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Négy induló a
hetes körzetben
Lezárult a május 8-ra kitűzött
időközi választás első szakasza,
eldőlt, hogy ki indulhat a hetes
körzetben megüresedett képviselői helyért. Négy jelölt gyűjtötte össze a szükséges 18 ajánlást,
őket vette nyilvántartásba hétfői ülésén a választási bizottság.
A grémium sorsolással döntött
arról, milyen sorrendben szerepelnek majd a jelöltek a szavazócédulán. Eszerint első helyen
Szabó Péter, a Fidesz-KDNP,
másodikként Gáspár Viktor, a
Jobbik Magyarországért Mozgalom, harmadik helyen Mezősi
Árpád, az MSZP, míg negyedikként Szarka Istvánné, a Munkáspárt jelöltjének neve lesz feltüntetve szervezete logójával.
A választási értesítőket a Nemzeti Választási Iroda postán juttatja majd el az érintett választópolgárokhoz, azon két szavazókörben élő lakosokhoz, akik
a Deák Ferenc iskolában szokták leadni voksukat. Akik, bár
a hetes körzetben élnek, de nem
kapnak választási értesítőt, a
polgármesteri hivatalban kérhetnek tájékoztatást.

Új utcával gazdagodik a város
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Nyolc ingatlan épülhet abban a
Pollack Mihály utcából nyíló új
zsákutcában, melynek kialakítása március közepén indult el a
a közművesítéssel. A beruházás
magántulajdonosok kezdeményezésére és finanszírozásában
valósul meg.

A helyi építési szabályzatban kijelölt területeken belül lehetőség van lakótömbök kialakítására, amennyiben a tulajdonosok
meg tudnak egyezni egymással
a terület újraosztásáról. Így történt ez korábban a Vácikában,
és ez történik most a Pollack

Mihály utca északi oldalán is.
Az előkészítés több évig tartott, az egységes megjelenés érdekében a tervek elkészíttetését és az engedélyek beszerzését
az önkormányzat vállalta. A területen nyolc telket jelöltek ki,
közművesítésük március 16-án
kezdődött el. A kivitelezéssel a
Microcenter Paks Kft.-t bízták
meg a tulajdonosok, az ivóvízés szennyvíz-gerincvezetékek
kiépítése mellett a csapadékvízelvezetés kialakítását és az út
megépítését vállalta a cég. Paks
új utcájában 95 méter hosszú, öt
és fél méter széles, térkő burkolatú út készül kapubejárókkal és
közműcsatlakozási lehetőséggel
a telkeken belül. A vízi közművek után a gázhálózat és a közvilágítás is elkészül majd, az útépítést akadályozó transzformátor
átfordítását és egy kandeláber
áthelyezését az önkormányzat
vállalta. A beruházás befejezésének határideje a tervek szerint
május 31.
Arról, hogy mi lesz az új utca
neve, a lakók javaslatát figyelembe véve a képviselő-testület dönt.
-dal-

AWI hegesztőket
és önállóan dolgozni
tudó izometriás
csőszerelőket azonnali
kezdéssel felvennék.
30/247-0998
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(Szent István király út 35.)
nyitva tartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
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Képünkön még az utolsó ellenőrzéseket végzik, azóta április elsejével átadták a forgalomnak a megújult Vörösmarty utcát. Változás a közterületen, hogy a járművek sebességét 30 kilométer/órában korlátozzák, és
csak a főutca felől lehet behajtani az utcába, a Kossuth Lajos utca irányából behajtani tilos. Fotó: Molnár
Gyula/Paksi Hírnök

Felterjesztést
várnak
Azok elismerésére, akik munkájukkal jelentősen hozzájárultak
Paks egészségügyi ellátásának fejlesztéséhez, s ezen a területen kimagasló teljesítményt nyújtottak,
Pongrácz Sándor-kitüntetést alapított a város képviselő-testülete.
Évente egy fő részesülhet az elismerésben, amit a Semmelweisnapi városi ünnepségen adnak át.
A Deák Ferenc-kitüntetés idei díjazottjának személyére is várják a
javaslatokat. A díjat a polgármesteri hivatalban dolgozó, kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselők munkájának elismerésére
alapította a képviselő-testület. A
kitüntetést a köztisztviselők napi
ünnepségen adják át.
Az ajánlásokat mindkét kitüntetésre írásban lehet benyújtani május 2-ig dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyzőhöz.
A védett épületek felújításának támogatására írt ki pályázatot a városépítő bizottság.
A pályázatokat május 31-ig lehet benyújtani dr. Blazsek Balázs főjegyzőhöz. A pályázatról
bővebb információt az elekne.
cs.eva@paks.hu e-mail címen,
a 75/500-561-es telefonszámon, illetve személyesen Elekné Csollány Évánál, a Polgármesteri Hivatal 224-es irodájában lehet kérni. A részletes
pályázati kiírás a város honlapján olvasható.

Családbarát éttermet
hozna létre a Kék
Madár Alapítvány
Családbarát étterem működhet a Deák iskola alsó tagozatának egyik épületszárnyában. A
fogyatékos embereket segítő Kék
Madár Alapítvány elképzelésének megvalósításához szükséges
bérbeadásról rendkívüli ülésen
döntött a képviselő-testület. Az
1997-ben létrehozott szekszárdi alapítvány a munkaerőpiacon
hátrányos helyzetű embereknek
segít az elhelyezkedésben, munkahelyük megőrzésében. Ennek
egyik eleme az a 2007-ben nyitott
speciális étterem a megyeszékhelyen, ahol a vezetőségen kívül kizárólag fogyatékos, megváltozott
munkaképességű, illetve tanulásban akadályozott embereket foglalkoztatnak. Az Ízlelő konyháján
elsősorban helyben termelt, minőségi alapanyagokból főznek, és
felkészültek étkezési problémákkal, ételallergiával küzdő vendégek kiszolgálására is. Szekszárdon
több gyermekintézménybe szállítanak ételt.
Ilyen éttermet hoznának létre
Pakson is, amihez megfelelő lenne a Deák iskola Dózsa György
út 91. szám alatti egyik épületszárnya. Az alapítvány pályázati
támogatás révén alakítaná ki éttermét, a beruházással munkahelyeket teremtenének a paksi fo-
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gyatékkal élőknek, az iskola alsó
tagozatos diákjai helyben étkezhetnének, az étterem konyháján
pedig hasznosítani tudnák a mezőgazdasági programban megtermelt alapanyagokat.
A testület döntésével megadta a
pályázat benyújtásához, az étterem létrehozásához és működtetéséhez szükséges tartós bérletet
az épületre. Sikeres pályázat esetén az elnyert támogatást az alapítvány az épület felújítására fordítja,
az összeget az önkormányzat bérleti díjként számolja fel, ami 15 évnyi tartós használatot jelent.
A képviselő-testület tavaly novemberi ülésén a Táncsics utcai tömbbelső körülbelül 400
négyzetméternyi részét értékesítésre jelölte ki, a területen a kérelmező garázsokat akart építeni. Ez ellen az ott élők a környék
nyugalmának megőrzése érdekében panaszbeadványban tiltakoztak. A lakók kérését megvizsgálták, s a 2015-ös döntést visszavonta a képviselő-testület.
A grémium arról is határozott,
hogy 250 ezer forinttal támogatja a Gemenc Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Közhasznú Alapítványt, a nemzetközi grand prix útvonala érinteni
fogja Paksot.
Arról is döntöttek, hogy az ipari
park fejlesztésére nyújt be pályázatokat a Paksi Ipari Park Kft. a
Területi Operatív Programban.
Az egyik az ipari park északi részén található közművesítetlen
területek fejlesztését célozza, a
másikkal agrárlogisztikai infrastruktúra megépítéséhez igényelnek támogatást.
A Városháza tervezett felújításáról is szó esett az ülésen, a grémium úgy döntött, hogy pályázatot
nyújtanak be a Területi Operatív
Programban, melyben 400 millió
forint támogatást szeretnének elnyerni.
Kohl Gyöngyi

Tolna megye
keretét is
megnövelték
Módosította a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) idei éves fejlesztési
keretét a kormány, a döntés értelmében 173 milliárd forinttal
emelkedtek meg a már megjelent felhívások keretösszegei, így
összesen 1025 milliárd forintnyi
uniós forrás áll rendelkezésre
2016-ban, tájékoztatta az újságírókat Hirt Ferenc országgyűlési
képviselő, Tolna megye fejlesztési miniszteri biztosa.
Hirt Ferenc hangsúlyozta, a
döntés lehetővé teszi a TOP fejlesztési forrásainak mihamarabbi, gyorsabb lehívását, ezzel a
program keretében támogatott,
elsősorban a helyi (megyei) gazdaságfejlesztést, illetve a foglalkoztatottság növelését célzó fejlesztések mielőbbi megvalósulását.
A megyék közel 680 milliárd forintra, míg a megyei jogú városok közel 300 milliárd forintra
nyújthatnak be támogatási kérelmet idén. A TOP éves keretösszege kiegészül a közösségi
szinten irányított városi fejlesztésekre fordítható, közel 46 milliárd forintos keretösszeggel is,
amely helyi közösségek fejlesztési elképzeléseinek megvalósítására szolgál.
Valamennyi felhívás a megyék,
megyei jogú városok saját fejlesztési elképzeléseit támogatja
a legfontosabb szempontokat
szem előtt tartva: a munkahelyteremtést, a helyi gazdaság élénkítését és erősítését. A megyék,
megyei jogú városok maguk
készítették el integrált területi
programjaikat, azokat a keretdokumentumokat, amelyek a területi szereplők és az intézményrendszer között meghatározzák az együttműködés alapjait
a területi operatív programok
végrehajtásánál a 2014-2020as uniós költségvetési időszakban – emlékeztetett a fejlesztési biztos.
-kgPaksi Hírnök, 2016. április 8. n 3

Életterüket féltik az óvárosiak
a szaporodó társasházak miatt
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Aggódnak a belvárosban élők, az
életterüket, a nyugalmukat féltik,
attól tartanak, hogy a sok társasház miatt megnő a forgalom, nem
lesz elég parkolóhely, a magas
épületek elveszik a fényt vagy éppen betekintést engednek a portájukra. Mind Süli János polgármester, mind Horváth András főépítész abban látja a problémát,
hogy a telkek maximális kihasználása érdekében olyan lakóingatlanok jönnek létre, amelyek a szabályoknak ugyan megfelelnek, de
az ottlakók jogos igényeinek nem.
Ennek rendezésére született már
az új parkolási rendelet, de rövidesen szigorúbb lesz a zöldfelület-számítás, és dolgoznak azon is,
hogy Pakson használható modellt
hozzanak létre a rendeltetési egységek (esetünkben lakások) számának meghatározásában is.
Haaz József, aki néhány éve a Villany utcában épített családi házat,
részt vesz abban az aláírás-gyűjtési akcióban, amely önkormányzati lépéseket sürget. Azt mondja,
mindenhol, ahova bekopogtatnak, egyetértéssel fogadják a kezdeményezést. Hozzátette: nagy a
felháborodás óváros-szerte.
– Paksot élhetetlenné fogják tenni, ha minden második telekre négy-hat, esetleg tízlakásos tár4 n Paksi Hírnök, 2016. április 8.

sasházat építenek, lakóparkká változtatják, pedig az alvég mindig
családi házas övezet volt – méltatlankodott. Nem lesz füves terület, mert mindent lebetonoznak,
kevés lesz a parkolóhely, a magas
házakból rálátnak majd a telkekre, megszűnik a magánszféra, sorolta. Hozzátette, szerinte ezek az
építkezések egy sor pert generálnak majd. Véleményük szerint az
önkormányzatnak a város egyes
területein, például a Pollack Mihály utcában ki kellene jelölni
olyan területeket, ahol lehet társasházat építeni, máshol ezt ne
engedjék meg. Mint hozzátette,
nem jogszabályokat kell citálni,
hanem józan paraszti ésszel gondolkodni, hiszen a társasház-építési láz annyira felnyomta a régi
házak, s a telkek értékét, hogy a fiatalok már nem tudnak helyben
letelepedni, kénytelenek elmenni.
Ugyanakkor – mint megjegyezte
– a társasházak közé ékelődő házak értéke csökken.
Süli János polgármester úgy véli,
hogy azok legitimálják ezeknek az épületeknek a megszületését, akik megvásárolják abban
a hiszemben, hogy majd bérbe tudják adni az erőműbővítés
miatt ideérkezőknek. De, mint figyelmeztetett, nem olyanok jön-

nek, akiknek mindegy, hol laknak, hanem olyanok, akik számára fontos lesz, hogy a családjuk
kényelmesen éljen, a gyerekük
tudjon játszani az udvaron.
– Számomra a legnagyobb dilemma, hogy alá kell írnom, amikor elém teszik az engedélyt. Sokszor legszívesebben nem tenném,
de nekem az irányadó jogszabályokat, a korábban alkotott építési
előírásokat kell figyelembe venni
– érvelt. Hangsúlyozta: természetes, hogy aki el akarja adni a telkét, házát, abban érdekelt, hogy
minél több pénzt kapjon érte, de
egy család nem tud adni 20 millió forintot egy telekért. A vállalkozók pedig természetesen minél több lakást alakítanak ki egy

telken, annál nagyobb megtérüléssel fektetik be a pénzüket. Mint
mondta, mihelyst lesz olyan befektető, aki élhetőbb, komfortosabb otthonokat épít, ezek eladhatatlanná válnak és a majdani
bérlakáspiacon is versenyhátrányba kerülnek. Azt is megjegyezte,
hogy a hivatalban többen is tettek bejelentést, köztük olyan is
volt, aki a szomszéd telek beépítése miatt tiltakozott, később építtetőként viszont maga is olyan tervekkel jelentkezett, amiben a telekre cipőkanállal szorították rá
az épületet.
Horváth András főépítész kérdésünkre elmondta, hogy nincs lehetőségük megakadályozni olyan
társasház megépítését, ami az
érvényben lévő szabályozási
terv előírásainak megfelel. A helyi építési szabályzat akkor született meg, amikor a város építkezései saját igények alapján zajlottak, azaz mindenki magának,
a gyerekének építkezett, arányos
és természetes fejlődést mutatott
a város. Az erőműépítéshez kapcsolódó fejlődés részeként pedig
önálló városrész született. Most,
előre látva az igényeket, befektetésként kezelik ezt a kérdést, a befektető pedig természetesen azt
nézi, hogy mennyi a haszna. A főépítész szerint, még ha bizonyos
változások meglepetésszerűen is
hatnak, ezek lassú folyamatok,
nem fog miattuk élhetetlenné válni a város.
Ü

Az egyszerű bejelentési eljárás keretében zajló építkezésre még
nincs gyakorlati példa a városban, mondta Horváth András főépítész. Ez a 300 négyzetméter alatti épületekre vonatkozik. A tapasztalat az, hogy akinek építési szándéka van, továbbra is kér konzultációs lehetőséget az építési hatóságtól és a főépítésztől tekintettel
arra, hogy itt még most is jogbizonytalanság van. A szakmának és a
hivatalnak is egyértelmű állásfoglalása, hogy a helyi építési szabályzatban foglaltakat kell irányadónak tekinteni.
A 300 négyzetmétert meghaladó épületek továbbra is engedélykötelesek. Ilyen több is engedélyezés alatt van. Horváth András felhívta a figyelmet arra, hogy az építési felügyelet ellenőrzi a kivitelezést, és ha olyan eltérést tapasztal, ami nem engedélyezhető, akkor a
bontás a szankció. Nincs mérlegelési lehetőség.

Ü Most ütköznek az érdekek,
az önkormányzatnak pedig reagálnia kell az újonnan kialakult
helyzetre, és meg kell találni a
módját, hogy a fejlődés továbbra is arányos maradjon. A probléma véleménye szerint nem az,
ha egy utcában – ahol esetleg
még nem volt – épül egy, esetleg két társasház, hanem az, ha
a tervezéskor túlságosan feszegetik a határokat és a beépíthetőség maximumát „technikai
minimumként” kezelik. A főépítész szerint vannak jó példák is. Ilyen – véleménye szerint
– a Vörösmarty utcában épülő társasház. A telek jó adottságú, akárcsak a tervezett lakások,
de a városban „sorozatban látni
rossz példákat is”.
Horváth András kitért arra,
hogy most ugyan sokan ágálnak
ellene, de a társasházak nem idegenek a belvárostól – amire példa
akár a főutca, akár a Duna utca.
Tehát az előírt beépíthetőséget és
az épületmagasságot figyelembe
véve lehet többlakásos házakat
építeni. Az egy telken kialakítható lakás, hivatalos nevén „rendeltetési egységszámot” az óvárosi
részen egzakt módon nem lehet
megállapítani, hiszen minden telek más, nincs olyan egységesség,
mint a kertvárosi részben. Mivel használható szisztéma nincs,
a terv az, hogy a rendeletben
meghatároznak majd egy számítási módszert, ami a szomszédos ingatlanokon kialakult
helyzethez köti a lakásszámszámítást. Az, hogy a lakásonkénti parkolószámot egyről másfélre emelték, szintén az élhetőbb
körülmények garantálását célozza, mint ahogy az is, hogy szigorúbb számítást írnak elő a zöldfelület kialakításánál annak érdekében, hogy ne zsigereljék ki a
területeket.
– Ami a jogszabály mentén megengedett, azt nem lehet megtiltani. Sokszor látjuk, hogy a jogszabályok túlságosan megengedőek,
az elképzeléseket konzultáción
igyekszünk jó irányba terelni –
összegezte hangsúlyozva, hogy
a tapasztalatokat folyamatosan
elemezve igyekeznek reagálni a
helyzetre.
Vida T.

A Mezőföldvíz is készül
az erőműberuházásra
Tavaly márciusban adták át hivatalosan az uniós támogatással korszerűsített paksi szennyvíztisztító telepet, de a munka, a
változások nem fejeződtek be –
mondta el Csapó Sándor, a Mezőföldi Regionális Víziközmű
Kft. ügyvezetője. A cég jelenleg
az ország négy megyéjében végez víziközmű-szolgáltatási feladatokat, több mint 135 ezer fogyasztó ellátását biztosítja. A jogszabály 2016 végéig 150 ezer
fogyasztói egységet ír elő a víziközmű-szolgáltató cégek számára, ezért másfél évvel ezelőtt Dunaújvárossal kezdett csatlakozási tárgyalásokat a Mezőföldvíz.
A szerződéssel Baranya, Tolna és

Fejér megyében, az M6–6-os út
logisztikai tengelyében zárt egységet alkotva, mintegy 300 ezer
fogyasztó ellátását biztosíthatja
a paksi székhelyű kft. Az integrációs folyamat mellett az atomerőmű-bővítési projekt is tartogat
feladatokat. A beruházást felkészülten várja a Mezőföldvíz Kft.
A szennyvíztelep rekonstrukciójával a létesítmény kapacitása
már alkalmas arra, hogy a lakosságszám 20 százalékos emelkedését követően is meg tudja tisztítani a beérkező szennyvizet. Emellett a Paks II. építési területéről is
tud majd fogadni 500 köbméter/
nap mennyiséget. Az ivóvízhálózat tisztító és termelő kapacitása

területén is elkezdődött a felkészülés. Elkészült a tanulmányterv
a városi plusz felhasználás mellett
az építési területet is kiszolgáló
rendszer megvalósításához. Idén
elkészülnek a kiviteli tervek, az
ütemezés alapján 2018 közepétől
biztosított lesz a megnövekedett
igényekhez elegendő mennyiségű ivóvíz. A fejlesztés megvalósításához több forrásra is számít
a cég: az új nukleáris létesítmény
többletkapacitás-biztosításához
nyújtott közműfejlesztési hozzájárulás mellett a város és a Paks II.
beruházó között megkötendő településfejlesztési szerződés is biztosíthat erre forrást.
Dallos Szilvia

Jubileumi elismerések
a víz világnapján
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Jubileumi elismeréseket adott át a
víz világnapja alkalmából Süli János polgármester és Csapó Sándor ügyvezető a Mezőföldvíz
Kft. paksi főmérnöksége szennyvíztisztítótelepének diszpécserközpontjában. A cégnél minden évben március 22-én jutalmazzák

a víziközműszolgálatnál jubiláló
kollégákat, a munkaviszonyban eltöltött évek alapján. Idén a társaság
240 dolgozójából 11 részesült elismerésben, köztük hat paksi is. A
legidősebb jubiláló Magyar József,
a paksi főmérnökség munkatársa, aki az MVM Paksi Atomerőmű

Zrt. Mezőföldvíz Kft. által üzemeltetett csámpai vízműtelepén teljesít
szolgálatot, immáron 40 éve dolgozik az iparágban, és a MaVíz külön kitüntetésében is részesült, tájékoztatott dr. Hanol János, a cég
szervezési és kommunikációs osztályvezetője.
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Legyen a Makovecz-templom
környéke a harmadik városközpont
Egy harmadik városközpontként funkcionáló, Pakshoz méltó környezetű térré szeretné fejleszteni a Makovecz-templom
környékét Szabó Péter. A hetes
körzet 28 utcájának jövőjéért az
itt élők véleményére építve, velük közösen gondolkodva kíván dolgozni egyéni képviselőként is – fogalmazott a TelePaks
Híradóban a Fidesz alelnöke, a
város alpolgármestere, aki május 8-án a Fidesz-KDNP jelöltjeként, Süli János polgármester
és a mögötte álló frakció támogatásával kéri majd a választók
bizalmát.
– Mindig törekedtem az embereket foglalkoztató problémák
megoldására, a jövőben is ez a
cél vezérel. 2002 óta vagyok aktív résztvevője a közéletnek és
az önkormányzati munkának.

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Szeretném a hetes körzet lakóinak érdekeit nemcsak alpolgármesterként, hanem egyéni képviselőként közvetlenül is támogatni – fogalmazott Szabó
Péter.
A politikus szerint a hetes körzetben sok feladat vár a képvi-

selő-testületre. Azt mondta: ez
egy igen fontos területe a városnak, és nemcsak azért, mert közel van az ipari parkhoz, ahol
egyre többen dolgoznak, hanem a városfejlesztés szempontjából is kiemelt fontosságú lehet.
– Paksot kétközpontú városként
szokták emlegetni, az óvárosi és
a lakótelepi részt kiemelve. Véleményem szerint azonban a
Makovecz-templom környéke
is megérdemelné, hogy harmadik központként működhessen
és az ide látogató turistákat egy,
a városhoz méltó környezet várja – mondta Szabó Péter, hozzátéve: a kampány idején a körzet mindegyik utcájába ellátogat
majd.
A Fidesz-KDNP jelöltjét a Paksi Lokálpatrióták Egyesülete is
támogatja, erről sajtótájékoz-

tatón számolt be Molnár József ügyvezető elnök. A szervezet csatlakozni kíván ahhoz,
a város jövője érdekében kötött együttműködési megállapodáshoz, amelyet a közelmúltban
Süli János polgármester a Fidesz és a KDNP paksi szervezeteivel kötött.
Molnár József azt mondta, szervezetük döntött a kettős tagság
engedélyezéséről, ami Szabó Péter mellett Kovács Sándor önkormányzati képviselőt is érinti. 2014-ben Wahl Jánosné Kiss
Tímea indult a hetes körzetben,
de a családjában történt tragédia
miatt most nem jelölteti magát,
hanem – mint mondta – azt kéri
azoktól, akik támogatták, hogy
most Szabó Péterre szavazzanak.
Dallos Szilvia–Vida Tünde

Mezősi nem sokadik feladatként
tekintene a körzet képviseletére
Egyetlen délután alatt sikerült
összeszedni a május 8-i időközi választáson való induláshoz szükséges ajánlásokat, sőt
az előírt mennyiség két és félszeresét – jelentette be Heringes
Anita. Az MSZP paksi szervezetének elnöke azt is elmondta,
hogy a választópolgárok örömmel fogadták Mezősi Árpád jelölését, hiszen sokan ismerik a
hetes körzetben, sokakat tanított. Ismételten hangot adott annak, hogy Mezősi Árpád jó gazdája lenne a körzetnek, aminek
gondjait ismeri, nem sokadik
feladatként hárulna rá a képviselet, hanem elsődleges feladatának tekintené az önkormányzati munkában. Heringes Anita kiemelte, hogy országgyűlési
képviselői munkáját is segítené,
ha a pártnak lenne a városvezetésben saját képviselője.
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Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Mezősi Árpád arról számolt be,
hogy a körzet utcáit végigjárva maga is tapasztalja, de az ott
élők megerősítették azt, hogy az
elmúlt 26 évben ez a terület nem
kapott kellő figyelmet, mintha a
város a gimnáziummal véget
érne. Legjelentősebb gondnak

az utak állapotát nevezte, sok
helyütt balesetveszélyes hibák
vannak, mondta. A vízelvezetés
rendezését, zebrák felfestését, a
kapubejárók átépítésének elősegítését sorolta még mint olyan
feladatokat, amelyeket felkarolna.
-vida-

Heringes Anita nemrég a térségi támogatási rendszer kapcsán kérdezte a Parlamentben
Lázár János Miniszterelnökséget vezető minisztert, mondván: értetlenül állnak azelőtt,
hogy bár a város és környéke
teljes mellszélességgel támogatja az atomerőművet, a paksi sport- és a civilszervezetek
nem kapták meg a támogatást
2016-ra, ahogy az atomerőmű
saját alapítványa, a helyi sajtó és a térség települései sem.
A sporttámogatás elmaradását
firtatva hozzátette: nem biztató az a jövő, amelyben előfordulhat, hogy az új paksi stadionban nem lesz futballcsapat.
– Találunk megoldást a pénzek
kifizetésére – ígérte válaszában
Lázár János.
-kg-

A diákok véleményére
kíváncsi a Jobbik
Megkérdezi és beviszi, képviseli a Parlamentben a fiatalok véleményét a Jobbik. Az ennek
érdekében indított kampányról Paks főutcáján tartott sajtótájékoztatóján beszélt a párt
ifjúsági tagozatának vezetője, frakcióvezetőhelyettese. Farkas Gergely azt mondta, hogy
nagyon sok szó esik az oktatást érintő problémákról, hallatják hangjukat a pedagógusok,
a szülők, csak éppen a legérintettebbek, a diákok véleménye nem ismert, ezért indította el
a Jobbik a Hallasd a hangod! – Hangozzon el
a Te véleményed is az Országgyűlésben! elnevezésű kampányát.
– Szeretnénk bevonni a köznevelési rendszerrel kapcsolatos vitába a fiatalokat – húzta
alá mondván, hogy ma Magyarországon 1,3
millió fiatal tanul, tehát széles társadalmi rétegről van szó. Sokan közülük passzívak, velük is tudatni szeretnék, hogy van lehetőség,
van értelme véleményt nyilvánítani. A párt
legalább százezer szórólapot készít, aktivistái
több száz települést keresnek fel május közepéig, és létrehoztak egy internetes fórumot is.

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Itt már kaptak visszajelzéseket, ezek szerint a
legnagyobb gond, hogy sok a tananyag, rengeteg a tanóra, rossz minőségűek a tankönyvek, túlterheltek a tanárok – sorolta Farkas
Gergely. Horváth Zoltán, a Jobbik helyi elnöke

azt mondta, soraikban kifejezetten sok a fiatal,
de szeretnék ők is létrehozni az ifjúsági tagozatot. Emellett Pakson is gyűjtik a diákok oktatást és annak körülményeit érintő véleményét,
kritikai észrevételeit.
-vt-

Az építményadó
megemelését kifogásolták
Ez év januárjától kétszeresére
emelkedett Pakson a vállalkozások építményadója. Ennek kapcsán vállalkozók egy csoportja
levelet juttatott el a város címzetes főjegyzőjéhez, amelyben
az adónem ilyen mértékű emelését kifogásolják, illetve azt szeretnék elérni, hogy ne essenek az
atomerőművel azonos elbírálás
alá. Mint kiderült, nyitott kapukat döngetnek, hiszen jelenleg is
folynak a tárgyalások ez ügyben.
Tavaly év végén döntött úgy a város képviselő-testülete, hogy idén
januártól a vállalkozások építményadóját a törvény által megengedett legmagasabb, 3,6 százalékra emelik. Az adóemeléstől,
ami elsősorban az atomerőművet érinti, a város jelentős többletbevételt remél – tájékoztatott novemberben a város jegyzője.

Ezzel kapcsolatban vállalkozók egy csoportja felkereste dr.
Blazsek Balázst. A Paksi Hírnök
szerkesztőségébe eljuttatott levelükben azt írják: a változtatás
mértéke olyan nagy, amely veszélyezteti a kisvállalkozások működését. Ahogy fogalmaznak, az
atomerőművet nem lehet egy kalap alá venni más vállalkozásokkal, mindenképpen külön egyezségre van szükség, hogy a többi vállalkozót a duplájára növelt
építményadó ne lehetetlenítse el.
Mint azt dr. Blazsek Balázs elmondta: tavaly egy jogszabálymódosulás nyomán rendkívül
rövid idő alatt kellett megalkotni és elfogadni a helyi adórendeletet. A határidő szorítása miatt nem volt lehetőség hatásvizsgálatok elvégzésére, ugyanakkor
tartottak attól, hogy a további rezsicsökkentés nyomán olyan je-

lentős iparűzésiadó-kieséssel
számolhatnak, ami a város működését nagyban megnehezíti.
Ezért döntött gyorsan a képviselő-testület az adó megemeléséről.
Mindeközben a város vezetése
tárgyalásokat folytat az atomerőművel – ha létrejön a megállapodás, akár már tavasszal újragondolhatja a képviselő-testület az
adó mértékét.
A másik, amiért szót emeltek a
cégvezetők, hogy az építményadó
kivetése során jelentős egyenlőtlenségek alakultak ki. Előfordul
– jellemzően régebbi ingatlanok
esetében –, hogy egyes cégtulajdonosok nem a valós forgalmi értéket tüntetik fel adóbevallásukban, ezért a tisztességesen adózók versenyhátrányba kerülnek.
Ezt elkerülendő szorgalmaznák,
hogy váljon nyilvánossá, melyik
vállalkozás milyen forgalmi érté-

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

ken vallja be a tulajdonában lévő
adótárgyakat.
A főjegyző egyetért azzal, hogy
ezen adatok elérhetőek legyenek,
és ezáltal láthatóvá váljon, ki próbál ily módon versenyelőnyhöz
jutni, ugyanakkor hangsúlyozta: az adótitokra és a személyes
adatok védelmére vonatkozó jogszabályokat figyelembe kell venni. Ahogy azt elmondta: meg kell
vizsgálni a kérdést, hiszen csak
kellő megfontolás, és a jogszabályok pontos értelmezése után
lehet ilyen nyilvános közzétételt
végrehajtani.
Dávid Ildikó
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MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

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

Atomerőmű

Szemmel látható fejlődést hoz
a térségnek az erőmű alapítványának
támogatása
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
által létrehozott, a Miniszterelnökség által támogatott Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítvány kuratóriuma március 30-án,
Solton tartott soron következő
ülésén elfogadta idei költségvetési és kommunikációs tervét és
a 2015 végén lezárt monitoringjelentését. Utóbbi szerint az alapítástól, 2011-től 2014-ig 169 pályázatot támogatott az alapítvány,

ezek többsége lezárult a múlt év
végére. A függőben lévő projektek zömmel az Európai Unió által is támogatott fejlesztések, elszámolásuk ezért hosszadalmas.
A kuratórium a működési költségek tételes átvizsgálása alapján
javasolt reális költségcsökkentő
intézkedéseket tudomásul vette,
illetve jóváhagyta. Ezekkel – például az elektronikus ügyintézésre való áttéréssel, feladatátvál-

Behelyezték az első fűtőelemköteget és ezzel megkezdődött
a közép-oroszországi novovoronyezsi atomerőmű hatodik blokkjának
fizikai indítása. A majdani Paks II. számára is referenciaként szolgáló blokktípus az első vver-1200-as nyomottvizes reaktor a világon. Az
új atomerőmű indítása több hónapos folyamat, amelynek végeztével a
reaktorblokk eléri az első kritikusságot és megkezdődik a próbaüzem,
írta meg az atomenergiainfo.hu.
A nukleáris energetikai szakportál emlékeztetett rá, hogy az új
novovoronyezsi blokkok építése 2008-ban, illetve 2009-ben kezdődött, a megrendelő a majdani üzemeltető, a Roszenergoatom, az
építkezés fővállalkozója – akárcsak Paks II. esetében – a NIAEPASZE-Atomenergoprom cég. Fotó: atomenergiainfo.hu
8 n Paksi Hírnök, 2016. április 8.

lalással – jelentős, a működési
költségek akár 15-20 százalékos
megtakarítása érhető el, mondta
Kováts Balázs szakértő.
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány hatodik esztendeje segíti a térség fejlesztését
a paksi atomerőmű körzetében
fekvő negyvenegy településen.
Az alapító MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2011-től 2014-ig
évente 500 millió forintot bocsá-

tott az alapítvány rendelkezésére, 2015-ben pedig a Miniszterelnökséghez benyújtott nyertes
pályázatán keresztül jutott 750
millió forintnyi forráshoz. Dr.
Kovács Antal, a kuratórium elnöke azt mondta, a sikeres pályázatok nyomán megvalósult fejlesztés a települések mindegyikén szemmel látható. Az ülésnek
otthont adó Solt az eredményesen pályázó települések egyike,
2011-től féltucatnyi célra kért és
kapott támogatást mintegy 100
millió forint értékben, mondta
Kalmár Pál polgármester.
A munkaszervezet által végzettekről Appelshoffer Regina számolt be a nyilvános ülésen. Elmondta, hogy az előző alkalom, azaz a 2015. novemberi
ülés óta mind a 86 nyertes pályázóval megkötötték a támogatási szerződéseket, a vonatkozó
beszerzéseket és beruházásokat az érintett önkormányzatok
megkezdték, és 12 hónapon belül be kell fejezniük.
-vt-

Megvalósítható az erőmű és Szekszárd
közé tervezett távhővezeték
A jogi és gazdasági kérdésekre is
kiterjedő, részletes megvalósíthatósági tanulmány még nem készült, de műszaki akadálya nincs
annak, hogy csővezeték épüljön
Paks és Szekszárd között, s annak segítségével biztosítsanak a
megyeszékhelyen mostaninál olcsóbb távfűtést. Ennek a vezetéknek a kiépítésére a kormányfő tett ígéretet február 23-i szekszárdi látogatásakor. A rendszer
létrehozása az ott elhangzottak
szerint 10 milliárd forintba kerülne, s még Paks II. elkészülte előtt
megépülhetne.
Pekárik Géza, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. műszaki igazgatója a fejlesztés műszaki hátteréről elmondta, hogy száraz, telített gőzös turbinákat használnak,
az itt kiépített „megcsapolásokon
veszik el” a megfelelő paraméterű
gőzt, hogy az erőművi fűtést és a
paksi városi távfűtést biztosítsák.
Tévhit tehát, hogy hulladékhőt
használnak a lakótelep fűtésére,
azaz, ha nagyobb a hőigény, kevesebb villamos energiát tudnak
termelni a blokkok.
Az üzemidő-hosszabbítás kapcsán tervbe vették a paksi fűtési
rendszer felújítását, amihez már

koncepció is készült, a szekszárdi
rendszer kiépítése miatt ezt azonban újra kell gondolni és át kell
ütemezni. Az igazgató arra is kitért, hogy természetesen nem a
paksi az egyetlen olyan atomerőmű, amelyik a villamosenergia-termelés mellett távhőszolgáltatásban is szerepet játszik. A
Finnországban, Fennoviomában
épülő új erőművi blokkal tervezik
megoldani Helsinki fűtését, pedig
a telephely és a város közötti távolság 80 km.
A Paksot ellátó rendszerre visszatérve Pekárik Géza kifejtette, hogy
ez 30-40 megawatt hőteljesítmény
kiadására alkalmas. Ennyire
azonban nincs szükség, különösen a panelprogram óta, hiszen a
lakások energetikai paramétereit
javító felújítások miatt körülbelül
felére csökkent a hőigény. A Paksnak biztosított körülbelül 15 megawattnyi hő előállítása 4-5 megawattal csökkenti a megtermelt
villamos energia mennyiségét.
Az, hogy ennek milyen gazdasági hatása van, a piaci kondícióktól függ.
Pekárik Géza úgy tájékoztatott,
hogy a miniszterelnöki bejelentés
után Ács Rezsőtől, Szekszárd pol-

gármesterétől egy megvalósíthatósági tanulmány készítésére érkezett felkérés az atomerőműhöz.
A munka elkezdődött. A műszaki igazgató szerint ennek a tanulmánynak legkevesebb három fejezete kell, hogy legyen: az
egyiknek a jogi kérdéseket kell
tisztáznia, hiszen az atomerőmű
és a szekszárdi fűtőmű között,
ami nagy valószínűséggel a fogadóegység lesz, különböző tulajdonú földterületet érint majd a vezeték. A másik szakasz a műszaki
megoldást taglalja, s ezekre épülve
kell elkészülnie a harmadik, gazdasági kérdéseket magában foglaló passzusnak.
A szakember szerint műszakilag
megoldható és megtérülő beruházás a megyeszékhely távhővel
való ellátása. Azt mondta, az interneten elérhető források szerint
50 megawattos beépített teljesítménnyel bír a szekszárdi fűtőmű,
tehát nagyjából háromszorosa a
paksinak. Föld alatti csőrendszer
kiépítését tartják a legmegfelelőbbnek, mert az nem rombolja
a környezetet, illetéktelenek számára nem hozzáférhető, megfelelő diagnosztikai eszközökkel
karbantartható. – Magasnyomá-

sú forró vízzel gondoljuk kivitelezhetőnek az ellátást – részletezte az igazgató. Kitért arra is, hogy
a II-es blokkon van egy szupercsúcs hőcserélő, amit úgy méreteztek, hogyha Szibériában épült
volna meg az atomerőmű, akkor
is megfelelő fűtést tudna biztosítani: 160-170 fokos meleg vizet
tud előállítani. Ahhoz, hogy ezt
30 km-es távolságra eljuttassák,
szükség lesz egy nyomásfokozó állomás építésére, illetve a redundancia biztosítása érdekében
egy másik szupercsúcs hőcserélőre, részletezte a szakember hozzátéve, hogy meg kell tervezni azt
is, melyik blokk melyik rendszert
látja el, illetve melyik szolgál majd
tartalékként.
Azt, hogy milyen hődíjat kell
majd Szekszárdnak fizetnie, a beruházás költségeinek ismeretében
lehet megbecsülni. A paksi távfűtés esetében az 50/2011 számú
NFM-rendelet alapján az értékesítési hődíjat 929 forint/gigajouleban határozták meg, amelyen kívül teljesítménydíjat kell még fizetni. Mivel a nagyobb távolság
gyengíti a hatékonyságot, Szekszárd esetében magasabb hődíjjal
kell számolni.
-vida-
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Vetélkedőkön
jeleskedtek
Paksról és a környező településekről érkezett csapatok, összesen
tíz formáció mérte össze tudását,
ügyességét a paksi katasztrófavédelmi kirendeltségen lezajlott katasztrófavédelmi ifjúsági versenyen. Az általános iskolások kategóriájában első lett a Paksi Deák
Ferenc Általános Iskola World
Saves elnevezésű csapata, a középiskolásoknál pedig a paksi Balogh Antal Katolikus Általános
Iskola és Gimnázium formációja
végzett az élen. A verseny felmenő
rendszerű, így az első helyezettek
a megyei fordulón ismét küzdhetnek az elsőségért, ott dől el, hogy
ki képviseli majd Tolna megyét az
országos döntőben.
Két kategóriában is ESZI-s diák
végzett első helyen a Tolna megyei Középiskolások Közlekedésbiztonsági Kupáján, amit
Szekszárdon rendeztek. A kerékpáros kategóriában Keresztes
Péter István, a személyautós kategóriában pedig Brozsek Dániel zárta az élen a tudáspróbát. A
paksi Energetikai Szakközépiskola és Kollégium két diákja április 12. és 14. között az országos megmérettetésen bizonyíthatja ismét tudását, olvasható a
police.hu honlapon.

Kékhírek
Lopással és közokirat-hamisítással vádolják azt a 19 éves paksi fiatalembert, aki a gyanú szerint egy
házibuliban elemelt egy táskát,
benne készpénzzel és személyes
iratokkal. Akkor bukott le, amikor pár nap múlva a lopott diákigazolvánnyal felszállt a helyi járatra. A rendőrök előállították a
férfit, aki beismerő vallomás tett,
írta meg a rendőrség honlapja. A
Paksi Rendőrkapitányság a nyomozást befejezte, az ügy iratait a
napokban vádemelési javaslattal
az illetékes ügyészségnek átadta.
A lopás vétségnek minősül, a közokirat-hamisítást azonban bűntettként kezelik.
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A hosszú élet titka az egészséges
életmód és a jó társaság
Kramarik Lajost köszöntötte 95.
születésnapján a város nevében
Szabó Péter alpolgármester és S.
Szabó Gabriella kommunikációs referens. Az Életfa Idősek Otthonába érkeztek, ugyanis az ünnepelt és felesége néhány hónapja ott él. Lajos bácsi 1921. április
5-én született Újpesten. Katonaként került Paksra 1944-ben, itt
ismerte meg párját, Manci nénit.
Laktak az Árok utcában, a Villany
utcában, végül pedig a Vásár utcában volt házuk. Lajos bácsi szobafestőként, később az egykori paksi konzervgyár tűzvédelmi előadójaként dolgozott, s ez volt a
munkája Tengelicen is, az ottani
állami gazdaságból vonult nyugállományba. Három gyermekük született, Mária, Géza és Lajos, közülük a fiúknak is áprilisban van a születésnapjuk, Mária
a kivétel, ő decemberi. S ha már
itt tartunk, Lajos bácsi és Marika néni házassági évfordulója is
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a szeszélyes hónapban van, 28án lesz 72 esztendeje annak, hogy
összekötötték életüket, sőt felesége is áprilisi születésű. Lajos bácsi
szenvedélyesen szeretett horgászni, még nyolcvanas éveinek közepén is felült kismotorjára, hogy
pecázni menjen. Emellett önkéntes tűzoltó volt, amit igen kedvelt,
ahogy fogalmazott: világ életében szeretett segíteni az embereknek, a tűzoltók pedig ezt csinálják. Elmondta, hogy ha tüzet jelzett a konzervgyári duda, máris

siettek ellátni a szolgálatot, s azt
is, hogy abban az időben bizony
ők még kézi szivattyúval dolgoztak. Több tűzeset emléke él élénken az emlékezetében, például
egy Kossuth Lajos utcai háztűz,
amivel még a zuhogó eső ellenére sem igen boldogultak. Jó csapat
volt az övék, nagy szeretettel emlékszik összejöveteleikre, s országos versenyt is nyertek egy ízben
Makón. Lajos bácsi párja elmondta, hogy nagyon jól érzik magukat
az otthonban, ahol egész nap körülveszik őket gondoskodással és
mindenki kedves hozzájuk. Az
ünnepeltet sokan faggatták már
a hosszú élet titkáról, szerinte az
egészséges életmódnak köszönheti magas életkorát, és annak,
hogy mindig jó társaságban volt.
A legszebb dolog, ami eddigi életében történt, a házasságkötése
és gyermekei születése volt, akik
mellett öt unokájuk és tíz dédunokájuk van.
-gyöngy-

Két sztárborász volt a vendég
A Prelátus kúriában tartotta öszszejövetelét az Új Borbarát Klub
a Gastroblues Fesztivál csapatával
közösen. A különleges borbemutatót és a kiváló vacsorát a „boogie
woogie magyarországi nagykövete”, Dániel Balázs remek koncertjével is megfejelték.
Pakson rendszeresen előfordul, hogy az ország legjobb borászai egymásnak adják a kilincset, az viszont ritkaságszámba megy, hogy Balatonboglár és
Szekszárd egy-egy meghatározó
termelője egy időben, egy helyszínen mutassa be legjobb borait. Az
Új Borbarát Klub egy ilyen koprodukcióval készült, s egy estére hívta meg Légli Ottót és Eszterbauer
Jánost. A klub egyik szervezője,
Gárdai György felhívta a figyelmet arra, hogy Légli Ottót a Magyar Hegyközségek Nemzeti Tanácsa elnökévé választotta. Neki

ezért, Eszterbauer Jánosnak pedig
a siófoki Omega-koncerten való
vendégszerepléséhez gratulált. A
szekszárdi borász ott basszusgitárosként mutatkozott be, Pakson
viszont boraival: a 2015-ös Öröm
Rozéval, a 2014-es Sógor Kadarkával, valamint 2012-ből egy
Tüke Bikavérrel és a Tivald Cabernet Sauvignon borral.
Az 1989-ben alapított Légli-szőlőbirtok mára 33 hektárnyi szőlőültetvénnyel rendelkezik. Az itt termett szőlőből készült kiváló borok közül néggyel a tarsolyában
érkezett Paksra a birtok alapítója. Az ételeket a Dunakömlődi Halászcsárda mesterszakácsai,
Krausz Mónika és Rubi Ágnes
készítették, tudtuk meg Gárdai
Györgytől. Azt is elmondta, hogy
vendégük volt Esztergom polgármestere, Romanek Etelka, aki a
leginkább „bluesértő” polgármes-

ter ma Magyarországon. A találkozón szintén részt vevő Süli János polgármesterrel a települések közti kapcsolat folytatásában
állapodtak meg, aminek következő lépése egy látogatás lesz paksi részről a Duna-kanyarban fekvő városban, majd az esztergomiak viszontlátogatása következik.
Romanek Etelka, aki meghívást
kapott a Gastroblues Fesztivál főzőversenyének zsűrijébe, azt ígérte, városa csapatot is indít.
Gárdai György arról is beszámolt, hogy harmadízben vesznek részt az Európai Blues
Unió seregszemléjén. Ezt idén
Toszkánában tartják, ahova kilencfős delegációval megy a paksi fesztivál. Idén is visznek zenekart, mégpedig a Mojo Workings
nevű formációt, amelynek Horváth János személyében paksi illetőségű gitárosa van.
-vida-

Így védekezhet a betörők ellen
Igaz a hír, ami futótűzként terjedt el a városban: több házba betörtek. Kuti István, a Paksi Rendőrkapitányság vezetőjének tájékoztatása szerint az
elmúlt hetekben hét, több szempontból is hasonlóságot mutató
eset történt Pakson, jellemzően
szürkületkor, sötétedéskor, amikor a tulajdonosok nem voltak
otthon. Az elkövetők a hátsó ablakon, az erkélyen keresztül jutottak be a házakba, amelyek
több irányból megközelíthető utcákban állnak. Jobbára aranyat, készpénzt, szerszámgépeket vittek magukkal, a kárérték
a néhány tízezer forinttól a több
millió forintig terjed. A betöréssorozat ügyében nyomozó Pak-

si Rendőrkapitányság arra kéri
a lakosságot, hogy a lakóingatlanokat lássák el vagyonvédelmi eszközökkel, kamerával, riasztóval. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a leghatékonyabb
még mindig az egymásra figyelés, tehát ha valaki úgy ítéli meg,
hogy utcájában, háza környékén
idegen járművet, gyanúsan viselkedő személyeket lát, értesítse a Paksi Rendőrkapitányságot
a 112-es vagy a 107-es segélyhívószámon, illetve a 75/510-640es telefonszámon.
Ahogy arra a rendőrség honlapja felhívja a figyelmet, a tapasztalatok szerint a lakásbetörések többségét az ajtók, ablakok felfeszítésével követik el a

nap bármely időszakában. Betörés szempontjából az a legveszélyeztetettebb, aki mindennap ugyanabban az időben távozik otthonából és ugyanakkor
tér haza, ráadásul napközben
nem tartózkodik senki a lakásban. A legelterjedtebb elkövetési módszer a hengerzártörés, illetve a nyílászárók kifeszítése.
A betörést egyrészt mechanikai eszközökkel akadályozhatjuk meg: a hengerzártörés ellen ajánlott a zárvédő pajzsok, a
megerősített veretek alkalmazása, amelyek megvédik a zártestet
attól, hogy az elkövető hozzáférjen. A védekezés másik módja a
korszerű zárszerkezet, például a
hevederzár felszereltetése a nyí-

lászárókra, illetve hatékony mechanikai védelem a rács. Fontos,
hogy a hátsó ajtók, garázsajtók
is kellő védelemmel legyenek ellátva. Javasolt az ablaküvegre
betörésgátló fóliát ragasztani. A
nyitva vagy bukóra hagyott ablak vonzza a betörőket, mielőtt
valaki elmegy otthonról, azokat
minden esetben zárja be.
A biztonság elektronikus riasztó- és jelzőrendszerekkel fokozható. Lehetőleg ne tároljon otthon senki a szükségesnél nagyobb értéket, készpénzt.
Amennyiben mégis így tesz, tegye jól rögzített, biztonsági, illetve számzárral ellátott lemezszekrénybe.
Kohl Gyöngyi

Figyeljünk a két keréken haladókra!
Szinte eseménytelenül telt a húsvét a paksi régióban a közlekedési rendőrök számára, mindössze három baleset miatt riasztották őket. Az egyik karambol
az Építők útján autó és elektromos motorkerékpár között történt, az elsődleges információk
szerint az előbbi hibájából.
– A motorosoknak, kerékpárosoknak, segéd-motorkerékpárosoknak vissza kell szokniuk a
forgalomba – fogalmazott Herman Gábor közlekedésrendészeti osztályvezető. Hozzátette:
feltétlenül oda kell figyelni, hogy
a gumik tapadása ebben az időjárásban még nem tökéletes, az
aszfalt nem melegedett fel kellőképp. Herman Gábor felhívta
a figyelmet arra, hogy minden
közlekedőnek fel kell készülnie
arra, hogy tavasszal egyre több
két keréken haladó jármű vesz
részt a forgalomban.
– Soha ne rutinból közlekedjenek! – ezt már Péter Gyula,
a Paksi Autó- és Motorsport
Egyesület gyorsasági szakágvezetője mondta azon a Paksi Kapitányságon tartott öszszejövetelen, amelyet a Városi
Baleset-megelőzési Bizottság
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szervezett. Hozzáfűzte: a jármű műszaki átvizsgálását követően a megfelelő védőruházat
kiválasztása is már-már kötelező. A KRESZ ugyan csak a bukósisak használatát írja elő, de
a jó bőrruha, csizma és kesztyű
mellett a gerincvédő használata
is ajánlott.

A kerékpárosok első alkalommal képviseltették magukat a fórumon. A januárban alakult Magyar Kerékpárosklub Paks–Szekszárd Területi Szervezetének
titkára, Vöröss Endre is a biztonságos közlekedésre hívta fel a figyelmet. – Az előkészületek során a biciklisek nézzék át a féke-

ket, a lámpákat, a fényvisszaverő
eszközök meglétét, de ugyanilyen
fontos a guminyomás ellenőrzése
is – mondta el a titkár, hozzátéve:
ha van kijelölt kerékpárút, akkor
azt használják, és a kereszteződéseket megfelelő körültekintéssel
közelítsék meg a bicajosok.
Faller Gábor
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Új arcok a rendelőintézetben

Egy év után ismét van bőrgyógyászati szakrendelés a Paksi Gyógyászati Központban,
március 1-jétől, a rendelkezésre álló órakeret mintegy kétharmadában dr. Varga Tamás fogadja a betegeket. A több évig
szünetelt belgyógyászaton pedig 2015 áprilisa óta teljes állásban fogadja a pácienseket dr.
Hoffmann Erzsébet.
Éppen egy esztendeje annak,
hogy dr. Hoffmann Erzsébet belgyógyász főorvos megkezdte rendelését a Paksi Gyógyászati Központban. Mondhatjuk, hogy hazajött, hiszen Pakson látta meg a
napvilágot szülei negyedik gyermekeként. Édesanyja varrónő,
édesapja pedig bognár volt, ám ő
teljesen más irányban tanult tovább: idősebbik nővére példáját
követve az egészségügyi pályát
választotta. A szekszárdi egészségügyi szakközépiskolában végzett tanulmányai során erősödött
meg benne az elhatározás, hogy
orvos lesz. Sikeresen felvételizett
Pécsre, ám mivel előfelvételis volt,
egy évet nővérként dolgozott a
szekszárdi kórház IV. belgyógyászatán, ami akkoriban százágyas osztály volt. Az egyetem
után oda tért vissza, s a belgyógyász mellett onkológus szakvizsgát is tett. Huszonnyolc évet dolgozott a megyei kórházban, először a IV. belgyógyászaton, majd
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annak átszervezése után az onkológiai osztályon. Mivel a doktornő nagyon fontosnak tartja, hogy
legyen elegendő idő a páciensekre, s igazi terepe a belgyógyászat
egésze, nem habozott, amikor dr.
Bodnár Imre főigazgató teljes állást kínál neki a paksi intézményben. Mint mondja, itt kiváló körülmények között tudja fogadni
a pácienseket, akiket húszperces
idősávokban jegyeznek elő. Így
van lehetősége alaposan kikérdezni panaszaikról, ha kell, megnyugtatni, biztatni őket, és jó orvos-beteg kapcsolatot kialakítani, ami egytől egyig a betegek
gyógyulását szolgálja, s ez számára a legfontosabb. A doktornő pajzsmirigybetegekkel, tablettás cukorbetegekkel, magas
vérnyomással küzdő páciensekkel foglalkozik a szakrendelésen,
emellett az inkontinenciapelenka felírásához szükséges kivizsgálás és javaslat is feladata, ahogy
a gyógyszerengedélyek kiadása,
meghosszabbítása, illetve műtétek előtti vagy egyéb okból szükséges belgyógyászati kivizsgálást
végez. A doktornő szabadidejét
olvasással tölti a legszívesebben,
kedveli a kalandregényeket, illetve az ezoterikus könyvek és az alternatív gyógyászati témájúak is a
kedvencei között vannak. Szekszárdon lakik 17 esztendős lányával, aki már a pályaválasztáson
gondolkodik.

A belgyógyászati szakrendelés
beutalóköteles, a rendelési idő a
gyógyászati központ honlapján
olvasható.
– Kizárólag a páciensre fókuszálok attól a pillanattól fogva, hogy
belép az ajtón – mondja dr. Varga Tamás bőrgyógyász szakorvos, aki egy hónapja rendel a
Paksi Gyógyászati Központban.
Ahogy fogalmaz, nagyon kellemes csalódás volt számára Paks.
Egyrészt, mert a hasonló fenntartású egészségügyi intézmények
sorában országosan párját ritkító
itt a környezet és a felszereltség,
másrészt mert kiválóak a kollégák és a páciensek hozzáállása is.
Mint az orvos kifejtette, hiába áll
rendelkezésre képzett és gyakorlott szakorvos, jól felszerelt rendelő, s hiába van pontos diagnózis, illetve megfelelő gyógyír, ha a
beteg nem teszi meg a javasolt lépéseket a gyógyulás útján. A paksi szakrendelésen hozzá fordulók
hallgatnak rá. Kiemeli: furcsa, de
tapasztalata szerint sajnos nem
mindenhol van így. Varga doktor
Pécsen végezte az orvosi egyetemet, majd a veszprémi megyei
kórházban indult szakmai pályafutása. Dolgozott a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházban, illetve több járási egészségügyi központban, ahol
jellemzően heti egy-egy nap a
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rendelési idő a bőrgyógyászatban. Néhány hónapja felszabadult rendelési kapacitására keresett lehetőséget, és talált rá a paksi
központra, mellette Tamásiban és
Barcson rendel. Pécsen él feleségével és hatesztendős kislányukkal, onnan jár Paksra dolgozni:
hétfőn és kedden 9-től 16 óráig,
pénteken 9-től 14 óráig fogadja
a pácienseket. A szakrendelésre
nem kell beutaló, viszont előjegyzés igen, aminek előnye, hogy így
tervezhető a betegforgalom, nem
kell órákat várnia a betegeknek,
az orvosnak pedig van elég ideje
foglalkozni velük. Meglátása szerint Pakson nem történhet meg,
hogy idővel romlik majd az ellátás színvonala, mert az orvoslástól kezdve az anyagbeszerzésen át
a takarításig minden terület magas szinten szabályozott. Ez a biztosíték arra, hogy évek múltán is
így fog kinézni és működni ez az
intézmény, mint most, vagy még
jobban – zárta gondolatait az orvos, aki nemcsak munkája révén
utazik sokat, a hazai és külföldi
tájak felfedezése a legkedveltebb
szabadidős elfoglaltsága. Különösen a magyarországi gyógyfürdők vonzóak számára, van is már
jó néhány kedvenc helye a családnak. Következő úti célnak pedig a
paksit javasolta nekik.
-gyöngy-

Itt a beiratkozás ideje
Képünk illusztráció. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

A 2016/17-es tanévre vonatkozó általános iskolai beíratás április 14-én és 15-én 8 és 19 óra között lesz. A jogszabály szerint a
tankötelessé váló, azaz a 2010.
augusztus 31-ig született gyermeket köteles beíratni a szülő a
lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes
vagy a választott iskola első évfolyamára. Ez alól abban az esetben van mentesség, ha a gyermek
még nem érte el az iskolakezdéshez szükséges fejlettséget, így további egy évig óvodában marad.
Arról, hogy melyik iskolában
hány első osztály indul, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Paksi Tankerületében döntenek a beíratottak számának ismeretében, a beíratás lezárulását
követően. A gyermekek felvételéről, illetve az elutasításról az iskola igazgatója dönt, melyről a szülők írásban kapnak értesítést április 29-ig. Amennyiben valaki
nem a körzetes iskolába szeretné beíratni gyermekét, csak a választott intézményben kell megjelennie, ahol várólistára kerül. Mivel az oktatási intézmény köteles
felvenni a körzetében lakó minden gyermeket, a várólistás igényeket csak akkor tudja teljesíteni, ha ezt követően van még szabad helye. A felvétel elutasítása
esetén a szülő érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be
a kézhezvételtől számított tizenöt
napon belül az iskola igazgatójához. A fellebbezést másodfokon
a fenntartó bírálja el. Amennyiben a gyermek tankötelezettsé-

gét külföldön teljesíti, ezt be kell
jelenteni a területileg illetékes járási hivatalban – tájékoztatott Péterné Iker Ivett, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Paksi
Tankerületének igazgatója.
A beíratáshoz szükség lesz a gyermek nevére kiállított lakcímkártyára, az iskolai fejlettséget igazoló szakvéleményre, amit az óvoda
vagy a szakértői bizottság ad ki,
valamint a szülői felügyeleti jog
gyakorlásáról tett nyilatkozatra.
A szülői felügyeleti jog gyakorlásáról tett nyilatkozathoz szükséges adatlap megtalálható az óvodákban, az általános iskolákban,
illetve a Paksi Tankerületben. Az
általános iskolai körzeteket a Tolna Megyei Kormányhivatal meghatározta és közzétette honlapján, de erről is tájékozódhatnak
az érintettek az óvodákban, általános iskolákban és a Paksi Tankerületben. Az általános iskolai

beíratással kapcsolatos további információt az iskolák igazgatóitól
vagy a tankerület munkatársaitól
lehet kérni.
Kohl Gyöngyi
Április 26-án és 27-én lesz az
óvodai beíratás a 2016/2017es nevelési évre Pakson, mindkét napon 7.30 és 17 óra között. A beíratásra vinni kell a
gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját,
tajkártyáját, valamint a szülő
személyi igazolványára és lakcímkártyájára is szükség lesz.
A beíratás a székhelyóvodákban történik, a Paksi Napsugár
Óvoda esetében a Vörösmarty utca 9-11., a Paksi Benedek
Elek Óvoda esetében pedig az
Ifjúság útja 1/b alatt.
További részletek: benedekelekovi.paks.hu és napsugarovi.paks.hu.

A Dunakömlődön működő, egyesületi fenntartású Aranyhal
Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
is várja a gyerekeket. Az óvoda jelenleg egy csoporttal működik,
ahova legfeljebb 24 gyermek járhat, róluk két képzett óvodapedagógus és egy dajka gondoskodik. A Waldorf-pedagógia az élet
első hét évében a legfontosabbnak azt tartja, hogy szabályos, ritmusos keretben engedjünk teret a gyermek két, erre az időszakra
jellemző alapvető tanulási folyamatának: a szabad játéknak és az
utánzásnak, olvasható az Óvodába-iskolába beíratás 2016 című
tájékoztató füzetben. Az iskolában 2016 szeptemberétől egy első
és egy második osztály diákjai tanulhatnak a Waldorf-pedagógia
élményalapú, az örömteli tanulást, az elmélyült tudás megszerzését célul tűző módszertanával. A gyerekek első osztálytól kezdve idegen nyelvet is tanulnak. Az iskolába és az óvodába is lehet
még jelentkezni, az ehhez szükséges nyomtatványok és további
infomáció a www.waldorfpaks.hu oldalon található.

A Segítők
Házában
húsvétoltak
A nagycsaládosokat várták húsvéti programra a Segítők Házába. A Tolnai úti létesítményt
2011-ben hozta létre többedmagával a tavaly Segítő Kéz
Díjjal elismert Molnár Imréné Ancika. Az eseményt rajz- és
tojásfestőverseny, valamint számos vetélkedő színesítette, a ceremóniamester Buci bohóc volt.
– A lángosozás után kezdődtek
a kézműves foglalkozások, majd
spenót és bundás kenyér volt az
ebéd. A mesejátékokat követően
eredményt hirdettünk, és a húsvéti ünnepkörről beszélgettünk
kicsikkel, nagyokkal – mondta el a főszervező. A felnőtteket
adományokkal is várták: ruhák
és cipők közül válogathattak.
-efgé-

Pakson
üléseztek
a révészek
Pakson ülésezett a Révhajósok
Országos Szövetsége, a téma az
idei pályázati lehetőségek és a
társaság gazdasági háttere volt.
– A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól idén 300 millió forintot kapott a szervezet. Ebből Mohács 30 milliót, Dunafalva 12 milliót kap fejlesztésre,
a fennmaradó összegre pedig a
többi tag pályázhat. Három minisztérium bírálja majd el a beadványokat és dönt a támogatások mértékéről – fogalmazott
Kiszl Károly elnök.
A Révhajósok Országos Szövetsége 1996-ban alakult meg, jelenleg 57 üzemelő átkelőhely a
tagja. Az összejövetelen tagdíj
bevezetéséről is döntöttek, melyet mindenki egyenlő mértékben vállalt. A révhajósok a tervek szerint legközelebb év végén találkoznak, valamely Tisza-,
Bodrog- vagy Szamos-menti településen.
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Egész hónapban tart
a művészeti fesztivál
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Elkezdődött, és április végéig tart
az idei Paksi Művészeti Fesztivál.
Tell Edit, a Csengey Dénes Kulturális Központ szakmai igazgatója elmondta, hogy a kultúra és
a művészet teszi elviselhetővé az
életet, talán azoknak is, akik nem
tudnak róla. Az ember nem csupán a természet által alkotott világban, hanem egy önmaga által
teremtett, épített és szellemi világban éli az életét, ahol a kultúrának, a művészeteknek igen fontos szerepe, szimbolikus jelentése
van. Minden kulturális szakember, minden kulturális térben élő
és alkotó ember megragadja a lehetőségeket, hogy üzeneteket fo-

galmazzon meg a környezete és a
világ számára.
– A művészeti fesztivál üzenet a
városlakóknak: alkotó, „játszó”,
tudományos szakemberek mutatják be a világhoz való viszonyukat a színpadon, az előadásokon, a képzőművészeti tárlatokon, a komoly- és könnyűzenei
koncerteken. Olyan életteret biztosít négy héten keresztül, ahol
kapaszkodókat találhat minden
korosztály a hétköznapi életének
új értelmezéséhez, vagy „csupán” a minőségi szórakozáshoz –
fogalmazott az igazgató. A fesztivál első hetén az andragógiának
a közgyűjtemények világában

Március utolsó hetében tartott közgyűlést a Tolnatáji Közkincs
Egyesület, ahol tisztújításra került sor. Bodó Katalin elnök ötéves megbizatása után hivatalosan nem folytatja a munkáját,
de mint azt az egyesület ülésén elmondta, továbbra is támogatja
a közösség kezdeményezéseit, segíti feladatait örökös tiszteletbeli tagként. Az egyesület székhelyéről is döntöttek: Pusztahencséről Paksra kerül.
Az egyesület elnökének Tell Editet, a Közművelődési Nonprofit Kft.
szakmai igazgatóját választották, titkára Szabó-Rausch Ildikó, a
Csengey Dénes Kulturális Központ szakmai munkatársa, az elnökség tagja a bölcskei Botosné Verba Ágnes lett.
A következő évek munkafeladatainak meghatározásáig kulturális
adatbázisok készülnek a járás szakembereinek közreműködésével.
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betöltött helyéről és szerepéről tartottak országos konferenciát és workshopot a képtárban,
ahol nagy érdeklődés mellett
múzeumi szakemberek, képzőművészek és programszervezők mondták el tapasztalataikat,
mutattak be jó gyakorlatokat a
felnőttek múzeumi, művészetimúzeumi képzéséről. Emellett a
Pesti Magyar Színház növendékeinek vizsgaelőadására és több
könyv bemutatójára is hívták az
érdeklődőket, akik ellátogathattak a Közkincs Szabadegyetem
soros előadására, a Heavy Brass
Guys Tuba Kvartett hangversenyére, a Szaggató zenekar estjére, Kosztándi Dezső festőművész tárlatának megnyitójára és a
Gébert-Ulbert Project klubkoncertjére is. Utóbbi nem egyszeri
alkalom volt, hanem egy új sorozat nyitánya. Ahogy arról Ulbert
Ferenc beszámolt, a G.U.P. élőzenei koncertklub kezdeményezés
célja a minőségi élőzene pártolása a hazai zenei élet kiemelkedő művészeinek bemutatásával.
Minden alkalomra más előadót
hívnak meg, a kísérő zenekar
mindig a Gébert-Ulbert Project.
Azt, hogy milyen rendszeresség-

gel lesznek ezek a klubkoncertek,
a közönség igényeihez igazítják,
de félévente mindenképpen szeretnék megrendezni. Az első esten lapzártánk után a pop-bluessoul találkozása lesz a palettán a
paksi kötődésű Hesz Ádámmal,
a különleges hangú soulénekes
Ferenczy Andrással és a hazai
bluesélet első számú előadójával,
Fekete Jenővel, előzenekarként
pedig a BN-trio feat. Szász Ágnes
formációt hívták meg.
Az eddigiekhez hasonlóan a fesztivál a folytatásban is pezsgőnek ígérkezik. Lesz többek között irodalmi és történelmi témájú előadás, színházi produkció,
rendhagyó tárlatvezetés, felolvasó-színházi est, biblioterápiás
műhelybeszélgetés, könyves vasárnap, elindul a képtár Művészet 18+ című sorozata. Ez utóbbi intézményt szintén egy új
program keretében munkahelyi közösségek ismerhetik meg, a
szennyvíztelepen pedig nyílt napot tartanak a Föld napja alkalmából. Mindemellett gálaműsort
ad a Tűzvirág Táncegyüttes, lesz
filmvetítés közönségtalálkozóval,
nyílt óra a paksi színjátszó körnél, író-olvasó találkozó, kakaóparti óvodásoknak, és sor kerül
a művészeti iskola balett-tagozatának gálájára is. A fesztivál rendezvényeinek többsége ingyenesen látogatható, amelyek nem,
azokat külön jelölték a programfüzetben, amit minden háztartásba eljuttattak.
A fesztivál gyökerei 2010-re
nyúlnak vissza, amikor első ízben rendezett művészeti hetet a
Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola. A rá következő esztendőben már a Csengey Dénes Kulturális Központtal közösen szervezték meg a programsorozatot.
A partnerek mellett a helyszínek száma is folyamatosan nőtt,
2013-ban négy, tavaly már nyolc,
idén pedig tíz intézményben várják a látogatókat.
Kohl Gy.

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Prantner Zoltán
Igen jó visszhangot váltott ki
szakmai körökben Az Iszlám Állam – Terrorizmus 2.0 című kötet, amelyet társszerzőként jegyez Prantner Zoltán. A kritikák
szerint magyar szerzők tollából
még nem született ehhez hasonló
elemzés. A könyv részletesen bemutatja a ma legrettegettebb terrorszervezet, az Iszlám Állam létrejöttét, haderejének fejlődését,
anyagi forrásait, stratégiáját és politikáját.
A 2013-ban MTA kutatói díjjal
kitüntetett Prantner Zoltánt ma
már hiába keresnénk az Energetikai Szakközépiskolában. A tanár úr új kihívásra, a továbblépés
lehetőségére vágyva némi szegedi
kitérő után Budapestre költözött.
A fővárosi létet még csak kóstolgatja. Azt mondja, lehet ebből
még többet kihozni, de a kutatásait hatékonyabban tudja végezni itt, hiszen minden együtt van:
kiváló könyvtárak, levéltárak, minisztériumok. Sőt, ha nem is jutott el kutatási területére, új munkájának köszönhetően, az „jött
házhoz”, a Bevándorlási és Állam-

polgársági Hivatal menekültügyi
osztályának munkatársaként sok
személyes tapasztalatra tesz szert.
A tanítással sem hagyott fel teljesen, óraadóként a Kodolányi János Főiskolán is dolgozik. Mindemellett tagja a Honvéd Vezérkar
kutatócsoportjának, amelynek
feladata elsősorban napjaink biztonságpolitikai
kérdéskörének
vizsgálata, különös tekintettel a
terrorizmusra. Ez nem kizárólag az arab térségre fókuszál, nem
úgy a legújabb könyv, amelynek
születésénél ő is bábáskodott. A
munkamegosztásról azt mondta, Speidl Bianka az Iszlám Állam ideológiájával, vallásmagyarázatával, Vogel Dávid a médiatevékenységével foglalkozott, míg
ő és Besenyő János ezredes azzal,
hogyan jött létre, kik a meghatározó szereplői, mi alapján definiálja magát államnak… Forrásként
az e témában kiadott könyvek, interneten megjelent hírek szolgáltak, amelyeket mindig igyekszik
jelentőségükhöz és valóságtartalmukhoz igazodva kezelni.
Zoltán azt mondja, ennek, az ön-

magát államnak definiáló terrorszervezetnek nem lehet létjogosultsága, olyan szélsőségesen értelmezi az iszlám hitet, hogy még
a muszlim államok többsége is elhatárolódik tőle. Létrejötte egyértelműen az amerikai megszállásra vezethető vissza, ezt követően
elemi erővel törtek fel az etnikai
és vallási ellentétek, ezt és a nacionalista érzelmeket nagyon jól
használta ki az akkor még Al-Kaida néven Irakban működő terrorszervezet. Mint mondta, az Iszlám Állam harcosainak harmada külföldi, a legtöbben angolok,
franciák, belgák. A terrorcselekményekre azért kerülhetett ezeken a helyeken sor, mert ott van
olyan közeg, ahova a terroristák
vissza tudtak térni, be tudtak olvadni és elő tudták készíteni azokat. Magyarországon ilyen nincs,
de nemcsak ezért nem tartja az
Iszlám Állam célpontjának hazánkat, hanem azért is, mert egy
ilyen akció legfontosabb eleme
a hírértéke. Az, hogy Magyarországot, mint lehetséges célpontot
megnevezték, nem fedi a valósá-

got, hazánkat mint területi határt
említették meg, mondta. Beszélt
a terrorszervezet médiatevékenységéről is rámutatva, hogy az Iszlám Állam folyamatosan generálja a híreket, s ha úgy tapasztalják,
hogy tompul a hatás, még megrázóbb hírekkel jelentkeznek.
– Nemcsak azért követnek el merényleteket, hogy életeket oltsanak ki, bizonyítsák akcióképességüket, rettegést keltsenek, hanem
azért is, hogy szítsák a szélsőjobboldali nézeteket, a diszkriminációt, mert így a második-harmadik generációs bevándorló arabok között könnyebben találnak
önkénteseket – vázolta Prantner
Zoltán, aki úgy gondolja, gazdasági oldalról kellene gyengíteni a
terrorszervezetet, azaz megszüntetni bevételi forrásait, illetve szárazföldi fegyveres csapást kellene rájuk mérni. Ám, mint figyelmeztet, vannak veszélyei annak
is, ha bekövetkezik az Iszlám Állam totális veresége. Félő, hogy a
több ezer európai önkéntes hazatérve hasonló borzalmas tetteket fog elkövetni. A bevándorlás,
mint kérdésünkre elmondta, nagyon nehéz ügy, mert a biztonsági kérdéseket és a humanitárius
szempontokat kell összehangolni. Tény, hogy a menekültek nem
akarnak Magyarországon letelepedni, legtöbbjük majdhogynem
azt sem tudta hazánkról, hogy létezik, és az is tény, hogy van kapcsolat a terrorizmus és a migráció
között.
Zoltán az ezt firtató kérdésre azt
mondja, nem nyomasztja, hogy
ilyen lehangoló témával foglalkozik. Ez is egy munka, mondja mosolyogva. Mégpedig mostanság egyre kelendőbb munka.
Éppen ottjártunkkor kapott felkérést egy másik kiadótól, hogy
írjon egy újabb könyvet az Iszlám Államról. Nem csoda hát,
ha munkáin kívül más egyébre nincs sok ideje. Ennek ellenére 3-4 hetente hazalátogat Paksra.
A legközelebbi ilyen alkalommal
nemcsak a családjával találkozik,
hanem olvasóközönségével is: április 16-án, a Csengey Dénes Kulturális Központban mutatja be Az
Iszlám Állam – Terrorizmus 2.0
című kötetet.
Vida Tünde
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Sport

Éles harc lesz a riói helyekért
Vészesen közeledik a kajak-kenu szakág első olimpiai válogatóversenye, az Atomerőmű SE versenyzői közül Boros Gergelynek
és Somorácz Tamásnak van reális
esélye, hogy megszerezze a Brazíliába szóló repülőjegyet. A két kajakos az év elején meleg vízi edzőtáborozáson vett részt, Boros hat
hétig a Dél-Afrikai Köztársaságban, Somorácz pedig először három hetet a spanyolországi Sevillában, majd Olaszországban,
Sabaudiában készült. Bedecs Ferencet, a kajak-kenu szakosztály
vezetőedzőjét a két versenyző felkészüléséről, esélyeiről, valamint
az utánpótlásról, és az év jelentősebb versenyeiről kérdeztük.
– Mit lehet tudni a két sportolóról,
hogy halad a felkészülésük?
– Télen mind a ketten javarészt
Pakson készültek, itthon végezték
az alapozó edzésmunkát. Amikor
elkezdődött a meleg vizes felkészülés, ahogy már évek óta, Boros
csatlakozott Hűvös Viktor edző
(DÉMÁSZ Szeged) több egyesületből verbuvált nyolcfős csoportjához, míg Somorácz második
éve a győri Tokár Krisztián hat-

fős csoportjával készül az olimpiára. Felkészülésüket folyamatosan követjük, Boros Gergő K2
1000 m-en Nádas Bencével (tavaly együtt indultak a világbajnokságon) és Dombi Rudolffal
gyakorolt párosban, míg K4 1000
m-en a Nádas, Dombi, Bán, Boros összetételű egységben edz.
Somorácz Tomi is K2 1000 m-re
és K4 1000 m-re készül, ő tavaly a
világbajnokságon K2 500 m-en –
ami sajnos nem olimpiai szám –
Hérics Dáviddal lett bronzérmes.
Igen éles verseny várható mind a
két számban, nagyon jó négyes
hajók lesznek.
– Mi lesz a további menetrend a
két, olimpiára készülő kajakosnak?
– A hazaérkezés után főleg Dunavarsányban edzenek tovább
ezek a csoportok, de mennek
Szolnokra és Szegedre is. Az
első felnőtt és ifjúsági válogató és rangsoroló versenyre Szegeden kerül sor május 11. és
13. között. A következő verseny
május 20. és 22. között a világkupa lesz Duisburgban, ott lehet kvótát szerezni az olimpiára

K2 1000 és K1 200 m-es távon.
Az utolsó válogatóversenyre,
amellyel le is zárul a kvalifikáció, június 10. és 12. között lesz,
de ha kell, akkor 13-án még sor
kerülhet szétlövésre. A K4 1000es válogató csak egyfordulós, aki
nyeri, az megy Rióba.
– Milyen feladatok várnak a közvetlen utánpótlásra, mikor kezdődik a versenyszezon?
– Kiszli Vanda is nagyon komoly
téli felkészülésen van túl, öt hetet
töltött a dél-afrikai Durbanban,
síkvízen K1 500 m-en indul az
olimpiai válogatón, ha jól megy,
akkor lehet, hogy párosban is
összeül valakivel. Fritz Anett és
Koleszár Zoli is U23-as lett már,
kemény lesz nekik az új mezőnyben, de szépen dolgoznak, biztató
formát mutatnak. Pupp Noémi
az ifik között reálisan pályázik a
világbajnokságon való részvételre. Az első versenyekre április 30án kerül sor, Tolnán lesz az évadnyitó, majd Budapestre, a Hídépítő Kupára megyünk.
– A serdülők között ketten is piroshajó-birtokosok, mit lehet erről
tudni?

– A Magyar Kajak-Kenu Szövetség piroshajóversenyében a diákolimpián és az országos bajnokságon elért eredményekkel a
női és férfi kajak, valamint a férfi kenu szakág legjobbja kap egy
piros hajót. A három hajóból
Hodován Dávid (kenu) és Vajda
Bence (kajak) révén kettő Pakson van! Rengeteg fantáziát látok
bennük.
– Melyek lesznek az év fő versenyei? Boroson és Somoráczon kívül ki indulhat ASE-színekben?
– A fő verseny síkvízen a felnőtteknél az Európa-bajnokság,
majd a riói olimpia lesz, az ifi és
U23-as Eb és vb, valamint a felnőtt, U23 és ifjúsági maraton vb,
a serdülőknél pedig a szegedi
ORV. Jelenleg a felnőtteken kívül válogatott kerettag U23-ban
Kiszli Vanda, Fritz Anett (kajak) és Koleszár Zoltán (kenu).
Az ifiknél Pupp Noémi (kajak)
és Kovács Ákos (kenu), a serdülőknél pedig Vajda Bence (kajak)
és Hodován Dávid (kenu), ők heten már április elején edzőtáborba mennek, hogy felkészüljenek
ezekre a versenyekre.
(joko)

Fontos pontokat
A Diófa nyerte a
szerzett Samsunban városi bajnokságot
Cirjenics Miklós
A törökországi Samsunban rendezett dzsúdó Grand Prixviadalon Cirjenics Miklós, az
Atomerőmű SE versenyzője a
100 kg-os súlycsoportban a dobogó harmadik fokára állhatott
fel és 120 kvalifikációs pontot
szerzett. A viadalon hatvanhét ország közel négyszáz dzsúdósa lépett tatamira, a magyar
küldöttség másik két paksi versenyzője közül Bor Barna hetedikként, míg Csoknyai Lász16 n Paksi Hírnök, 2016. április 8.

ló helyezetlenül zárt. Cirjenics
Miklós az olimpiai kvalifikációs
listán 579 ponttal jelenleg a 30.
helyen áll – kontinentális kvótával olimpiai résztvevő – 255
ponttal megelőzve hazai riválisát,
Fogasy Gergőt. Súlycsoportjában
Bor Barna a 7., Csoknyai László
a 14., azaz kvalifikált helyen áll.
Jelen állás szerint a nyári Rio de
Janeiro-i olimpiai játékokon három paksi dzsúdós is lesz a magyar csapatban.
-kj-

A Diófa nyerte a Kreszpark és
az OVIT SE előtt a 2015/16. évi
Paks Városi Kispályás Teremlabdarúgó Bajnokságot, a kiírás
az utolsó játéknapon dőlt el. A
megmérettetésre 16 csapat nevezett. Az alapszakaszt követően kettévált a mezőny, az alsó- és
felsőházba 8-8 gárda kvalifikálta
magát. A lebonyolítási rendszer
hasonló volt az előzőhöz, a második szakaszban is körmérkőzések zajlottak. A torna legjobb
mezőnyjátékosa Szabadi Adrián (Diófa), a legjobb kapus Müller Róbert (Diófa), a gólkirály az

OVIT SE játékosa, Szili Péter lett.
– Nagyon izgalmasan alakultak a
mérkőzések, az együttesek magas színvonalon játszottak. A korábbi szervezési problémák miatt
a torna előtt fórumot tartottunk
a csapatvezetőknek, így közösen alakítottuk ki a versenyszabályzatot. Kisebb zökkenők így is
voltak, de összességében jó hangulatban telt a bajnokság – öszszegzett az eredményhirdetést
követően Rostané Katona Katalin, a főszervező Paksi Sportegyesület Szabadidősport Szakosztályának vezetője.
-efgé-

Két vereséggel indult a középszakasz
A férfi kosárlabda NB I-ben véget ért az alapszakasz, az Atomerőmű SE csapata a második
helyet szerezte meg. Egy héttel később már folytatódtak is
a küzdelmek a bajnokságban, a
középszakaszban három részre bontották a mezőnyt. Az elsőtől az ötödikig a felsőházban,
a hatodiktól a tizedikig a középházban, a tizenegyediktől a tizennegyedikig pedig az alsóházban játsszanak egymással otthon és idegenben a csapatok. Az
ASE négy ellenfele – a Szolnoki Olaj KK, a Zalakerámia ZTE
KK, a TLI-Alba Fehérvár és az
Egis Körmend – közül először
az alapszakaszban ötödik helyen
végzett Vas megyeiek látogattak a Gesztenyés útra. Az utóbbi
hetek gyengébb játéka ellenére
az ASE volt a mérkőzés esélyese, mivel a Körmendet oda-viszsza verte az alapszakaszban és a
2015/16-os szezonban még nem
talált legyőzőre hazai pályán.
Jól kezdődött a mérkőzés a piros-kékeknek, nyerték az első és
a második negyedet is, kézben
tartották az irányítást. A harmadik negyedre nagyot fordult
a játék képe, sorra maradtak ki
a hazai kísérletek, a vendégek
pedig szorgalmasan gyűjtögették a pontokat és a harmincadik
perc végére a vezetést is átvették.
Az igazi rövidzárlat azonban
az utolsó felvonásban következett, 17 ponttal meglépett a Körmend, a paksiak közel öt perc
játék után találtak be először a
gyűrűbe. Medvéék még indítottak egy huszáros hajrát, és sikerült 6 pontra felzárkózni, de
már nem maradt idő a fordításra. ASE–Egis Körmend: 73-81.
Nem maradt sok idő a szomorkodásra, a szombati ha-

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

zai meccs után szerdán már
Zalaegerszegen léptek pályára Barniesék. Schmidt Béla
dolgát a döcögős játék mellett
Eilingsfeld János betegsége is
nehezítette, az erőcsatárt betegség döntötte ágynak. A baj pedig nem jár egyedül, az első negyedben három perc után Tóth
Ádám is kidőlt a sorból: egy könyökössel leütötték, kórházba
kellett szállítani.
– Az öt-hat centis nyílást a
kórházban összevarrták, és az
agyrázkódás miatt bent akartak tartani a kórházban, de saját felelősségemre elengedtek.
Később lesz még konzultáció,
de első körben az orvos megtiltotta, hogy a következő egykét meccsen pályára lépjek. Ez
azonban még nem végleges –
nyilatkozta később a bb1.hunak a paksi center. A két erős
ember hiányát már nagyon
megérezte a csapat, a harmadik
negyed végéig tartották magukat, de az utolsó tíz percben
szétesett a játékuk, és komoly
vereségbe szaladtak bele. ZTE–
ASE: 90-65.

Nem kellett sokat várni a javításra, szombaton a bajnok Szolnok
ellen hazai pályán csak a győzelem volt elfogadható, vereség
esetén nagyon nehéz helyzetbe került volna a társaság. Tóth
Ádám civilben, leragasztott fejjel ült le a kispadra, Eilingsfeld
János azonban már vállalta a játékot. Az első negyedben Kovács Ákos kezdőként jól irányította a csapatot, Barnies termelte
a pontokat és Watkins, amellett
hogy ponterősen játszott, kilenc
lepattanót szedett tíz perc alatt.
A második negyedben sem vett
vissza az ASE, és a huszadik perc
végére nagyon jelentős, 27 pontos előnyre tett szert. A szünetben valószínű, hogy komoly fejmosást kaphattak Vojvodáék,
mert sokkal harcosabban és
koncentráltabban játszottak, és
tíz pontot le is faragtak hátrányukból a harmadik negyed végére. Az utolsó felvonásban az
ASE rendre visszaverte a Szolnok felzárkózási kísérleteit, biztosan őrizte előnyét a lefújásig.
ASE–Szolnok: 92-78.
Kovács J.

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

Könyvelési tapasztalattal
rendelkező kolléganőt
keresünk
adminisztrációs feladatok
ellátására.
Paksi lakhely előny.
Önéletrajzokat
az allas@robolution.eu
címre várjuk.

JOBB AGYFÉLTEKÉS
RAJZOLÁS
IPARMŰVÉSZNÉL
A FADDI ÓDRY
GALÉRIÁBAN!
ÁR: 10 000 FT
JELENTKEZÉS, INFÓ:
06-74/447-549
06-20/233-7322

Egész évben választékos étlappal, széles kínálattal,
udvarias kiszolgálással és menüfőzéssel várjuk
kedves vendégeinket, igény esetén ingyenes
ételkiszállítást vállalunk.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu
Paksi Hírnök, 2016. április 8. n 17
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Gólzáporos győzelem az MTK ellen
A visszafogott márciusi teljesítmény után április első bajnokiján gólzáporos győzelmet aratott
a Paksi FC az OTP Bank Ligában. A hatodik pozícióban álló
zöld-fehérek a második MTK-t
fogadták. – Saját pályánkon csak
a győzelem lehet a cél! – nyilatkozta a meccs előtt Csertői Aurél, a PFC vezetőedzője. A mérkőzést a Paks kezdte jobban,
mezőnyfölényét a 16. percben
váltotta gólra, ekkor Bertus szabadrúgása után talált utat a labda a rivális hálójába. A második
paksi gólra nyolc percet kellett
várni, ekkor Bartha, Hahn, Szabó és Szakály volt a labda útja,
a sakk-mattra kijátszott szituációban utóbbi mellel vette be az MTK kapuját. A második 45 perc elején Strestik révén szépített az MTK, aki újabb
öt perc elteltével ismét feliratkozott a gólszerzők közé, de ekkor már a saját kapujába csúsztatta Szakály szögletét. 3:1 után

A legutóbbi két játéknapon veretlen maradt az egyre jobb formába lendülő Paksi FC II. labdarúgócsapata az NB III. Közép csoportjában. A 24. fordulóban megyei rangadón Bölcskén 1:1-es
döntetlent ért el Osztermájer Gábor alakulata, míg a 25. meccsnapon, hazai pályán a Budapest Honvéd II.-t verte 1:0-ra. A gólszerző Péter Antal és Kesztyűs Barna volt. A négy szerzett ponttal a PFC II. felzárkózott a középmezőnyhöz, a jelenlegi mérleg
7 győzelem, 7 döntetlen és 10 vereség, 28 egység áll a zöld-fehérek neve mellett. A társaság április 10-én a Pénzügyőr otthonában vendégszerepel, míg 17-én 17 órakor a Szeged érkezik a Fehérvári útra.
is a PFC irányította a játékot,
Teodoru Vasilis tanítványai nem
találtak fogást a hazaiakon. Sőt,
a 74. percben Kanta felesleges
cselezgetése után Lenzsér szerzett labdát, ami Hahn János elé
került. A fiatal, saját nevelésű játékos pedig egy igazítás után kilőtte a hosszú alsó sarkot. Az
atomvárosiak magabiztosan, a
közönséget kiszolgáló produkcióval szerezték meg szezonbeli
11. győzelmüket. – A srácok ma
kitettek magukért, úgy érzem,

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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ezt a mérkőzést megérdemelten
nyertük meg. Fontos volt, hogy
ismét megmutassuk azt, hogy
tudunk így is focizni. Remélem,
hogy a hátralévő mérkőzésekhez ez a győzelem önbizalmat ad
nekünk. A mögöttünk álló szünetben voltak „extrém” feladatok, de inkább a fejekben próbáltunk rendet rakni ez idő alatt. Játékunk az őszi teljesítményünket
idézte – értékelt a lefújást követően a paksi tréner. Faller Gábor

Szeméthalmok az Ürgemező dűlői mellett
Újabb illegális szeméthalmokat találtak az Ürgemezőn. A
környezetkárosítás bűncselekmény, mégis egyre gyakrabban
jelennek meg hulladékdombok
a paksi környéki dűlőkben, erdőkben, amióta a közkonténerek eltűntek a városból. Pedig
a szétválogatott lakossági hulladékot ingyenesen átveszi a
szolgáltató.
A hulladékkezelő központ hasonló távolságra van a várostól, mint az ürgemezei erdősáv,
ahol az illegális szeméthalmot
megtalálták, az elkövető mégis az utóbbi helyszínt választotta arra, hogy megszabaduljon
a hulladékától. Iskolatáska, tojástartó, sörös doboz, tévé, klaviatúra és névre szóló számlalevél
is van a kupacban, a rajta szereplő személyt tanúként hallgatják majd ki a Paksi Rendőrkapitányságon. A rendőrség a mező-

őri szolgálat bejelentése alapján
indított eljárást, a helyszíni bejárást követően büntetőfeljelentést tettek ismeretlen tettes ellen. Mivel veszélyes hulladék is
van a szemétkupacban, komoly
bírságra számíthat a szemetelő.
A városi közterületi konténerek
megszüntetése óta egyre gyakrabban lelnek illegálisan lerakott
szemétre a Paks környéki erdős
területeken. A lakossági kommunális hulladék mellett építési törmelék is gyakran van a kupacokban, és az is tapasztalat,

hogy nem magánszemélyek, hanem vállalkozók szállítják a szemetet a dűlőkbe. Ilyenkor tavasz
elején, amikor még nem zöldell
a természet, még szembetűnőbb
a környezetszennyezés, ami ellen
Spiesz József, a mezőőri szolgálat vezetője, önkormányzati képviselő szerint civil összefogással,
szemétgyűjtő akciók szervezésével sokat tehetnénk.
A rendőrség, a mezőőri szolgálattal együttműködve, fokozottan ellenőrzi az erdős területeket, jelenlétük visszatartó ere-

Új kamerák telepítését tervezi az önkormányzat, talán így csökkenthető lesz az illegális szeméthalmok száma is. A Paksra bevezető földutak mellé is kerülnek a térfigyelő berendezésekből, így
az Ürgemezőről, az Öreghegyről, Dunakömlődről és a Csányikertből be- és kiközlekedők is ellenőrizhetők lesznek a városi kamerarendszeren keresztül, melynek központja a Paksi Rendőrkapitányság ügyeletén működik. A fejlesztés tervei készülnek, a
megvalósítás ütemezéséről a rendelkezésre álló források függvényében dönt a városvezetés.

jű ugyan, de mivel egy-egy zsák
néhány másodperc alatt az árokban landolhat, a tetten érés szinte lehetetlen.
A városvezetés szívügyének tekinti az illegális szemétlerakások
megszüntetését. Ennek érdekében a hulladékkezelő központ
megnyitása óta a háztartásban
keletkező szétválogatott hulladékot, akár a veszélyes, az elektronikai vagy a kommunális hulladékot ingyenesen veszik át.
A növekvő szeméthalmok miatt már a szokásos Föld napi akció előtt is szedik a szemetet az
Ürgemezőn: az április 9-i program az Ökocsiga Egyesület szervezésében, az önkormányzat támogatásával valósul meg, a lebonyolítást a mezőőri szolgálat
és a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. segíti. A természetért tenni akarók a Sörkert
Büfénél gyülekeznek 10 órakor.
Dallos Szilvia

A Paksi Városi Múzeum pályázatot hirdet
1 fő múzeumpedagógus/rendezvényszervező
munkakör betöltésére.
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Pályázati feltételek:
Főiskola, történelem és bármely szakos pedagógus végzettség, angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga.
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Rokona, vendége, üzleti partnere érkezik?
A Centrum Panzióban kitűnő szállást
biztosítunk Tolna központjában!

Családi házak
építése, felújítása.
Ácsszerkezeti és
tetőfedési munkák.
Teraszok, kerti bútorok
előtetők készítése.

A műemlék jellegű épületben egy és két légterű szállásaink szállodabútorral, fürdőszobával, led tv-vel,
wifi-vel, és külön konyhával vagy konyhasarokkal
vannak felszerelve.
Sok szeretettel várjuk vendégeinket
Tolnán, a Kossuth L. u. 12 szám alatt!

Telefon:06/20-569-0416
E-mail:gemencwood@gmail.com

Telefon: 30/603-7420
Bővebb információ: www.ritaliatravel.hu

Az OTP Bank Nyrt. Paksi Fiókjába
számlavezető munkatársat keres
Feladatok:
 Bank- és Bankcsoport termékeinek és szolgáltatásainak értékesítése
 Számlavezetési feladatok ellátása
 Banki tranzakciós műveletek lebonyolítás
 Készpénzforgalom bonyolítása
 Fióki adminisztrációs feladatok ellátása
Elvárások:
 Minimum középfokú iskolai végzettség
 Alapfokú nyelvvizsga
 Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
 Értékesítési szemlélet, ügyfélközpontúság,
szervezőkészség
 Jó kommunikációs és problémamegoldó képesség

Előny:
 Értékpapír ügyintézői jogi vizsga
 Valutapénztárosi vizsga
 Pénzintézeti, pénzkezelési gyakorlat
Amit kínálunk:
 Munkaviszonyban történő munkavégzés
 Fix alapbér és teljesítmény arányos jutalék
 Cafeteria csomag.
A pályázatokhoz fényképes önéletrajzot és motivációs
levelet kérünk csatolni.
Jelentkezés módja:
Fényképes pályázatát 2016. április 30-ig a bérigény
megjelölésével személyesen, vagy az alábbi címre
postai úton juttathatja el részünkre: 7030 Paks, Dózsa
György u. 33. szám. Hirdetésünk az OTP Bank honlapján is megjelenik, melyre elektronikusan is elküldheti
pályázatát. https://www.otpbank.hu/portal/hu/Karrier

Helyes válaszával
Agricum ajándékcsomagot
nyerhet!
A rejtvényben egy helyi építészeti értéket rejtettünk el. A megfejtéseket április 25-ig várjuk a 7030 Paks, Dózsa György út 51-53. címre. E-mail:
szerkesztoseg@paksihirnok.hu

