-
ciklusra történő áttérés bázisa. Ez 
így leírva sem tűnik egyszerűnek, 
a gyakorlatban pedig különösen 
nem az, hiszen a bonyolult szak-
mai feladaton túl diplomáciai ki-
hívást is jelentett, azaz meg kellett 
győzni az orosz üzemanyaggyár-
tót. Imre okos érvekkel, ha kel-
lett humorral tárgyalt, érvelt. Az 
utóbbi évek munkájának ered-
ményeként bevezetett 4,2 szá-
zalékos üzemanyag használata 
5 százalékos költségcsökkentést 
hozott az erőmű számára. A kö-
vetkező lépés a manapság sokat 
emlegetett C15 projekt, amiben 
úttörő volt a paksi atomerőmű a 
VVER típusú blokkokkal rendel-
kezők között. Nemcsak az üzem-
anyag paramétereinek meghatá-
rozása jelentett komoly kihívást, 
hanem az új karbantartási ciklus 
kidolgozása is. Az, hogy mindezt 
a munkát a múlt év augusztusá-
ban Magyar Ezüst Érdemkereszt-
tel ismerték el, nagy megtisztelte-
tés az atomerőmű �zikusa számá-
ra. Jóleső érzés – mondja –, hogy 
kollégái, felettesei felterjesztették, 
hogy sokan gratuláltak a kitün-
tetéshez. Az pedig külön öröm, 
hogy tavaly éppen hazánk volt 
a házigazdája a nemzetközi �zi-

kus szimpóziumnak, így itt szá-
molhattak be az eredményekről. 
Hasonló körben, Drezdában be-
szélt először a terveiről 2011-ben. 
Akkor a külföldi kollégák annyit 
mondtak: bátor dolog…
A hosszabb kampányra való át-
térés még folyamatban van, de 
már újabb terveket szőnek. Im-
már nemcsak a fűtőanyag dúsítá-
sában, hanem geometriájában is 
szeretnének eltérni az eddigiektől. 
Ez újabb tárgyalássorozatot jelent 
az orosz gyártókkal. S, hogy mi 
lesz a fő érv? Mosolyogva mond-
ja, hát az, hogy a víz olcsóbb, mint 
az urán. Azt mondja, az eredmé-
nyek részben annak a szerencsés 
helyzetnek köszönhetőek, hogy 
az alkalmazott tudomány és a 
gyakorlat szimbiózisban él egy-
mással az atomerőműben. 
Amilyen higgadtnak, nyugodt-
nak tűnik szavai alapján a mun-
kahelyi légkör, amiben dolgozik, 
ugyanolyan kiegyensúlyozott csa-
ládi háttér körvonalazódik szava-
iból. Sokat kertészkedik, barká-
csol, leginkább fával szeret dol-
gozni. Szőlőbirtoka ugyan nincs, 
de pincéje, bora van. Érdeklődé-
se szerteágazó. – Akik ismernek, 
tudják, le szoktam foglalni maga-
mat – jegyzi meg.                         -vt-
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Kemény versenyre készül 
az Indiai-óceán partján
Kiszli Vanda, az Atomerőmű 
SE világbajnok kajakosa janu-
ár első napjaiban a Dél-afrikai 
Köztársaságba utazott, ahol 
ideális körülmények között 
készül a 2016-os versenyekre. 
Az első hetek élményeiről fag-
gattuk.

– Hogy kerültél Dél-Afrikába?
– Meghívtak: amikor szeptem-
berben megnyertem az U23-as 
vb-t, a dél-afrikai csapat vezető-
je odament Meczihez (Meczker 
András, az ASE kajakosainak 
edzője – a szerk.) és azt mondta, 
szeretné, ha kijönnék edzőpart-
nernek, illetve hogy induljak el 
itt egy versenyen. Akkor még 
nem mondták el nekem, mert 
másnap megint versenyeztem, 
immár a felnőtt mezőnyben, és 
nem akarták elvonni a �gyelme-
met a versenyről. Csak ezután 
mondta el Meczi, hogy kaptam 
egy ilyen lehetőséget. Termé-
szetesen nagyon örültem neki. 

Január 3-án jöttem ki, helyileg 
Durbanban vagyok két hónapig.
– Mit lehet tudni a versenyről, 
amin indulsz?
– A neve Dusi, és február 18-20. 
között rendezik. A háromna-
pos versenyen folyón kell evez-
ni, ami nagyon gyors, tele van 
sziklákkal, zúgókkal, minden-
féle izgalmas akadállyal. Az első 
napon 41 kilométert kell teljesí-
teni, ebből 33 km az evezés és 8 
a futás. A második napi adag 42 
km, amiből az evezés 39 és 3 a 
futás, a harmadik napon 35 km, 
amiből 33,5 az evezés, és 1,5 a 
futás. Amúgy minden héten van 
2-3 verseny, úgyhogy van mire 
készülni.
– Edzőpartnernek is hívtak. Kivel 
készülsz együtt?
– Ő Jenna Ward, tehetséges kaja-
kos, 2014-ben Oklahomában, il-
letve 2015-ben Győrben is 3. lett 
mögöttem. Nagyon kedves és na-
gyon sok mindenben hason-
lítunk, úgyhogy jól kijövünk 

egymással. Az evezésünk nem 
teljesen egyforma, de ez nem 
olyan nagy probléma. Párosban 
is edzünk, hogy összeszokjunk, 
mire kezdődik a verseny.
– Milyenek az edzések, milyen 
körülmények között gyakorolsz?
– Napi 3-4 edzésünk van, reggel 
4-kor kelünk, futással kezdjük a 
napot, általában 10 km-t futunk. 
Elég sok hegy van itt, elég dur-
va. Néha csak 5 km-t futunk, azt 
viszont a hajót cipelve tesszük 
meg, és szintén vannak hegyme-
netek. Ez jó felkészítés a Dusira. 
Futás után 6 órakor kezdjük 
az evezést, majd ha van kon-
di, arra általában 9-10 körül ke-
rül sor. Aztán jön az ebéd, meg 
egy kis pihenés, és délután 5-kor 
van még egy evezés. Nagyon fá-
rasztó, sokat alszom, de imádok 
itt lenni! A körülmények na-
gyon jók, gyönyörű idő van: 28-
30 fok mindennap. Mindenem 
megvan, ami csak kell, az étel 
hasonló az otthonihoz, úgyhogy 

azzal sincs semmi probléma. 
Jenna családjával élek a házuk-
ban. Nagyon szép itt minden.
– Az edzések mellett marad idő, 
energia másra?
– Azért van néha szabadidőnk 
is, voltunk már csúszdaparkban, 
szafarin, van itt egy óriási stadi-
on, aminek fel lehet menni a te-
tejére és nagyon messze ellát-
ni onnan. Látni az egész partot 
végig (Durban az Indiai-óceán 
partján fekszik – a szerk.). Gyö-
nyörű! És már megtanultam 
szörfözni is.
– Mi az idei terved kajakban, 
mit szólnak a sok hiányzáshoz az 
egyetemen?
– Szeretnék megint kijutni a 
maraton világbajnokságra, és ha 
úgy alakul, megint megvéde-
ni a címemet. De azért szeret-
nék idén síkvízen is valamit ala-
kítani. A sulit még nem fejeztem 
be, viszont ebben az évben ha-
lasztottam. Szóval most csak az 
edzések vannak!            Kovács J.

Kiszl Vanda a Surfski Seriesbe is belekóstolt Dél-Afrikában a fényképen látható Brandon Van Der Walttal. Fotó: Marine Surfski Series
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PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

lalja rendezvények szervezését akár 150 főig.  
Családi ünnepségek, keresztelő,  ballagás, lakodalom, vállalati 

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Egész évben választékos étlappal, széles kínálattal, 
udvarias kiszolgálással és menüfőzéssel várjuk  
kedves vendégeinket,  igény esetén ingyenes  
ételkiszállítást vállalunk.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu

Nagyon jól kezdődött a 2016-os 
év az ASE dzsúsódai számára, a 
kubai Grand Prix-viadalon egy 
ezüst- és két bronzéremmel gaz-
dagodtak. Bor Barna, Cirjenics 
Miklós és Csoknyai László is fel-
állhatott a dobogóra, míg a ju-
nior Európa-bajnok Pupp Réka 
(48 kg) első meccsén intéssel 
maradt csak alul a hazaiak ver-
senyzőjével, Vanesa Godines 
Alemannal szemben.
Csoknyai László először a brit 
Owen Livesey ellen győzött 
ipponnal, majd a kubai Jorge 

Martinezt győzte le vazarival. 
Az elődöntőbe jutásért a német 
Sven Mareschsal került szem-
be, aki egyetlen intéssel jobb-
nak bizonyult nála. Szerencsé-
re nem vette el Laci kedvét a 
vereség, és a vigaszágon egy 
újabb kubai legyőzésével elju-
tott a bronzmérkőzésig. A né-
met Alexander Wieczerzak 
sem tudta megállítani, és két si-
keres kontrával megszerezte a 
harmadik helyet. A bronzérem 
százhúsz kvali�kációs pontot 
ért, amivel tovább növelte elő-

nyét magyar riválisaival, Kri-
zsán Szabolccsal és Ungvári At-
tilával szemben.
A 100 kilósok mezőnyében 
Cirjenics Miklós nagyon jól 
kezdett, uruguayi és kubai el-
lenfelét is ipponnal verte. A kö-
vetkező mérkőzésén még előnyt 
szerzett egy vazarival, de vé-
gül alulmaradt az Egyesült 
Arab Emirátusok versenyző-
jével, Ivan Remarencóval szem-
ben. A vigaszágon először az 
orosz Kazbek Zankisijevet ver-
te, majd a bronzcsatában egy 

újabb orosz, Adlan Biszultanov 
ellen hagyta el győztesen a ta-
tamit. A 120 kvali�kációs pont-
tal Cirjenics Miklós már olimpi-
ai kvótát érő helyre lépett a kva-
li�kációs rangsorban. 
Bor Barna (+100 kg) első mecs-
csét két intéssel nyerte, majd 
ipponnal verte az orosz And-
rej Volkovot és a német Andre 
Breitbarth-ot. Sajnos, a dön-
tőben az orosz Renat Szajdov 
jobbnak bizonyult nála, így 
ezüstérem került a nyakába. 

(joko)

Az ASE NB I-es fér� kosárlabdacsapata elő-
ző lapszámunk óta újabb két mérkőzést ját-
szott. A kaposvári, hosszabbításban megszer-
zett győzelem után egy könnyebbnek ígérke-
ző, Pécs elleni, hazai mérkőzés következett. 
Ősszel is nyögvenyelős győzelmet arattak Ko-
vács Ákosék Baranyában, s most is nehezítet-
te a helyzetet, hogy a mérkőzésre még nem ért 
vissza az USA-ból Watkins. Jól indult a meccs, 
az első negyed egyértelműen Barniesról szólt, 
aki öt triplát helyezett el a vendéggyűrűben 
az első tíz percben. A második felvonás azon-
ban már a PVSK-é volt, a paksi nevelésű, eb-
ben a szezonban a baranyai csapatot erősítő 
Antóni Csanád rámolt be zsinórban 8 pontot 
az Atomerőmű kosarába, amivel át is vették a 
vezetést. Rengeteg hibával játszottak Dunnék, 
az ellenfél pedig kihasználta a lehetőséget, és 
kilencpontos előnyt szerzett a nagyszünetre.                                                                                                 
A harmadik negyedre már egy sokkal harci-
asabb ASE jött ki az öltözőből, és fokozato-
san kezdte ledolgozni a hátrányt. Tóth Ádá-
mot provokálta sikeresen a pécsi magas em-
ber, Horti Bálint, aminek eredményeként Ádi 
technikai büntetést kapott és begyűjtötte ne-
gyedik személyi hibáját. Jót tett a hazaiak-
nak ez a közjáték, felforrósodott a hangulat a 
pályán és a lelátókon is, az addig viszonylag 
csendes közönség erőteljes szurkolásba kez-

dett. Schmidt Béla alacsony szerkezetre vál-
tott, és betörésekből, büntetőkből két pont-
ra csökkentette hátrányát a hazai alakulat.                                                                            
Az utolsó negyed elején repülőrajtot vett az 
ASE, nem telt el két perc, és már 6 ponttal 
Eilingsfeldék vezettek. Rendezte azonban so-
rait a Pécs, és visszajött a meccsbe. A negyed 
második felében fej fej mellett haladtak a csa-
patok, sőt az utolsó percben a vezetést is át-
vették a fekete-fehérek. Dunn révén egalizált 
a Paks, az utolsó támadását elrontotta a ven-
dég, következett az öt perc ráadás. Barnies ré-
vén újra előnybe került az Atomerőmű, a ven-
dégek pedig már nem tudtak fordítani. ASE–
PVSK: 98-92.
Rangadóra került sor a 16. fordulóban, a tabel-
la élén álló ASE a második helyezett Szolnok 
otthonába látogatott. Watkins visszatért, így 
teljes kerettel vághatott neki a mérkőzésnek a 
paksi csapat, a vendéglátóknál pedig egyik leg-
jobbjuk, Milosevics is vállalta a játékot. Jól in-
dult a mérkőzés a piros-kékek számára, kont-
rollálták a játékot, Robinson és Dunn vezérle-
tével elléptek a negyed közepén, és az előnyt 
sikerült megőrizni a 10.  perc végéig. Kemény 
védekezést és kevés pontot hozott a második 
felvonás, a szolnokiaknál Vojvoda kapta el leg-
inkább a fonalat, közelről és távolról is ered-
ményes volt. A nagyszünet után sem változott 

a játék képe, még kevesebb pont esett. A pak-
si játékosok képtelenek voltak távolról betalál-
ni, a hazaiak pedig valamivel pontosabban cé-
loztak, és tíz pontra növelték az előnyüket. Ro-
binson triplája nagyon kellett a végén, így még 
maradt egy kis remény az utolsó negyedre. 
Ennek első perceiben még úgy tűnt, lehet ke-
resnivalója a pályán a paksi csapatnak, Robin-
son közelije után 56-49-nél időt kért az Olaj. A 
folytatásban azonban újra tíz pontra nőtt a fe-
lek közti különbség, és az ASE-nál nem akadt 
senki, aki lendíteni tudott volna csapata szeke-
rén. Szolnoki Olaj KK–ASE: 71-58.             K. J.

Éremeső Havannában

Nem sikerült nyerni Szolnokon

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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T EM E T K E Z É S
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., a Szentháromság téren – a Földhivatalnál

Telefon/fax: 75/311-065, 20/852-1520
Irodavezető: Wágner Aranka

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255
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Lacza Gábor Is tvánné  
képvise lő  

te le fon:75/675 -732  
mobil :20 /410 -7512  

PATINÁS KERT
Paksi virágüzletbe szakképzett, 

virágboltban szerzett 
tapasztalattal rendelkező 

virágkötőt keresünk.
Érdeklődni: 06-20/9266-488

A címbéli elnevezéssel alakult 
az a női társaság, melynek tag-
jai hetente egyszer a Paksi Vak 
Bottyán Gimnázium tornater-
mében sportolnak. Labdarúgás, 
kosár- és kézilabda, valamint 
� oorball már szerepel reperto-
árjukon, a tervek szerint a jövő-
ben még több labdás sportot ki-
próbálnak.

– Hiányzott az az élmény, amit 
egy csapatsport nyújthat, ezért 
Paksra való visszaköltözésem 
után létrehoztunk újra egy csa-
patot, ahol megkötés nélkül lab-
dázhatunk. A rulez azt jelenti, 
nagyszerű, ilyenek a labdaspor-
tok. Ha egy másik szóval kap-
csoljuk össze, akkor: csináljuk, 
gyerünk, labdázzunk! – mond-
ta el az ötletgazda Etessy Rita. Az 
első alkalom több mint egy éve 
volt, akkor még a Bezerédj isko-
lában sportoltak alig páran, mára 
már tucatnyian érkeznek. Isko-
lai szünetekben, nyáron emléke-
zetes kerékpártúrákat szervez-
nek a madocsai Duna-partra, az 
őszi- téli időszakban pedig esti 
túrázások zajlanak, ekkor a vá-
ros nevezetességeit keresik fel. A 
programokon kedvtelésből vesz-
nek részt a hölgyek, a csoporthoz 
bárki csatlakozhat, a foglalkozá-
sokhoz előképzettség nem, csak 
edzésfelszerelés szükségeltetik. A 
tréningek csütörtökön 18 órától 
zajlanak. Jelenleg kézilabda, ko-
sárlabda, labdarúgás és � oorball 
van a terítéken.      

-röné-

A legutóbbi felkészülési mérkő-
zésén 4:3-ra kikapott az NB III. 
Közép-csoportjában 12. helyen 
telelő Paksi FC II. labdarúgócsa-
pata a Videoton FC II. együtte-
sétől. Az összecsapást a Fehér-
vári úti stadion műfüves pályá-
ján rendezték. A PFC II. góljait 
Bognár és Péter Antal szerezte, 
utóbbi kétszer volt eredményes. 
– Nagyon jó csapat ellen küzdel-
mes, nagy iramú mérkőzést ját-
szottunk. Játékosaim Kiss Tamás 
és Péter Antal vezetésével 100%-
osan teljesítettek, pedig többen 
apróbb sérülésekkel vállalták a 
mérkőzést, leküzdve fájdalmaikat 
– nyilatkozta a lefújást követő-
en Osztermájer Gábor. Az együt-
tes edzője egyben az utánpótlás 
szakmai vezetője is a Fehérvá-
ri úti klubnál. A feladatokat a jö-
vőben is a � atal szakember irá-
nyítja. – A két pozíció ötvözi egy-
mást, ugyanis az NB III-as keret 
többségét utánpótláskorú játékos 
alkotja. A tél folyamán a több já-
téklehetőség reményében töb-
ben eligazoltak, a keret így leszű-
kült, de a koncepció marad: az 
NB I-ből továbbra is lesznek visz-

szajátszók, ami természetes. Ne-
héz pedagógiai feladat a � atalo-
kat kezelni. Többen nagyszerűen 
teljesítenek az edzéseken és a fel-
készülési mérkőzéseken, mégsem 
tudnak pályára lépni néha még 
az NB III-ban sem, mert az NB 
I-es futballistáknak kell lehetősé-
get adni, hogy újra formába ke-
rüljenek – értékelt a csapat edző-
je. Osztermájer Gábor hozzá-
tette: – Szerencsés a helyzet abból 
a szempontból, hogy 5-6 � atalt 
vissza tudok adni az utánpótlás 
csapatainkhoz, így ők is játsza-
nak, de ez így már nem teljesen 
egészséges. Az i� oncok nagyon 
lelkesek, ilyen jó felfogású és ké-
pességű csapatom talán még so-
sem volt, de még van idejük fej-
lődni. Az elsődleges feladat olyan 
játékosokat kinevelni, akik csatla-
kozhatnak az NB I-es kerethez. A 
táblázaton a 12. helyről várjuk a 
tavaszi folytatást, de ezt nem tar-
tom problémának. Nem jól kont-
rolláltuk a visszajátszók helyzetét, 
ebben kell előrelépni, látjuk a hi-
báinkat, ezeken változtatunk a jö-
vőben. 

Faller Gábor 

Második alkalommal rendez-
tek teremlabdarúgó-tornát Blatt 
Pál emlékének adózva. Az ASE 
sportcsarnokában az U7-es kor-
osztály csapatai küzdöttek kör-
mérkőzéses rendszerben, három 
a három ellen, kapus nélkül, egy-
szer 12 perces játékidővel. –  Két 
éve, hogy Pali meghalt, így ez már 
nem a gyász, hanem a megem-
lékezés éve. Szeretném megkö-
szönni a szervezőknek és a támo-
gatóknak, hogy létrejöhetett ez a 
torna. Örülök, hogy nagyon sok 
kis Blatt Pál szaladgál a pályán – 
fogalmazott az egykori paksi lab-
darúgó és edző özvegye.  
– A tornával is megemléke-
zünk a nagyszerű sportember-
ről, és megpróbáljuk továbbad-
ni a szellemiségét – tette hozzá 
a főszervező, barát és csapattárs 
Hornyák László. 
Az emléktornát a Kalocsai Mé-
hecskék nyerték, megelőzve a Tol-
na, a Baja, az ASE, a Paksi SE és 
a Szekszárd csapatát. A torna vá-
logatottjába Almási Kristóf (ASE) 
és Osztermájer Tamás (PSE) is 
bekerült. A téli utánpótlás terem-
labdarúgó-tornák a Gesztenyés 
úti sportcsarnokban februárban 
folytatódnak.                              -efgé-

Labda Rulez Blatt Pálra
emlékeztekA cél az élvonalbeli 

focisták kinevelése

Napi hírek,
friss információk

a városról, 
az atomerőműről

és a bővítésről:

www.paksihirnok.hu
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A rejtvényben egy verssort rejtettük 
el. A megfejtéseket február 15-ig vár-
juk a 7030 Paks, Dózsa György út 51-
53. címre.  E-mail: szerkesztoseg@
paksihirnok.hu

A beküldők között egy Agricum-
ajándékcsomagot sorsolunk ki.

Akciós árakon! Garantált minőségben! Jóteljesítési garanciával!

Gépjármű műszaki vizsgáztatás és javítás 
minden járműkategóriára kiterjedően
a DC Dunakom Plusz Kft. Paks, Kölesdi u. 46. szám alatti telephelyén 

(volt DC Renimpex Kft.)

Társaságunk, Paks város és környékéről várja leendő partnereit, hogy vegyék igénybe az akciós árakon, 

egyedi kedvezményekkel és rugalmas ügyintézéssel nyújtott szolgáltatásainkat!

Érdeklődés és előjegyzés felvétele az alábbi címen és elérhetőségeken:
személyesen a helyszínen 7030. Paks, Kölesdi u 46.; telefonon: 06-75/830-680   E-mail: szerviz@dcplusz.hu

Hívjon bennünket! Kérjen ajánlatot!

RITALIA  TRAVEL

Hirdetésünk nem teljes körű, részletekért kérjük hívja irodáinkat! Akcióink visszavonásig érvényesek!
 Érdeklődni: RITALIA TRAVEL Kft. utazási iroda 7030, Paks  Dózsa György út 102. Tel.: 75/311-130

Mobil 30/603-7240  •   info@ritaliatravel.hu  •  www.ritaliatravel.hu   •  Engsz.: U-001312

Autóbuszos kirándulásaink Paksról, idegenvezetővel!
Húsvéti csokitojás Bécsből 

március 12.                                                   7.990 Ft/fő+belépőjegyek
Auschwitz - Krakkó 

április 2., április 9.                                 15.990 Ft/fő +belépőjegyek
Prágai szombat  

április 30.                                                        13.990 Ft/fő+belépőjegyek
Plitvicei tavak 

május 21.                                                              10.990 Ft/fő+belépőjegy
Bledi-tó és Vintgar szurdok 

május 28.                                                             12.990 Ft/fő+belépőjegy
Dachstein, Hallsta�   

június 4.                                                                  13.990 Ft/fő+belépőjegy
Medveszurdok túra 

június 11.                                                            10.990 Ft/fő +belépőjegy
Wörthi-tó 

június 18.                                                          11.990 Ft/fő + belépőjegy

Mesélj nekünk Erdély!  4 nap  félpanzióval  
június 6-9., aug. 8-11.                               44.000 Ft/fő+belépőjegy

2016. NYÁR !!!  
SUPER FIRST MINUTE ÁRON AZ UNITRAVEL NYARALÁSOK ! 

Akció február 20-ig! Görögország, Spanyolország…
•    ÁRGARANCIA
•    ingyenes reptéri parkolás
•    INGYENES szállás Siófokon, wellness apartmanban (1 éj, 2 fő)
•    20 % előlegfi zetési lehetőség
•    tengerre vagy medencére néző szoba felár nélkül (egyes hotelekben)

KIEMELT  PARTNERÜNK a  PROKO TRAVEL Utazási Iroda 
2016. nyári körutazásai már foglalhatóak 

előfoglalási kedvezménnyel, PAKSI INDULÁSSAL !
Kalandozás Dél-Lengyelországban már 46.500 Ft/fő-től

Barokk paloták és kastélyok már 78.000 Ft/fő-től
IRODÁNK A NECKERMANN helyi partnere!

Megmártózni a nagyvilágban…

A 2016-os esztendő első pak-
si futóversenye, a Yours Truly 
a májusban rendezendő Ultra-
marAtom helyszínén, az 50 ki-
lométeres országos bajnokság 
körén, a Táncsics parkban zaj-
lott. – A tavalyi évhez hasonlóan 
megpróbáltuk összeverbuválni a 
futókat. Elvileg 25 és 50 kilomé-
tert kellett teljesíteni az indulók-
nak, de mindenki a felkészültsé-
gi szintjéhez mérten rótta a 931 
méteres köröket – fogalmazott 
Sche� er István főszervező. Az 
első nagy paksi közösségi futáson 
tizen álltak rajthoz, Túri Már-
ton 4 óra 26 perc alatt 50 kilomé-
tert teljesített, a többség 25 kört 
futott, köztük a 15 éves Sche� er 
Soma, aki élete első félmaratonját 
teljesítette 1 óra 49 perces idővel. 
A megmérettetés remek felké-
szülés volt az Atom 150 Plusz so-
rozat első, kaposvári állomására 
is. A 2016-os futóversenyekről 
bővebben az atomfutas.hu hon-
lapon tájékozódhatnak.                             

-faller-

Kecskeméten rendezték a diák-
olimpia kispályás � oorball orszá-
gos döntőjét. A Paksi Deák Fe-
renc Általános Iskola két csapata 
jutott be a � náléba: a 4. korcso-
portos � úk és lányok. A lányok 
a csoportmérkőzéseken nagyon 
erős ellenfelekkel kerültek ösz-
sze, és kis különbséggel ugyan, de 
alulmaradtak. A hetedik helyért 
vívott küzdelemben végül fölé-
nyes győzelmet arattak bizonyít-
va, hogy jobb sorsolással előke-
lőbb helyen is végezhettek volna. 
A � úk kihasználták jó sorsolá-
sukat, és a fontos mérkőzéseket 
nagy küzdelem árán sikerrel zár-
ták, így a dobogó 2. fokára állhat-
tak fel. Szekszárdi Milán kiemel-
kedő játékának köszönhetően be-
került a torna legjobbjai közé. A 
volt deákosok által alkotott ESZI 
5. korcsoportos csapat szintén do-
bogós lett, 3. helyezést értek el. A 
lányok mezőnyéből kiemelkedő 
játékával Tell Eszter érdemelte ki, 
hogy bekerüljön a torna legjobb-
jai közé.                                           -fg-

Yours Truly Floorballhírek
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ELADÓ HÍZÓ!
Szabad tartású sertések eladók! 

Nem gyógyszerezett, nem tápozott, 
nem szójával felfújatott disznók, 

hanem hagyományos módon 
nevelkedett sertések.

A sertések több súlyban, 50-300 kg-ig 
megtalálhatók, kiválaszthatók.

Ár: 450 Ft/kg

Megoldható vágás, feldolgozás, szállítás.
Továbbá füstölt áru és friss hús 

eladó őstermelőtől!

Érd.: 20/96-85-169

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 tüntet-
ni a Tűzvirág Táncegyesület Paks el-
nevezést és az egyesület adószámát: 
18850594-1-17.
Köszönjük támogatását.

 Tűzvirág Táncegyüttes vezetősége

Ha magára vagy  
szeretteire ismer,  
látogasson el  
hallásvizsgálónkba!  

AJÁNDÉKOZZA  
A HALLÁS ÉLMÉNYÉT!

AZ ÉN TÖRTÉNETEM…

TALÁN AZ ÖNÉ IS?
„ A férjemmel és az unokákkal  
gyakran jártunk sétálni. 
Idővel egyre nehezebben 
értettem meg őket a zajos 
utcán, és sokszor a fejükhöz 
is vágtam, hogy motyognak. 
Eltávolodtunk egymástól, mert 
már nem tudtam részt venni a 
beszélgetésekben. Örülök, hogy 
ez mára megváltozott.”

V. Marika, 67 évesV. Marika, 67 évesV. Marika, 67 évesV. Marika, 67 éves
7030 Paks,  
Táncsics M. u. 13. 
I. emelet

Bejelentkezés:  
06-30/234-2572

AJÁNDÉK KÉZMELEGÍTŐ*

* Az akció a készlet erejéig, maximum  
március 11-ig tart. Az ajándék feltétele a díjmentes 
hallásszűrésen való részvétel és a hirdetés felmutatása. 
március 11-ig tart. Az ajándék feltétele a díjmentes 

való részvétel és a hirdetés felmutatása.
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KATEDRA NYELVISKOLA PAKS

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
Gyakorlattal rendelkező, diplomás ANGOL és NÉMET 
nyelvtanárokat keresünk azonnali kezdéssel!

Amit kínálunk:
• Fiatalos, innovatív szellemiségű csapat, kiváló munkahelyi 
légkör
• Személyes fejlődési és képzési lehetőségek
• Korrekt jövedelmezés

Várjuk fényképes önéletrajzod:
• paks@katedra.hu 
• 7030 Paks, Tolnai út 26. 

A PAKSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI TANÁCSA PÁLYÁZATOT HIRDET 
A PAKS KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS KÖZPONT 

INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK (MAGASABB VEZETŐ) 
KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY KERETÉBEN 

TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSÁRA

Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre 2016.április 8-től 2021. április 7-ig szól.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Munkavégzés helye: 7030 Paks, I� úság útja 1/A.
A munkakörhöz tartozó főbb feladatok:
- az intézmény alapító okiratában meghatározott tevékenységi körök vezetői irányítása, az intézmény 
szakszerű és törvényes működésének biztosítása, a dolgozók felett a munkáltatói jogkör gyakorlása

Pályázati feltételek:
• büntetlen előélet
• 18. életév betöltése
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával ren-

delkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz
• az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletében és a 15/1988. (IV.30.) NM rendelet 2. számú 

mellékletében meghatározott szakirányú végzettség
• szociális szakvizsga megléte, vagy nyilatkozat a szociális szakvizsga megbízást követő 2 éven belü-

li megszerzésének vállalásáról
• legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvéde-

lem, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

A pályázathoz csatolni kell:
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot
• részletes szakmai önéletrajzot
• a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással ösz-

szefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• nyilatkozatot arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
• nyilatkozatot arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

tv. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
• nyilatkozatot arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja

Illetmény és egyéb juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint e 
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásá-
ról szóló 257/2000. (XII.26) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

A pályázat KSZK honlapján történő közzététel ideje: 2016. január 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.paks.hu, Paksi Hírnök

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázat Paksi Többcélú Kistérségi Társulás címére 
történő megküldésével. (7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61.)
Személyesen a Paksi Polgármesteri Hivatal Társulási Csoportjánál történő benyújtásával. (7030 Paks, 
Dózsa György út 55-61.)
A borítékon kérjük feltüntetni:  „Paks Kistérségi Szociális Központ intézményvezetői pályázata”, va-
lamint a pályázati azonosító számot: 1356/2016.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 25. 
Benyújtási határidőn postai benyújtás esetén 2016. február 25-ei postabélyegző, személyes benyújtás 
esetén 2016. február 25. 16.00 óra értendő.

A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás a Paksi Polgármesteri Hivatal Társulási Csoportjánál 
Vargáné Lengyel Csilla csoportvezetőnél kérhető személyesen vagy a 75/500-592-es telefonszámon.

A pályázatok elbírálásának módja: A beérkező pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése és a 257/2000. 
(XII.16.) Korm. rendelet 1/A. § (9)-(10) bekezdései alapján létrehozott bizottság véleményezi. A pályá-
zatokról Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa dönt.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyil-
vánítsa.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. március 16.
Az állás legkorábban 2016. április 8-ától tölthető be.


