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Kékhírek
Egy paksi rendelőintézet öltözőjéből lopták el február 24-én
késő délelőtt az egyik munkatárs pénztárcáját, amiben bankkártya és készpénz volt. A rendőrök egy 18 éves paksi nőt hallgattak ki gyanúsítottként, aki
beismerte tettét, szabadlábon
védekezhet. Az ügyben a további eljárást a Paksi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya folytatja le, írta meg a police.hu
A paksi rendőrök három gyanúsan viselkedő fiatalembert igazoltattak ugyanazon a napon.
Az intézkedés során egyikük
ruházatából előkerült egy üveg
whisky, amiről kiderült, hogy
egy közeli áruházból lopták. A
20 és 16 éves paksi, valamint 19
éves pusztahencsei fiatalember
ellen szabálysértés miatt indítottak eljárást, amit a Paksi Rendőrkapitányság közrendvédelmi
alosztálya folytat le.

Intézményvezetői
pályázat
jelent meg
A Paksi Deák Ferenc Általános
Iskola intézményvezetői állására lehet pályázatot benyújtani.
Feltétel többek között a főiskolai/egyetemi végzettség és tanári/tanítói szakképzettség, büntetlen előélet, pedagógus munkakörben szerzett legalább öt
év szakmai gyakorlat, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség. Az állásra március 30-ig
lehet benyújtani pályázatot, elbírálás június 17-ig. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további
információ kérhető a Paksi Tankerületben a 75/795-208-as telefonszámon. A részletes kiírás a
paks.hu honlapon olvasható.

Munkatársat Itt a gallyazás
keres a hivatal ideje
Magasépítési beruházói munkakörre hirdet pályázatot a Paksi
Polgármesteri Hivatal. A munkakör betöltésének feltétele többek között szakirányú egyetemi
vagy főiskolai végzettség, előnyt
jelent a közigazgatási szakvizsga megléte és a szakmai, illetve
közigazgatási gyakorlat. A végzettséget igazoló okiratok másolata és a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány mellett
szakmai önéletrajzot is be kell
nyújtaniuk a pályázóknak, a határidő március 16. A pályázatokat dr. Blazsek Balázs címzetes
főjegyzőhöz kell eljuttatni. Az
állással kapcsolatban Hum Ferenc műszaki osztályvezetőnél
lehet érdeklődni, a 75/500-526os telefonszámon. A részletes
pályázati kiírás a paks.hu honlapon olvasható.

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. kéri az ingatlantulajdonosokat, -kezelőket és
-használókat, hogy végezzék el
az ingatlanjukon áthaladó vezetékeket elérő vagy megközelítő fák gallyazását, eltávolítását.
A vezetékek biztonsági övezetének terjedelmére vonatkozó előírásokat rendelet rögzíti.
Az áramszolgáltató munkatársai
kérik, hogy előzetesen jelentsék
be a munkavégzés tervezett időpontját az áramhálózati társaságnál, hogy az érintett vezetékszakaszokat a munka megkezdése
előtt feszültségmentesíthessék. A
bejelentés elmulasztásából adódó esetleges balesetekért, károkért a társaság nem vállal felelősséget.
A szekszárdi régióközpont telefonszáma: 74/505-700.

Magasból mentő is kivonult arra a gyakorlatra, amit egy februári hétfő délután tartottak a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai a Pollack Mihály utcai tízemeletesnél. Az ún. középmagas épületeket megyeszerte ellenőrzik. Nemcsak a menekülési útvonalként szolgáló közlekedők, illetve a felvonulási terület szabaddá tételét vizsgálják, hanem például azt is, hogy az épületet körbevevő fák akadályozhatják-e az
esetleges mentési munkálatokat. Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Megoldanák
a piaci parkolás problémáit
Időkorlátos parkolási rendet és
súlykorlátozást vezetnek be a
piac belső parkolójában – a tervek szerint erről dönt majd a
képviselő-testület a piacrendelet második fordulós tárgyalásán márciusban. A módosítással
kapcsolatban a lakosság véleményét is kikérte az önkormányzat.
A helyi piacot szabályozó rendelet felülvizsgálata kapcsán derült
ki, hogy a piac központi parkolóját nem minden esetben használják rendeltetésszerűen az autósok, és arról is érkezett jelzés,
hogy nem egyszer megrongálták a burkolatot és a facsemetéket. Az önkormányzat úgy döntött, hogy ezért a rendeletben új
elemként szerepelnek majd a terület piaci napokon kívüli használatának szabályai. Az első fordulós rendelettervezetben a
probléma kezelésére az önkormányzat egy sorompó üzembe

állítását is felvette a lehetőségek
sorába, a piac területén működő
üzletek tulajdonosai azonban ezt
nem támogatták. Véleményük
szerint ez túlzottan korlátozná
az üzletek használhatóságát, tájékoztatott Hoffmann Zoltánné. Az önkormányzat minőségügyi koordinátora azt is elmondta, a bizottsági tárgyalások során
olyan kompromisszumos megoldás született, hogy a 3,5 tonna
össztömeget meghaladó teherautók ne parkolhassanak a piacon,
a parkolóterületet pedig korlátozott idejű várakozási övezetnek
minősítik. A második fordulós
tervezet, mellyel kapcsolatban
továbbra is várják az érintettek
véleményét, ezt fogja tartalmazni – tette hozzá.
A felülvizsgálat során felvetődött
egy tájékoztató tábla kihelyezése is a Kereszt, a Villany utca és a
Dózsa György út csomópontjá-

Fotó: Babai István/Polg. Hiv.

ba, a vélemények szerint ugyanis a piac mögötti viszonylag nagy
területű parkolóról a városba látogatók nem tudnak, ezért használják sokan a belső parkolót. A Dózsa György út állami fenntartású
út, ezért a tábla kihelyezéséről a
közútkezelővel egyeztet az önkormányzat – tudtuk meg Hoffmann
Zoltánnétól.
-dsz-

Ötven százalékkal megemelte az előírt parkolók számát az új építésű társasházak esetében és bizonyos területeken megszüntette a parkolóhelyek pénzzel való megváltásának lehetőségét az önkormányzat, amikor módosította helyi parkolási rendeletét. Dr. Blazsek Balázs indoklásában azt mondta, hogy az önkormányzatnak nem lehet érdeke olyan városszerkezet kialakítása, ahol a jelenlegi építési szabályokat figyelembe véve beleerőltethető az udvarokba olyan számú
autó, amit egyébként nem lehet normális módon elhelyezni. A kocsik, melyekből általában családonként legalább kettő van már, kikényszerülnek a közterületre és parkolásukkal akadályozzák
a mindennapi életvitelt, a közlekedést, a hóeltakarítást és például a hulladékbegyűjtést. A szigorítással ennek próbál az önkormányzat gátat szabni, hiszen lehet, hogy a probléma csak öt-hat év
múlva jelentkezik, de egy felelősen gondolkodó önkormányzatnak erre már most figyelnie kell,
hangsúlyozta a hivatalvezető. Hozzátette: a rendeletmódosítással nem a parkolási gondok megoldása a cél, arról majd a közlekedési koncepció felülvizsgálata során értekezik a testület.
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nyitva tartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
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Díjazottra
várnak
javaslatot
Az Arany Rozmaring Díj adományozására vár javaslatokat a
Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat. A kitüntetett személyére ajánlást tehet minden
paksi lakos, paksi székhelyű jogi
személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. A javaslatnak tartalmaznia
kell a jelölt azon teljesítményét,
ami méltóvá teszi az elismerésre. A felterjesztést írásban kell eljuttatni március 31-ig az önkormányzat címére (7030 Paks, Dózsa György út 2.).
A díjat a német nemzetiségi kultúra és emberi kapcsolatok ápolása, fejlesztése érdekében végzett
közéleti tevékenység elismerésére alapította a szervezet, és először 2010-ben adták át. Az eddigi
díjazottak: Racskó Steffi, Kovácsné Váraljai Klára, Pintér Anikó,
Schämer Imréné, Szabadi Jánosné és Horváthné Miszlai Katalin.

Eltörölték
az illetéket
Eltörölték a 3000 forintos illetéket a kisebb kukák igénylése esetén, és mostantól nem kell évente megerősíteni a jogosultságot
sem, döntött legutóbbi ülésén a
képviselő-testület. A jogosultság
módosulását vagy megszűnését
továbbra is 15 napon belül be
kell jelenti a szolgáltatónak. Aki
már fizetett illetéket, annak viszszatérítik az összeget, ennek mikéntjéről később tájékoztatnak.
Ahogy korábban megírtuk, januártól 60 és 80 literes kukákra válthatnak azokban a háztartásokban, ahol életvitelszerűen
egy vagy két fő lakik. Az egyedül élők 60 vagy 80 literes kukát
használhatnak, a kétfős háztartások azonban csak 80 literesre cserélhetik a 120 literest, ezzel csökkentve a hulladékszállítás díját.
Paksi Hírnök, 2016. március 4. n 3

Takarékos, biztonságos a költségvetés
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

A város biztonságos üzemeltetését biztosítja, átlátható, takarékos gazdálkodást tesz lehetővé Paks 2016-os költségvetése,
amit februári ülésén elfogadott
a képviselő-testület. A bevételi és kiadási oldal egyensúlyban
van, a város tartalékkal is rendelkezik, és további bevételekre is számít.
A város 2016-os, majd’ tízmilliárdos költségvetésének bevételi és kiadási oldala egyensúlyban
van, az előirányzatok megalapozottak és teljesíthetőek, így a végrehajtásban rejlő kockázat minimális, ez most a legfontosabb,
mondja Süli János polgármester. A költségvetés összeállításánál alapelv volt a takarékos, átlátható és biztonságos működtetés,
a kötelező feladatok biztosítása,
a szociálisan rászorultak támogatása, az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági
társaságok részvétele az önkormányzati munkában, az elindított beruházások megvalósításához szükséges forrás biztosítása,
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a tudatos városfejlesztés, a pályázati lehetőségek figyelése, a szükséges önrész megteremtése.
2016-ban a központi forrásszabályozásban jelentős változás nem
történt a tavalyihoz képest, illetve
az önkormányzat központi támogatása sem változott: az adóerőképesség miatt továbbra sem számíthat Paks az általános működési feladatainak támogatására a
központi kalapból. A köznevelési, szociális-gyermekjóléti és kulturális feladatok támogatásánál a
Magyar Államkincstár előirányzataival számoltak. Az önkormányzat meghatározó bevételei a
közhatalmi bevételekből, azaz az
adókból származnak, ami a költségvetési forrás 69,9 százalékát
teszi ki. A helyi adóból származó
forrás összege 5 milliárd 814 millió forint, ez 1 milliárd 131 millió forinttal, azaz 24,2 százalékkal magasabb az előző évi eredeti előirányzatnál. Új adónemként
vezették be a telekadót, ebből 450
millió forint várható bevétellel
számoltak, az építményadó esetében az adókulcsok egységesíté-

sének eredményeként pedig 587
millió forint többlet várható. Süli
János kiemelte, hogy idén is minden, a város fejlesztését elősegítő,
plusz bevételt hozó európai uniós pályázati lehetőséget kihasznál
az önkormányzat. Az év közben
beérkező plusz források elköltésére meghatároztak prioritásokat a költségvetésben: ezek utcák felújítására, tömbbelsők rehabilitációjára, lakóépületek
energiatakarékos felújításának
támogatására, középületek felújítására, a fiatalok letelepedésének támogatására, valamint az új
atomerőművi blokkok megépítése kapcsán szükséges ipari terület
bővítésére adhatnak fedezetet. A
költségvetésben a működési költség és a fejlesztési forrás aránya
60-40%. Ezzel kapcsolatban Süli
János elmondta: elsődleges, hogy
biztosítva legyen a város, az oktatási, egészségügyi, közművelődési intézmények üzemeltetése, a
Polgármesteri Hivatal működtetése és megfelelő tartalékot is képezzenek; ami marad, arra lehet
fejlesztéseket tervezni. Kiemelte,

hogy Paks egyáltalán nincs rossz
helyzetben, hiszen vannak olyan
települések, ahol a költségvetésük
csupán néhány százalékának erejéig gondolkodhatnak beruházásokban, vagy még ilyen mértékben sem. Ha év közben érkezik
még forrás a városkasszába, akkor változhat az arány, még többet lehet fejlesztésre fordítani. A
polgármester arra is kitért, hogy
ha új intézmény jön létre vagy
meglévő bővül, az óhatatlanul
költségnövekedést eredményez,
amivel számolni kell. Erre példa idén a felújított Deák-ház és a
megépített klímatörténeti múzeum, ezek 2016-ban nyitnak, illetve az egynapos sebészet, aminek
üzemeltetését április 1-jével átveszi a Gyógyászati Központ.
A bevételek egyik legnagyobb
szeletét az atomerőmű iparűzési adója, illetve az építményadó
adja, aminek mértékét tavaly
novemberi döntésével megemelte az önkormányzat. Az építményadó alapja 2001 óta változatlan volt, ez alapján 650 millió
forintos bevétele volt a városnak,
amihez képest jelentős növekményt remél az önkormányzat.
Az alap meghatározásáról, vagyis
az ingatlanok értékéről még folynak az egyeztetések, s nemcsak
az atomerőművel, más cégekkel
is. Tavaly nagyobb volt a lakosság adózási fegyelme, ez 100 millió forint többletbevételben mutatkozott meg.
Összességében mintegy másfél milliárd forint plusz bevételre számít még a város. Az idei
beruházások között, hogy csak
néhányat említsünk, szerepel
a Kinizsi, az Ady és a Hunyadi
utca felújítása, a Váci Mihály utcai tömbbelső rekonstrukciója,
egy többfunkciós új vízi színpad
megépítése, és 50-50 millió forintot különítettek el a panel és a
hagyományos építésű lakóépületek energiatakarékos felújításának pályázati támogatására.
A megvalósuló beruházásokról
részletesen lehet tájékozódni a
város honlapjára feltöltött költségvetési rendeletből.
Ü

Ü Nagyon sok feladatot ró a városra a közelgő atomerőmű-bővítés, amit a fejlesztések tervezésénél minden esetben figyelembe
kell venni. A gödörnyitás időpontját jelenleg 2018-ra datálja
az állam, s amíg nem mondanak mást, ez az irányadó, tehát
nem vagyunk bővében az időnek, hangsúlyozta Süli János.
Természetesen a bővítéssel öszszefüggő fejlesztéseket a térségben lévő települések nem tudják önerőből megoldani, ehhez
szükség van központi beruházásra. A polgármester szerint ehhez
a következő években összességében több száz milliárd forintnak kellene a térségbe áramlani,
amiben a Paks–Kalocsa Dunahíd megépítése nincs is benne.
Paks első embere kiemelte, hogy
az atomerőmű-bővítésre minden döntésben figyelemmel kell
lenni, fel kell készülni arra, hogy
amikorra szükséges, már minden tekintetben fogadókész állapotban legyen a város. Bővítendő az ipari park területe, amihez
már vásárolt területet az önkormányzat, de lehet, hogy továbbiakra is szükség lesz: hasonló léptékű oroszországi építkezésnél 62
szerelőcsarnok működött.
A térség jövőjét fenntartható
fejlesztésekkel kell megalapozni, bármit hoznak is létre, annak nemcsak az építkezés idején, hanem utána is megélhetést
kell biztosítania az itt élőknek,
annál is inkább, mivel az új létesítményben csak ezer embernek lesz munkája. A működőképes termelőszektor kialakítására
az egyik lehetőség a zöldség- és
gyümölcstermesztés, és a rá épülő feldolgozóipar létrehozása. A
számítások szerint több ezer ember érkezik a térségbe az építkezés kapcsán, akinek élelmezésére, elszállásolására, egészségügyi
ellátására fel kell készülni. Szükséges az intézmények állapotának javítása, akár újak építése,
ám minden fejlesztéssel úgy kell
formálni a várost, hogy megfelelően felkészült legyen a beruházásra, ugyanakkor azt követően
is használható, fenntartható intézményrendszer álljon rendelkezésre.
Kohl Gyöngyi

Osztályonként és intézményenként változó, hányan maradtak otthon Pakson csatlakozva a Nem leszek suliban február 29-én elnevezésű szülői kezdeményezéshez. Információink szerint van olyan iskola, ahol intézményi szinten alig hiányoztak gyerekek, de tudunk olyan általános iskoláról is, ahol egész osztály is távol maradt. Jellemző módon a diákok harmada-ötöde jelent meg az iskolákban. A tanórákat megtartják –
hangsúlyozták mindegyik oktatási intézményben. Mint az ismert, a Szülői összefogás gyermekeink jövőjéért
című Facebook-csoport országszerte arra buzdította a szülőket, hogy tiltakozásul a kormány oktatáspolitikája ellen február 29-én ne küldjék iskolába gyerekeiket.
Mezősi Árpád, a Pedagógusok Szakszervezete paksi járási szervezetének titkára elmondta, üdvözölték a szülői
kezdeményezést, s hogy ilyen magas számban csatlakoztak hozzá, mutatja: nemcsak a pedagógusok, hanem a
szülők is látják, baj van az oktatásban, szükség van a változtatásra. Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Kiválóra értékelte a megyei vezetés a Paksi Rendőrkapitányság 2015-ben végzett munkáját. A Polgármesteri
Hivatalban tartott állományértekezleten dr. Soczó László megyei főkapitány elmondta, a paksi kollégák a lakosság szolgálatában, tevékenyen végzik feladataikat. Az évértékelőn megfogalmazták a jövő évi feladatokat
is. A lakossággal történő kommunikáció mellett a bűn- és baleset-megelőzésre még nagyobb hangsúlyt fektetnek. Dr. Kuti István, Paks rendőrkapitánya elmondta, a kapitányság legnagyobb erőssége a csapatmunka.
Az állományértekezleten egy korábbi kollégát is köszöntöttek: a 95 éves Kaszás Sándor belügyminiszteri tárgyi jutalomban részesült. Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Szakmai díjat kapott dr. Hüse István
Baranya Gazdaságáért Díjat
adományozott a Baranya Megyei Kereskedelmi és Iparkamara dr. Hüse Istvánnak, a DélDunántúli Gépipari Klaszter elnökének, a paksi Gépszer Kft.
ügyvezetőjének. A február 19én első alkalommal megrendezett Baranya Megyei Üzleti Estélyen mintegy 250-en ünnepelték
a gazdasági élet kiválóságait, itt
adtak át elismeréseket. Dr. Hüse
István – mint az indoklásban elhangzott – társadalmi munkában több mint három éve vezeti
a régió legnagyobb, folyamatosan bővülő létszámmal működő gépipari összefogását. Komoly szakmai munkájának, és
a gépipari kapcsolatrendszer folyamatos bővítésének köszönhetően a klaszter egyenletesen
magas színvonalú operatív és
stratégiai munkát folytat. Emellett – mint kiemelték – két vállalkozását is eredményesen menedzseli.

A díjazott lapunknak elmondta,
hogy társadalmi szerepvállalásuk
elsősorban a szakképzésben nyilvánul meg, erre áldozták a legtöbb energiát, de természetesen
nagy hangsúlyt fektetnek a tag-

vállalatok érdekeit szolgáló üzletfejlesztésre, az üzletszerzésre, a
nemzetközi kapcsolatok, a belső
együttműködés javítására.
Dr. Hüse István a 2010-es alapítástól elnökségi tag, lassan négy

Dr. Hüse Istvánnak dr. Rákossy Balázs európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár adta át a díjat.

éve elnök a szervezetben, amelynek legnagyobb erényét abban
látja, hogy elősegíti a versenyhátrány leküzdését. A Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter nagyjából kéttucatnyi tolnai, baranyai
és somogyi vállalkozást tömörít. Ahogy az elnök fogalmazott,
ezek szinte kizárólag kkv-k, „izmosabb” középvállalkozások, de
egy-két nagyvállalat is van a soraikban. A régió legnagyobb ipari
tömörülése, hiszen a foglalkoztatottak száma 3600 fő, az árbevétel
közel 90 milliárd forint.
Dr. Hüse István a gépiparban
1998 óta, a Gépszer Kft. – akkor még DC Gépszer – vezetésének átvétele óta érdekelt, de jogászi végzettsége előtt autószerelő szakmát is szerzett, tehát nem
idegen számára ez a szakma. Az
általa vezetett cég az elmúlt két
évben majdnem megnégyszerezte árbevételét, ami – mint elárulta – a bevezetett új filozófiának
köszönhető.
-vt-

Paksi csodáról cikkeznek
Csodaként emlegetik a Paksi
FC által elért eredményt, a paksi klub hoz ki ugyanis legkevesebből egy-egy bajnoki pontot.
A magyar futballklubokról a
Bors című lap készített összegzést. Mint írják, ha azt vizsgáljuk, hogy a költségvetéséhez viszonyítva melyik klub menynyire hatékony az NB I-ben,
kiderül: a Vidinél és a Puskásnál dolgoznak a legrosszabbul, az pedig csoda, amit Pakson művelnek. A Bors becslése szerint a Paks hétszázmillió
forintos költségvetésből dolgozik, ami azt jelenti: a megszerzett harminc pontja egyenként
23 millió 300 ezer forintjába
került. A kizárólag magyar játékosokat foglalkoztató csapatnak jó esélye van, hogy az idény
végén is a legjobb hatékonysági
mutatóval rendelkezzen.
A legpazarlóbb csapatok képzeletbeli dobogójának harma6 n Paksi Hírnök, 2016. március 4.

dik fokán a Ferencváros áll. 19
forduló alatt ugyan csupán egyszer kapott ki, csakhogy a csapat
az NB I. legnagyobb költségvetéséből, évi négymilliárd forintból gazdálkodik, pontjai a mezőny többi tagjához képest igen
sokba kerültek. Náluk csak két
gazdaságtalanabbul működő
klub van: a Videoton és a Puskás
Akadémia, ők százmilliós ráfordítással szereztek egy-egy bajnoki pontot.
A sportra fordított pénz téma
volt a parlamentben is. Heringes
Anita szocialista képviselő intézett azonnali kérdést a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium vezetője, Seszták Miklós távollétében
Fónagy János államtitkárhoz.
Azt firtatta, hogy mint az MVM
cégcsoport, azon belül a paksi
atomerőmű felügyeletével megbízott tárca vezetője, jó gazdája-e a kormányban az atomerőműnek. Kifejtette, hogy már

tavaly is komoly problémát okozott, hogy az Atomerőmű SE és
a Paksi FC hónapokon át nem
kaphatta meg az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt.-től a korábbi
rend szerint a támogatást, mert
nem helyben, hanem „valahol
Budapesten” döntenek erről a
kérdésről. A paksi labdarúgók,
mint Heringes Anita mondta,
lenyelték azt a békát, hogy még
az MVM Paks nevet is elvették tőlük, amit egy évig az azóta
már kiesett Dunaújváros viselhetett. – Miért hagyják minden
év elején bizonytalanságban
sportolóinkat? – kérdezte. Emlékeztetett rá, hogy a miniszterelnök az atomerőmű bővítését az
évszázad beruházásának nevezte.
– Önök ahol lehet, büszkélkednek a paksiak precizitásával, szakmai felkészültségével, katonás
pontos munkavégzésével. Ezért
a jó hírnévért, elvégzett munkáért elvárhatják a paksiak, a spor-

tolók, hogy önök is ugyanilyen
pontosan és precízen támogassák a paksi sportot – szögezte le
az MSZP képviselője.
Fónagy János államtitkár azt
mondta, tavaly az atomerőmű
saját hatáskörben 300 millió forinttal támogatta a paksi sportot, de a profi labdarúgás nem
szerepel a támogatási célok között. Hozzátette, az ASE 130
millió forintos támogatási kérelmének elbírálása folyamatban van, arról pedig már szerződést is kötöttek a várossal, hogy
a kormány stadionfejlesztésre
800 millió forintot biztosít, amihez az önkormányzat 600 millió
saját részt vállal. – Sem az atomerőmű, sem a magyar kormány
nem hagyja figyelmen kívül a
paksi sportot, több száz millió
forint működési és közel egymilliárdos fejlesztési támogatást
biztosít rá – összegezte Fónagy
János.
Vida T.

Bővítik a bölcsődét
A már beíratott kisgyermekeket
még fogadják, az újabb jelentkezőket viszont a felszabaduló helyektől függően várják a Bóbita
Bölcsődében, ahol elkezdődött
a férőhelyek bővítésének előkészítése. Az intézményben egész
évben folyamatos a beíratás,
vagyis a szülő bármikor jelezheti ebbéli szándékát, amit a szabad
helyek függvényében tudnak kielégíteni. Ehhez szükséges mindkét szülő munkáltatói igazolása,
illetve szociális szempontokat is
figyelembe vesznek.
Magyar Melinda, az intézmény
vezetője arról tájékoztatta lapunkat, hogy jelenleg 90 kisgyermeket gondoznak nyolc csoportban
a 104 férőhelyes bölcsődében.
Várnak még beszoktatós kicsiket,
akiknek szülei már előre jelezték
szándékukat, hogy munkába állás miatt szükségük lenne gyermekük bölcsődei felvételére, velük áprilisra teljes lesz a létszám.
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

A most jelentkezőket az üresedő
férőhelyek függvényében tudják
fogadni.
A csoportok létszámát előírások szabályozzák. Legfeljebb 14
kisgyermek járhat egy bölcsődei
csoportba, azonban ha egy kisgyermek két év alatti, akkor csak
12, ha pedig sajátos nevelési igényű is van a csoportban, ő két
vagy három főnek számít – ezt a
csoportot vele együtt csak 10 főig
tölthetik fel. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy a már
három évet betöltött kisgyermek
is bölcsődés maradhat augusztus
31-ig. Ugyanakkor ha szobatiszta a kicsi, a szülők már akár két
és fél évesen beírathatják az óvodába, de ez Pakson nem igazán
jellemző, mondja az intézményvezető.
Hogy a gyermekek bölcsődei elhelyezése egész évben folyamatosan biztosítva legyen, az önkormányzat elindította a férőhelybő-

vítés előkészítését. Az átszervezés
részeként a bölcsőde épületében
működő Paks Kistérségi Szociális
Központ ideiglenesen a Kápolna
utcai egykori bölcsőde épületébe
költözik. A folyamat a tervek szerint őszig befejeződik.
– Ez a megoldás átmeneti, hiszen
bízunk benne, hogy hamarosan a
Kápolna utcai épületben is ismét
bölcsőde üzemelhet majd. A szociális központ munkatársai addig dolgoznak csak ott, amíg el
nem készül számukra az új székház. Az átalakításokra pályázati forrást keres a város – tudtuk
meg Süli János polgármestertől.
Az átszervezés első lépcsőjeként
a Kápolna utcai egykori bölcsődében lévő tervtár átköltöztetése
már elkezdődött: az iratok egyelőre a Tolnai úti varrodától bérelt csarnokba kerülnek, végleges
helyük az ipari parkba tervezett
új inkubátorház lesz, tájékoztatott a polgármester.
-dsz-

Kovács Sándor
lett a Fidesz
ügyvezető
alelnöke
Fotó: Babai István/Paksi Hírnök

Helyettes államtitkári feladatai
miatt lemondott a paksi Fidesz
alelnöki tisztségéről Kozmann
György, írta közleményében a
párt helyi szervezete. A csoport
egy fővel kibővítette az elnökséget, majd Szabó Pétert, a város alpolgármesterét és Kovács
Sándort alelnökké választotta. A
szervezet működőképességének
gördülékennyé tétele érdekében
az elnökségen belül létrehozta az
ügyvezető alelnöki posztot, amelyet az ülés napjától Kovács Sándor tölt be, áll a csoport közleményében. A kommüniké hangsúlyozza: az ügyvezető alelnök
teljes jogkörrel képviseli az alapszervezetet, felelős a szövetséges szervezetekkel, a civilszervezetekkel és az önkormányzattal
való kapcsolattartásért, szervezi
a csoport napi munkáját. Kovács
Sándort az önkormányzatban,
a civil életben és a gazdaságban
végzett munkája alapján a tagság
teljes mértékben alkalmasnak találta a feladat ellátására, így egyhangú támogatással nevezte ki.
Kozmann György a későbbiekben is részt vesz a csoport munkájában, javaslataival és aktív
munkájával is segíti a csoportot –
írja a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség paksi csoportja.
Korábban megírtuk: tavaly év végén a Paksi Lokálpatrióták Egyesületét erősítő Kovács Sándor
és Szabó Péter belépett a Fidesz
paksi csoportjába, a két szervezet
szorosabbra fűzte az együttműködést.
-kgPaksi Hírnök, 2016. március 4. n 7

További információ:
www.mvmpaks2.hu
www.facebook.com/MVMPaks2

MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

Atomerőmű

A javítandó pontokat és
a követendő példákat is keresik
Február közepén kezdetét vette az atomerőműben a WANO
(World Association of Nuclear
Operators, Atomerőmű Üzemeltetők Világszövetsége) négyévenként szokásos partneri vizsgálata. Huszonkét szakértő érkezett Paksra, hogy három hét alatt
alaposan áttekintse az atomerőműben zajló folyamatokat, majd
erről jelentést készítsen. A tapasztalt nukleáris szakemberekből álló csoport vizsgálja az erőmű üzemeltetési tevékenységének szinte teljes spektrumát
az adminisztrációtól, a műszaki háttéren, az üzemeltetési tapasztalatok hasznosításán át a
sugár- és tűzvédelemig. A vizsFotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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gálat célja egyrészt, hogy a javításra, fejlesztésre szoruló területeket beazonosítsák, másrészt,
hogy kiemeljék és továbbadják
azon eredményeket, amelyekben a paksi atomerőmű élen jár –
vázolta Hamvas István. Kifejtette,
hogy az atomerőművek világszövetsége olyan közösség, amelynek tagjai a felelősséget a nukleáris biztonságért egyetemlegesen
magukénak érzik, és mindent
megtesznek azért, hogy a biztonság elsődlegessége maradéktalanul érvényesüljön. A WANO –
ahogy fogalmazott – nem veszi
jó néven, ha valaki nem tagja, sőt
nem aktív tagja a szervezetnek,
amely szükség esetén műszaki

támogatást nyújt az erőműveknek, szemináriumokat, szakmai
konferenciákat tart, teret biztosít a vezetői tapasztalatok kicserélésének, valamint úgynevezett
peer review-kat szervez. Ezek során a mások számára követendő gyakorlatokat ugyanúgy kiemelik, mint a fejlesztésre szorulókat. Az értékelés eredménye
az erőművek közössége számára nyilvános, azaz lehetőséget ad
arra, hogy annak tapasztalataiból
mindenki okuljon.
Az Atomerőmű Üzemeltetők
Világszövetsége a kilencvenes
évek eleje óta végez a tagjai körében külső, más tagszervezetek
által delegált szakértők részvéte-

lével lefolytatott felülvizsgálatokat, vagyis peer review-kat.
Paksra, ahol hasonló felülvizsgálat 2012-ben volt, a maguk
szakterületén nagy jártassággal rendelkező szakértők jöttek,
ezúttal egyebek között az USAból, Franciaországból, Finnországból, Oroszországból, de
még Japánból is, hogy tematikusan megvizsgálják az itt zajló folyamatokat. – A WANOvizsgálatot akkor tekintjük sikeresnek, ha rá tudnak mutatni
olyan pontokra, amelyeken lehet javítani – összegezte Hamvas
István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója.
-vt-

Összefoglalták
elképzeléseiket
a kerékpárosok

A paksi atomerőmű kollektívája harmadik alkalommal csatlakozott a pécsi Szemem Fénye Alapítvány
által meghirdetett Öltözz Pirosba! akcióhoz. Az egyébként látványosságnak sem utolsó kampány célja hazánk első gyermekhospice házának, a Dóri Háznak a támogatása. Ezt a résztvevők által adományozott,
fejenként legalább 200 forintos hozzájárulás szolgálja.
A Szemem Fénye Alapítvány 2011-ben útjára bocsátott országos kezdeményezése keretében 4,5 millió forint gyűlt össze. Idén a piros ruhát, kiegészítőt felöltők segítségével a Dóri Ház kéthavi működési költségét, 14 millió forintot szeretnének előteremteni. Pakson ehhez 190 ezer forinttal járultak hozzá, ami magasabb, mint az elmúlt két évben gyűjtött összeg. A cégcsoportban nem az atomerőmű az egyetlen, ahol
komoly erőket mozgattak meg a siker érdekében, az MVM összes tagvállalata csatlakozott a jótékonysági
akcióhoz. Iványi Krisztina, az atomerőmű kommunikációs munkatársa azt mondta, szinte mindennaposak a hasonló kezdeményezések, a kollektívát a segítőkészség jellemzi. Ez a szellemiség az atomerőműtől
nem idegen, sok jó célt támogat, s az ott uralkodó légkör is példás, amit az is bizonyít, hogy – bár a hivatalos bejelentés még nem történt meg – ismét elnyerték a Családbarát munkahely címet. Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

Beszállító lenne
a Siemens
Paks II. fejlesztése esélyt teremt
rá, hogy kiépüljön hazánkban az
erőművi beszállító iparág, amely
az autóiparhoz hasonló növekedési lehetőséget rejt az ország számára – mondta Goszták Árpád, a
Siemens Zrt. Power and Gas budapesti üzemének gazdasági vezetője egy gyárlátogatáson. A Siemens-csoport beszállítóként részt
venne a Paks II. beruházásban,
közel egymilliárd euró értékben
szállítana turbinákat és operatív
irányítástechnikát. A turbinákkal kapcsolatosan összességében
mintegy 40 százalékos magyar
beszállítói hányad lenne elérhető,
írta meg az MTI.

Szekszárdnak is
az atomerőmű
adhatja a távhőt
Orbán Viktor miniszterelnök
Szekszárdon Ács Rezső polgármesterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján jelentette be a minap: hőszállító csővezeték épül a
paksi atomerőműből Szekszárdra a távhőrendszer fenntartására, írta meg a Magyar Távirati
Iroda. A kormányfő a Vármegyeházán elmondta: a 10 milliárd forintos beruházással a remények szerint csökkennek
majd a megyeszékhelyen élő la-

kosság és a vállalkozások költségei. Ezenfelül megállapodás született egyebek mellett a szekszárdi
ipari park bővítéséről, a borvidék
úthálózatának fejlesztéséről, egy
korszerű szakképző központ kialakításáról, egy négycsillagos
szálloda felépítéséről, a dunai kikötő átalakításáról, a gemenci
kisvasút meghosszabbításáról és
egy új sportcsarnok építéséről is
– sorolta Orbán Viktor az MTI
híre szerint.

A kerékpárúton közlekedő bicikliseknek ne kelljen leszállniuk
járművükről például a körforgónál vagy a gimnáziummal szemben – többek közt ezt javasolja a
Magyar Kerékpárosklub PaksSzekszárd Területi Szervezete,
amely akciótervben fogalmazta
meg elképzeléseit. Ahogy korábban megírtuk, az önkormányzat
a lakosság véleményét várta Paks
közlekedéséről, hogy a város közlekedési intézkedési tervének felülvizsgálatakor minden információ rendelkezésre álljon.
A januárban alakult területi szervezet a héten döntött arról, milyen rövid és középtávú programot javasol a kerékpáros közlekedés javítására. A kerékpárutak
megszakításának megszüntetése mellett indítványozzák városszerte kerékpártárolók kiépítését,
a magas padkák szintbe hozását
és az egyirányú utcák kerékpárosok számára, ellenirányból történő megnyitását. Javasolják többek közt az elkerülőút melletti kerékpárút folytatását a Gesztenyés
utca irányába, és szorgalmazzák,
hogy piktogramok felfestésével
tudatosítsák a gyalogosokban és a
kerékpárosokban, kinek a számára kijelölt úton haladnak.
A Magyar Kerékpárosklub helyi szervezete középtávú elképzeléseiben indítványozza a Paks–
Dunakömlőd útszakasz megvalósítását, a vasúti múzeum mellől
induló töltés kerékpárral való elérésének lehetőségét és a csámpai
kerékpárút folytatását Szekszárd
irányába. Emellett szorgalmazzák, hogy az atomerőmű és Gerjen közt épülő út, illetve az új Duna-híd is kerékpározható legyen.
Ahogy a Vöröss Endre titkár által
jegyzett közleményben fogalmaznak, a középtávú fejlesztések révén Paks és térsége bekapcsolódna a kerékpáros vérkeringésbe, a
jelenleginél lényegesen nagyobb
kínálatot biztosítva a kerékpáron
érkező turisták számára.
-kgPaksi Hírnök, 2016. március 4. n 9

Vége a dunai halászatnak
Befellegzett a dunai halászatnak,
ezzel megszűnik egy ősi szakma,
a január elsején életbe lépett halászati törvény tiltja a kereskedelmi
célú halászatot – mondja a Paksi Halászati Szövetkezet igazgatóságának elnöke. Révfalvi Imre
szerint felelőtlen, átgondolatlan a döntés, ami országosan 240
halászcsalád megélhetését veszélyezteti. A Dunán körülbelül harminc halász dolgozott mostanáig, Pakson négyen vannak. De
Révfalvi Imre szerint nemcsak
ők veszítenek, hanem azok az
emberek is, akik ily módon nem
jutnak majd folyami halhoz. A
természetes vizeken horgászni
lehet és ugyanolyan szabályok
mentén a hobbihalászatot is engedélyezik. Legfontosabb kitétel, hogy a csalihalat kivéve őshonos halat élve a folyókról elvinni
nem lehet. Ezért – fejtegette a halász – a 350 ezer horgász és azok
családtagjai, legfeljebb egymillió
ember hozzájuthat folyami halhoz, például keszeghez, a többiek
nem. Révfalvi Imre szerint nemcsak itt csorbul az egyenlő esélyek elve, hanem például akkor is
megsértették, amikor az ígéretek
ellenére nem pályáztatták meg a
vízhasználati jogot. A Paksi HaFotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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lászati Szövetkezet a Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetségével és a Tolnai Halértékesítő
és Kisállattenyésztő Szövetkezettel közösen készült indulni, de
ezt egy huszárvágással ellehetetlenítették, és a Magyar Országos
Horgász Szövetséget bízta meg
az állam a természetes vizek kezelésével.
A halászoknak ígértek kártalanítást, de eddig nem történt semmi, folytatja a történetet Révfalvi
Imre. Azt mondja, milliók állnak
olyan eszközökben, amiket immár nem fognak tudni használni. Az újrakezdést sem segíti senki. Ez esetükben egyébként sem
olyan egyszerű, náluk minden
halász közel van a nyugdíjkorhatárhoz, új szakmát tanulni, váltani ilyenkor már nagyon nehéz. A
szövetkezet ezzel a lépéssel árbevételének felét veszíti el.
– Igyekszünk túlélni, de nem
lesz egyszerű – fogalmaz az elnök. – Nagyon sajnálom, ez egy
nagyon szép, élvezetes szakma
volt, mindennap más kihívás, új
feladat – tette hozzá. Újfent kitért arra, hogy szerinte nemcsak
ők a kárvallottjai a törvénymódosításnak. Ők mindennap kint
voltak a vízen, igyekeztek azt

rendben tartani, a káros folyamatokat kezelni. Úgy gondolja, helyüket most a rabsicok veszik át. Hogy lesz-e, aki ügyel rá,
hogy ne szaporodjanak el a kormoránok, amik bizony tekintet nélkül a fogási tilalomra gyérítik a halállományt, nem tudni,
mint ahogyan azt sem, hogy az
invazív halfajok, például a busa
térnyerésének megakadályozására gondol-e valaki, vagy eljutunk oda, mint Amerikában,
ahol baseballütővel csapkodják
a busát, fejtegette. Révfalvi Imre
szerint sajnos a Duna nem a halról, hanem a hajózásról szól ma
hazánkban. Csökkennek az árterek, beszűkül a meder. A hajók által vert hullámok zavarják
a szaporodást, talán ha az ivadékok 1%-a marad meg. Révfalvi Imre szerint az államnak gazdasági hátrányt okoz az új rend:
míg a kereskedelmi halászatot
folytatók adót fizettek, addig szerinte a sporthorgászatból, horgászturizmusból nem lesz annyi
árbevétel.
Az elnök arról is beszélt, idén lesz
hetven éve, hogy megalapították a Paksi Halászati Szövetkezetet, amelynek fénykorát a 1970–
90 közötti időszakra teszi, akko-

riban több mint száz embernek
adott munkát. Egy időben melléküzemágként villanyszereléssel
is foglalkoztak, de üzemeltettek
két halászcsárdát – egyet helyben,
egyet Budán – a Kishalász bisztrót és a Kisbárka bisztrót. Kezelték a 80 hektárnyi biritói tógazdaságot, majd, amikor az a ’90es években kiszáradt, megvették
a kistormási halastavakat, ami a
lefolyó ágakkal 57 hektár. Ők kezelik a gyűrűsi halastavakat, ahol
25 hektárnyi a vízfelület. Ezenkívül volt még 3326 hektárnyi élő
Duna az elmúlt év végéig…
– Ezt pótolni nem lehet – szögezi le Révfalvi Imre. Végül még
megjegyzi, a halértékesítő bárka
marad, most kapta meg tíz évre
a műszaki engedélyt. Itt a tavaikban termelt halakat értékesítik,
ősszel négy-öt fajta van, ilyenkor viszont csak ponty. A paksiak szeretik a keszeget, de arról le
kell mondani, mert ha halászni
nem lehet, keszeg sem lesz. Hogy
a munka nélkül maradt halászokkal mi lesz, nem tudja, folynak a tárgyalások, ha másképpen
nem megy, pertársaságot hoznak létre és Brüsszelben keresik
az igazukat.
Vida T.

Dél-amerikai kalandra készül
Bringával a riói olimpiára. Őrült
ötletnek tűnik Magyar Zoltán
legújabb terve. Az is, még akkor is, ha – természetesen – más
közlekedési eszközt is igénybe vesz majd. A kalandor – talán nem túlzás, ha így nevezzük
– sok izgalmas úton van már túl,
járt Marokkóban szintén bicajjal, ahogy ő fogalmazott, csövezett Egyiptomban, elment Kínába egy öreg Pannonián Treszl
Gáborral, ott volt egy Roburon
a Bamako ralin, megszámlálhatatlan alkalommal járta Erdély
hegyeit, völgyeit. Az elkövetkező olimpiai helyszíneket mindig
különös figyelemmel kíséri. Tokióba a tervek szerint elmennek
Roburral, a régi NDK-s járgányhoz tartozó társasággal már évek
óta szerveznek közös utakat. Az
idei riói olimpiára is a Roburral
terveztek utazni, de az óceánon
átszállítani nem lenne sem egyszerű, sem olcsó. A csapat is igen
aprócska lett, ketten maradtak a
roburosok lelkével, a péceli autóbusz-vezetővel. Mivel Balázs
Ottó gyakorlott bringás és kifejezetten örömmel venne egy kis
testmozgást, Zolinak pedig vannak e téren tapasztalatai, úgy
döntöttek, idén kerékpáros túrát
tesznek az olimpia helyszínén.
Rio de Janeiróba repülőgéppel
mennek júniusban, s ott kerékpárral folytatják az utat. A tervezett táv 13 ezer kilométer, amit

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

persze nem csak nyeregben akarnak megtenni. Arra számítanak,
adódik majd egy-egy fuvar, illetve az útvonalat úgy jelölték ki,
hogy az a vasútvonallal egybeessen, így ha jár vonat és felveszik
őket, azzal utaznak majd sokat.
Számításaik szerint így is marad háromezer kilométer a hathetes túrára, ami sportteljesítménynek sem utolsó. Hogy pontosan hol és mikor szállnak meg,
nem tudják, mint ahogyan ahhoz korábban már hozzáedződhettek. Azt viszont eltervezték,
hogy a legfontosabb látnivalókat útba ejtik, az első mindjárt az Iguazu-vízesés lesz. Ezek

után Paraguay, majd Argentína
felé veszik az irányt, ott északra
kanyarodnak az Andok vonulatait követve a világ legmagasabban fekvő hajózható tavához, a
Titicaca-tóhoz mennek Bolíviába. Aztán áttekernek Peruba,
megnézik a Machu Picchut és ha
marad idejük, energiájuk Amazóniába is tesznek egy kitérőt,
majd megint nekivágnak az Andoknak és Argentínán át visszatérnek Rióba, ahol a hathetes útjuk utolsó öt napját szánják arra,
hogy – ha sikerül – belekukkantsanak az olimpiai versengésbe,
bár ez, ahogy mondták, borsos
kiadást jelent.

Zoli azt mondja, legfontosabb
a megfelelő ruházat, de szükség
lehet szerszámokra, gyógyszerre is, de, mint eddigi útjaik során meggyőződtek róla, a világon mindenhol élnek emberek
és van minden, amire szükség lehet, legfeljebb bonyolultabb előkeríteni. A nyári úttal kapcsolatban éppen ezért semmilyen aggodalom nincs Zoltánban. Ami
elgondolkodtatja, az a rossz közbiztonság. A kellemetlen szituációkat igyekeznek elkerülni és
érkezés előtt tájékoztatják a külügyminisztériumot, lehetőség
szerint felveszik a kapcsolatot a
kint élő magyarokkal. Az expedíció paksi tagja azt mondta, újabban hobbija lett a filmezés, így
mindenképpen visz magával kamerát, hogy megörökítse a látottakat. – Ha már ilyen lehetőségeket kapok az élettől, akkor
vissza tudjam adni azoknak, akik
szurkolnak értem – indokolta.
S mi hajtja? Talán a kalandvágy,
a szabadság utáni vágy, a kötöttségeket ugyanis nehezen viseli. Világgá, mint mondta, mégsem készül menni, mert Pakson
jól érzi magát, remek társa, jó barátai vannak és rengeteg hobbija.
Utóbbiak közül most a zene a favorit, ezért igyekszik sokat gyakorolni, de nem maradhat ki a testmozgás sem az életéből, legalább
heti négy alkalommal jár edzőterembe vagy futni.
-vt-

A Paksi Deák Ferenc Általános Iskolában a
’70-es évektől oktatnak német nemzetiségi nyelvet. Az intézmény vezetése tavaly még
szorosabbra fűzte kapcsolatát a település német nemzetiségi önkormányzatával és a helyi német hagyományőrző tánccsoporttal. A
program keretében 2015-ben fotókból, idén
pedig használati tárgyakból nyitottak kiállítást, a tárlat anyagát a diákok, szüleik és a pedagógusok közösen gyűjtötték. A kiállítást az
intézményben tanuló diákok mellett a szülők,
családtagok is megtekinthetik, de természetesen várják a többi iskola nebulóit is. A gyűjtemény március 15-ig látogatható a felső tagozat földszintjén, míg a tavalyi fotókiállítást az
épület első emeletére költöztették. Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
Faller Gábor
Paksi Hírnök, 2016. március 4. n 11

Tell Edit váltja Hefner Erikát a Csengey élén
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Édesanyjától azt tanulta, hogy
dolgozni nemcsak a legjobb tudása szerint, hanem szívvel-lélekkel is kell. Ennek szellemében
végezte mindenkori feladatait az
elmúlt évtizedekben, s tevékenykedik nyugállományba vonulása után is Hefner Erika. Az is otthonról hozott útravaló volt, hogy
csak szorgalommal és tudással lehet kiemelkedni, ami hozta
magával, hogy Erika többdiplomás szakember, s felsőfokú végzettségei mellett különféle tanfolyamokon is gyarapította tudását. Szerencsés embernek tartja
magát, mert a munka és a hobbi nála egy. Március 31-ével a
Paksi Közművelődési Nonprofit
Kft. szakmai ügyvezetői posztjáról vonul nyugállományba, a
feladatot öt éven át látta el, ám
ennél jóval hosszabb idő köti a
paksi kulturális központhoz, korábban népművelőként tizenkettőt már munkálkodott itt. Mint
mondja, a kettős ügyvezetés nagyon jó volt, Balog Pálné Pannika gazdasági ügyvezető sok feladatot levett a válláról, így igazán
koncentrálhatott a szakmai tartalomra. Hefner Erika azt akarta, hogy a központba látogatók,
s az itt működő csoportok tagjai igazán otthonosan érezzék
magukat. Ezt célozta a belső terek lehetőségekhez mért átrendezése, és a részleges felújítás is.
Az összefogást is kiemelten fontosnak tartotta, amit szintén sikerült megvalósítani: számos
program létrehozásában a város más intézményei, civilszervezetei partnerként vettek részt.
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Mindehhez kellett egy hozzá hasonlóan szívvel-lélekkel dolgozó
kollektíva, amit illetően nincsen
egy csepp hiányérzete sem. Van
viszont néhány más dologban.
Szerette volna még vezetőként
látni a Csengey teljes körű felújítását, sőt bővítését, mert nemcsak hogy elhasználódott mára
az épület, hanem alaposan ki is
nőtte a város. Szerette volna azt
is, ha a fiataloknak sikerül állandó teret kialakítani a szabadidő
tartalmas eltöltésére, ami például
a Kultúrkapocs vagy a Szó-téka
elnevezésű TÁMOP-os pályázatokban megvalósult, ám zárásuk
után ez a pezsgés eltűnt. Kiemelte, egy olyan kulturális központot
adhat át utódjának, amely megkapta a Minősített Közművelődési Intézmény címet, tehát most
már a szakma elismerését is bírja az itt folyó munka. Közművelődési szakértőként tudja, hogy
tovább kell munkálkodni ennek
talaján a minőségfejlesztésen, a
rendszerszerű gondolkodás kialakításán. Hefner Erika azt is elmondta, nyugállományba vonulása nem jelenti azt, hogy letenné
a lantot. Társadalmi megbízatásaiban, nevezetesen a Paksi Települési Értéktár Bizottság, valamint a
Tolna megyei Szabadművelődési és Népfőiskolai Társaság elnökeként és a Magyar Népművelők
Egyesületének megyei koordinátoraként is rengeteg feladat várja, és eszébe sem jut elhagyni paksi színjátszóit, akikkel folytatják a
felolvasószínházat. Egyébként pedig, aki ismeri Erikát, tudja, hogy
a feladat megtalálja.
w
Eddigi élete során minden rábízott feladatnak legjobb tudása szerint próbált megfelelni s ez
nem lesz másként új pozíciójában sem, a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. szakmai ügyvezetőjeként, mondja Tell Edit.
Alpolgármesterként – többek
között – a feladatai közé tartozott
a közművelődési intézményekkel való kapcsolattartás, a városi
rendezvények szervezésének koordinálása, s miután maga is a
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kultúra, az irodalom, a helyi és
nemzeti értékek iránt elkötelezett
ember, nem idegen tőle ez a terület és mellette mindazok a szakmai feladatok, melyek az új megbízással az ő irányítása alá kerültek. Az elmúlt hónap a vezetői
feladatok, a gazdasági társaság
intézményegységeinek és a munkatársak munkájának megismerésével telt, melyek teljes körű tanulmányozására hosszabb időt
szán. A dunakömlődi faluházat
már a pincétől a padlásig bejárta,
amire sort kerít a kulturális központ és a sóstói tábor tekintetében is. A Cseresznyéskert Erdei
Iskola esetében erre nincs szükség, hiszen az épület felújításában
és az erdei iskola létrehozásában
tevékenyen részt vett, így arról
alapos ismeretekkel rendelkezik.
Tell Edit kiemelte, hogy meg kell
találnia azt a szakmai utat, aminek végére érve úgy ülteti át a ház
működtetésébe a kultúrához való
saját viszonyát, ízlését, elképzeléseit, elvárásait, hogy közben
megőrzi a meglévő értékeket,
munkatársai szakmai autonómiája nem sérül, és jó együttműködés alakul ki velük.

Mindenképpen erősíteni kívánja
a forrásteremtési és a marketingtevékenységet. Utóbbi területen
már konkrét lépés is történt: egységes arculatot terveznek a Csengeynek, amiből a tavaszi fesztivál kapcsán kap ízelítőt a lakosság, és ami őszre lesz teljes. Tell
Edit elmondta, igazán színes, igényes koncertek várhatók 2016ban: szerződést kötöttek többek
között a Kiscsillag zenekarral, a
Korál együttessel, az Irie Maffiával, Szabó Balázs Bandájával,
valamint Péterfy Borival. Utóbbi két előadó a sillerfesztiválon lép majd színpadra, melynek
programelemeit teljesen új megközelítésben tervezték meg – s
az új megközelítés tetten érhető lesz más városi rendezvényeken is. Folytatja a testvérvárosokkal való kapcsolattartást, a közös
szakmai programok szervezését, és az úgynevezett Tanodapályázat kidolgozása is a kulturális központ feladata lesz. Fontos számára a járás településeivel
való kapcsolattartás – őszre tervezi annak a civilfórumnak a létrehozását, mely megalapozhatja
egy új szemléletű kulturális párbeszéd létrejöttét. Mindezekhez,
természetesen, elengedhetetlen a
munkatársak támogatása. Ahogy
az igazgató fogalmazott: – Kreatív, nagy munkabírású, szorgalmas, önzetlen csapatban dolgozhatok. Olyan közösségben, ahol
mindannyian egyetértünk abban, hogy a kulturális alapfeladatok ellátása mellett a legfontosabb a városi érdekek és értékek
szem előtt tartása, a városi közösség szolgálata.
Kohl Gyöngyi

A 7. számú körzet képviselőjeként megköszönöm a választópolgárok bizalmát – írta közleményében intézményvezetői kinevezése után a képviselői és alpolgármesteri posztjáról lemondó Tell Edit. A Csengey új szakmai vezetője hozzátette: – Szívből remélem, hogy a 2014-es választási ígéretek a ciklus végére
megvalósulnak. Intézményvezetőként is örömmel tölt el minden, a város minőségét, élettereit érintő beruházás, fejlesztés. Az
önkormányzati közigazgatási feladatok örömöt jelentettek számomra, az ezekhez kapcsolódó lakossági kapcsolattartás is – sokat tanultam Önöktől. Köszönöm.

A határon túl élők boldogulását segítik
1988 óta létezik az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Közhasznú Egyesülete (EMTE), amely,
ahogy neve is jelzi, megyei szervezet, de néhány éve paksi székhellyel működik. Ennek praktikus okai vannak: az elnökségnek
több tagja paksi, s az elnök, Bándi Imre is Pakson él, így az operatív ügyeket könnyebb intézni. Az
Erdélyi Magyarok Országos Szövetsége tagszervezeteként az országban 24 egyesület működik,
tudtuk meg Bándi Imrétől, aki
arról is beszámolt, hogy manapság 150 tagot számlál a megyei
egyesület, amelynek e tekintetben a ’90-es években volt a fénykora, akkor 800 tagja volt.
Bándi Imre Székelyudvarhelyen
született, a forradalom után települt át Szekszárdra, majd onnan
Paksra. Több mint húsz éve tagja az egyesületnek, négy éve pedig elnöke.
– Hagyományaik, kultúránk
megőrzése, a határon túli magyarok segítése azzal a céllal, hogy ott
tudjanak boldogulni, ahol születtek és élnek – fogalmazta meg
céljaikat Bándi Imre elnök és Kovács Péter alelnök. Azt mondták, gyakori kérdés, hogy nem
furcsa-e ezt éppen tőlük hallani, akik eljöttek, de ilyenkor viszszakérdeznek, ha nem lennének
ők, nem lenne-e kevesebb a segítség is. Programjaik, kezdemé-
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nyezéseik azt szolgálják, hogy
kapcsolatok szülessenek, erősödjenek az anyaországban és a határon túl élők között, megismerjék, elfogadják egymást a hasonlóságokkal, különbségekkel
együtt. Mint hangsúlyozták, fontos a kint élő gyerekek számára lehetőséget biztosítani, hogy
legalább egyszer Magyarországra jöjjenek, lássák, hogy itt valóban van egy nagyobb közösség,
ahol magyarul beszélnek, s, ahol
örömmel veszik, ha ők bemutatják viseleteiket vagy éppen táncaikat. – Őseink kultúrájának továbbörökítését szélesebb körben
értelmezzük, beleértjük a gasztronómiát, az egészséges életet, a
pozitív életszemléletet is – fejtette ki Bándi Imre. Azt is elmondták, hogy miután Erdélyből jöttek, főként erre koncentrálnak,
de egyáltalán nem zárkóznak el
attól, hogy más területeken élőket

is segítsenek. Ezt alátámasztotta, amikor az EMTE közelmúltbeli programjaiból csemegézve
arról beszéltek, hogy több határon túli együttes, zenekar számára szerveztek előadást, így például a felvidéki Credo együttesnek,
a Fenyőcske együttesnek, de közreműködésükkel vendégszerepelt
Pakson a 140 tagú Szentegyházi
Gyermekfilharmónia is. Kovács
Péter emlékeztetett arra, hogy
Paks segítségével hangszereket –
két tárogatót – kapott az együttes.
Mindezen túl könyvek kiadását támogatják, de aktívan részt
vesznek a negyedévente megjelenő Átalvető kiadásában is. Az
egyesület egyik megmozdulása egy kopjafaállítás kezdeményezése volt. A paksi városháza
előtti kopjafa ezentúl helyszínéül
szolgál majd különféle megemlékezéseknek. Március 10-én például itt fognak tisztelegni a szé-

kely szabadság napja előtt. Az
EMTE közreműködésével érkeznek Paksra a napokban a marosvásárhelyi Avram Iancu Gimnázium magyar tagozatos diákjai,
akik ünnepségeken, közös történelemórán vesznek részt.
– Terv van bőven – mondja a
jövőt firtató kérdésre a két vezető, kézműves táborban szeretnék megmutatni őseik tudományát, Duna-túrát szerveznek
erdélyi gyerekek részvételével és
készülnek egy egész napos őszi
programra, a puliszkafesztiválra, ahol a székely kultúra mellett a már említett gasztronómia
és életszemlélet is megjelenik.
– Legfontosabb, hogy az itteni üzenetek is hozzásegítsenek
ahhoz, hogy a külhoni magyarság megmaradjon, hiszen nagyon erős az asszimilációs nyomás – vázolta Kovács Péter. Mint
hangsúlyozta, szeretnék az otthon maradottakat megerősíteni
abban, hogy tartsák a kultúrájukat, ha ezért mindennap meg
is kell harcolniuk, és legyenek
büszkék arra, hogy magyarok.
Bándi Imre hozzátette: a magyarság csökken a világon, s az egész
Kárpát-medencében, kivéve Erdélyben, ahol stagnál. – Azt gondoljuk, hogy kell támogatnunk
az otthon maradottakat – összegezte.
Vida Tünde

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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Klasszikus balett és modern
irányzatok a művészeti iskolában
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Két ember tánca sosem lehet
egyforma. A mozdulatok legyenek természetesek, mint a
szél fújta lomboké vagy a tenger
hullámaié. – Ezt Isadora Duncan
amerikai táncosnő mondta, akit
a táncművészet megújítójának, a
modern táncművészet alapítójának tartanak. A klasszikus balett
mellett ezeket a modern irányzatokat is tanulhatják a fiatalok
a Pro Artis Alapfokú Művészeti
Iskola balett tanszakán, ahol immáron egy esztendeje Valkainé
Daczó Eszter táncművész, táncpedagógus, a Pécsi Tudomány-

Számítástechnikai szaküzlet és
szerviz munkatársakat keres.
Munkakörök: eladó, szervizes,
rendszergazda.
Követelmény: legalább középfokú
informatikai végzettség.
Szakmai önéletrajzodat várjuk
az allas@poligon-kft.hu címre.

VILLAMOSMÉRNÖKÖT
KERES
ipari robottechnikával
foglalkozó cég
a Paksi Ipari Parkba.
Tapasztalat, angol
nyelvtudás, paksi lakhely
vagy letelepedés előny.
Jelentkezni:
allas@robolution.eu
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egyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola táncművészeti tagozatának vezetője, és Táborfi-Rónai
Nóra (képünkön), a 250 fős tagozat moderntánc-pedagógusa oktatja a növendékeket, aki egyébként nem ismeretlen Pakson,
hiszen korábban nyolc évig dolgozott a Pro Artisban.
A két pedagógus mögött komoly
szakmai múlt áll, tudatosan felépített rendben haladva oktatják
a gyerekeket. Ennek alapját elődjük, a tavaly anyukává vált Szarka Gitta táncpedagógus klaszszikusbalett-tanterve adja, ezt
egészítették ki a modern irányzatokkal, mert vallják, hogy növendékeiknek csak javukra válik,
ha mindkettőt tanulják. A paksi
tagozatra négyéves kortól lehet
járni, balett-előkészítő gimnasztika és kreatív gyermektánc tölti ki a heti kétszer két órás foglalkozásokat. Táborfi-Rónai Nóra
kiemelte, hogy ennek a korosztálynak a teste még messze nem
alkalmas a klasszikus balett tanulására, az komoly károkat okozna számára. Ez a felkészülés időszaka 6 éves korig biztosan, de

még a 8 esztendősek esetében is
inkább előkészítő gimnasztikáról
beszélhetünk. A művészeti oktatásban a 6. évfolyam végén alapvizsgát tesznek a növendékek.
A Pro Artis iskola minősített intézmény, amivel együtt jár, hogy
magas fokú szakmai munkát végeznek, és az oktatás eszközfeltételei is kiválóak. A balettórákon
korrepetitorokkal
dolgoznak,
azaz élő zongorazenére végzik a
gyakorlatokat. A balettdresszt és
a fellépőjelmezeket az intézmény
biztosítja, s bár a gyakorlócipőt a
szülőknek kell megvásárolniuk,
az iskola csoportos beszerzéssel, kedvezményes árat tud biztosítani. Emellett csupán a térítési díj jelent még kiadást a családnak, ami a növendék tanulmányi
eredményétől függően 6700 és
9000 forint között mozog egy félévre. Alapvetően az a cél, hogy
a növendékek megszeressék ezt
a művészeti ágat, s olyan értékeket kapjanak általa, mint például
a fegyelem, a kitartás, az alázat,
mondja Nóra. Hozzátette, hogy
ha valaki hivatásául szeretné választani a táncot, célzott felké-

szítéssel tudják segíteni a sikeres
felvételit a balettintézetbe vagy a
pécsi művészeti szakközépiskolába, bár ezt megelőzően minden
esetben konzultálnak a növendékkel és a szülőkkel, s átbeszélik a lehetőségeket, esélyeket. Jelenleg is két volt pro artisos növendék tanul a balettintézetben
és Pécsen is van egykori tanítvány. A két oktató jól összeszokott szakmai párost alkot, hiszen
15 éve dolgoznak együtt. Eszter
„Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjas táncpedagógus, illetve szakmai tevékenységének
elismeréséül 2015-ben megkapta a Táncpedagógusok Országos Szövetségétől a Moderntáncpedagógus Nívódíjat, Nóra pedig szintén tavaly szaktanácsadó
lett. Paksi munkájukba március
9-én 16 órától bepillantást nyerhetnek nyílt óra keretében. Ezen
a napon a többi művészeti ág tevékenységét is megismerhetik az
érdeklődők: 17 órától hangszerbemutató hangverseny lesz, aztán nyitott termek, majd 18 órától Zirczi Judit tart foglalkozást
képzőművészeti ágon. -gyöngy-

Országos versenyen lettek elsők
Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

Dinamikus összeállítással mutatkozott be idén az Országos
Linedance és Country Fesztiválon
a csámpai Country Road Club. Ez
volt a nyolcadik seregszemléje a
linedance hazai szerelmeseinek.
A 2000-es évek közepén meghonosodott műfajnak az ország
egyre több településén hódolnak.
Az együttesek minden év februárjában találkoznak, hogy megmutassák repertoárjukat. Idén
két stílusban versenyt is hirdettek. A csámpaiak egy-egy csapattal mind a klasszikus, mind a katalán műfajban megmérették magukat. Az előbbiben második, az
utóbbiban első díjat szereztek.

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Borbás Anikó
Család, tanítás, grafika, kerékpározás. Ez a négy szó leírja mindazt, ami Borbás Anikó életében
a legfontosabb, és ki is tölti úgy,
hogy minden tevékenysége felé
szívből tudja nyújtani a maximumot. Mint mondja, a legfőbb
motiváció számára, hogy a gyermekei, a most 11 éves Zsombor,
a 6 esztendős Emma és a 4 éves
Nelli büszkék lehessenek rá. Ani
a számítógépes grafikában találta meg a hobbiját és egyben a
munkáját. Képzőművészeti alkotásait egy kevésbé ismert ábrázolásmóddal, vektorgrafikával
készíti el, pontokat, egyeneseket,
görbéket használ a képek leírására, amiket aztán nyomdász kollégája tesz kézzelfoghatóvá. Gyermekei inspirálóan hatnak rá, őket
tartja munkái igazi lektorainak:
kritizálnak, belekotyognak, de
végül mindig jóváhagyólag mosolyognak. A rajzok, illusztrációk felhasználásának tárháza
mondhatni végtelen, díszíthetnek
használati tárgyakat, textíliákat,
illetve megjelenhetnek fali dekorációként vagy éppen könyvbo-

rítóként, mint ahogy mi paksiak Ani kézjegyét láthatjuk a paksi turistakönyv borítóján, vagy
egy fitneszközpont kirakatában
is. Ma már saját vállalkozása van,
a Borbianart, s mint mondja, azt,
hogy idáig eljutott, nagyban köszönheti volt férjének, Lászlónak is. Ani munkái itthon és külföldön is egyre ismertebbek, tagja a Hungarian ARTisans and
ARTists szervezetnek, számos
ipar- és képzőművészeti társulásnak. Nyomdászával, Nagy Gáborral egyetértésben több munkája jótékonysági felajánlásként
került a helyére, mint legutóbb
a Szegedi Tudományegyetem
Gyermekgyógyászati Klinikájának falaira. A főállása azonban
nem ez Aninak: pedagógusként
dolgozik. Érettségi után éveket
töltött Németországban, az ottani
tanulmányok és munka hatására
döntött a pedagógus pálya mellett. Iskoláit már itthon végezte,
Szegeden, majd Pécsen szerzett
német nyelvtanári diplomát. Évekig Pécsen élt, majd 2005-ben tért
haza szülővárosába, Paksra. Dol-

gozott nyelviskolában, minőségbiztosítási területen, de mivel az
álma a tanítás volt, gondolkodás
nélkül váltott, amikor lehetőség
kínálkozott a Bezerédj Általános
Iskolában, emellett még Györkönybe is „áttanít”. Nem szereti a frontális oktatást, az élményszerűt részesíti előnyben, nem
ad leckét a gyerekeknek délutánra, ha teheti, sőt hétvégére sem, mert úgy tartja, hogy az
számukra a pihenés, a játék ideje.
Igen kedvelik diákjai az interaktív, szerepjátékos órákat, például
a „pizzaórákat”, amikor azt játszszák, hogy külföldre utaznak pizzát venni, ám útközben mindenféle megoldandó akadályba ütköznek. Képzeletbeli útjuk során
természetesen mindvégig németül kell beszélni. Ani párjával,
családjával szabadidejében szívesen megy gyalog vagy kerékpárral a természetbe kirándulni.
A bringázás régi nagy szerelem,
az első fizetéséből vette meg első
drótszamarát. Sokáig a versenykerékpárra esküdött, aztán jött a
mountain bike. Bár versenyekre

már nem jár, komolyan űzi ezt a
sportot, teljesítménytúrák rendszeres résztvevője és jótékony
célú bringás megmozdulásokon
is gyakran részt vesz. A BringAuti
– Autista gyermekek támogatására rendezett jótékonysági túra keretén belül találkozott tavaly
Kecskeméten Boronkay Péter
paratriatlon-világbajnokkal, akinek az élethez, a sporthoz való
hozzáállása nagy hatással volt rá.
De ha mondjuk, arra kérik Anit,
hogy paksi futóprogramon legyen kerékpáros kísérő, arra sem
rest, és természetesen tagja a Magyar Kerékpárosklub nemrégiben megalakult Paks–Szekszárd
területi szervezetének is. Nem titkolt vágya, hogy egyszer egy rajzfilmstúdiónak dolgozhasson, és
tervezi, hogy a 2011-ben rendezett paksi kiállítása után létrehoz egy, az elmúlt években végzett grafikai munkáját összefoglaló, bemutató vándortárlatot.
Legyen szó munkáról vagy hobbiról úgy érzi, jó úton halad afelé,
hogy álmai maradéktalanul valóra váljanak.
Kohl Gyöngyi
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Sport

Teremgondokkal küzd a PKSE
Felnőtt női és férfi, valamint
utánpótláscsapatokkal vágott neki
a 2015/16-os idénynek a Paksi
Kézilabda SE. Az eddigi szereplésről, a klub helyzetéről, az elvárásokról Oldal Ottót, a PKSE
szakosztályvezetőjét kérdeztük.
– Szűk kerettel indult a női csapat, vannak-e új játékosok, hatnak-e továbbra is a tavaly kapott
friss impulzusok?
– A Tolna megyei női kézilabdabajnokságban a női csapatunk a
4. helyen áll, célunk a felsőházba
kerülés. A játékoskeret tovább
szűkült, ennek ellenére a csapat elszántan dolgozik és mentálisan is egyre erősebb. Teremés edzőproblémáink miatt a női
utánpótlás kiszélesítése nem került napirendre.
– Hogyan alakul a fiatalok versenyeztetése?
– Utánpótláscsapataink az elmúlt évekhez hasonlóan két országos és két megyei szintű versenysorozatban érdekeltek. A
létszámunk megfelelő, utánpótlásunk lefedi az 1998-2006 közötti korosztályt.
Az országos gyermek bajnokságban (U14) 11 csapattal vagyunk egy csoportban, a mieink átlagéletkora 12-13 év. Sok
a kezdő, jövőre talán komolyabb

eredményeket várhatunk tőlük,
a célunk a rutinszerzés.
Az országos serdülő bajnokság
(U16) tízcsapatos E-csoportjában szereplőknél nem zökkenőmentes a munka, problémát
okoz a teremhiány, és gondok
vannak a motivációval. Itt az ország legerősebb csapataival is
mérkőzünk, ettől a korosztálytól előzetesen sokkal többet vártunk. Célunk a tisztes helytállás,
és minél több „magas hőfokon
játszott” mérkőzés.
Az országos versenyrendszerben edződő csapataink a megyei bajnokságokba visszatérve
az idén is kitűnően szerepelnek.
A Tolna megyei serdülő bajnokságban nyolc forduló után pontveszteség nélkül vezetünk, célunk a bajnoki címünk megvédése.
A Bács-Kiskun megyei serdülő bajnokságban kilenc forduló
után veretlenül vezetünk, itt is a
bajnoki cím a cél.
– Tavaly elhangzott: az átalakuló férfi felnőtt csapatnál az eredmény másodlagos. Idén változott
az elvárás?
– A felnőtt férfi csapat a tízcsapatos Bács-Kiskun megyei bajnokságban szerepel. A mezőnyből kiemelkedik öt csapat, a

többiek velünk együtt hasonló
játékerőt képviselnek. A jelenlegi utánpótlásra épülő, majdani
felnőtt keret kialakítása még néhány évet igénybe vesz, de egyelőre nem vagyunk türelmetlenek. Dolgozunk tovább és saját
utánpótlásunkra támaszkodva
2020-ra tervezzük az áttörést. A
jelenlegi, zömében ifjúsági korú
gárdától bátor játékot és tisztes helytállást várunk. Misael
Iglesias Povea vezetőedzői tevékenységét közös megegyezéssel
az idény végéig tanulmányi és
munkahelyi elfoglaltsága miatt
szüneteltetjük. Tavasszal már játékára sem számíthatunk, mert
a Dunaföldvári Holler UFC kapusgondjainak enyhítésére az
NB II-es csapat rendelkezésére
bocsátottuk. A felnőttek edzéseit tavasztól ismét Tenki József, az
utánpótlást továbbra is Pákolicz
Antal irányítja.
– Biztosított a zavartalan munka? Milyen a támogatói háttér?
– A Paksi KSE pénzügyi kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti. Országos versenyrendszerben szereplő utánpótláscsapataink működése sikeres
sportfejlesztési programunk révén, a látvány-csapatsport támogatások rendszerén keresz-

tül tao-ból eddig biztosított volt.
Egyik jelentős támogatónk viszszalépése miatt az idén még
nem tudtuk lehívni a teljes öszszeget, dolgozunk rajta. Paks város önkormányzata a kezdetektől támogatja egyesületünket.
Az ESZI és az MVM PA Zrt. saját eszközeivel segíti munkánkat. Egy tőkeerős főszponzor
belépése azonban még mindig
várat magára, ez jelentősen javítaná a minőségi munka alapfeltételeit. Sportvezetőink évek óta
társadalmi munkában dolgoznak, ez tovább már nem tartható. Újabb finanszírozási lehetőségeket keresünk, szeretettel fogadjuk, várjuk a szponzorokat,
támogatókat.
– Már tavaly is gondot okozott a
teremhiány, ebben történt változás?
– A korlátozott edzési lehetőség
továbbra is a legégetőbb probléma. Sokan vagyunk, így a késő
esti felnőtt edzéseket utánpótlás korú, többek közt szekszárdi
játékosaink nem tudják látogatni. A tornatermek telítettek, pedig az edzéshez a legkisebbeknek és a serdülőknek is szükségük lenne szabvány méretű
terekre.
Kovács J.

Bor: bronzérem, Cirjenics: ötödik hely
Egymást követik az olimpiai
kvalifikációs dzsúdóversenyek,
ahonnan az Atomerőmű SE
versenyzői közül valaki majdnem mindig éremmel vagy helyezéssel tér haza.
A düsseldorfi Grand Prix-n
február 21-én Bor Barna állhatott fel a dobogó harmadik fokára. A paksi óriás a +100 kg-os
súlycsoportban az első körben
erőnyerő volt, a másodikban a
német Sven Heinle ellen győzött. A következő fordulóban a
lengyel Maciej Sarnackit verte
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ipponnal, de a negyeddöntőben
a dél-koreai Kim Szung Min
megállította, így a vigaszágon
folytatta, ahol először az egyiptomi Ahmed Wahidot győzte le
ipponnal, majd a bronzéremért
a kubai Alex Garcia Mendozát
verte.
Február utolsó hétvégéjén a prágai European Openen Cirjenics
Miklós (képünkön) lépett tatamira a 100 kg-os súlycsoportban.
Az első körben erőnyerő volt,
majd a grúz Aleksandre Zaalisvili
és a német Philip Galandi legyő-

zésével eljutott az elődöntőig. Itt
megálljt parancsolt neki az orosz
Nijaz Bilalov, a bronzéremért
vívott harcban pedig a mongol Tsogtgerel Khutag bizonyult
jobbnak nála.
A varsói European Openen az
Atomerőmű SE dzsúdósa, Pupp
Réka a 48 kg-os súlycsoportban
a lengyel Joanna Stankiewitzet
verte az első körben, a második
fordulóban azonban kikapott
a későbbi bronzérmes francia
Laetitia Payet-től, így helyezetlenül zárta a versenyt.

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Nem sikerült legyőzni a Körmendet
Tóth János szakosztályelnök:
– A bajnokságra fókuszálunk,
de azért jó lett volna itt is bejutni a döntőbe. Nem megengedhető, hogy egy bajnok- és kupaesélyes csapat az utolsó negyedben
nyolcpontos előnyt tékozoljon el. Nekünk most ez jutott, de
ezt a vereséget nem cserélném el
az egy héttel korábbi körmendi
győzelmünkért.
Schmidt Béla vezetőedző: – A
negyedik negyedben valahogy
elvesztettük a ritmust, az utolsó percekben kapott könnyű gólokon ment el a meccs. A hoszszabbításban pedig olyan extra
dobásaik voltak, amire nem volt

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Budapesten a Syma-csarnokban
nyolc csapat részvételével rendezték a férfi kosárlabda Magyar
Kupa döntőjét, ahol az Atomerőmű SE a negyeddöntőben a Körmend csapatával találkozott. A
meccs előtt bizakodásra adott
okot, hogy a 2015/16-os szezonban Pakson és Körmenden –
egy héttel a Magyar Kupa előtt –
is Kovács Ákosék jöttek le győztesen a parkettről. A mérkőzés
első félidejében fej fej mellett haladtak a csapatok, minden pontért keményen meg kellett küzdeni mind a két oldalon. A harma-

dik felvonásban sikerült a paksi
csapatnak ellépni, és a 7-8 pontos előnyt az utolsó negyed közepéig megőrizni. Akkor azonban
bedeszkázták a körmendi gyűrűt, az ASE képtelen volt pontot szerezni, a piros-feketék pedig egyenlítettek a 40. perc végére. A ráadásban rögtön ellépett
hat ponttal a vasi csapat, és előnyéből ötöt meg is tartott a lefújásig. ASE–Egis Körmend: 88-93.
A vereséggel az Atomerőmű elbúcsúzott a Magyar Kupától,
a szépségtapasz, hogy a későbbi
kupagyőztestől kaptak ki.

A kupadöntő után egy héttel
folytatódott a bajnoki pontvadászat a férfi kosárlabda NB I-ben:
az ASE hazai pályán fogadta a
Kecskemétet. Annak ellenére,
hogy a tavalyi döntős Bács-Kiskun megyeiek jelenleg csak a kilencedik helyen tanyáznak, nehéz meccsre lehetett számítani,
legalábbis annak fényében, hogy
a paksi csapat eddigi négy vereségéből egyet épp a hírös város-

ban szenvedett el. Nehezítette a
hazaiak dolgát, hogy Chris Dunn
lesérült, ráadásul családi okok
miatt haza is utazott az USA-ba,
Tóth Ádám pedig saroksérüléssel
bajlódott egész héten.
Az első negyed eleje a vendégeké volt, de Tóth Ádám beállása után kiegyenlítődtek az erőviszonyok a palánk alatt, és sikerült megfordítani az eredményt.
A második felvonásban hiába lé-

válaszunk. Sajnálom a szurkolóinkat és a csapatot, mindent
megtettek, de azon a napon enynyi volt. Most már arra kell koncentrálnunk, hogy a bajnokságban megtartsuk az első-második helyet.
Kovács Ákos csapatkapitány:
– Csalódás, hogy nem sikerült
bejutnunk a legjobb négy közé,
de reményeim szerint a bajnokságban sikerül ezt feledtetnünk.
Az alapszakasz 1-2. helye megőrizhető. Ha hozzuk a hátralévő
hazai és idegenbeli meccseinket,
a bajnokság végén érmes helyen
végezhetünk.
Kovács József

Orosz játékossal lett teljes az ASE légiós kontingense, az átigazolási idő lejár-

ta előtt Alexander Fomin érkezett Eilingsfeld János mellé
a négyes posztra. Az 1986 január 13-án született játékos 206 cm, 102 kg, szerepelt az orosz U18-as, valamint
az Universiade válogatottban,
megfordult a CSKA Moszkva és a Dynamo Moszkva csapataiban. Játszott Fehéroroszországban, és a VTB-ligában, a
BK Burevestnik Jaroslav együtteséből került Paksra. Az ASE
a 2015/16-os szezon végéig kötött vele szerződést.

pett el az ASE kilenc ponttal, a
végén csak visszakapaszkodott
az ellenfél. A nagyszünet után
folytatódott a harc a pályán, sokszor faulthatáron védekeztek a
csapatok, hiába ment el ismét tíz
ponttal az Atom, a KTE visszakapaszkodott, közben a bírói ítéletek is borzolták a kedélyeket. Minimális paksi előnnyel indult az
utolsó felvonás, ami követte az
addigi forgatókönyvet. Sikerült

ellépnie az ASE-nak, de az utolsó percekre visszajött a meccsbe
a Kecskemét. Egy perccel a vége
előtt Robinson egész pályás paszszát Barnies a levegőben úszva húzta a gyűrűbe. A hátralévő
időben már nem tudott közelebb
kerülni a vendég, és ha nehezen
is, de hozta a kötelező győzelmet
Schmidt Béla legénysége. ASE–
KTE-Duna Aszfalt: 77-72.
-joko-

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

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

Egész évben választékos étlappal, széles kínálattal,
udvarias kiszolgálással és menüfőzéssel várjuk
kedves vendégeinket, igény esetén ingyenes
ételkiszállítást vállalunk.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu
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Megcélozták
az aranyérmet
Tovább tart a versenyfutás az
Atomerőmű SE és a Nagykanizsa NB I-es sakkcsapata között
a bajnoki aranyéremért. A paksiak a kiesés elől menekülő Hüsi
SC-vel csaptak össze a legutóbbi
fordulóban, a végeredmény 10:2
lett a piros-kékek javára. Mivel a
Nagykanizsa is nagyarányú győzelmet aratott az Aquaréna Kőbánya SC ellen, így a jelenlegi
tabella: Nagykanizsa 48,5 pont,
Atomerőmű SE 45 pont, Szombathely 34,5 pont. Az ASE a következő fordulóban, március 20án Budapesten az Aquaréna Kőbánya SC-vel mérkőzik, míg a
Nagykanizsa Zalaegerszegen vendégszerepel.
Faller Gábor

Dartsverseny
Majd’ ötven játékos, köztük négy
nő vett részt a Paksi Darts Sportegyesület és a Barakk söröző első,
farsangi versenyén. Négy csapat –
Tamási, Szekszárd, Dunaújváros
és Paks – játékosai neveztek be a
hagyományteremtő szándékkal
megszervezett kupán. A hölgyek
között szoros versenyben két
paksi is dobogóra állhatott: Csipai Henrietta első, míg Meczker
Mária a harmadik helyen végzett. A 45 fős férfi mezőnyben jó
hangulatú, színvonalas mérkőzéseken repkedtek a 180-ak, és volt
177-es és 171-es dobás is. Tibai
Attilától, az egyesület vezetőjétől – aki második helyen végzett
– azt is megtudtuk, hogy megjelent a versenyen a válogatott Mester Zoltán is, aki gálameccset játszott a győztessel, a szekszárdi Lénárt Józseffel. A klub taglétszáma
folyamatosan emelkedik, Tibai
Attila bizakodó az egyesület jövőjével kapcsolatban.

Vége a nyeretlenségi szériának

A Paksi FC tavaszi első erőpróbája Debrecenben volt, az OTP
Bank Ligában szereplő labdarúgócsapat az egyre jobb formába
lendülő, hazai pályán mindig kiválóan játszó DVSC-TEVA vendége volt. A Nagyerdei stadionban a 20. percben Szakály és
Gévay ütközött a látogatók tizenhatosán belül, előbbi földre került, Iványi játékvezető pedig a paksiak meglepetésére
büntetőt ítélt, melyet Sidibe értékesített. Ezt követően Csertői Aurél tanítványai sorra kihagyták lehetőségeiket, a túloldalon viszont büntetett a DVSC.
Korhut rúgta előre a labdát,
ami Holman elé került, aki a kifutó Molnár mellett-fölött a kapuba lőtte. 2:0 volt tehát a félidő.
A térfélcsere után Bódi veszélyeztetett szabadrúgásból az 52.
percben, Molnár nagyot védett.
A 69. percben Barta próbálkozott pontrúgásból, de labdája
centikkel kerülte el a hazai kaput. A hajrában az egyre jobban
kinyíló PFC ellen kedvére kontrázhatott a Debrecen, a helyzetek azonban kimaradtak, így is
magabiztosan gyűjtötte be a három pontot Kondás Elemér gárdája. DVSC-Teva–Paksi FC 2:0.

A legutóbbi öt mérkőzésén nyeretlen Paksi FC a Vasast fogadta
az OTP Bank Liga legutóbbi, 22.
fordulójában. A 17. percben a
paksi Bertus szabadrúgását védte Nagy Gergely kapus, a 20. percben Ádám próbálkozását már
Molnár hatástalanította a túloldalon. Az első félidő ráadásában végül megszerezte a vezetést a PFC.
Koltai szabadrúgása elsuhant a lábak között, amely végül Nagy kezéről pattant ki, érkezett Lenzsér,
aki közelről nem hibázott. 1:0ról kezdődött tehát a második 45
perc, egyre jobban kinyílt hátul a
Vasas, a zöld-fehérek pedig az 58.
percben megkontrázták riválisukat. Formás támadás után Bertus

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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passzolt Bartához, aki szép cselt
követően lőtte ki a hosszú alsó
sarkot. A kegyelemdöfést a 76.
percben vitte be a PFC: ekkor Szabó viharzott el a bal oldalon, centerezésére Kulcsár érkezett, a labda pedig a hálóban kötött ki. Paksi FC–Vasas 3:0.
Csertői Aurél együttese 33 ponttal a táblázat hatodik helyén áll.
– Fegyelmezetten, jól futballoztunk, uraltuk a találkozót, a Vasasnak nemigen voltak lehetőségei. Két hét múlva ismét ugyanezt
a gárdát fogadjuk, akkor is ugyanúgy megpróbáljuk szép futballal megverni az angyalföldieket –
összegzett a paksi tréner a meccs
után.
-efgé-

Négy játéknap
a városi bajnokság végéig

Sikeres évet zártak
a csámpai lovasok
Hat esztendeje rajzolta fel Paksot, azon belül is Csámpát a hazai westernlovaglás térképére
a Csámpai Lovassport Egyesület. A csapat létszáma szép lassan gyarapodik, vannak új versenyzők is, és – mint a csütörtöki
közgyűlésen elhangzott – a versenyeredmények is szépen alakulnak. Jelenleg nyolcan állnak
rajthoz az országos bajnokságon, ketten közülük ifjúsági korosztályban. Csapó Sándor elnök a második paksi csodának
nevezte – utalva a PFC hatékony gazdálkodásával kapcsolatos hírekre – az egyesületnél
jellemző megoldást. Itt ugyanis a versenyek költségének felét
saját zsebből fedezik a versenyzők. Két éve, amióta nem helyben születik a döntés, nem élvezi az atomerőmű támogatását az
egyesület, mondta az elnök an-

nak a reményének hangot adva,
hogy ez idén másképp lesz. Ennek ellenére az eredmények ismét kiemelkedőek, hiszen tavaly az ob-n sok értékes helyezés között négy elsőt szereztek
az egyesület lovasai. Horváth
László trail openben, Ledneczki
László superhorse openben,
Ledneczki Veronika trail amatőrben, Polányi Máté western
riding openben lett bajnok.
Nemzetközi eredményeit is gyarapította a Csámpai Lovassport
Egyesület: Ledneczki László és
Ledneczki Veronika helyi vállalkozók hathatós támogatásának köszönhetően rajthoz állt az
Americana elnevezésű rangos
európai versenyen. Veronika 15.
helyen végzett trailben, László hatodik lett superhorse-ban,
utóbbi, ahogy lovasberkekben
mondják, szalagos hely, ami kü-

lönösen annak fényében becsülendő, hogy a 2000-es évek elején volt utoljára magyar versenyző az Americanán, akkor
sem ügyességi, hanem gyorsasági számban. Ledneczki László
elmondta, hogy kezdetben nehezen lehetett western feladatokra alkalmas lovakhoz jutni,
ma viszont már náluk is vannak
tenyészállatok, e tekintetben
könnyű dolguk van. Hozzátette,
az egyesület neve mára ismertté vált, az ob-n egyes kategóriákban nincs, aki megszorítsa őket,
a csámpai egyesület versenyzői osztoznak az első helyeken.
Ahogy a Fenyves Lovastanyán
tartott összejövetelen elhangzott, az idei versenynaptár öszszeállt, s a csámpai lovasok ezúttal is ott lesznek az országos bajnokság fordulóin.
-vt-

Már a rájátszás zajlik a Paks Városi Kispályás Teremlabdarúgó
Bajnokság 2016. évi kiírásában.
A körmérkőzéses rendszerben lebonyolított alapszakaszt
követően kettévált a 16 csapatos mezőny, a felsőház 8 egylete verseng a dobogós helyekért a korábbihoz hasonló
szisztémában. Az aranyéremre
három gárdának van reális esélye, a listavezető Diófának, a tavaly elsőnek hirdetett Kreszpark
Rangersnek, valamint az idén
remeklő Atomboysnak. A dobogóra még az OVIT SE, az
Atomland-Gonoszok és az N+T
is felférhet. A sorozatból még
négy játéknap van hátra (március 5., 6., 13., 19.), a küzdelem
egyre élesedik. A mérkőzések
egységesen 8.15-kor kezdődnek
az ESZI Sportcsarnokban.
-faller-

Nyerjen két belépőjegyet
a Komámasszony, hol a stukker? című vígjátékra a József
Attila Színház előadására
a Csengey Dénes Kulturális
Központba, március 30-ra!
A rejtvényben az Ürge-mezei tanösvény egy állomását rejtettük el. A megfejtéseket március 21-ig várjuk a 7030
Paks, Dózsa György út 51-53. címre.
E-mail: szerkesztoseg@paksihirnok.hu
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Tavaszi szemüveglencse-akció!

RITALIA TRAVEL
Megmártózni a nagyvilágban…

Mi már felkészültünk!
Az UTAZÁS KIÁLLÍTÁS 2016. időszakában,
MEGÚJULT honlapunkon több ezer
utazási ajánlat közül válogathat.
Segítünk Önnek is felkészülni.
Saját szervezésű utazásaink mellett kínáljuk
megbízható partnereink utazásait is.
Ne feledje: www.ritaliatravel.hu
UTAZÁSI IRODA AZ ESZI-vel szemben!

AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁSAINK
PAKSRÓL, IDEGENVEZETŐVEL!

Újdonság! Centrum Panzió nyílt Tolna központjában!
A Ritalia Travel Kft. tulajdonában lévő műemlék jellegű épület igényesen berendezett szobái, apartmanjai
külön konyhával vagy konyhasarokkal,
saját fürdőszobával, tv-vel vannak felszerelve.

UTOLSÓ HELYEK!
Húsvéti csokitojás Bécsből
márc. 12.
7.990 Ft/fő+belépőjegyek
Auschwitz - Krakkó
ápr. 2., ápr. 9.
15.990 Ft/fő +belépőjegyek
Egy nap a Délvidéken:
Zenta, Aracs, Törökbecse
ápr. 25.
5.800 Ft/fő+belépőjegy
Prágai szombat
ápr. 30.
13.990 Ft/fő+belépőjegyek
Plitvicei tavak
máj. 21
10.990 Ft/fő+belépőjegy

Bledi-tó és Vintgar szurdok
máj. 28.
10.990 Ft/fő+belépőjegy
Dachstein, Hallstatt
jún. 4.
13.990 Ft/fő+belépőjegy
Medveszurdok túra
jún.11.
10.990 Ft/fő +belépőjegy
Wörthi-tó
jún.18.
11.990 Ft/fő + belépőjegy
Újdonság!
Fürdőtúra a Vajdaságba! Pacsér
jún.12., júl. 28., aug.7., aug. 22.
2.700 Ft/fő +belépőjegy
Mesélj nekünk Erdély!
4 nap félpanzióval
jún. 6-9., aug. 8-11.
44.000 Ft/fő+belépőjegy

Multifokális szemüveglencsék

31%-os engedménnyel üzletünkben
Az akció március 1-től április 30-ig tart.

Lens Optika

Paks, Dózsa György út 35.
Telefon: 75/511-246, 30/842-3330
www.lensoptika.hu

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

HALLÁSA AKTÍV
ÉLETÉNEK KULCSA

2 0 16.

Király Levente, a Nemzet
Színésze rátalált a
tökéletes megoldásra

9-15 óra

„A hallókészülék szakmai munkámban fantasztikus
segítség, észrevétlenül megbújik a fülben, szinte
láthatatlan. Segítségével a kollégákat tökéletesen
hallom. Ez a legfontosabb számomra.”

VEGYEN RÉSZT DÍJMENTES
HALLÁSVIZSGÁLATON!
Most egy MINŐSÉGI edényfogó
kesztyűvel ajándékozzuk meg*.

03.19.

spájz

t
• kerremaet lők és
VÁSÁívok •
RA

• füstölt áru
• sajtok
• lekvárok, szörpök
”
• befottek
”
• kézmuves termékek
”
• játékveteményes és kézmuves foglalkozás gyerekeknek
• féláras kedvezmény a napi étel és kávé kínálatból
az erzsébet kávéházban

........................................
napi nyeremény: húsvéti sonka

7030 Paks,
Táncsics M. u. 13.
I. emelet

Bejelentkezés:
06-30/234-2572

*Az akció 2016. április 11-ig vagy a készlet erejéig tart.
Az ajándék feltétele a hallásvizsgálaton való
részvétel és jelen hirdetés felmutatása.

HELYSZÍN:

Erzsébet Nagy Szálloda előtt

rossz idő esetén az Erzsébet Nagy Szálloda recepciója

Támogatók: Agricum • Paks Város Önkormányzata • Erzsébet Nagy Szálloda • Tolna Megyei Agrárkamara

