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Targoncavezetőket keres
három műszakos
munkarendben.

Ingatlanvagyonértékelés, ingatlanközvetítés

Feltétel: 2016-tól elfogadott új
targoncavezetői jogosítvány, érvényes orvosi engedély

Paks, Kossuth Lajos utcában, hosszú
távra más félszobás lakás kiadó. 65
000 Ft/hó. 3 havi kaució szükséges.

Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezés magyar nyelvű
önéletrajzzal a buttlj@vitahungary.hu
e-mail címen
vagy a 06-75/510-128 telefonon.

Paks, Kossuth Lajos utcában udvartéri egy és fél szobás, galériás lakás
garázzsal, hosszútávra kiadó. 80
000 Ft/hó.

A Vitafoam Magyarország Kft.

Pakson, a Kurcsatov úton, hőszigetelt, 2 szobás, minőségi bútorokkal
berendezett lakás kiadó. 80 000 Ft/
hó. 3 havi kaució szükséges.
Pakson, a Rákóczi utcában egyedi fűtésű családi ház eladó. 3 szoba
(egy szoba a teraszról nyílik), konyha, fürdőszoba, előszoba, fedett terasz. Irányár: 12 milló Ft.
Pakson, az Öreghegy utcában tetőtér-beépítéses, felújított 86 m2-es,
3 szoba, nappali, konyhás, 45 m2es melléképület, 1000 m2-es telken
eladó. Irányár: 22, 5 M Ft.
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Pakson, a Kossuth Lajos utcában
3 lakásos társasházban 58 m2-es
összkomfortos, udvartéri lakás,
garázzsal, 765 m2-es kerttel, sok
gyümölcsfával eladó. Irányár: 16,
8 M Ft.
Pakson, a Jámbor Pál utcában 130
m2-es, összkomfortos családi ház,
kis udvarral, tárolóhelyiséggel eladó. Irányár: 16,5 M Ft.
Bölcskén a pincefaluban 100 m2-es
présház + pince. Irányár: 1,9 M Ft.
Pakson a Szent János utcában családi ház eladó, 1099 m2-es telekkel.
Irányár: 15,8 M Ft.
Bölcskén az Esze Tamás utcában,
2 szobás családi ház eladó. Irányár
4,2 M Ft.
Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos ingatlanvagyon
értékelő és közvetítő
Tel: 06-70/310-8374
E-mail: fonyolajos@t-online.hu

Szabó Péter a város új alpolgármestere
Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Szabó Péter Paks új alpolgármestere – így döntött februári ülésén
a város képviselő-testülete. A 42
éves tanár gyerekkora óta a lakótelepen él, a Paksi Vak Bottyán
Gimnáziumban
érettségizett,
majd 1998-ban Miskolcon szerzett történész-muzeológus diplomát. Kisebb megszakításokkal
szinte végig a Paksi Vak Botytyán Gimnáziumban dolgozott,
jelenleg az iskola intézményvezető-helyettese. Rövid ideig az
Atomenergetikai Múzeum élén
is tevékenykedett. A tanítás mellett három évig a Paksi Városi
Múzeumban történész-muzeológusként is munkálkodott.
Szabó Péter először 2002-ben a
Paksi Lokálpatrióták Egyesüle-

te (PLE) színeiben indult az önkormányzati képviselő-választáson, 2006-ban a civilszervezet
listáján bejutott a városi képviselő-testületbe. 2010-ben és
2014-ben szintén elindult a PLE
színeiben, 2015 decemberében
pedig arról adtunk hírt, hogy
Kovács Sándor PLE-elnök mellett ő is belépett a megújult paksi Fideszbe.
2002-2006 között az önkormányzat oktatási és kulturális bizottsága külső tagjaként dolgozott,
2015-től a Paksi Közművelődési
Np. Kft. felügyelőbizottsági tagja.
Lapunk hasábjain többször találkozhattak Szabó Péterrel: a kulturális sokszínűség fontosságát
hozta haza Amerikából – írtuk
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róla New York-i tanulmányútját követően, amikor a Columbia Egyetemen vett részt kéthetes

a képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a
képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vehet – ez vonatkozik Szabó Péterre.
Nyugalmat és kiszámíthatóságot
jelent majd Paks számára Szabó
Péter, alpolgármesterként összekötő híd lesz a kormány, a párt és
a város között – mondta el Hirt
Ferenc országgyűlési képviselő,
a Fidesz helyi csoportjának elnöke a másnap tartott sajtótájékoztatón.
A város előtt álló feladatokat
csak úgy lehet megvalósítani és a
szükséges forrásokat megszerezni, ha mind helyi, mind országos
szinten együtt dolgozunk a Fidesszel. Szabó Péter személye, az
elmúlt időszakban végzett munkája alkalmassá tette az alpolgármesteri posztra. Ő a jövő embere

Az új alpolgármester megválasztása mellett a költségvetés elfogadása
volt a legfontosabb napirendi pont a képviselő-testület februári ülésén. Idén közel 10 milliárd forintból gazdálkodik majd a város. – Kiegyensúlyozott költségvetésre törekedtünk, a bevételek és kiadások
egyensúlyban vannak. A kötelező feladatok ellátása mellett az előterjesztés fejlesztéseket is tartalmaz, arányuk jelenleg 60-40 százalék körül mozog – fogalmazott Süli János polgármester.
A grémium tagjai meghallgatták Hefner Erika, a Paksi települési Értéktár Bizottság 2015. évi beszámolóját, valamint jóváhagyták a Kaposvár önkormányzatával kötött együttműködési megállapodást. Az
ülés végén Bordács József és Kovács Sándor a testület állásfoglalását
kérte a kötelező betelepítési kvóta ellen, melyet Bana János kiegészítésével 9 igen és 1 nem szavazattal támogattak a városatyák. -efgészemináriumon. Ezt megelőzően
Colleen Bell, az Amerikai Egyesült Államok nagykövete vendége volt Budapesten. Ahogy arra az
önkormányzat sajtóközleménye
emlékeztet: kiemelkedő Szabó Péternek a zsidó holokausztról szóló
ismeretek elmélyítésében kifejtett
tevékenysége.
Szabó Pétert azután nevezték ki,
hogy Tell Edit, intézményvezetői kinevezése után, lemondott
az alpolgármesteri és a képviselői
mandátumáról. A képviselő-testület egy vagy több alpolgármestert választhat, legalább egyet saját
tagjai közül. Azon alpolgármester,
akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak, nem tagja

és a jövővel össze lehet fogni – erről Süli János beszélt a sajtótájékoztatón.
Szabó Péter hangsúlyozta, hogy
nem idegen terep számára az önkormányzati munka, de egészen
más feladatok várnak majd rá alpolgármesterként, mint önkormányzati képviselőként.
Az újságírói kérdésre, hogy Szabó Pétert indítja-e a Fidesz a hetes körzetben, Hirt Ferenc elmondta, hogy az ügyben a közeljövőben dönt a párt. Szabó
Péter hozzátette: szívesen vállalná a megmérettetést. Süli János
azt mondta, ha Szabó Péter elindul, támogatni fogja.
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Május 8-án
lesz a választás
Május 8-án lesz az időközi önkormányzati képviselő-választás a
hetes körzetben, így döntött ülésén a Helyi Választási Bizottság.
Dr. Blazsek Balázs a Helyi Választási Iroda vezetője úgy tájékoztatott, hogy a választás menete
megegyezik a megszokottal. A jelölőszervezetek április 4-től kezdhetik meg az ajánlások gyűjtését.
Szavazni a választás napján 6 és
19 óra között lehet majd. Ahogy
korábban már írtunk róla, azért
lesz időközi választás, mert a hetes körzet képviselője, Tell Edit
lett a Csengey Dénes Kulturális Központ új vezetője, ez pedig
összeférhetetlen a képviselői, valamint az alpolgármesteri poszttal, így ezekről január 25-én lemondott.
Arról is döntés született, hogy a
Helyi Választási Bizottságot Bedecs Ferenc elnököli a jövőben.
Új bizottsági tagot, illetve vezetőt
azért kellett választani, mert a korábbi elnök, Szabó Vilmos Béla
elköltözött Paksról. Helyébe automatikusan a korábban póttag Bedecs Ferenc lépett, akit megválasztottak a bizottság elnökének.
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Bedecs Ferenc 1980 óta él Pakson, testnevelés–rekreáció szakon szerzett főiskolai, majd testnevelésből egyetemi diplomát.
A gimnáziumban tanított 13
évet, mellette 1999-től az Atomerőmű Sportegyesület kajak-kenu szakosztályánál edző. Három
éve az egyesület szakmai igazgatója, illetve a kajak-kenu szakosztály vezetőedzője. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány kuratóriumának tagja.
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Együttműködik
Paks és Kaposvár
A gazdaság, az oktatás, az egészségügy, a hulladékfeldolgozás,
valamint a kultúra, a sport és a
turisztika területére is kiterjed a
Kaposvár és Paks között született megállapodás, amelyet a két
város polgármesterei Pakson írtak alá. A partnerség az erőműberuházásra való hatékonyabb
felkészülés érdekében született.
A két – Tolna, illetve Somogy
megyében meghatározó jelentőségű – önkormányzat fő célja a Magyarország szempontjából kiemelt fontosságú nemzeti
beruházás, Paks II. sikeres megvalósítása érdekében való együttműködés, hangzott el azt megelőzően, hogy Pakson az Erzsébet Nagy Szállodában Szita
Károly Kaposvár, valamint Süli
János, Paks polgármestere aláírta
a két település közötti együttműködési megállapodást. Az épít-

kezéssel kapcsolatos feladatokat
rögzíti a két új paksi blokkra vonatkozó szerződés, de a „kerítésen kívüli” teendőket nem, ezért
keres a térségfejlesztési feladatok
megoldásához partnereket Paks
– húzta alá Süli János polgármester hangsúlyozva, hogy amenynyiben a következő tíz évben tervezetten, átgondoltan valósítják
meg a térség fejlesztését, az hoszszú távra biztosíthat megélhetést,
növelheti a dél-dunántúli régióban lévő települések megtartó
erejét.
A Kaposvárral kötött megállapodásban kiemelt terület lesz a
szakemberképzés, amihez a Kaposvári Egyetemen felhalmozott tudásra kívánnak építeni, de
fontos célként jelölték meg azt is,
hogy a kaposvári, somogyi vállalkozások szerephez jussanak a
beruházás során.

A Paksra érkező tízezer ember
ellátását lehetőleg a térség szeretné megoldani, ehhez újra kell
szervezni a termelést, megerősíteni a kisgazdaságokat, amiben
szintén segítséget nyújthat az
agráregyetem – mondta el Süli
János.
Szita Károly, Kaposvár polgármestere úgy vélte, a küszöbönálló beruházás nemcsak lehetőség, hanem nagy kihívás is és a
számos előny mellett kedvezőtlen hatásokkal is járhat, ha felkészületlenül várja a térség, ezért
fontos, hogy ne kívülről szemléljék, hanem belülről irányítsák. Rámutatott: mihamarabb
fel kell térképeznie Somogyban
a gazdasági kamaráknak a potenciális vállalkozói kört, és mielőbb tárgyalóasztalhoz kell ülnie Paks, valamint az egyetem
vezetőinek is.
-tünde-

Orosz delegáció városunkban
Rövid, de igen intenzív látogatásra érkezett Paksra egy kisebb
orosz delegáció. Tagjai nem először jártak itt, a Roszatom Szakszervezete évekkel ezelőtt kötött
együttműködést a paksi atomerőműben működő érdekképviselettel, így Valerij Kuzmin elnök többször megfordult már
itt. Vjacseszlav Vlagyimirovics
Szedunkov, Desznogorszk polgármestere pedig tavaly őszszel fordult meg a térségben,
amikor testvértelepülési szerződést írt alá Gerjen első emberével, Romhányi Károlylyal. Vjacseszlav Vlagyimirovics
Szedunkov az orosz atomerőművek körüli önkormányzatok
és a Roszatom által létrehozott
alapítvány vezetői székének várományosa, így tárgyalóasztalhoz ült a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfej-

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

lesztési Társulás képviselőivel is
azon az összejövetelen, amelynek Süli János, Paks polgármestere volt a házigazdája.
A delegáció találkozott az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. és a Paks
II. projekttársaság, valamint az
orosz partneri kapcsolatokban
szintén érintett megyei önkormányzat vezetőivel. Szedunkov

fontos célként jelölte meg, hogy
a paksi atomerőmű kapacitásfenntartási projektjében – ahol
az orosz fél megbízható partner
– felgyorsuljon idén az együttműködés. Desznogorszk és Gerjen tekintetében ezt egy 2016-os
programtervre vonatkozó dokumentum aláírásával erősítették
meg.

Vjacseszlav Vlagyimirovics Szedunkov rávilágított, hogy az ő
szervezetük más struktúrában
dolgozik, mint a paksi atomerőmű környezetében működő társulás, de számos területen kínálkozik együttműködési lehetőség
a szakmai egyeztetésen túl. Ilyen
a gyereküdültetés, a turizmus, a
kultúra és a sport.
Süli János egyaránt számít a pozitív és negatív orosz tapasztalatokra abban a munkában, melynek célja, hogy az erőmű térségét felkészítsék a beruházással
járó feladatokra és terhelésre.
– Amikor kellett, az oroszokra mindig számíthattunk, nagyon jó kollegiális kapcsolatok
alakultak ki, fontos hogy ezt lehetőségeink szerint fejlesszünk
– fogalmazott dr. Kovács Antal,
az atomerőmű kommunikációs
igazgatója.
-vida-

Pakson is demonstráltak
Pakson is demonstráltak a tanárok és szimpatizánsaik a kormány oktatáspolitikájának iránya ellen. A Pedagógusok Szakszervezetének Paksi Járási Szervezete hívta rendhagyó fogadóórára a pedagógusokat,
szülőket és a velük együttérzőket a városháza elé. Mellettük több szakszervezet képviselői is megjelentek, de korábban is kinyilvánították szolidaritásukat. Mezősi Árpád járási pedagógus-szakszervezeti titkár az
ADÉSZ (Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete) szolidaritási nyilatkozatát kiosztva tolmácsolta a szervezet támogató megnyilatkozását. Elmondta, hogy jelezte
támogatását a Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete, a Magyar Zeneművészek
és Táncművészek Szakszervezete, a Bölcsődei
Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, az
Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szakszervezete és a Nagycsaládosok Paksi Egyesülete. Mezősi Árpád azt mondta, nincs mindenkinek lehetősége arra, hogy Budapestre
menjen az országos demonstrációra, nekik
akartak lehetőséget biztosítani arra, hogy kifejezhessék egyetértésüket, megjelenésükkel
jelezzék, hogy ők is féltik a gyerekek, az ország jövőjét.
– Azt akarjuk, hogy radikálisan csökkenjen
a tananyag és a gyerekek óraszáma, ne ülje-

nek az elsősök fél kettőig az iskolában, a hetedikeseknek ne legyen heti két-három alkalommal hét órája – sorolta. Kiemelte azt is,
szeretnék, ha ismét szabad tankönyvválasztás lenne, mert ha nincs verseny, azt megsínyli a minőség. Követeléseik között van

az is, hogy ne intézményvezetők, hanem ismét igazgatók vezessék az iskolákat szakmai,
munkáltatói és gazdasági kompetenciákkal. A rövid szónoklat után gyertyát gyújtottak a résztvevők a városháza előtt, hogy így
jelezzék szolidaritásukat.
-vt-

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Az egészségügyre is ró feladatot a bővítés
Hat éve áll az időközben jelentős átalakulásokon átesett paksi
rendelőintézet – immár Gyógyászati Központ – élén dr. Bodnár
Imre. A képviselő-testület tavaly
decemberi döntése jóvoltából a
következő öt évben is ő vezeti az
intézményt. A három részleggel dolgozó központ az alapellátás egy részét (a nem vállalkozó
háziorvos, gyermekorvos, iskola- és területi védőnők), valamint
a fürdőgyógyászatot is magában
foglalja. Az intézmény különböző jogviszonyban foglalkoztatott
dolgozóinak jelenlegi létszáma
135. A főigazgató-főorvos az októberben benyújtott pályázatához
hasonlóan lapunknak adott interjújában is kitért arra, hogy nagy
hangsúlyt fektetett az elmúlt években a humánerőforrás-menedzsmentre, hiszen ez meghatározó
nemcsak a szakmai színvonal miatt, de gazdasági szempontból is.
Hat év alatt körülbelül nyolcvanan csatlakoztak a kollektívához,
közülük negyvenen a távozókat
pótolták. Dr. Bodnár Imre aláhúzta, az orvoshiány általános probléma, a megyei kórház vezetője éppen a minap jelentette be, hogy az
aktív orvosok 30%-a nyugdíjaskorú, de gond van Dombóváron is. Komoly verseny folyik az
orvosokért, Paksról is csábítottak el szakorvost Dunaújvárosba és Szekszárdra is. Ennek ismeretében fontos tény, hogy Pakson
minden szakellátáson tudják biztosítani a rendelést, hosszú szünet
után immár bőrgyógyász is van.
Új szakorvosok kerültek teljes
vagy részállásban a tüdőgyógyászatra, a sebészetre, a laboratóriumba, a röntgen–ultrahang részlegre, a fül-orr-gégészetre, a nőgyógyászatra, a reumatológiára,
az ortopédiára, a diabetológiára és
a belgyógyászatra.
Az elmúlt évek egyik legnagyobb
kihívása a központi telephely új
épületszárnyának kialakítása, főképp a gyógyfürdőrészleg beindítása, a szolgáltatásprofil kialakítása, a személyzet kiválasztása, betanítása, munkarendjük kialakítása,
a betegutak megszervezése volt.
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Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Az elmúlt hat évben a gyógyfürdő-beruházáson kívül mintegy 250 millió forintnyi fejlesztést hajtottak végre, aminek döntő részét az önkormányzat, de
egy jelentős részét az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. finanszírozta. Kisebb részben helyi vállalkozók különböző felajánlásai is
segítették a működést. A humánerőforrás- és az infrastrukturális
fejlesztések lehetőséget nyújtottak nemcsak a betegek ellátásának szakmai fejlesztésére, hanem
a saját bevételek növelésére is.
A további növekedés gátja éppen a szakorvoshiány. Dr. Bodnár Imre szerint az intézmény
műszaki üzemeltetése nehézkes, túlbonyolított, ami kihat az
egészségügyi alaptevékenységre
is, ezen, szavai szerint, változtatni kell. Anomáliák voltak az egynapos sebészet területén is, amit
most azzal szeretnének orvosolni, hogy április 1-jétől az intézmény átveszi az üzemeltetést,
azaz nem egy gazdasági szervezettel, hanem közvetlenül az orvosokkal szerződik. A főigazgató azt mondta, az egynapos
sebészet úgy működött, mint állam az államban, aminek kifejezett hátrányai is voltak. Az eddig
dolgozó orvosok egy kivételével
úgy nyilatkoztak, hogy tovább-

ra is operálni fognak és lesznek
olyanok is, akik folytatják korábban felfüggesztett tevékenységüket. Az egynapos sebészet
a sebészeti ellátás szerves részeként a szakellátást vezető sebész,
dr. Tillmann Zsolt szakmai irányítása alá tartozik. Mivel a személyzet tagjai nem vállalták a
további munkát, öt új kollégát
alkalmaznak, az ő kiválasztásuk
már zajlik. Az egynapos sebészet teljesen új műszereket kap
és egy teljes körű fertőtlenítés,
takarítás után – várhatóan kéthárom hét szünet után – folytatja a munkát.
Dr. Bodnár Imre további tervei kapcsán azt mondta, hogy a
rendelőintézetben és az alapellátásban is alapfeladatként kezelt
betegellátás mellett nagyobb teret kell biztosítani a megelőzésnek. Célja az alapfeladatokat ellátó intézmény működésének
fokozatos bővítése a szolgáltató jellegű intézmény irányába.
Az OEP által finanszírozott ellátásokon kívül, illetve ezeken túl
a rész- vagy teljes térítésű ellátási formák lehetőségének felmérése, bevezetése, bővítése, amit az
eddigi gyakorlatban már megkezdtek. Kitért arra is, hogy ma a
gyógyfürdői ellátás inkább a tüneti kezelés és a betegség előre-

haladásának lassítását célozza, de
jó alapot jelenthet a dietetikával
és a pszichológiával kiegészített,
komplett rehabilitációs kezelések
elvégzésére is. Azt is elmondta,
hogy az OEP-finanszírozás sajnos meg sem közelíti – még a beteg által fizetett önrésszel együtt
sem – a reális és valós költségeket, pedig ezek a szolgáltatások kötik le kapacitásaik legnagyobb részét. Emiatt fokozott
figyelmet és energiát fordítanak az úgynevezett „teljes árú”
térítésköteles szolgáltatásokra és
ezek marketingjére.
A gazdaságos működtetés érdekében épületátalakítási javaslatai
is vannak az intézmény vezetőjének. A belső udvar lefedésével
például egy szauna- és gőzkabinrészleg kialakítását javasolja.
– Hosszabb távon megfontolandónak tartom egy gyógyszálló építését, amit egy úgynevezett „spalifttel” összekötnénk a gyógyfürdő
épületével, növelve annak forgalmát és egyben a város turisztikai lehetőségeit – vázolta. Javaslatai között szerepel a Gyógyászati
Központ harmadik épületszárnyának megépítése. Itt kaphatna helyet a ma még külső telephelyen
dolgozó egyetlen szakrendelés, a
pszichiátria, a központi ügyelet, a
mentőállomás, illetve az alapellátás, azaz a gyermekorvosi, fogorvosi és a háziorvosi rendelők, valamint a védőnők.
A főigazgató-főorvos rámutatott, hogy az erőmű kilátásba helyezett, közeljövőben várható bővítése jelentős terhet ró
Paks városa és a környék egészségügyi ellátására, ugyanakkor
lehetőséget is biztosít a fizetős
szolgáltatások nagyobb igénybevételére. Arra számít, hogy
elsősorban az alapellátás, a foglalkozás-egészségügy, a sürgősségi ellátást terhelése nő meg,
de bizonyos szakellátási formák,
például sebészeti, baleseti ellátások, fül-orr-gégészet, szemészet
terhelése is fokozódik. Erre – miként hangsúlyozta – az intézetnek fel kell készülnie.
Vida Tünde

Erzsi nénit köszöntötték
Több mint negyven évig dolgozott a konzervgyárban, és számos közéleti szerepet vállalt a ma
is igen aktív Gyarmati Józsefné,
akit 90. születésnapja alkalmából
köszöntöttek. Süli János polgármester tolmácsolta a városvezetés jókívánságait az ünnepeltnek,
aki Tolnai úti otthonában fogadta a köszöntéseket.
Dombóváron látta meg a napvilágot Takács Erzsébet néven.
Nagycsaládból származik, hetedikként érkezett a famíliába. A
kitartás, ami végigkísérte életét,
átsegítette sok nehéz pillanaton.
Édesanyját kisgyermekként elvesztette, nővére nevelte fel, és
igen korán munkába állt, hogy
segítse a fennmaradást. Már szülővárosában a tartósítóiparban
dolgozott, Paksra is a konzervgyár révén került. Mikor ideérkezett, még csak szárítóüzem-

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

ként működött a tartósítás, aztán
átálltak a hordós savanyúságra,
majd megélte a konzervgyár felfutását. Több munkakörben is
helytállt, s a ranglétrát végigjárva művezetőként tevékenykedett. Nemcsak a munka tartotta
a városban: férjhez ment és szá-

mos közéleti szerepet vállalt. Aktív szakszervezeti és nőbizottsági
tag volt, szívesen mesél az összetartó és egymást segítő csapatról:
az sem volt ritka eset, hogy munka után összeverbuválta munkatársait és együtt mentek segíteni kollégájuknak az építkezésére.

Erzsi néni tagja volt Paks város
első tanácsának is, a Kölesdi út
környékét képviselte több cikluson át.
Ma is tevékeny, kilencven esztendejét meghazudtolva telnek napjai: a családot, az ismerősöket a
maga készítette süteményekkel
várta. A konzervgyári múlt sem
merült feledésbe: ami megterem
az udvarában, azt mind feldolgozza és befőzi. Münchenben élő
keresztlánya napi szinten tartja
vele a kapcsolatot, és tőle kér tanácsot: mama, hogy is kell azt a
főzeléket elkészíteni?
Hogy mi a titka a tartalmas
szépkornak, nem tudja, egy
azonban bizonyos: bár egyedül
él, sohasem magányos, és keresi
mások társaságát. Sokat fejt keresztrejtvényt, és mint mesélte, a
Paksi Hírnököt mindig az utolsó
betűig elolvassa.
-dávid-

A gasztronómiát népszerűsítik
Fotók: Babai István, Kövi Gergő, Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Gasztronómiát népszerűsítő paksi ajánlatokat is kínál hamarosan
a Magyar Turizmus Zrt.: a városunkkal kötött együttműködés
a Sillerfesztivál, a Kávé-, bor- és
pálinkafesztivál, illetve a Puttonyos mellett a Gastroblues Fesztivált népszerűsíti majd egy-két
vendégéjszakás szálláshelycsomagokkal. Az állami turisztikai
marketingszervezet minden évben kijelöl egy kiemelten támogatandó területet, idén ez a gaszt-

ronómia, ehhez kapcsolódik az a
kezdeményezés, aminek köszönhetően megnövekedhet a Pakson
éjszakázó turisták száma.
– A Magyar Turizmus Zrt. lehetőséget biztosít a helyi szállásadóknak arra, hogy ha csomagajánlatokat készítenek a gasztronómiai rendezvényekre, akkor ezeket
a cég ingyenesen reklámozza a
régióban – tájékoztatott Czink
Dóra. Ahogy azt a város turisztikai referensétől megtudtuk, az

egyeztetések a szálláshelyekkel
már meg is kezdődtek. Arra kérték a cégeket, hogy paksi gasztronómiai rendezvényekre készítsenek olyan ajánlatokat, amelyekben a saját szolgáltatásaik mellett
szerepel az adott rendezvény, illetve egyéb fakultatív programlehetőség a városban, mint a
gyógyfürdő használata, a múzeumok megtekintése vagy az ingyenes idegenvezetés. Igyekeznek olyan turistacsalogató prog-

ramcsomagokat összeállítani,
amelyek révén, a marketingszervezet reklámjának segítségével
még több vidéki látogató érkezhet a paksi programokra, mondta el a referens. Az Erzsébet Nagy
Szálloda és a Duna Hotel mellett
három panzióval is tárgyalnak a
lehetőségről. A programajánlatok az adott program előtti hónapban jelennek majd meg, tudtuk meg Czink Dórától.
Dallos Szilvia
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Atomerőmű

Rekordévet zárt az atomerőmű
Termelési, teljesítmény-kihasználási és biztonsági szempontból is rekordév volt a tavalyi a
paksi atomerőműben. A társaság minden korábbinál több
– 15.834,4 GWh – villamos
energiát termelt 2015-ben. Ez
1,2%-kal haladja meg az előző évi mennyiséget. Mint arról
Hamvas István vezérigazgató az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
hagyományos évértékelő sajtótájékoztatóján beszámolt, javult
a blokkok teljesítmény-kihasználását jellemző mutató is. Ez
a négy blokk átlagát illetően
2015-ben 90,4% volt, ami szintén az erőmű történetének legjobbja. Ezzel nemzetközi színtéren dobogós helyen áll Paks
a hasonló nukleáris blokkokat üzemeltetők rangsorában.
A jó termelési eredmény és telFotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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jesítmény-kihasználási tényező a gazdasági eredményekben
is tükröződik: a társaság nettó
árbevétele 172.042,6 millió forint volt, az adózás előtti eredménye pedig több mint négymilliárd forinttal lesz magasabb,
mint ahogyan tervezték. Hamvas István jelezte: sikerült igazolniuk, hogy egy atomerőműben csak biztonságosan lehet
kiemelkedően termelni. Utalt
ezzel arra is, hogy a biztonság
szempontjából is rekordév volt
a tavalyi, hiszen folytatódott az
eddigi csökkenő tendencia a jelentésköteles események számát
illetően és tavaly minden eddiginél kevesebb, tizenöt ilyen eseményt regisztráltak. Mint Hamvas István aláhúzta, ezek egyike
sem érte el a nemzetközi INESskála legalsó, egyes szintjét. Az

igen komplex biztonságikultúra-index, amit kétévente mérnek, 10%-ot javult, így 2015-ben
84%-os eredményt hozott.
A paksi atomerőmű tavaly a
hazai villamosenergia-igény
36,2%-át fedezte, míg a termelés 52,7%-át tette ki. Csiba Péter,
a tulajdonos MVM Zrt. elnökvezérigazgatója hangsúlyozta,
hogy a paksi atomerőmű a cégcsoport legnagyobb, és az ország energiaellátása szempontjából legfontosabb társasága, és
garancia az ország biztonságos,
hosszú távú és megfizethető árú
villamosenergia-ellátásának.
– Paks az MVM fontos része és a
jövőt is így tervezzük – válaszolt
újságírói kérdésre Csiba Péter,
aki szerint egyedül az MVM
tudja igazán stabilan, biztonságosan és sikeresen üzemeltetni

az atomerőművet. A szaktudást
és a társadalmi elfogadottságot
emelte ki, mint a paksi atomerőművet jellemző értékeket, az elmúlt harminc évben létrejött tudásbázis az elnök-vezérigazgató
szavai szerint a régióban, de európai szinten is egyedülálló.
A termelés maximalizálása, a
nukleáris bázisú termelés hoszszú távú fenntartása, a költségszint optimalizálása és a működési biztonság folyamatos fenntartása és fejlesztése az
atomerőmű stratégiai célja, vázolta Hamvas István. Ezen célok megvalósításának egyik eszközeként említette a 15 hónapos
üzemeltetési ciklusra való áttérést, amely során a reaktorok
szétszerelésére, nagyjavítására a
korábbi 11 helyett 14 hónapos
üzemidő után kerül sor.
Ü

Ü Az úgynevezett C15 projekt
bevezetése nyomán csökken a
karbantartási, nő az üzemben
töltött napok száma, ami költségmegtakarítást és a teljesítmény-kihasználás javulását hozza magával. Amellett, hogy csökken a nagy igénybevételt jelentő
reaktorleállások, visszaindulások száma és a hulladék mennyisége, gazdasági előnye is van az
átállásnak. A hozzávetőleg kétmilliárdos ráfordítás évi hárommilliárd többletbevételt jelent.
Szintén többlettermelést, így
többletárbevételt várnak a turbinák átalakításától, amihez idén
fognak hozzá a paksi szakemberek. Ez 30 MW-tal növeli a megtermelhető áram mennyiségét.
Hamvas István beszélt arról is,
hogy befejezték a 3-as blokk
üzemidő-hosszabbításának műszaki megalapozását, és a múlt
év végén az Országos Atomenergia Hivatalhoz folyamodtak
engedélyért.
A 2016-os célok között említette az atomerőmű vezérigazgatója a piaci árpozíció megtartását,
a Célzott Biztonsági Felülvizsgálat aktuális feladatainak elvégzését, az üzemidő-hosszabbítással
kapcsolatos teendők ütemszerű
megvalósítását, valamint a társadalmi nyitottság fenntartását.
Idén – mint mondta – két nemzetközi felülvizsgálat zajlik majd
az atomerőműben, április második felében egy WANO-, ősszel
pedig egy OSART-vizsgálat.Újságírói kérdésre Hamvas István
elmondta, hogy az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. a nemzetközi
elvárásokkal is szinkronban lévő
törvényi előírások szerint fizet
hozzájárulást a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba. Ezt a tételt idén is beépítette az árképzésbe. Az erőmű élén tervezett
vezetőváltással kapcsolatos kérdésre Csiba Péter azt mondta,
egy rekorderedményeket elérő
csapaton nem szabad változtatni. Hamvas István pedig az esetleges létszámleépítésekkel kapcsolatban adott megnyugtató
választ: miután napirenden van
két új blokk építése, szükség van
a nukleáris területen jártas szakemberekre.
Vida T.

Kiáll a bővítés mellett Paks,
a TEIT és az Atomfórum is
Bekapcsolódott a Paks II. beruházás kapcsán zajló, február 12én lezárult brüsszeli konzultációba Paks városa, a TEIT, valamint
a Magyar Atomfórum Egyesület.
Mindhárom szervezet levélben
juttatta el a két paksi blokk megépítése mellett felsorakoztatott
érveit az Európai Bizottságnak.
– Mi – és ezt Paks város vezetőjeként, Paks város lakossága nevében mondom – már többször
kinyilvánítottuk, hogy az erőmű
kapacitás-fenntartását támogatjuk. Szeretnénk felhívni a figyelmet, ha ez a folyamat elhúzódik,
az nehezíti a városi döntéshozók,
a vállalkozók helyzetét és plusz
terheket ró ránk – kezdte az érvek sorát Süli János polgármester. Emlékeztetett rá, hogy a négy
paksi blokkot együttvéve közel száz reaktorévnyi tapasztalat
halmozódott fel Pakson. Ezalatt
semmilyen negatív környezeti hatása nem volt az erőműnek,
gazdaságilag pedig egyértelmű
előnyt jelent. – Ez a legolcsóbb
termelőegység, a hazai termelés
több mint 50%-át adja, a rezsicsökkentés egyik alapja, hogy az
erőmű hosszú távon üzemeljen.

A két új blokk is egyértelműen a
lehető legolcsóbb megoldást fogja biztosítani az ország lakosságának – hangsúlyozta Süli János.
Az atomerőmű környezetében
fekvő 13 település alkotta Társadalmi Ellenőrző Információs
és Településfejlesztési Társulás,
amelynek faddi kihelyezett ülése adta az apropót a közös sajtótájékoztatónak, szintén hitet tett a
kapacitás-fenntartás mellett. Dr.
Bálint József azt mondta, hogy
1992-es megalakulásuk óta felhalmozódott tudásuk, tapasztalataik birtokában, egyértelműen kiállnak a Paks II. beruházás mellett. A paksi atomerőművel jó a
munkakapcsolatuk, a négy meglévő blokk üzemeltetési tapasztalatai jók, a nukleáris energia környezetbarát, az erőmű működése
egyértelműen előnyt jelent a térségben élők számára – sorakoztatta érveiket.
A Magyar Atomfórum Egyesület elnöke mindehhez hozzátette, hogy a hazai nukleáris tudásbázis elismert, nem szabad
veszni hagyni. A szakma várja, készül a beruházásra. – Biztos vagyok abban, hogy minden

Elfogadta 2016-os költségvetését faddi ülésén
a TEIT. Dr. Bálint József elnök a tanácskozás
után arról számolt be, hogy ez még nem a végleges büdzsé, mivel még nem kötöttek szerződést erre az évre a Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Nonprofit Kft.-vel, így az általa átadott
pénzeszközök sem szerepelnek a bevételek között. Amint ez megtörténik, újra összeülnek
a Társadalmi Ellenőrző Információs Társulás tagjai, és véglegesítik az idei költségvetést.
A bevételi oldalon most a pénzmaradvány és a
paksi atomerőmű által szerződés szerint biztosított összeg szerepel, mondta az elnök hozzátéve, hogy így a kiadási oldal sem teljes, a tervezett kommunikációs portfólió kialakítása is
függőben maradt.
Az ülésen saját beszerzési és pénzkezelési szabályzatot alkotott a TEIT. Korábban a székhelytelepülését használták, de független szakemberek javaslatára saját metodikát alkottak.

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

bürokratikus akadályt el lehet
hárítani – fogalmazott Lenkei
István. Hozzátette, hogy nem az
ő, körülbelül negyven kisebbnagyobb, nukleáris iparban érdekelt hazai cég képviselői által
alkotott szervezetük az egyetlen, több civilszervezet és magánszemély élt a lehetőséggel és
írta meg támogató véleményét
Brüsszelnek. Azt is elmondta,
hogy nincsenek tapasztalatok
arról, hogy a civil véleményeknek milyen hatásuk van, mert
korábban nem követte ezt a gyakorlatot az Európai Bizottság. A
paksi projekthez kapcsolódóan
február 12-ig várták a véleményeket Brüsszelben.
-vt-

Stabil szabályozói és befektetői keret létrehozására sürgeti az uniós intézményeket a
Foratom, írta meg a Bruxinfo portál. Az uniós
hírekkel foglalkozó szakoldal szerint az európai nukleáris ipar szócsöve az atomerőmű-beruházások megkönnyítése érdekében, a paksi
atomerőmű bővítése mellett érvel az Európai
Bizottság által az állami támogatási vizsgálat
apropóján meghirdetett konzultáción.
„Az EU-nak és az európai pénzügyi intézeteknek kezelniük kell a számos tagállamban meglévő piaci hiányosság problémáját, és ezáltal lehetővé kell tennie a nukleárisenergia-projektekbe
való beruházást. Ez enyhítené a kezdeti jelentős
tőkebefektetéssel összefüggő költségeket és terheket, javítva az atomenergia általános versenyképességét. Az Európai Bizottságnak nem szabad különbséget tennie a szénszegény technológiák között” – idézte a Foratom közleményét a
szakportál.
Paksi Hírnök, 2016. február 19. n 9

Kékhírek
Még január végén, a késő esti
órákban érkezett bejelentés a
rendőrségre egy paksi cég kivonuló szolgálatától, hogy ismeretlenek betörtek egy helyi
boltba, és élelmiszert, valamint
illatszert vittek el. A személyleírás alapján a rendőrök elfogtak
egy 16 és egy 18 éves paksi fiatalembert a helyszín közelében,
akik beismerték a lopást. Az eltulajdonított termékek előkerültek, a további eljárást a Paksi
Rendőrkapitányság folytatja le,
az elkövetők szabadlábon védekezhetnek.
Zaklatás gyanúja miatt indított eljárást a Paksi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya egy
helyi nő ellen, aki kihallgatásán
elismerte tettét. Még tavaly augusztus 2. és október 15. között
egy györkönyi férfit hívogatott
telefonon, amit többszöri felszólításra sem hagyott abba, így
a férfi feljelentést tett. A rendőrség a nyomozást a napokban
befejezte és vádemelési javaslattal továbbította az ügy iratait az illetékes járási ügyészségnek. A 41 éves paksi nő szabadlábon védekezhet, olvasható a
rendőrség honlapján.
Beismerte tettét a rendőröknek kihallgatásán az a paksi férfi, akit azzal gyanúsítottak, hogy
tavaly októberben befeszítette egy helyi üzlet ajtaját, és mobiltelefonokat, feltöltőkártyákat,
valamint egy laptopot vitt el. A
nyomozás eredményeként az ellopott műszaki cikkek egy része meglett. A további eljárást a
Paksi Rendőrkapitányság folytatja le, a férfi szabadlábon védekezhet.
Egy körözés alatt álló 35 éves,
pécsi férfit fogtak el nemrég a
Paksi Rendőrkapitányság munkatársai. A rendőrök egy kocsit állítottak meg közlekedési ellenőrzés céljából, ekkor derült ki, hogy az egyik utas ellen
elfogatóparancs van érvényben.
Az egyenruhások előállították,
majd a Tolna Megyei Büntetésvégrehajtási Intézetbe vitték a
körözött bűnözőt.
-kgy-kg10 n Paksi Hírnök, 2016. február 19.

Fokozott ellenőrzés az utakon
Képünk illusztráció. Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Változékony időjárás nehezíti az
utóbbi időben a közlekedést. Az
elmúlt hetekben havazásra, komoly mínuszokra, majd verőfényes napsütésre is volt példa. Talán ez az egyik oka, hogy a paksi
régió baleseti mutatója emelkedett: tavaly januárban mindössze
egy, idén hat sérüléssel járó baleset történt a járásban. Ezért dr.
Kuti István, Paks rendőrkapitánya fokozott rendőrségi ellenőrzést rendelt el. Herman Gábortól,
a közlekedésrendészeti osztály

vezetőjétől megtudtuk: a kontroll
a passzív biztonsági rendszerek,
így a biztonsági öv és a gyermekülések használatára, valamint a
kihangosító nélküli telefonálásra
fókuszál, de a következő időszakban sebességmérésekre is számítaniuk kell a közlekedőknek. A
járművezetők láncszerű ellenőrzéseket tapasztalhatnak a régió
útjain, tehát egy adott szakaszon
több rendőr dolgozik majd.
– Soha sem ülhetünk a babérjainkon, folyamatosan végez-

zük az ellenőrzéseket. Kollégáim a nap 24 órájában kint vannak az utakon. Az más kérdés,
hogy milyen rendészeti eszközökhöz nyúlunk, milyen sűrűséggel és milyen útszakaszokra
csoportosítjuk erőinket. A közlekedőknek nem kell rettegésben
élniük, aki eddig betartotta a szabályokat, ezután is betartja majd
– tette hozzá Herman Gábor. A
szabályszegők ugyanakkor maximális szigorra számíthatnak a
közutakon. A rendőrség arra kéri
az autósokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek. Fontos,
hogy csak az adott útviszonyokra
felkészített, kifogástalan műszaki állapotban lévő járművel vegyenek részt a forgalomban. Az
osztályvezető hangsúlyozta: az
ősztől tavaszig tartó időszakban
a közlekedők figyeljenek a meteorológiai előrejelzésekre, időben induljanak útnak és tartsák
be a megfelelő követési távolságot. Életet menthet a fényvisszaverő felület a gyalogosok ruházatán, az úttestre lépés előtt pedig
mindig legyünk körültekintőek.
Faller Gábor

Több roma rendőrre
lenne szükség
A Paksi Rendőrkapitányság és
az illetékességi területéhez tartozó településeken működő roma
nemzetiségi önkormányzatok képviselői tartottak közös fórumot, ahol a 2005-ben kötött
együttműködési megállapodás
megvalósulását értékelték. Az elsődleges cél, hogy a nemzetiségi önkormányzatok és a rendőrkapitányság közötti párbeszédet
erősítsék, segítsék egymás munkáját. Nem konkrét ügyekkel foglalkoznak, ezt az eljárási szabályok nem is engednék, hanem
például a bűn- és a baleset-megelőzés területén munkálkodnak
együtt. Az eredményeket, problémákat és megoldási lehetősége-

ket minden esztendőben egy alkalommal áttekintik és értékelik.
Dr. Kuti István, Paks rendőrkapitánya elmondta, hogy a program eddigi tíz esztendeje alatt
még soha olyan nagy létszámban nem képviseltették magukat az érintettek, mint az idei értekezleten, ami igen hasznos és
előremutató volt. Megállapították,
hogy összességében eredményes
volt az együttműködés, nem fordult elő olyan eset, helyzet, hogy
ne elégedetten álltak volna fel a felek az asztaltól. Arról is szó esett,
hogy még többet kellene tenni
azért, hogy az alkalmas roma fiatalok rendőrnek álljanak vagy
bekapcsolódjanak a polgárőrség

munkájába. Kuti István kiemelte,
két roma származású munkatársuk van, mindketten kiváló munkát végeznek, így követendő példaként állíthatók a többi fiatal elé.
A találkozón részt vett Orsós Zoltán rendőr őrnagy, a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság romaügyi területi összekötője is,
aki egy jelenleg még kidolgozás
alatt álló, elsősorban a középiskolás fiatalokat célzó művészeti programról számolt be. Mindemellett áttekintették a találkozón
a nemzetiségi önkormányzatok
programnaptárát és egyeztették,
hol, miben számítanának a rendőrség együttműködésére.
Kohl Gy.

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Spájz nyílik a Szent István téren
Akár egy nagy húsvéti sonka is
ütheti a markát annak, aki ellátogat március 19-én az Agricum
első termelői piacára. A Szent István téri helyitermékbolt Spájz néven termelők és kreatívok vásárát
szervez az üzlet közvetlen szomszédságába, az Erzsébet Nagy
szálloda előtti lekövezett térre,
ahová március 19-én 9 és 15 óra
között várja a kézműves termékek
iránt elkötelezett vásárlókat. Első
alkalommal 22, főként Paks vonzáskörzetéből érkező partner hozza el saját készítésű füstölt áruit,
sajtjait, szörpjeit, lekvárjait és kéz-

műves termékeit. Az a szerencsés
vásárló, akinek a nevét a piac végén kihúzzák a kalapból, egy húsvéti sonkát nyer a szervezőktől. A
program részeként ingyenes kézműves foglalkozás is lesz a kicsiknek, ahol a piachoz illeszkedő játékveteményessel és textilállatokból összeállított parasztudvarral
várja őket a paksi Sáfrány házaspár. Annak érdekében, hogy tovább növelje a program vonzerejét, az Erzsébet Nagy szálloda is
külön attrakcióval készül: féláras
napot tart a kávéház, ahol budapesti barista tanácsadásával lehet

Az Agricum új kezdeményezésként egy-egy minitárlat keretében lehetőséget ad a bemutatkozásra a helyi amatőr fotósok összefogásával megalakított mStúdió tagjainak. A Pakson és környékén alkotó fotográfusok néhány, az Agricum által is elfogadott fotóval, a
hely szelleméhez illő kiállítási minőségben kapnak esélyt ismertségük
növelésére. Egy-egy tárlat 3-4 hétig tekinthető meg az üzletben. Az
első, Fitt Tamás kiállítása február 15-én nyílt meg a nagyközönség
számára, és az üzlet nyitvatartási idejében tekinthető meg.
Fitt Tamás 2004-ben egy kölcsönkapott digitális fényképezőgéppel találkozott ismételten a fotózással a gyermekkori próbálkozások után.
Tudását szakkönyvek és az internet segítségével gyarapította. Megismerkedett a lyukkamerák építésével és használatával, önállóan hívta
elő a negatívokat és készített belőlük nagyításokat. Az analóg sötétkamrában megszerzett gyakorlati tapasztalatát immáron a digitális
sötétkamrában, a számítógépen kamatoztatja, és adja tovább alapfokú fotótanfolyamok keretében.

majd kávékülönlegességeket kóstolni, ráadásul féláras lesz a szálloda napi ételkínálata is, és korlátozott számban süteménykóstolót is tartanak. A program rossz
idő esetén sem marad el, eső esetén a piac és a gyerekfoglalkozás
beköltözik a szálloda recepció felőli tágas, földszinti fogadóterébe. Aki figyelemmel követi az esemény Facebook-oldalát, megismerhet néhány termelőt azok
közül, akik kiállítóként érkeznek a Spájzba. Széles lesz a kínálat, hiszen lesznek házi disznóságok, kézműves sajtok, homok-

tövis-készítmények, levendulás
termékek, befőttek, lekvárok, krémek, aszalt gyümölcsök, mézek,
házi száraztészta, de helyi borász
és csokoládékészítő is kitelepül
a rendezvényre. Annak köszönhetően, hogy Paks Város Önkormányzata támogatja a rendezvényt, az Agricum ingyenesen
tudja biztosítani a részvételt és a
bérelt standok használatát a termelők számára, akik nem csupán
házias élelmiszerekkel készülnek
a vásárba: a piacra egyebek mellett kosárfonó és keramikus is ellátogat.
-md-

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Fotók: Babai István, Kövi Gergő, Fortuna Rádió
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Pakson járt Böjte Csaba
Pakson járt Böjte Csaba ferences
rendi szerzetes, a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány alapítója,
hogy részt vegyen az alapítvány
által működtetett otthonokban
hirdetett rajzverseny eredményhirdetésén. Böjte Csaba járt a
Fortuna rádióban, az atomerőműben, és találkozott a város vezetőivel is.
Megható történettel szemléltette
munkájuk fontosságát Böjte Csaba az Energetikai Szakközépiskolában. A ferences rendi szerzetes arról mesélt, hogyan mondott
neki köszönetet az életért egy
gyermek, akinek édesanyja állapotosan került az egyik otthonukba. Beszélt arról, hogy azok –
köztük paksiak, az ESZI diákjai is
–, akik bármilyen módon a segítségükre vannak, szerepet vállalnak abban a munkában, amit felvállaltak. – Köszönet az életért –
zárta szavait. Ezt megelőzően az
összefogás erejéről is szót ejtett.
Azt mondta: gondoljunk bele,
milyen kicsi egy vízcsepp, de
sok csepp a hatalmas hajót a hátára veszi és viszi. – A Szent Ferenc Alapítványnál ez az, ami jól
működik. Senkit nem próbálunk
megterhelni anyagilag, logisztikailag, de ha sok ember összefog,
a sok-sok szeretetből, jóságból
élet fakad – fogalmazott.
– A világ olyan, mint egy hatalmas kirakó. Valahol van egy
gyermek, aki azért sír, hogy vegye valaki ölbe, másutt van egy
olyan nő és egy olyan férfi, aki
arra vágyik, hogy egy gyermeket
ölelhessen magához. Van valahol
egy ház, ami arra vágyik, hogy
a poros csendjét móka, kacagás
verje fel – így beszélt Böjte Csaba arról, hogyan is működik a világ náluk, a Szent Ferenc Alapítványnál. Szervezetükről mint a
megbetegedett családok doktoráról beszélt. Fájós foggal fogászatra, szemproblémával szemészetre kell menni, ha egy családban felbomlik a rend, segítségre
szorulnak a gyermekek, akkor
hozzájuk fordulhatnak. – A legkényelmesebb luxus tengerjáró-

kon is van mentőcsónak, minden családnak kell B-terv, ha baj
van. Ezek a kisházak – részben
napközi otthonok, részben bentlakásos otthonok – segítenek, ha
bajba kerül egy vagy több gyermek – magyarázta.
Böjte Csaba otthonainak története azzal indult, hogy a szerzetes 1992-ben befogadott néhány
utcagyereket. Azóta ötezer gyermek nevelődött hosszabb-rövidebb ideig otthonaiban. Ma
nyolcvanhárom ilyen van, köztük napköziként működők és

bentlakásos otthonok. 2300
gyermek élvezi a Szent Ferenc
Alapítvány oltalmát.
Ezeket az otthonokat tizennégy éve látogatja rendszeresen
Jendrolovits Gábor, aki előzőleg
adományokat gyűjt megye-, sőt
már országszerte, amit minden
évben decemberben visznek el
Erdélybe. Ilyenkor minden lakót
egy-egy mikuláscsomaggal ajándékoznak meg. A hálából kapott
rajzok adták az ötletet egy rajzpályázat, majd esszépályázat indításához. Ennek értékelésére kéri fel

Hitet tett Böjte Csaba paksi látogatása során a Fortuna
rádióban adott interjújában a gyermekvállalás fontossága mellett. – Jónak lenni jó, és bármennyire fárasztó is, jó dolog szülővé, nagyszülővé válni. A mi legidősebb gyerekeink között van
már olyan, aki négygyermekes szülő. A legszebb dolog a világon a gyermekkel való foglalkozás, ennél nagyobb csodát az Isten nem teremtett – mondta. Azt sem rejtette véka alá, hogy sok
nehézséggel kell megküzdeni. Az állatvilágot hozta példaként,
mondván, hogy az erdőben, ha születik húsz őzike, kettő-három marad életben, a többit megeszik a farkasok. – A létünkért
küzdeni kell. Nem adja senki alanyi jogon a sikert. Ha egy focicsapat gólt kap, ne nyafogjon, hanem legközelebb játsszon jobban – fogalmazott. Azt mondta, minden náluk cseperedő gyermeket, sőt magukat az otthonokat, családokat is az önállóságra
igyekszik ösztönözni, hiszen az egész élet autonómiára nevelés.
A rá jellemző közvetlenséggel mondta: a pénz legjobban gyerekbőrben áll el. – Akármennyi pénzem lenne, gyerekekbe fektetném, mert hiszek abban, hogyha megöregszem, lesz, aki a tolószék mögé áll és eltaszigál, vagy gyertyát gyújt majd a temetőben. – Az élet mellett, a gyermek mellett kell dönteni, ez a
legnagyobb érték – hangsúlyozta.

évről évre az ESZI-t Jendrolovits
Gábor. Idén 1200 munka érkezett, a díjazottakból kiállítás nyílt
az iskola aulájában. A megnyitón
felhangzott az a Gyulai István által dalba foglalt üzenet, amely
mozgalommá nemesülve kívánja megszólítani a világ magyarságát, s hangsúlyozni a magyar
nyelv, a magyarság megőrzésének fontosságát.
Az Örökségünkről Böjte Csaba
azt mondta, hogy – hasonlóan az
ESZI részvételével zajló pályázathoz – egy újabb szál, ami erősíti,
élővé teszi a határokkal elválasztott magyarok kapcsolatát. – Trianon legnagyobb hibája, hogy a
személyes élő kapcsolatokat elszakította. Az ilyen kapcsolatok
viszont behálózzák, élő szövetté teszik nemzetünket – mondta.
– Gratulálok a paksiaknak, hogy
ilyen szép gondolatot indítottak útjára a Kárpát-medencében,
szorgalmazni fogom a gyerekek
körében, hogy ők is énekeljék el a
dalt – tette hozzá. Ezt egyébként
az alapítvány egyik otthonában
már meg is tették. A kovásznai
Apor Vilmos Gyermekotthonban működő HANGfoglalás zenekar előadásában kivetítőn, a
Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Napsugár kórusa és
a szerző, Gyulai István jóvoltából pedig élőben is felhangzott az
Örökségünk.
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Élő kapcsolás
a rétisasok
fészkéből
Webkamera segítségével, az interneten lehet nyomon követni egy
Paks határában fészkelő rétisaspár
életét. A kamera telepítéséről a
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság számolt be Facebookoldalán. Mint írják, egyik fontos
célkitűzésük hazánk természeti gazdagságának bemutatása, valamint az emberek figyelmének
felhívása Magyarország természeti örökségének, értékeinek védelmére. A bemutatás és az ismeretterjesztés egyik legnépszerűbb és
leglátványosabb módja az állatvilág webkamerás online megfigyelése. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság úgy gondolta, hogy egy olyan fajt választ, ami
szépségében, nemességében közel áll az emberek szívéhez, mindemellett ritkasága és óvatossága
miatt még a szakemberek számára is nehezen kutatható. Így döntöttek hazánk legnagyobb ragadozó madara, a rétisas mellett,
amely egyébként fokozottan védett faj.
Az ország területén körülbelül
háromszáz rétisaspár él, a legtöbb éppen a Dél-Dunántúlon.
A kamera segítségével bárki betekintést nyerhet e ritka, méltóságteljes ragadozómadár-család
mindennapjaiba, a fészeképítéstől a tojásrakáson és költésen
át a fiókák felneveléséig. Természetesen a kamera – mint az
igazgatóság kiemelte – hatalmas
segítséget nyújt a kutatók számára is, hiszen számos új ismerettel gazdagodhatnak a faj költési, táplálkozási szokásait illetően. Ez a tudás hozzájárul a
fajvédelmi program hatékonyságának növeléséhez, és várhatóan segít felderíteni és megelőzni a napjainkban oly gyakori
mérgezéseket is.
-vtOlvassa be a kódot okostelefonján
és máris beleshet
a sasok fészkébe!
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Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Paksi könyvtárkörkép
Ki az olvasás szeretetéért, ki tanulmányaihoz kapcsolódóan jár
könyvtárba, vagy éppen azért,
mert kutatómunkát végez. Pakson is szép számban vannak
könyvtárhasználók, de vajon tudják-e, hogy hány helyen van lehetőség a könyvtárazásra a városban? A helyes válasz tizenöt –
tudtuk meg Lampert Marianntól,
a Csengey Dénes Kulturális Központ könyvtárosától, aki egy csokorba gyűjtötte a lehetőségeket.
Mint elmondta, Pakson jelenleg két városi, hét iskolai, egy
szakkönyvtár, egy nemzetiségi, egy fiókkönyvtár és három
szakmai könyvgyűjtemény működik. A könyvtárak és könyvgyűjtemények döntő többsége nyilvános, vannak azonban
olyanok is, amelyek vezetői, illetve kutatói engedéllyel látogathatók. Az egykori zsinagóga
épületében lévő Paksi Pákolitz
István Városi Könyvtárhoz tartozik a Kincskereső Gyermekkönyvtár, valamint a Paksi II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskolában működő Kínálgató Iskolai és Gyermekkönyvtár, ahova
egyébként a könyvtárhasználati szabályzat elfogadása után
bárki beiratkozhat.

A Csengey Dénes Kulturális Központ Könyvtárának fiókkönyvtára Dunakömlődön található,
mindkettő nyilvános és családi
könyvtár, azaz minden korosztály találhat kedvére való szépirodalmat, és ismeretterjesztő kötetekből is bőségesen válogathat.
Lampert Mariann összegzéséből
az is kiderült, hogy Pakson minden általános és középiskola rendelkezik könyvtárral. Az iskolai
könyvtárak dokumentumokkal
jól felszerelt könyvműhelyek, melyek nemcsak a könyvtári óráknak, hanem más tanóráknak is
helyet biztosítanak, továbbá többek között filmnézésre, számítógépezésre, zenehallgatásra is
lehetőséget adnak. Az iskolai
könyvtárakban a diákok a kötelező, tanuláshoz szükséges irodalom mellett egyéb hasznos ismeretanyagokhoz is hozzájuthatnak.
Az általános iskolai könyvtárakban kevesebb kötet van a polcokon a szórakoztató irodalomból
és a tudomány magasabb szintű irodalmából, ezeket inkább a
nyilvános könyvtárak biztosítják,
a szakközépiskolai könyvtárakban viszont az adott szakma irodalma is elérhető. Lampert Mariann kiemelte az Energetikai

Szakközépiskola és Kollégium
szakkönyvtárát és a Deák Ferenc
Általános Iskola könyvtárában elérhető pedagógiai tartalmú szakkönyvek gyűjteményét.
A Pro Artis Alapfokú Művészeti
Iskola, a Paksi Képtár és a Paksi Városi Múzeum szakirányú
könyvgyűjteménye és az ott fellelhető folyóiratok nemcsak a munkatársaknak, hanem az érdeklődőknek, kutatóknak is értékes
forrásul szolgálnak. Egy könyvtár azonban nem csak a könyvek tára, hangsúlyozta a szakember. A könyvtárosok barátságos,
nyugodt légkört teremtenek, különböző programokat szerveznek. Segítik a könyvtárhasználókat, végigkísérik tanulmányaik
során a közép- és felsőoktatásban
tanuló diákokat. Sikeres és szívesen ajánlott munkafolyamat többek között a bibliográfiák összeállítása, illetve a referenskérdések
megválaszolása. A könyvtár szívesen kínálja egyéb lehetőségeit is: a könyvtárközi kölcsönzést,
az elektronikus dokumentumok
és a hangoskönyvek hozzáférhetőségét. Lampert Mariann hozzátette: a könyvtárak internetelérést
is nyújtanak látogatóiknak.
Kohl Gyöngyi

Elhunyt Hartmann József
Elhunyt Hartmann József, aki
1974-től 2009 szeptemberéig alapító igazgatóként vezette a Pro
Artis Alapfokú Művészeti Iskolát. Az iskola tanáraként mindig
nagy gondot fordított a zene és
a kultúra széles körű terjesztésére és a tehetséggondozásra. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány munkájában 1992-től 2013ig vett részt kurátorként.
2008-ban a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést

vehette át, 2009-ben Paks városa
Gyermekeinkért Díjjal ismerte
el tevékenységét. „Számára a díj
nagy örömöt és egyben egy pálya
lezárását jelenti. Egy olyan pályáét, amelynek 35 esztendeje alatt
olyan értéket tudott adni kollégáival karöltve az iskola növendékeinek, amely nélkül szegényebbek
lettek volna: a művészetek élményét” – írtuk róla. Temetése március 11-én 13 órakor lesz a katolikus templom urnatemetőjében.
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Jó napot, mi újság?

Molnár Gyula
Ha létezne olyan díj, amit a legtöbb paksi rendezvényen részt vevő ember nyerhetne el, Molnár Gyula szabadúszó fotóriporter jó eséllyel megkapná. Ő az a hosszú hajú
fotós, akinek a vállán mindig ott van az elengedhetetlen kellék, a fotóstáska és az elmúlt
közel húsz évben talán nem is volt olyan esemény a városban, ahol ne bukkant volna fel.
Míg azonban mások azért mennek el mondjuk egy Duna-parti programra, sportrendezvényre vagy kulturális eseményre, mert szeretnének kikapcsolódni, tartalmasan eltölteni
szabadidejüket, Gyula hivatásból teszi.
A minap Felolvasószínház képekben címmel
nyílott tárlata a IV. Csengey-napok programsorozatban azokból a fotókból, amelyeket az
Okuláré Projekt felolvasószínházi esteken készített. A szituáció nem volt idegen számára,
hiszen nem most állt először ő maga a fotósok kereszttüzében. Egyéni és csoportos tárlatokon több alkalommal bemutatkozott már
Paks mellett több alkalommal Dunakömlődön, aztán Dunaszentgyörgyön, Budapesten és Esztergomban is. Ahhoz, hogy képeiből
kapjon az ember egy kis ízelítőt, nem kell várni egy-egy tárlatára, csak be kell sétálni a paksi
kulturális központba, ahol az előtérben többek
közt az ő fotói adnak paksi hangulatot, vagy a
városi könyvtárba, ahol paksi költőkről, írókról készített portréi lógnak a falakon. Emellett számos paksi érintettségű könyvben, kiadványban szerepelnek fényképei mint illusztrá-

ció. 2005 óta képei egy szép merítésében akár
otthon is gyönyörködhet bárki, már amennyiben birtokában van a fotós Paks feketén-fehéren című albuma.
Gyula hatéves lehetett, amikor először elkunyerálta anyukája Pajtás fényképezőgépét.
Már akkor vonzotta ez a varázslatos világ, meg
akarta ismerni a fotózás rejtelmeit. Az első lépéseket az analóg fotózás csínjának-bínjának
elsajátításával tette meg az iskolai fotószakkörön, aztán egyedül folytatta. Mint mondja, tanulnivaló mindig van, hiszen a fotó és a fotózás technikája folyamatosan fejlődik. A fényképészet eleinte csupán hobbi volt számára,
főleg abban az időben, amikor a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemre járt. Igazán intenzíven közel húsz évvel ezelőtt kezdett fényképezni, s lett ez a hivatása. Gyors fejszámolás után arra jutott, hogy évente akár az ezret is
eléri azoknak a rendezvényeknek, eseményeknek a száma, amelyek pillanatait, hangulatát
megörökíti a jelen- és utókornak. Azt mondja, ahány helyszín van, annyi embernek kell
lennie, hiszen csak akkor tud jó képet csinálni,
ha teljesen ráhangolódott az adott eseményre. Ha például egy labdarúgómeccsről átmegy
egy kosármérkőzésre, akár egy teljes negyedre
is szükség van, mire elkapja a hangulatfonalat.
Szereti a kihívásokat, s nemcsak várja azokat,
hanem elébük is megy, rendre kitalál valamilyen projektet magának. Most is van egy s más
a tarsolyában. Az egyik elképzeléséről annyit

árult el elöljáróban, hogy műtermi jellegű fotózás lesz, ami a tükröződéssel, láthatósággal
operál. Kiadványszerkesztéssel is foglalkozik.
Igazán emlékezetes volt számára, amikor édesanyja, Sólya Veronika Hazafelé című könyvén
dolgozhatott, ami egyébként négy testvérével
karöltve létrehozott születésnapi meglepetés
volt az alkotónak. A reggeltől estig lótás-futás
azért néha kimeríti, olyankor bizony meg kell
állnia. A sorstól egyszer már komoly figyelmeztetést kapott, amikor több mint tíz évvel
ezelőtt átesett egy infarktuson, azóta igencsak
ügyel a belső egyensúlyára. Megőrzéséhez
nagyban hozzájárul, hogy igyekszik mindent
kipróbálni, ami felkelti érdeklődését. Szívesen foglalkozik például a különböző kézműves
technikák megismerésével, legutóbb bronzöntéssel próbálkozott. Egyszer elment tenyérjóshoz is. Erősen szkeptikus volt ezzel kapcsolatban, aztán öt perccel később már nem annyira. Sőt annyira nem, hogy végül Gyula lett a
jós egyik első tanítványa. Az ezotéria azóta is
érdekli, a tenyér- és kártyaolvasás mellett például a lélekgyógyászat, illetve az univerzális energia. No azért a földi dolgoknak is van
helye az életében, például a régészetnek, nem
egyszer vett részt fotósként, segítőként ásatáson. Sokfelé dolgozik, sok mindennel foglalkozik tehát, de bármiről is legyen szó, csak akkor elégedett, ha elképzeléseit maradéktalanul
meg tudja valósítani.
Kohl Gyöngyi
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Sport

A kajak-kenu mellett maradt
Három évvel ezelőtt Tóth Márton
Európa-bajnok kenus még nem
gondolta, hogy a paksi atomerőműben fog dolgozni és az ASEban kajakospalántákat edzeni.
A tősgyökeres budapesti fiatalember azóta Dunakömlődön él a
barátnőjével, az atomerőmű tájékoztató- és látogatóközpontjában
dolgozik, a vízen pedig kenus létére kajakosokat nevel.
– Hogy vezetett az utad Paksra?
– Sosem csak a sport töltötte ki
az életemet, mindig volt más elfoglaltságom is, de a 2012-es
olimpia után a kenuzáson kívül
nem volt más feladatom, és éreztem, váltanom kell mind a sportban, mind a civil életben. Több
munkahelyre beadtam a jelentkezésemet, és 2013 elején hívtak
az atomerőműből, hogy aktuális-e az álláskeresésem.
Közben egy kajak-kenu konferencián találkoztam Bedecs Ferenccel, akit megkérdeztem,
hogy az ASE kajak-kenu szakosztályában tudnak-e foglalkoztatni. A kettő együtt áprilisra már
realizálódott is.
– Mi a munkád az erőműben?
– Azt csinálom, amit tanultam:
az újságírókkal való kapcsolat-
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tartás, a sajtótájékoztatók szervezése, a belső és külső kommunikáció a feladatom. Pozitívum,
hogy a látogatóközpontban fiatalokkal vagyok körülvéve, jól érzem magam. Az érettségi után
jogi egyetemre jelentkeztem, de
nem vettek fel, így a Budapesti Kommunikációs Főiskolán tanultam tovább. Ez annyiban volt
jobb a sportpályafutásom tekintetében, hogy e mellett az iskola mellett tudtam napi kettőket edzeni. Diplomát szereztem
nemzetközi
kommunikációs
szakon, plusz két év kiegészítő
képzésre jártam, majd a külkereskedelmi főiskolán marketing
szakirányú mesterképzésben vettem részt.
– Sportújságírással is foglalkozol.
– A 2006-os szegedi kajakkenu világbajnokságon az
MKKSZ kommunikációs ügynökségénél voltam gyakornok, segítettem kiadvány- és
honlapszerkesztésben, de emellett írtam a tornászoknak, vízilabdázóknak, vívóknak szövetségi, szakosztályi honlapokon.
Most az Atomerőmű újságban
írok sportról és az ASE internetes honlapján a kajak-kenuról.

– Idáig csak a munkáról beszéltünk. Hogy alakult a sportolói pályafutásod?
– Először úsztam és dzsúdóztam, majd az úszóedzőm tanácsára kezdtem el kenuzni. Budán,
Csillaghegyen, a III. kerületben
laktunk, közel volt a BKV Előre,
ott kezdtem el 1996-ban, ott lettem serdülő, ifi, junior, majd felnőtt válogatott. A 2008-as olimpia előtt három hónapot együtt
készültem Vajda Attilával és Mike
Róberttel, ott beszéltük meg Robival, hogy párosban versenyzünk. A következő évet világkupa-győzelemmel indítottuk,
2010-ben bronzérmesek lettünk
a poznani világbajnokságon úgy,
hogy a győztes románok fél másodperccel előztek meg bennünket. Ezután megtört a lendület
párosban, igaz hogy négyes hajóban jöttek az eredmények, végig
dobogóztuk a versenyeket, de az
olimpiára nem sikerült kijutni.
– Csalódott vagy?
– Csalódás volt, de nem érzem
magam keserű embernek. A
sportot abszolút pozitívumként
fogom fel, a pályafutásomtól rengeteget kaptam, sokfelé voltam,
sok érdekes emberrel ismerked-

tem meg. A paksi munkavállalással az a szerencse, hogy a sport
mellett maradhattam.
– Sportolói pályafutásod befejezése és az edzősködés kezdete már
az ASE-hoz kötődik.
– Már paksi versenyzőként sikerült kiharcolni a világkupa-részvételt Mike Róberttal, de jött egy
sérülés és lemaradtam róla. Az országos bajnokságon még elindultam, de 2013 végén abbahagytam
a versenysportot. A szakosztályban négy edző foglalkozik a fiatalokkal, ketten a kajakosokkal, ketten a kenusokkal. A kajakos Gutai
Dani váltani akart, és megkérdezték, volna-e kedvem átvenni a helyét. Pályafutásom alatt nem készültem arra, hogy edző leszek,
legalábbis Magyarországon. Végül nem utasítottam vissza, mert
rájöttem, hogy másképp teljesen
el fogok szakadni ettől a világtól,
amit viszont nem akartam. Biztos
meg lehetne szokni kajak-kenu
nélkül, de ha nem kell, akkor miért? Harmadik éve, hogy Paksra
költöztem, egyre több az ismerősöm, egyre több a program, amivel elfoglalom magam, a munkám a hobbim.
Kovács József

Hét nap alatt három győzelem
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A szolnoki fiaskó után rögtön
adva volt a lehetőség a javításra,
az ASE kosárlabdacsapata azt a
szombathelyi Falcót fogadta (a
tévéközvetítés miatt rendhagyó
időpontban) a Gesztenyés úton,
amelytől nagyarányú vereséget
szenvedett az alapszakasz negyedik fordulójában. Schmidt Béla
vezetőedző dolgát nehezítette,
hogy nem számíthatott a palánk
alatt a Tisza-parti mérkőzésen
megsérült Tóth Ádámra és a másik center, Watkins formája sem
volt a régi az amerikai eltávozás
után. A mérkőzés már az első negyedben eldőlt, az ASE tetszés
szerint szerezte pontjait, a vendégek pedig percekig képtelenek
voltak betalálni. A folytatásban
20 pont körül mozgott a különbség a paksi csapat javára, erőlködött a Falco, de esélye sem volt a
jó napot kifogó piros-kékek el-

len. A végén már csak a pontkülönbség volt a kérdéses. ASE–
Falco-Trend Optika KC Szombathely: 83-62.
Nem sok idő maradt a pihenésre, hétközi forduló következett,
Szegeden lépett pályára az Atom.
Tóth Ádám játékra jelentkezett,
de most Dunn nem volt bevethető, és nem volt már a keret tagja
Nicola Siladji, aki nem felelt meg
az elvárásoknak. A sérülésekkel
sújtott hazaiak rendesen összekapták magukat erre a mérkőzésre és igyekeztek megnehezíteni az
ASE dolgát. Ezt a feladatot az első
félidőben nagyon jól teljesítették, húsz perc játékidő után csak
öt pont előnyt sikerült szereznie
Barnieséknak. A nagyszünet után
gyorsan lezárta a kérdést a Paks,
újabb 10 pontot tett hozzá az előnyéhez. A hazaiak dicséretére legyen mondva, ezután sem tették

fel a kezüket, küzdöttek becsülettel, de végül nem tudták megakadályozni az Atomerőmű nagyarányú győzelmét. Naturtex-SZTESzedeák–ASE: 71-90.
Újabb idegenbeli bajnoki mérkőzés következett, a hétvégi fordulóban a nyugati határszélre vezetett a paksi csapat útja. Körmenden mindig nehéz mérkőzés vár
az ellenfelekre, forró hangulatot teremtenek a hazai fanatikusok, nem könnyű feladat mecscset nyerni a vasi „szentélyben”.
Az első negyed nagyon kevés
pontot hozott és paksi vezetésnél zárult. A második felvonásban többször is hibázott az ASE,
a Körmend pedig kihasználta a
lehetőségeit, és 8 ponttal ellépett,
de a félidő végére sikerült visszakapaszkodni. A nagyszünet után
hullámzó volt a játék: hol itt, hol
ott volt az előny, aztán a negyed

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

vége előtt nem sokkal 6 ponttal ellépett a házigazda, de Will
triplájával egy találatnyira zárkózott vissza az Atomerőmű. Jobban kezdte az utolsó felvonást
Schmidt Béla legénysége, először ledolgozta hátrányát, majd
öt ponttal ellépett a 35. percben.
Másfél perccel a vége előtt négypontos ASE-előnynél még tudott
újítani a Körmend, és büntetőkből a vezetést is átvette. Már fél
perc sem volt hátra, amikor időt
kért az Atom, rendezte a sorokat, aminek eredményeként Kovács Ákos elsüllyesztett egy duplát, majd Chris Dunn két büntetőt. Egis Körmend–ASE: 63-66.
A Magyar Kupa-döntő miatt a
bajnokságban február 27-én lép
legközelebb pályára az ASE, a
KTE-Duna Aszfalt csapatát fogadják a Gesztenyés úton.
-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
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Csoknyai Párizsban is odatette magát
A dzsúdóban a párizsi Grand
Slam-viadal hatalmas presztízzsel
bír, ezen a versenyen dobogóra állni vagy pontot szerezni komoly fegyvertény. A hónap elején
megtartott viadalon a népes magyar küldöttségből ez összesen
két versenyzőnek sikerült, a nőknél a 48 kg-os Csernoviczki Éva
szerzett bronzérmet, míg a férfiaknál a 81 kg-os Csoknyai László

az ötödik helyet szerezte meg. A
paksi dzsúdós súlycsoportjában
63-an léptek szőnyegre, Laci először új-zélandi, brit, majd egyiptomi ellenfelét verte. A negyeddöntőben a világbajnok grúz
Avtandili Csrikisvilitől vereséget
szenvedett, de utána a vigaszágon
a francia Julian Kermarrec ellen győzött. A bronzéremért egy
újabb világbajnokot, a dél-ko-

Sakkhírek

reai Vang Ki Csunt kellett volna legyőznie, de nem sikerült. Az
ötödik hely újabb 100-zal gyarapította pontjai számát, és a 11.
helyen áll az olimpiai kvalifikációs táblázaton. A női 48 kg-ban
Csernoviczki Éva mellett a junior Európa-bajnok Pupp Réka is
tatamira lépett. A paksi versenyző az első körben könnyen győzött madagaszkári ellenfelével

szemben, de a következő fordulóban már nem bírt az olimpiai
bronzérmes belga Charline Van
Snickkel. Réka már a felnőttek
között is lépked felfelé, a kvalifikációs listán jelenleg az 59. helyen
áll súlycsoportjában. Cirjenics
Miklós (100 kg) és Bor Barna
(+100 kg) egyaránt az első fordulóban szenvedett vereséget, így
helyezetlenül zárta a viadalt. -kj-
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A negyedik a nyolcadikat fogadta az NB I/B
sakk csapatbajnokság Charousek-csoportjában az ötödik fordulóban, vagyis az Atomerőmű SE II. a Balatonfüred egyletével játszott
az Erzsébet Nagy Szállodában. Az erőviszonyok egyértelmű paksi sikert vetítettek előre.
– Az első csapat nem játszik, ami nagyban befolyásolja az összeállításunkat. Az első tábláknál olyan játékosok ülnek, akik rendszeresen
szerepelnek az NB I-ben – mondta el Berta Tibor csapatvezető. A remélt nagyarányú győzelem meg is született: az ASE II. 10:2-re diadalmaskodott, a paksiak nyolc győzelem mellett
négy döntetlent értek el. A sikernek köszönhetően a paksi klub csoportja harmadik helyére
lépett, a vasárnapi rivális pedig vereségével az
utolsó helyre csúszott.
efgé

RITALIA TRAVEL
Megmártózni a nagyvilágban…

Tavaszi városlátogatások 8% előfoglalási kedvezménnyel
foglalhatóak a márciusi hosszú hétvégére és húsvétra!
Utazzon busszal vagy repülővel, látogasson el mielőbb
Európa legszebb városaiba!
HÚSVÉT VELENCÉBEN – autóbusszal
Március 26-28.
41.308 Ft/főtől
MÁLTA SZÉPSÉGEI – repülővel
Március 23-29.
73.508 Ft/főtől
HÉTVÉGE AMSZTERDAMBAN – repülővel
Március 12-15. és 25-28.
79.948 Ft/főtől
TOSZKÁNA CSODÁI – autóbusszal
Március 26-30.
79.948 Ft/főtől
MADRIDI SÉTÁK – repülővel
Március 21-25.
110.308 Ft/főtől
LONDONI SÉTÁK – repülővel
Március 12-15. és 25-28.
110.308 Ft/főtől
TAVASZI TÜNDÖKLÉS MALLORCÁN – repülővel
Március 28- Április 1.
110.308 Ft/főtől

RÓMAI SÉTÁK – repülővel
Március 26-30.
128.708 Ft/főtől
NÁPOLYI-ÖBÖL KINCSEI – repülővel
Március 25-30.
137.908 Ft/főtől
Áraink az illetékeket és a biztosítási díjakat nem tartalmazzák! Részletekért forduljon irodánkhoz!
Csoportos, különbuszos utazás a franciaországi foci EB magyar vonatkozású mérkőzéseire, melyre előzetes regisztrációval már most biztosíthatja irodánkban a helyét!
Szeretne a hagyományoktól eltérni? Esküvő, házassági évforduló, házasságkötés megerősítés vagy nászút külföldön? Mi ebben is a segítségére leszünk!
Vásároljon szeretteinek, barátainak, kollégájának vagy üzleti partnerének
utazási utalványt, mely tökéletes ajándék minden alkalomra!

Ne feledje! 1 napos non stop kirándulásainkat PAKSRÓL!

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 30/603-7420 • info@ritaliatravel.hu • www.ritaliatravel.hu • Engsz.: U-001312

TEMETKEZÉS

L a c z a Gá b o r I s tv á nn é
ké p v i s e l ő
t e l e f o n :7 5 /6 7 5 - 7 3 2
mo b i l : 2 0 / 4 1 0 - 7 5 1 2

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
w w w. p a n t a r t e m e t k e z e s . h u
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Teremben
fociztak

Paks második alkalommal adott otthont a fiatal kajak-kenusok Héraklész fizikai felmérő bajnokságának. Február 13-án a 9 évesektől a 18 évesekig közel 600 kajak-kenus vetélkedett egymással a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskolában és az ASE-pályán, írta meg az Atomerőmű Sportegyesület honlapja. A
rendezvény a sportolók téli munkájáról ad képet: a nagyobbakra Cooper-teszt és négy versenyszám, a kisebbekre két iskolakör futás és két versenyszám várt.
Az Atomerőmű SE kajak-kenu szakosztálya a részt vevő egyesületek közül az 5. helyen végzett és három
sportoló, az ifjúsági Európa-bajnok kajakos Pupp Noémi, illetve a kenus fiatalok: a 2005-ös születésű Juhász
István és a 2007-es János Attila nyakába végül aranyérem került. Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Ifjú hölgyek lepték el az Atomerőmű Sportcsarnok parkettjét az elmúlt hétvégén: az U15-ös korosztálynak szerveztek teremlabdarúgó-tornát. A házigazda ASE
riválisa a Pécs, a Dunaújváros, a
Siófok és a Videoton volt. A nyitó meccsen a Dunaújváros 2:0-ra
verte az ASE csapatát. – A 2000es korosztályra írták ki a tornát,
lányaink többsége 2002-ben vagy
azután született. A 2-3 év nagyon
sokat számít, testfelépítésben,
gyorsaságban, ügyességben – fogalmazott Klopcsikné Somorjai
Mária edző. Az ASE a torna során folyamatosan javuló játékot
mutatott, de a fizikumban erősebb riválisok ellen győzelemre
nem, csak egy döntetlenre futotta.
Így az ötödik helyen végzett a házigazda, a tornát a Pécs nyerte, a
Siófok, a Dunaújváros és a Videoton előtt. A szakvezetők a legjobb
paksi játékosnak Trapp Enikőt választották.
Faller Gábor

Nyerje meg a Kincses Tolna
megye c. kiadványt!
A rejtvényben Paks egy régi nevezetességét rejtettük el. A megfejtéseket
február 29-ig várjuk a 7030 Paks, Dózsa György út 51-53. címre. E-mail:
szerkesztoseg@paksihirnok.hu
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A Sárosdi pince volt a vendég
Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

A Sárosdi Pincészet régi ismerősként látogatott el a Paksi Borbarát
Klub meghívására a Prelátus pincéjébe. Az immár 18 esztendős
kör összejövetelein az évek során
megfordult már az ország borászainak és borszakértőinek színe-java, ezúttal a szekszárdi borvidék egyik kiemelkedő pincészetének vezetői, Sárosdi Ferenc
és Judit fogadták el az invitációt.

Nótakör alakul
Sárgödör téri nótakör alakul,
melyhez várják új csatlakozók jelentkezését. Bunkóczi András szervező elmondta, hat alapító fogott
össze, hogy meghonosítsa a nótaestek hagyományát. A szerveződő nótakör célja nem csupán a
hagyományőrzés, a város rendezvényein is szeretnének megjelenni: ha a repertoár összeáll, az őszi
újboráldáson már közönség elé is
lépnének. Bunkóczi András hozzátette, addig is zártkörű próbák
zajlanak, ahol nem csupán a dalcsokor összeállítása, begyakorlása a feladat. Az első hivatalos fellépésig a díszletet, koreográfiát, zenés kíséretet, formaruhát is ki kell
dolgozni. A tagok nem kizárólag
a Sárgödör téri présháztulajdonosok közül verbuválódhatnak,
minden olyan bortermelőt, szőlőművelőt várnak soraikba, akik
kedvelik a népdalokat és ápolnák
ennek hagyományát.
-matus-

Természetesen nemcsak beszéltek a borról, hanem kóstolót is
hoztak: a sor 2014-es Chardonnay Rizlingszilvánival kezdődött
és 2007-es Cabernet Sauvignon
Barrique borral ért véget.
A Paksi Borbarát Klubot 1998ban tizenöten alapították, az ötlet
Kováts Balázs és Gárdai György
fejéből pattant ki, a jelenlegi elnök, Herczeg József szintén bá-

báskodott az alapításnál. A klub
zárt körű, de ez természetesen
nem jelenti azt, hogy a tagok ne
hívhatnának vendéget összejöveteleikre, a legutóbbira többek
közt a Paksi Hírnök munkatársát. A vendégek figyelmét mindig felhívják a klub szabályaira:
meleg ételt, kávét, vizet nem lehet bevinni a pincébe. Nők sem
tehetik be a lábukat, kivéve, ha
„fiúsítva” vannak, illetve egy évben egyszer a tagok megmutatják feleségeiknek, mivel töltik
idejüket. A borbarátok nemcsak
összejöveteleiken találkoznak
és a Prelátus alatti bormúzeumot
működtetik, de aktív résztvevői a
városi programoknak is: minden
évben ott vannak a sillerfesztiválon, a Gastroblues borbarát-találkozóján és a Sárgödör téri újboráldáson, ahol két éve társegyesületekkel együttműködve a paksi
szőlészek és borászok zászlaját is
elkészítették.
-kg-

Székelyföldért
tüntetnek
A Paksi Konzervatív Baráti Kör
felhívással fordul a városban
élő 81 tiszteletbeli székelyhez
és a szimpatizánsokhoz, hogy
március 10-én személyes részvételükkel támogassák a székely szabadság napjára szervezett budapesti szimpátiatüntetést. A 18 órakor a Hősök terére
szervezett rendezvényre 15.30kor különjáratú busz indul a
Csengey központ és a Duna
Hotel parkolójából. A rendezvényt szervező Székelyföldért
Társaság és a támogató Civil
Összefogás Fórum a magyar
és székely zászlókat, a nemzeti
szimbólumokat szívesen látja,
de a pártzászlók mellőzését kérik. A különbuszon előzetes jelentkezés alapján, korlátozott
számban tudnak helyet biztosítani. Jelentkezni a SPAR áruház
mögötti Nemzeti Dohányboltban és a paksikonzervativok@
gmail.com címen lehet.

Rejtélyes fertőzés miatt
maradt el a meccs
Lapunk hasábjain a Paksi FC
OTP Bank Ligában szereplő labdarúgócsapatának téli felkészüléséről terveztünk írni. A Fehérvári úti futballcsapat háza tájáról azonban az elmúlt napokban
nem a fociról szóltak a hírek. Történt ugyanis, hogy az MTK elleni
első tavaszi bajnoki előtt két nappal arról jelent meg közlemény a
Paksi FC honlapján, hogy a klub
két munkatársánál bakteriális
fertőzést diagnosztizáltak. „Az
esetleges további megbetegedések kiszűrése érdekében a klub
összes dolgozója laborvizsgálaton vett, illetve vesz részt. Ezek
eredményei azonban csak a jövő
héten érkeznek meg. Ezért a Magyar Labdarúgó Szövetséggel,
valamint szombati ellenfelünkkel, az MTK Budapesttel egyeztetve, a PAKSI FC vezetősége azt

a felelősségteljes döntést hozta,
hogy a hétvégi bajnoki mérkőzés
halasztását kéri egy későbbi időpontra.”
Az MLSZ elfogadta a Paks kérését és halasztott. (Az új időpont
március 1. – a szerk.) A zöld-fehérek vezetése sokáig nem nyilatkozott a probléma konkrét okáról, a sajtóban egymásnak ellentmondó információk láttak
napvilágot. A rejtélyes bakteriális fertőzésről lapzártánk napján némiképp megnyugtató információkkal szolgált Haraszti
Zsolt ügyvezető. A vezető kedden
az MTI-nek elmondta, hogy a további megbetegedések elkerülése
végett a klub összes alkalmazottja múlt pénteken laborvizsgálaton vett részt, minden eredmény
negatív lett. Hozzátette, ugyan
normál esetben ez elegendő len-

ne, de a biztonság érdekében egy
második tesztet, egy speciális vérvizsgálatot is elvégeztek, ennek az
eredménye lapzártánk után érkezik. Haraszti Zsolt megjegyezte, a szakmai munkára egyáltalán
nem volt kihatással az eset, egy
kisebb kihagyást követően folyamatosan zajlott a munka. Lapzártánk után érkezett: a klub hivatalos oldala szerint tbc gyanúja
merült fel, ezt szűrték ki a játékosoknál.
Faller Gábor

Gyermekgasztroenterológiai
magánrendelés
indult Pakson.
Bejelentkezés:
06-70/667-0610.

További információ: www.drkooskrisztina.hu

