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A közösségi
házig vezet
majd a
kerékpárút
A csámpai közösségi házig vezet majd a kerékpárút annak
az építkezésnek köszönhetően,
amely a napokban indult el önkormányzati beruházás keretében. A Paks határától Csámpáig
vezető kerékpárutat még 2013ban adták át, most pedig a kerékpárút hatos úti átvezetésétől a közösségi házig folytatódik
majd a szilárd burkolat. Ugyancsak itt épülnek térköves járdák a buszmegállókig, így azok
is szilárd burkolatú úton lesznek
megközelíthetők. A kivitelezéssel a Mikrocenter Paks Kft.-t
bízták meg, az összköltség 10,5
millió forint lesz.

Az ASE
volt, van, lesz
A címbeli gondolattal zárta
dr. Kovács Antal elnök, az atomerőmű kommunikációs igazgatója azt a rövid sajtótájékoztatót,
amelyet Hirt Ferenc országgyűlési
képviselővel és Hamvas Istvánnal,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
vezérigazgatójával közösen tartott. Hirt Ferenc azt mondta, az
egyesület feje fölül eltűnnek a felhők, mert Seszták Miklós miniszter engedélyével az atomerőmű 60
millió forint támogatást nyújtott
a kosárlabda szakosztály működéséhez, Süli János polgármester
pedig 50 millió forintnyi előrehozott támogatással segít biztosítani
a működést június végéig.
– Az ASE 1400 tagot számlál, tehát biztosak lehetünk abban,
hogy a gyerekeink zöme nem az
utcán kószál – húzta alá Hamvas
István kiemelve, hogy az atomerőmű több évtizedes támogatási politikájának célja, hogy jó környezetet biztosítson az erőmű dolgozóinak, s azok családtagjainak.
Vida T.
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A lakáshitelük miatt nehéz
helyzetbe kerülteket is segítik
Harmincmillió forintot különítettek el a lakáshitelük miatt
nehéz helyzetbe került polgárok segítésére, 9 millió forintot biztosítanak pályázati önrészként a II. Rákóczi iskola
tornatermének felújítására, és
a felkészülési időszakban is támogatják a nemzetközi versenyeken induló paksi sportolókat – erről döntött rendkívüli
ülésén a képviselő-testület.
Elsőként a költségvetési rendelet
módosításáról határoztak a képviselők, döntésük a lakáshitelük
miatt nehéz helyzetbe került polgároknak jelenthet segítséget.
A lakásrendelet módosítása óta
már elővásárlási joggal élhet az
önkormányzat az érintettek lakóingatlanának árverésén, erre a
célra 30 millió forintot különített
el a képviselő-testület.
– A lakáshitel miatt bajba jutottak jellemzően az önkormányzathoz fordulnak segítségért,

szociális lakásaink száma pedig
véges. Ha megvásároljuk az ingatlanukat, a nehéz helyzetbe került családok bérlőként az otthonukban maradhatnak. Ekképp
segítséget is nyújtunk, miközben
a város bérlakásállománya gyarapszik – tájékoztatott Süli János
polgármester.
A nemzetközi versenyeken eredményeket elért sportolókat Paks
évek óta támogatja. Felmerült
azonban az igény arra, hogy a
felkészülési időszakban is kapjanak segítséget, ezért a testület
úgy döntött rendkívüli ülésén,
hogy ezentúl biztosított lesz a támogatás a világversenyekre készülőknek. A támogatásban részesíthető sportolók létszámát és
névsorát a sportegyesületek adják le az önkormányzatnak. Az
önkormányzati támogatás mértéke a mindenkori garantált bérminimumhoz igazodik, és a versenyt megelőző hat hónapban illeti meg a sportolót.

A II. Rákóczi iskola tornatermében nincs hivatalos méretű
pálya és a meglévő linóleumos
talaj nem a legalkalmasabb a
sportolásra. A tornaterem burkolatának felújítására az Atomerőmű Sportegyesület tao-pályázata keretében lehetőség
nyílt, az egyesület 21 millió forintot nyerhet a beruházásra. A
szükséges 9 millió forintos önrészt az önkormányzat vállalja,
határozott a testület. – Ha államosítják is az iskolaépületeket, akkor is a mi gyermekeink
járnak majd az intézményekbe,
és a tornatermeket délutánonként továbbra is igénybe vehetik a szabadidős programokra
érkezők. Ezért tartottuk fontosnak a Deák alsó tagozatos épületrészének külső felújítását és
a Rákóczi tornatermének korszerűsítéséhez az önrész biztosítását – mondta el Paks polgármestere.
Dallos Sz.

Közösségfejlesztő
akciócsoport alakult
Közösségfejlesztő akciócsoport alakult Pakson azzal a
céllal, hogy eredményes uniós pályázat után 800 millió
forintos keretből segítse helyi programok megvalósítását, a kulturális és a közösségi infrastruktúrafejlesztést.
Az akciócsoport helyi civilek, vállalkozások és az önkormányzat részvételével működik majd.
Közösségi terek és szolgáltatások, közösségszervezés fejlesztésére nyerhet forrást az uniótól az a pályázat, melynek alapfeltétele egy, a helyi civileket, a
közigazgatást és az üzleti szférát magába foglaló helyi akció-

csoport megalakítása. A csoport feladata a stratégia elkészítése lesz, amelynek mentén
a megvalósítás időszakában pályázati rendszerben fejlesztési
programok valósulhatnak meg.
– Fontos lenne, hogy a helyi
stratégia tényleg a helyi igényeken alapuljon, olyan programokra jelenjenek meg pályázati kiírások a városban,
amilyeneket a helyi szervezetek, civilek, vállalkozások, önkormányzati intézmények szeretnének megvalósítani – tájékoztatott Misóczki Anikó, az
önkormányzat társulási és pályázati osztálynak vezetője.
A program megvalósítására igényelhető maximális forrás Paks

esetében 800 millió forint. Ha
elnyerik a keretösszeget, akkor
bármilyen olyan programmal
pályázhat majd minden paksi székhelyű vállalkozás, civilszervezet vagy önkormányzati
intézmény, amely a helyi közösséget, a város lakosságát szólítja meg. Az egyelőre tíztagú akciócsoport megalakításáról a
városházán tartott megbeszélésen döntöttek. Paksnak május 31-ig kellett regisztrációval
jeleznie részvételi szándékát. A
tervek szerint a stratégia nyáron elkészül és szeptemberben
eljuttatják a kiíró szervhez. Sikeres pályázat esetén várhatóan
még ősszel elindulhat a program.
-dal-

Turisztikai díjat kapott a város

Balról jobbra: Csontos Péter, a Gemenc Zrt turisztikai osztályvezetője; Czink Dóra, Paks város turisztikai referense; Pécsvári Sándorné, a Mohácsi Tourinform irodavezetője; Bugarszki Norbert, a Mohácsi Városvédő és
Városépítő Egyesület elnöke. Fotó: Sáfrány Szilvia
Szakmai díjat kapott a város
a Magyar Turisztikai Ügynökségtől, amellyel az önkormányzat példaértékű turisztikai
menedzsment-munkáját ismerte el a szervezet Dél-Dunántúli
Regionális Marketing Igazgatósága. Mint az a méltatásban elhangzott: Paks sok esetben vezető, koordinációs szerepet vállalt
a régió turisztikai projektjeinek
fejlesztésében; pályázati forrásokat nyert kulturális turisztikai létesítményeinek fejlesztésére; saját forrásaival és szervezőmunkájával járult hozzá a paksi
fesztiválfolyam kialakításához,

színvonalának fejlesztéséhez,
saját forrásából példaértékű turisztikai munkát végez. A tevékenységek közül kiemelték az osztálykirándulás-csomagok megjelentetését a piacon, valamint a
szállodahajócégekkel megkezdett
tárgyalást, ami a régióban is egyedülálló fejlesztést hozhat.
– A díj az elmúlt tíz év munkájának elismerése, amire méltán
lehet büszke a város – hangsúlyozta Czink Dóra. Az önkormányzat turisztikai referense
azt mondta, a megkezdett munka folytatódik, a kikötőhajó-építési beruházás folyamatban van,
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és a Deák-ház megnyitása után,
a tervek szerint szeptemberben
utazásszervezők érkeznek Paksra. Hozzátette: fontos, hogy úgy
látogassanak ide a szakemberek, hogy meg tudják nézni azokat a lehetőségeket, amiket Paks
kínálhat. E projektben egyébként gesztorszerepet vállalt a város, a szállodahajókon utazó turisták számára összeállított csomagban benne van Györköny és
Szekszárd is. Nemcsak kitalálták
ezt az elképzelést, hanem a teljes
turisztikai, szakmai koordinációt is maguk vállalták, emelte ki a
szakember.

Kalocsa, Paks, Mohács összefogását, valamint a Kaposvárral immár négy éve ápolt szoros
szakmai kapcsolatot is kiemelte
a turisztikai referens. Ennek keretében megjelent korábban a
Spájz termelői vásáron Kalocsa
városa, és érkeznek még a Kávé-,
bor- és pálinkafesztiválra, szep
temberben pedig Paks mutatkozik majd be a paprikafesztiválon.
– Paks mint turizmusbarát település kapta a díjat. Az elmúlt
évek erőfeszítéseit díjazták az
elismeréssel, ugyanakkor egy
kicsit megelőlegezett, a jövőnek is szóló díj ez, hiszen komoly erőfeszítéseket tesz a város a dunai turizmus visszaállításáért. Bízom abban, hogy az
újonnan alakult turisztikai és
városmarketing-bizottság meg
fog felelni ennek a szakmai díjnak és tevékenységünk további
elismeréseket hoz a városnak –
erről Kovács Sándor, a grémium elnöke beszélt. Hozzátette: a turizmus kapcsán jók a lehetőségek annak ellenére, hogy
a város nem bír sok látványossággal. – Azt a keveset, ami nekünk van, jól kell kínálnunk
– fogalmazott. Az ügynökség
szakmai rendezvényén Paks
városának turizmusért végzett munkája mellett a Gemenc
Zrt. ökoturisztikai tevékenységét, illetve Mohács kimagasló turisztikai tevékenységét értékelte díjjal a szervezet.
-dallos-

Elég lesz
a pályázati keret
Száztizenhárom pályázatot nyújtottak be a hagyományos és iparosított technológiával készült
lakóházak energetikai korszerűsítésére kiírt önkormányzati pályázatra. Az összesítés szerint a
költségvetésben erre a célra elkülönített 50-50 millió forint támogatási keret mindkét kategória

esetében elegendő lesz. A pályázatok vizsgálata még tart, a formai követelmények, az energetikai megfelelőség és a támogatásra való jogosultság ellenőrzését
követően még júniusban értesítik
az érintetteket arról, hogy pályázatuk eredményes-e, illetve szükség van-e hiánypótlásra.
Paksi Hírnök, 2016. június 10. n 3

Trianonra nincs észérvekkel
alátámasztható magyarázat
Jelenünk a múltunkban gyökerezik, és jelenünk megélése jelenti
majdan jövőnket, ha nem is közvetlenül a miénket, a gyermekeinkét biztosan – ezzel a gondolattal nyitotta beszédét Szabó
Péter alpolgármester a nemzeti
összetartozás napján tartott városi megemlékezésen. Felidézte,
hogy az első világháborút lezáró
Párizs környéki békeszerződések
rendszerének részeként, 1920.
június 4-én aláírt békediktátum
következményeképpen a Magyar
Királyság, mely Európa hatodik legnagyobb országa volt, elveszítette területének 71 százalékát, és a magyarul beszélő, magát
magyarnak valló lakosságból 3,5
millió főt. Kiemelte, hogy a trianoni diktátum Magyarországra nézve kirívóan igazságtalan és
megkülönböztető volt. Ilyen méretű országcsonkításra nincs észérvekkel alátámasztható magyarázat, hiszen nemcsak a szerbül,
horvátul, németül, szlovákul és
románul beszélő népességet szakították el Magyarországtól, hanem színmagyar területeket is.
Máig ég bennünk a kérdés: miért Magyarországot tették ilyen
mértékben felelőssé az 1914-ben
elkezdődött háborúért a győztes hatalmak – tette fel a kérdést,
majd beszélt a békediktátum kö-
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vetkezményeiről, a magyarság
összetartozásáról.
A magyar országgyűlés 2010ben határozott arról, hogy a diktátum aláírásának napja legyen
a nemzeti összetartozás napja.
Kinyilvánította azt is: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar
nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság,
s egyúttal a magyarok személyes

és közösségi önazonosságának
meghatározó eleme”. Szabó Péter
alpolgármester ezt a gondolatot
idézve zárta beszédét. A megemlékezésen közreműködött Bacsa
Mária Kata a Paksi Vak Bottyán
Gimnázium diákja.
A nemzeti összetartozás napja alkalmából két másik rendezvényre is várták a lakosságot Pakson.
Csatlakozva ahhoz a kezdeményezéshez, amelyben Gyulai István paksi zeneszerző-dalszövegíró

Örökségünk című dalát éneklik
a világ számos pontján, több száz
általános iskolás gyermek énekelt
Kákainé Sebestyén Judit tanárnő
vezényletével a Táncsics parkban.
A résztvevőket a szerző mellett
Vida Tünde, a mozgalom ötletgazdája és Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár köszöntötte. Az Erdélyi Magyarok Tolna
Megyei Egyesülete is megemlékezést tartott, a Városháza előtti kopjafánál koszorúztak.
Kohl Gy.

Átadták a Gyermekeinkért Díjakat
Bosnyák Zoltánné és Damjanovitsné Eke
Violetta olyan pedagógus, aki elhivatottan, igen magas színvonalon végzi munkáját. Ők vehették át az önkormányzat Gyermekeinkért Díját a pedagógusnap alkalmából rendezett városi ünnepségen.
– A pedagógus egész lényében az. A mosoly,
a gyermekek, fiatalok iránti nyitottság, a törődés, az adni tudás és akarás a pedagógus személyiségének legmélyebb, legjellemzőbb tulajdonsága. Írnak arról, hogy a pedagógiai
munka szépségét az a kapcsolat adja, amely e
folyamat közben keletkezik. Az a mind magasabb szintre szerveződő kapcsolat a gyermekkel, a diákkal, oktatókkal, óvodapedagógusokkal és más munkatársakkal, amely maradandó, olykor halványodó, de mindenképpen
valamilyen formában bevésődő. Ezt a kapcsolatot nem lehet helyettesíteni – mondta köszöntőjében Szabó Péter alpolgármester a pedagógusnap alkalmából tartott városi ünnepségen. Gondolatait azzal zárta, hogy az elmúlt
évtizedekben az ország, így a város oktatási
rendszere többször is átalakult, folyamatosan
változik. Ami viszont állandó az oktatásban, az
a gyerek és a pedagógus, hangsúlyozta. Nem
változik az sem, hogy bármilyen szervezeti megoldás is van az országban és itt Pakson,
a lényeg mindig ugyanaz: az itt lakó gyerekeket itt lakó pedagógusok tanítják fenntartótól,
működtetőtől függetlenül – fogalmazott. Az
esten adták át a Gyermekeinkért Díjat, amit
ez alkalommal Bosnyák Zoltánné, a Paksi Benedek Elek Óvoda intézményvezetője,
és Damjanovitsné Eke Violetta, a Paksi Vak
Bottyán Gimnázium tanára vehetett át.
Bosnyák Zoltánné húga óvónője, dr. Krasznai
Ivánné hatására döntött úgy, hogy óvodapedagógus lesz. Élve a lehetőséggel, először képesítés nélküli helyettesítő volt a Vörösmarty utcai gyermekintézményben, majd az ott
szerzett tapasztalatoktól megerősödve elhatározásában jelentkezett a Kecskeméti Főiskolára. 1990-ben az egykori Gesztenyés úti óvodában lett tagóvodavezető, majd 1999-ben
sikeresen pályázott a Mesevár óvoda intézményvezetői posztjára. Az ő irányításával valósult meg 2004-ben a Benedek Elek Óvoda
nevelési programjának közös egységgé formálása úgy, hogy közben mindhárom megőrizhette saját arculatát. Sikeres pályázataik
révén Európa számos országában nyertek betekintést ottani óvodák életébe, és gazdagodtak szakmai tapasztalatokkal. Bosnyák Zoltánné 2014-ben mesterpedagógus végzettséget szerzett, 2015 márciusától közoktatási
szakértői feladatokat is ellát. A soproni peda-

Fotók: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

gógiai főiskolai kar tanáraival közösen részt
vett az „Óvodai nevelés játékkal, mesével”
című országos, akkreditált nevelési program
előkészítésében, majd később gyakorlati megvalósításában és továbbfejlesztésében. Ahogy
a méltatásban elhangzott, olyan vezető, akinek ajtaja mindenki előtt nyitva áll, korrekt és
döntéseiben következetes. – A gyermekeket
látva mindig az jut eszembe, hogy a gyorsan
elillanó óvodás évek alatt kell olyan alapokat
adnunk nekik, amelyekre lehet aztán építeni, s hogy ez milyen csodálatos feladat. Éppen
ezért pedagógusi hitvallása az, hogy a gyökerek nem látszanak, de tudjuk, hogy azok tartják a fát. – Igaz ez a gondolat az óvodára is,
mert függetlenül attól, hogyan alakul a sorsa,
azok az elhivatott kollégák, akikkel dolgozom,
olyan gyökereket vertek az intézménynek,
hogy azon az mindenkor stabilan meg fog állni – tette hozzá. Az, hogy eljuthatott idáig, a
családjának is köszönhető, emelte ki. Még sokat szeretne tenni az óvodáért, de ahogy fogalmazott, nála mégiscsak a család az első, így
minél több időt szeretne eltölteni velük.
– Próbáljuk boldogan leélni az életünket, ehhez találjuk meg a mindennapi örömöt, és ne
siettessünk semmit, mert apró léptekkel is el
lehet érni a céljainkat – vallja Damjanovitsné
Eke Violetta, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium matematika–fizika szakos tanára. Ahogy
a méltatásban elhangzott, nagy szakmai tapasztalattal rendelkező, innovatív pedagógus, rendkívül impulzív egyéniség, aki teljes
személyiségével nevel. 1995 óta tanít a paksi gimnáziumban, osztályfőnök, az osztály-

főnöki munkaközösség vezetője, 2001-től az
iskola minőségfejlesztő csoportjának tagja.
– A pedagóguspálya nagyon kreatív, mindennap új kihívásokkal találkozunk. Segíteni kell
a gyerekeket abban, hogy megtalálják azt a területet, ami érdekli őket, ami örömet szerez
számukra, mert akkor motiváltak lesznek és
szívesen munkálkodnak – mondja. Nagyon
szereti a paksi gimnáziumot, a diákokat, a
kollégákat, és megtisztelő számára az a bizalom, amivel a szülők fordulnak felé. A tehetséggondozást és a felzárkóztatást egyformán
szívügyének tekinti. Mint elmondta, a tehetséges gyerekek esetében nagyon fontos, hogy
ha van rá igényük, akkor elinduljanak különböző versenyeken, mert ezáltal gyarapodik
tudásuk, hasznos tapasztalatokat szerezhetnek és növekszik az önbizalmuk. A kitüntetett nem csak biztatja a megmérettetésre, hanem segíti is a felkészülésben diákjait, akik a
legrangosabb versenyek megyei és országos
élmezőnyében is szerepeltek. Ez is mutatja,
hogy munkássága a pedagógiai tevékenység
minden területén kiemelkedő. 2012. október
23-án a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány kiemelkedő eredményeiért elismerést
kapott; 2013-ban Kiváló tehetséggondozó elismerésben részesült, a Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért díjat Budapesten vehette át.
Figyelemre és elismerésre méltó pálya áll mögötte, de mégsem az elért eredményeire a legbüszkébb, hanem lányára, Eszterre, aki közgazdász és nem mellékesen a paksi gimnáziumban érettségizett.
-gyöngy-

A városi pedagógusnapon nyugállományba vonulásuk alkalmából köszöntötték Bőhmné Stollár Borbálát, Bodnár Jánosnét, Pfeffer Árpádnét, Horváth Györgynét, Kaiser Rózsát,
Schmidt Pálnét, Jäger Jakabnét, Mezősi Andreát, Katz Margitot, Nagyné Lakos Máriát, Vájer
Mátyásnét és Szimhardt Ferencnét. Az esten két gyémántdiplomás pedagógust is méltattak:
Feil Józsefnét és Farkas Istvánt, mindketten a Deák iskolából vonultak egykor nyugállományba.
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Nem kerülhető
el az elkerülőút
Másfél milliárd forintot szánna
a 2017-es központi költségvetésből paksi elkerülőút-hálózat építésére a Jobbik, erről Sneider Tamás, a párt frakcióvezető-helyettese nyújtott be törvénymódosító
javaslatot, amit a Parlament költségvetési bizottsága tárgyal – számolt be róla Horváth Zoltán
jobbikos önkormányzati képviselő, aki maga kezdeményezte a
módosító javaslat beadását. Az
úthálózat terheltsége már most is
nagy, valamint az M6-os autópályáról és a 6-os számú főútról bejövő forgalom is itt jelentkezik, fogalmazott Horváth Zoltán hozzátéve, hogy az atomerőmű-bővítés
kapcsán további forgalomnövekedésre lehet számítani. Szükség
van tehát az úthálózat fejlesztésére, hogy ne bénuljon meg a város
forgalma. Az elképzelés az évek
során már többször felmerült, de
a város azt önerőből nem tudja
megvalósítani.
Horváth Zoltán, aki egyben a Jobbik paksi elnöke és a megyei közgyűlés tagja, elmondta: a módosító javaslat szerint a megvalósításra
a kormányzati kommunikációval
és konzultációval kapcsolatos feladatokra előirányzott 15,59 milliárd forintból csoportosítanának
át 1,5 milliárd forintot. Hozzátette, arra buzdítja a városi és megyei testületben ülő kormánypárti
képviselőtársait, hogy kapcsolataikat latba vetve támogassák a módosító javaslatot.
-kgy-

TEIT
kalocsai
látogató
központ

(Szent István király út 50.)
nyitva tartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig
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Indul az Ady Endre utca
teljes körű felújítása
Mintegy másfél éves előkészítés
után az állapotfelméréssel elkezdődött az Ady Endre utca felújítása. Az utcában háromezer
négyzetméteren készül új térköves burkolat, 5,5 méter széles
lesz az új úttest a kétirányú forgalom számára, és másfél méteres járda készül az utca déli
oldalán. Ötven ingatlan előtt
építik át a kapubejárót és korszerűsítik a házi ivóvíz-bekötéseket. Föld alá kerülnek a légvezetékek és megújul a közvilágítási rendszer is: 21 új kandeláber

kerül majd a járda felőli oldalra.
Zárt csapadékvíz-elvezető rendszer is készül az utcában, és a
zöldfelület is megújul a beruházás keretében. A szerződés szerinti október 3-i befejezési határidőig lezárják az utcát a gépjárműforgalom elől.
A beruházás részeként tartott
lakossági fórumon arról is tájékoztattak a szakemberek, hogy
a hulladékszállítást folyamatosan biztosítják majd a munkálatok alatt, és igény esetén a zöldhulladék-gyűjtés is megoldható

lesz. Parkolni a környező utcákban tudnak majd az Ady utca
lakói, akiknek megértésére és
közreműködésére számít a kivitelező és az önkormányzat. A
beruházást két ütemben valósítja meg az építéssel in-house
szerződés keretében megbízott
DC Dunakom Plusz Kft.: az
utca teljes körű rekonstrukcióját
követően a második szakaszban
az Újtemplom utca felőli buszparkolót építik át. A beruházásra 290 millió forintot biztosít az
önkormányzat.
Dallos Sz.

Látványterv: Paksi Polgármesteri Hivatal

Elbírálták a pályázatokat
Az önkormányzat közbiztonsági, ifjúsági, sport- és esélyegyenlőségi bizottsága márciusban jelentette meg a városban
működő alapítványok, közalapítványok, egyesületek és társadalmi szervezetek számára kiírt
pályázatát, mellyel többek közt
a diák- és szabadidősportot, a
hátrányos helyzetűek aktív részvételével lebonyolított közösségi
programokat, illetve a gyermekés ifjúsági rendezvényeket kívánta támogatni. A bizottság évi

7 millió forintos keretére 30-an
pályáztak, közülük 23-at részesítettek támogatásban, mondta
el Bordács József elnök.
Ugyancsak ehhez a bizottsághoz
érkeztek a fiatal szakképzett pályakezdők Pakson történő letelepedésének támogatására vonatkozó igények. Ennek feltétele egyrészt a 35 év alatti életkor
volt, másrészt a képzettségnek
megfelelő paksi munkahely jelenleg vagy a közeljövőben.
Az elnyerhető juttatás egysze-

ri, vissza nem térítendő helyi támogatás, ami lakás vagy családi ház vásárlásához, építéséhez
használható fel.
– Idén 9,4 millió forint állt rendelkezésre. A bizottság támogatta javaslatomat, hogy mindenki kapjon támogatást, aki megfelelt a
kiírásnak. A 35 igénylőből végül
29-et tudtunk támogatni 300 és
400 ezer forint közötti összeggel.
Figyelembe vettük azt is, ha valaki egy vagy több gyermeket nevel
– fogalmazott Bordács József. -fg-

A jóféle bor mellé zene is dukált
Fotó: Fitt Tamás/Paksi Polgármesteri Hivatal

Bőven volt mustrálnivalója a
IX. Országos Sillerfesztiválon a
borverseny zsűrijének, ugyanis
201 nedűt neveztek a borkészítők. A Sárgödör téren tartott,
két napot felölelő rendezvényen színpadi műsor és főzőverseny is volt az önkormányzat, a Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesülete és a
Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. szervezésében.
Az idei paksi országos sillerfesztivál első napjának délelőttjén a
nemzetközi borversenyt rendezték, ahova országhatárainkon innen és túlról összesen 201 nedűt
nevezett 151 termelő. A hegy levét hét bizottságban 55 borbíra
értékelte. A borversenyt természetesen ünnepélyes keretek között nyitották meg, ahol a rendezvény fővédnöke, dr. Fazekas
Sándor földművelésügyi miniszter szavait dr. Hanol János, a Sárgödör téri Présháztulajdonosok
Egyesületének titkára tolmácsolta. Ebben egyebek között elhangzott, hogy ma a magyar borászat
a minőségi korszakváltás időszakát éli. Egyre több bort tudunk
exportálni, ráadásul a magyar fogyasztók is egyre inkább a hazai,
minőségi magyar bor mellett teszik le a voksukat, hiszen tavaly a
vásárlók 92%-a magyar bort választott a polcokról. Sikereink a

maihoz hasonló szakmai és kulturális eseményeknek is köszönhető. Nem rejthetjük ugyanis el azt, amire büszkék vagyunk.
Szükség van olyan rendezvényekre, amelyek megmutatják
értékeinket a hazai és a külföldi érdeklődőknek, és megismertetik a borkedvelőkkel minőségi
borainkat, állt a levélben.
Az idei mustrán 43 oklevelet adtak át, 71 bronz-, 65 ezüst- és 18
aranyérem született. Három nedűt nagyarannyal jutalmaztak: a
Muth Pálinka és Borpince (Báta)
cabernet franc sillerét, amely
egyben a verseny legjobb bora
lett, a Tomolik Családi Pincészet
(Bölcske) pinot noir kékfrankos sillerét és dr. Tóth Mihály
(Bölcske) sillerét. A legjobb paksi siller címet a Fabro Pince nyerte el, mégpedig egy 2015-ös évjáratú, aranyérmes merlot sillerrel. Egy-egy jó bor mellé finom
elemózsia is dukál, amiben nem
volt hiány a téren, hiszen sokan
főztek, a vállalkozó kedvűek pedig meg is mérettethették az elkészült étkeket a sillerborhoz illő
nemzeti és tájjelegű ételek főzőversenyén. A Hargitai György
mesterszakács, Laczi Erzsébet
és Sitkei Balázs alkotta zsűrinek
nem volt könnyű dolga, ugyanis 23 nevezés volt, az étkek készítői a legkülönbözőbb finomságokat tálalták fel asztalukra. Első

lett a Paksi Turizmusért Egyesület vízi tagozata, akik csángó gulyást készítettek, második a Mayer Pince silleres rácpaprikása, harmadik pedig Frast Gábor
és Tímár János baráti köre, akik
húsos bablevest neveztek. Különdíjat kapott a Szedmák Pince
dunakömlődi halászlevéért, valamint a JIPI Pince, ahol „21 lépcsős” gulyás készült.
Kísérőprogramokban sem szenvedtek hiányt a fesztiválozók,
volt többek között fotószínház,
palacsintázó és szörpintősátor
a konzervgyári nyugdíjasok jóvoltából, valamint kézműves és
termelői áruk vására. A vendégeknek arra is volt módja, hogy
megkóstolják a Kárpát-medence száz legjobb sillerborát. A
színpadi programban a nyitónapon a népzenéé és a néptáncé
volt a főszerep, fellépett a Szaggató zenekar, Berta Alexandra
és barátai, a Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyüttes, Szabó Balázs Bandája, valamint a
Násfa együttes. Másnap a Wind
Band minizenekar reggeli zenés köszöntője alapozta meg a
hangulatot, majd előadásokkal szórakoztatott több színházi társulat. Délután a Pro Artis
Wind Band, a Pistiest együttes,
valamint Péterfy Bori és a Love
Band koncertezett. A fesztivált
retródiszkó zárta.
-gyöngy-

Aláírások
a Deákért
Nyolcszáz aláírást gyűjtött ös�sze a Pedagógusok Szakszervezetének helyi szervezete azért, hogy
a Deák iskola alsó tagozatos épületét az érintettek megkérdezése
nélkül ne hasznosítsák más célra. Az aláírásokat tartalmazó íveket Mezősi Árpád titkár adta át
Süli János polgármesternek. Előzőleg sajtótájékoztatóján felsorolta érveiket a terv ellen, hogy az
önkormányzat az épület egy részét bérbeadja egy alapítványnak, hogy az sikeres pályázata
esetén fogyatékkal élőket foglalkoztató éttermet nyisson ott. Me
zősi Árpád hangsúlyozta: a termeket használják, hiszen nyelv-,
hit- és erkölcstanórákat tartanak
ott egyéb foglalkozások mellett.
A gyerekeket hátrány érné: kisebb
lenne az udvar, de még így sem lehetne elég parkolót biztosítani.
Süli János azt mondta, csupán elvi
döntést hozott a testület, miután
előzetesen tájékozódott az épület
kihasználtságáról. Eközben az iskolák fenntartása kapcsán olyan
hírek láttak napvilágot, hogy az
állam minden intézményt magához von, így okafogyottá válhat
az ügy. Ezzel együtt – mint a polgármester mondta – megfontolja a képviselő-testület, s ha szükséges, a témában újabb határozatot hoz. Mindettől függetlenül a
nyári szünetben külső felújítási
munkákat végeznek az épületen,
mert azt halaszthatatlannak ítélték, tette hozzá Süli János. -vt-

Nyári lovastábor
Cseresznyéspusztán
a Puszta Lovasudvar
és Vendégházban

2016. 06. 27–2016 08. 12-ig
minden héten,
hétfő reggeltől
péntek délutánig.
Jelentkezni lehet
a 30/216 4766-os számon
vagy az
info@schrendezveny.hu
e-mail címen.
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További információ:
www.mvmpaks2.hu
www.facebook.com/MVMPaks2

Atomerőmű

Aszódi: fenntartható és biztonságos
energiaforrás mellett döntöttünk
Magyarország a fenntartható, megfizethető és biztonságos energiaforrás mellett döntött a paksi atomerőmű bővítésével – hangsúlyozta Aszódi
Attila, a paksi atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos az Atomexpo
2016 nemzetközi atomenergiafórum plenáris ülésén, Moszkvában. Ahogy arról az MTI beszámolt, Aszódi Attila kifejtette,
hogy a csernobili és a fukusimai
atomerőmű-balesetek tanulságait
figyelembe véve a Paks II projekt tervezéskor a nemzetközi
és az európai uniós követelmények mentén kiemelt figyelmet
fordítanak a nukleáris biztonságra, hogy semmilyen körül-

mények között se juthasson sugárzóanyag az erőmű környezetébe.

A plenáris ülést követően magyar újságíróknak elmondta,
a fővállalkozói szerződés alap-

Keretszerződést kötött a Rusatom Service az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-vel a paksi atomerőmű modernizációjára és szervizelésére. A szerződést a 8. Nemzetközi Atomexpón, Moszkvában írta alá a Rusatom Service részéről Jevgenyij Szalkov vezérigazgató, a paksi atomerőmű részéről pedig Hamvas István
vezérigazgató – tájékoztatott a Roszatom konszern magyarországi kommunikációs partnere, a Kotimex PR. Közleményük
szerint a Rusatom Service vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy
a szerződés nagyon fontos a társaság számára, és folytatja az
Oroszország és Magyarország között már eddig is meglévő gyümölcsöző együttműködést az atomenergetika terén. – Nagy tapasztalatot szereztünk a VVER nyomottvizes reaktorok szervizelésében és korszerűsítésében, és örömmel megosztjuk tudásunkat külföldi kollégáinkkal – hangsúlyozta Jevgenyij Szalkov.
-vt-

ján a Roszatom cégcsoporton belül a Nyizsnyij Novgorodi Atomenergoprojekt (ASENIAEP) mérnöki iroda végzi a
tervezői munkát, a tervek ellenőrzése a magyar fél feladata.
A plenáris ülésen Szergej
Kirijenko, a Roszatom állami
konszern vezérigazgatója kiemelte, hogy a párizsi klímakonferencia vállalásainak teljesítéséhez szükséges a szén-dioxid-mentes energiatermelés.
A Roszatom vezérigazgatója
kiemelte, az atomenergia és az
alternatív energia termelése között, a természeti adottságok figyelembe vétele mellett egyensúlyt kell teremteni.
-kg-

Tizenhatodszor is TETT-re készen
A diákok Bátaszék értékeivel
és a fizika titkaival, a felnőttek
pedig a Bátaapátiban működő
Nemzeti Radioaktívhulladéktároló (NRHT) működésével, a
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. és a Társadalmi Ellenőrző
és Tájékoztató Társulás munkájával ismerkedtek a 16. TETT-re
Kész Napon, Bátaszéken.
Honti Gabriella, az RHK Kft.
kommunikációs osztályvezetője itt számolt be arról, hogy
még idén betelik Bátaapátiban
a 2012-ben átadott első föld
alatti kamra, 537 betonkonténerben 4833 hordó paksi atomerőműben keletkezett hulladékkal. A második tárolóhely, ahol
már új, hatékonyabb hulladék8 n Paksi Hírnök, 2016. június 10.

elhelyezési módszert alkalmaznak, elkészült, 2017-ben helyezik üzembe.
Az RHK Kft. és a paksi atomerőmű szakemberei közösen dolgozták ki az új hulladék-elhelyezési koncepciót, ami a biztonság
megtartása mellett javítja a helykihasználást és gazdasági téren is
megtakarítást eredményez. Azzal, hogy vasbeton helyett acélkonténerekbe rakják a hordókat
és a tömörített hulladék körülbetonozásához, térkitöltéshez folyékony hulladékot használnak
fel, 20-ról 50 százalékra növelik a
tárolóban lévő aktívanyagarányt,
mondta az osztályvezető. Ennek köszönhetően az atomerőmű meglévő négy blokkjának

működése során keletkezett kis
és közepes aktivitású hulladékok befogadására, az ötven évre
meghosszabbított üzemidővel
számolva, hat kamra megépítésére lesz szükség. Ezzel 18-20 milliárd forint megtakarítás érhető el.
Honti Gabriella az MTI kérdésére elmondta, hogy létesítményei
üzemeltetésére és az előirányzott
beruházások megvalósítására az
RHK Kft. 13,3 milliárd forintot
fordít idén. A legjelentősebb tétel a bátaapáti NRHT mellett a
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése.
A tudományos tanácskozáson elhangzott, hogy a TETT széleskörű tájékoztató tevékenységet
végez, ami az RHK Kft. hason-

ló törekvései mellett a kétévente végzett közvélemény-kutatási eredményekben is tükröződik.
A legutóbbi, tavaly végzett felmérés szerint a térség lakóinak több
mint 90 százaléka ismeri a Bátaapátiban folyó tevékenységet.
Bátaszék polgármestere, dr. Bo
zsolik Róbert azt mondta, városuk a kezdetektől részt vesz a
TETT munkájában, és törekszik
arra, hogy a város lakói pontos
információkkal rendelkezzenek
a témáról. A TETT-re Kész Nap
házigazdáiként arra törekszenek,
hogy bemutatkozzanak a térség
lakóinak, ezért a diákoknak szóló versenyt más szellemben rendezték meg, és a városismeretre
helyezték a hangsúlyt.
-vt-

Horváth Kálmán: fegyelmezett,
ugyanakkor nyitott üzem az atomerőmű
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Illik és szükséges is ismerniük az
államigazgatásban, közigazgatásban dolgozó vezetőknek az
ország egyetlen atomerőművét,
véli Horváth Kálmán, Tolna megye kormánymegbízottja, ezért
kezdeményezte, hogy tavaly az
összes megye kormánymegbízottja, idén pedig a hivatalok főigazgatói tegyenek látogatást az
atomerőműben. Horváth Kálmán személyes benyomásairól
azt mondta, hogy fegyveres szervezethez hasonlóan fegyelmezett, de barátságos, nyitott üzem
a paksi atomerőmű. A vendégek
az erőmű területén tett látogatás
előtt Bognár Péter vezérigazgatóhelyettestől kaptak részletes tájékoztatást a működésről, az eredményekről és a tervekről.

Ez a létesítmény igen speciális,
megismerését még inkább időszerűvé teszi az, hogy folyik a Paks
II. projekt előkészítése, húzta alá
Horváth Kálmán. Kiemelte, hogy
az általuk irányított szerveknek
feladataik is lehetnek a beruházáshoz fűződően, ezért érdemes
és szükséges megismerni valójában is, nemcsak a hozzá kapcsolódó jogi hátteret és szabályozást.
A Tolna Megyei Kormányhivatalt szavai szerint jó képességű,
felkészült szakemberekkel szeretnék megerősíteni annak érdekében, hogy ne lehessen azt mondani, hogy a közigazgatás fékezi
a megvalósítást. – A kormányhivatal vezetésének célja egy topon
lévő szervezet létrehozása – fogalmazott.
-vida-

Az épülő Atomváros és a konzervgyár rég ledöntött kéménye is visszaköszön Kistelegdi István 1980-as években készült légi fotóin, melyekre a Paksi Városi Múzeum munkatársa hívta fel szerkesztőségünk figyelmét. Az Ybl-díjas építészmérnök, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar emeritus professzora a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének adományozta a munkássága folyamán keletkezett fotógyűjteményét. A háromezernél is több digitalizált fotót 1972 és 1988 között készítette előbb a BARANYATERV, majd a
PÉCSITERV tervezőjeként. A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet gyűjteményében böngészhető fotókon még javában folyik a
paksi építkezés: a lakótelep nagy része elkészült, de nincs még meg a Pollack Mihály utca és az Építők útja, és nem áll még a Kishegyi úti óvoda, az Atomerőmű Sportcsarnok és a Szentlélek-templom sem. További fotók oldalunkon: www.paksihirnok.hu
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Sok baráttal gazdagodtak Pakson
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Egy thaiföldi és egy olasz lány
tanul huzamosabb ideje a Paksi Vak Bottyán Gimnáziumban.
Mindketten ugyanannál a befogadó családnál élnek immár hónapok óta. Az ebből az alkalomból megbeszélt interjúra kicsit
korábban érkezünk, házigazdánk
pedig pár percet késve, így kicsit
félszegen ugyan, de szóba elegyedünk a két ifjú hölggyel. Niki elárulja, hogy a listájára, amikor
az AFS szervezethez cserediáknak jelentkezett, az USA-t írta
elsőnek, majd Magyarországot,
mert sok fotót látott Budapestről, s csodálatosnak találta. Eddig jutunk a történetben, amikor
sugárzó mosollyal megérkezik
Laczi Erzsébet. A lányokat öleléssel, két-két puszival köszönti, minket beljebb tessékel, majd
kisebb hezitálás után a nappaliban ülünk le. – Szoktunk itt ülni
együtt, és nézzük a tévét – mondja, majd csibészes mosollyal hozzáteszi: – Csak nem kapcsoljuk
be – Ehelyett beszélgetnek, sokat nevetnek. A társalgás angolul és magyarul folyik. Niki, azaz
Nichathorn Sunthornvon, azt
mondja, szinte mindent ért, de a
nyelvtan kifejezetten nehéz számára. Hősiesen magyarul kezdi
a választ minden kérdésre, majd
bájos mosollyal angolra vált, ha
10 n Paksi Hírnök, 2016. június 10.

úgy érzi, hogy úgy pontosabban
meg tudja fogalmazni mondanivalóját. A Niki nevet már itt kapta Pakson, ahova az elmúlt év augusztusában érkezett. Magyarul
egyébként számolni tanult először. Anyától. Mielőtt gondolkodóba esnék, hogy édesanyjáról
van-e szó, a másik lány szavaiból
kétséget kizáróan kiderül, Erzsébetet tisztelik meg ezzel a megszólítással.
Noémi, azaz Noemi Maria di
Guglielmo december 10-én csatlakozott a családhoz, amelyet Erzsébet két gyermekével Dalida
és Romeo di Profióval alkot. Ők
interjúnk idején igazoltan vannak távol: egyikük osztálykiránduláson, másikuk középiskolában, Pécsett. Ők apai ágon olasz
származásúak, és éppen ez volt
az oka annak, hogy a múlt év augusztusában eredetileg nem Noémit választották. Miután ő szintén olasz, Erzsébet úgy gondolta,
ha otthon olaszul beszélgetnének, gátolnák a kislányt a nyelvtanulásban, pedig a cserediákprogram egyik célja éppen ez.
A sors azonban, ha némi késéssel is, de összehozta őket. Az ötlet, hogy fogadjanak cserediákot,
Dalidától származik, aki – miután bátyja már középiskolába
jár – testvérhiányban szenvedett.

Ezt gondolták orvosolni azzal,
hogy bekapcsolódtak az interneten felkutatott AFS-programba.
– Az első időszakban minden nagyon nehéz volt – árulja el Niki,
aki egészen más világból, más
kultúrából érkezett. A thai emberek sokkal távolságtartóbbak, így
eleinte ő sem tudott mit kezdeni a puszival, öleléssel. És miután egyke, a testvérséggel sem.
Ma már a többiek által is igazoltan kiváló testvér. Anya, aki egyben a családfenntartó is, az elején tisztázta, hogy munkája mellett nincs ideje sem a saját, sem a
náluk vendégeskedő gyerekeket
kényeztetni, tehát mindenki takarít, mosogat, ha kell, mos vagy
tereget, gondoskodik az ebédjéről. Ők ezt nem veszik zokon,
sőt Noémi szerint ez kifejezetten
hasznos, hiszen később szükségük lesz ezekre a tapasztalatokra.
Ahogyan a lányokkal, úgy velünk
szemben is az egyenes beszéd
híve Erzsébet, amikor elárulja,
hogy természetesen voltak, vannak nehézségek, mélypontok,
hiszen a nap 24 órájában, a hét
minden napján együtt kell élniük, s nincs olyan, hogy „én nem
ilyen babaruhát akartam”. Illetve,
ha nem is náluk, de mégis volt
ilyen eset. Noémi egy másik családnál kezdte magyarországi tar-

tózkodását, s a 18. születésnapjára egy tortát kapott és útilaput
a talpára. Így lett ő is a Pál utcai
nagy, nemzetközi család tagja. Új
befogadó családja kárpótolta az
első hónapok okozta csalódásért,
amiről annyit mond, hogy nem
törődtek vele, szinte nem szóltak
hozzá. Paksi családja gondoskodott arról, hogy a felnőtté válást
ne ilyen kudarccal, hanem úgy
ünnepelje, ahogy illik. Fergeteges bulit rendeztek. Ez nem számít ritkaságnak náluk, megesett,
hogy öt kiló lisztből sütöttek
bejglit, mint ahogyan az sem különleges, hogy beülnek az autóba
öten és kirándulni indulnak. Jártak már a Balatonnál, Kecskeméten, Budapesten, sőt Erdélyben
és Prágában is. Egymásnak adva
a szót a mohácsi busójáráson történteket idézik fel, amikor a nagy
tömegben elveszítették egymást
és lemerült a lányok telefonja.
Niki megkerült, miután Erzsébet
fogta magát, felment a színpadra,
kerített egy mikrofont, úgy hívta
a lányokat. Noémit viszont – mivel családját nem találták – a rendezvényen szintén ott lévő AFSesek magukkal vitték Pécsre, így
oda kellett utánamenni. Nagy
kaland volt, mondják a mohácsi
esetre. S abban is egyetértenek,
hogy az egész program, a több
hónapig tartó együttélés szintén
nagy kaland, komoly tapasztalat. Volt. Július 10-én ugyanis eljön a búcsú ideje, hazautaznak a
lányok.
Nagyon jól éreztük magunkat
Pakson, rengeteg jó, barátságos
embert ismertünk meg, mondják, Erzsébet pedig hozzáteszi:
hálás a gimnáziumnak a türelemért, a lehetőségért, hogy a lányok ott tanulhattak. Örömmel
konstatálja, hogy saját gyerekei
részéről soha nem tapasztalt féltékenységet. – Sokat tanultak,
de mi is. Egymástól – összegzi. Mindhárman biztosak benne, hogy tartani fogják a kapcsolatot, találkoznak még, mert ezeket a hónapokat nem lehet csak
úgy elfelejteni.
Vida Tünde

Madárfiókát
mentettek
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Viharkárt felszámolni indultak, madárfiókát mentettek a
DC Dunakom Plusz Kft. munkatársai. Szászy Zsolt parkfenntartási részlegvezető számolt be
lapunknak arról, hogy a vihar
megtépázott egy májusfát a főutca környékén. A fát kivágásra ítélték, mert olyan mértékben károsodott. Miközben a
cég munkatársai az ágakat vágták le, találtak egy körülbelül

60-80 centiméter mély odút és
benne egy éppen most tollasodó harkályfiókát. Szászy Zsolt
azt mondta, a város főkertészével együtt úgy döntöttek, addig
nem veszik ki a fatörzset, amíg
a madár ki nem repül, sőt még
egy tetőt is készítettek az odú
fölé, hogy védjék a fiókát a naptól és esőtől. Hozzátette, a többi
már a madármamán múlik, de
bíznak abban, hogy nem hagy
fel az utód táplálásával.
Azt, hogy pontosan milyen madárka lakik az odúban, nem lehet tudni, de feltehetően nagy
fakopáncs, hiszen a harkályfélék közül ez a legelterjedtebb
hazánkban. A nagy fakopáncs a
védett fajok közé tartozik.
Lapzártánk után érkezett: a fiókáról állatvédők gondoskodnak
tovább.
-vida-

Két paksi intézményt is elismertek
Elismerő oklevelet kapott az
Atomenergetikai Múzeum az
oktatásban és a társadalmi vélemény formálásában játszott szerepéért az Év múzeuma 2015 pályázat díjátadó ünnepségén,
amit a 21. Múzeumok Majálisán
tartottak meg a Magyar Nemzeti Múzeumban. Szintén oklevéllel
ismerték el a Paksi Képtárat a következetes szakmai munkáért, az
óvodások és iskolások körében a
művészeti nevelés terén végzett
múzeumpedagógiai tevékenységért.
A Pulszky Társaság – Magyar
Múzeumi Egyesület, az ICOM
Magyar Nemzeti Bizottsága, a
Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége, az Országos Közgyűjtemények Szövetsége, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztálya és a Ma-

gyar Nemzeti Múzeum együttműködésével írja ki a pályázatot.
A Pulszky Társaság 1996-ban alapította az Év múzeuma elismerést ami a muzeális intézmények
működésének átfogó elemzése alapján kivívható cím, és a pályázók elmúlt évi fejlődését értékelve, az eredményeket összevetve ítélik oda a bírálók, olvasható a
társaság honlapján.
A Paksi Városi Múzeum még
2004-ben kapta meg az Év múzeuma díj különdíját.
Paksi munkahelyre
ügyfélszolgálati
munkatársat
keresünk.

Jelentkezés fényképes
önéletrajz küldésével a
braun.bernadett@dctherm.hu címen.
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Gastroblues immár öt színpadon
A színpadok száma eggyel gyarapodik, ezzel öt színpadon szól
majd a zene június utolsó és július első napjaiban a 24. Nemzetközi Gastroblues Fesztiválon.
A programot ismertető sajtótájékoztató egy kis ízelítővel kezdődött: Little G. Weevil örvendeztette meg a közönséget. Őt
majd július 2-án este tíztől lehet hallani az ESZI nagyszínpadán. Felállítanak egy kisszínpadot is azért, hogy a közönségnek az átállások idejére se kelljen
lemondani az igényes zenéről,
emellett a Gastroblues Klubban, az evangélikus templomban és az ESZI-parkban lesznek még koncertek. A templomi
előadásokat szombaton tartják,
az ESZI-park vasárnap nyitja meg kapuit. Ekkor tartják a

fesztiválfocit és a főzőversenyt.
Utóbbin borral készült étel, borkorcsolya, halászlé, egyéb ételek
és legszebb főzőhely kategóriában
hirdetnek majd eredményt. A közönség a kóstolójegyekkel szavazhat és egyben jótékonykodhat a
viski óvoda javára. Gárdai Ádám
szervező arra is kitért, hogy a hagyományos borbarát-találkozó is
átlépi a határokat: Délvidékről a
Maurer, Felvidékről a Drozdík
Pincészet csatlakozik a neves hazai borászokhoz. A meghívott
zenészek közül kiemelte a nívódíjas angol gitáros dívát, Joanne
Shaw Taylort és az Egyesült Államokból érkező Walter Troutot,
illetve felhívta a figyelmet több
visszatérő vendégre, így Ripoff
Raskolnikovra és Ian Siegalra is.
Hozzátette: itt lesz a hazai élvo-

nal és több helyi zenekarnak is
lehetőséget biztosítanak a bemutatkozásra. Ezzel elsőként a
PistiEst élhet pénteken délután,
majd vasárnap az ESZI parkban
a BeatBack és a Pagony.
Mint a sajtótájékoztatón hangoztatták, itt lesznek a testvérváro
sok is. Pallya Gábor Galántáról
azt ígérte, a tavalyi botlás után ismét hoz focicsapatot, Jenei Károly viski református lelkész pedig azt újságolta el, hogy az óvoda ügyében talán idén felkerül a
pont az i-re.
Szabó Péter, Paks alpolgármestere azt mondta, a nagy múltú fesztivál komoly jelentőséggel
bír, messzire viszi a város hírét,
mára a brandjévé vált. Dr. Kovács Antal, a másik támogató,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

kommunikációs igazgatója hozzátette: a városnak, a zenének is
van jövője, így a fesztiválnak is.
Gárdai Ádám lapunk kérdésére elmondta, mivel rétegzenéről
van szó, a jegybevételekből lehetetlen volna fenntartani, ezért
az önkormányzat és az atomerőmű támogatása nélkülözhetetlen. Azt is hangsúlyozta, hogy
idén is készül minden koncertről felvétel, tovább gyarapítva a
bluestörténeti szempontból páratlan archívumot.
A 24. Gastroblues Fesztivált a június 27-én, hétfőn induló klubkoncertek vezetik fel, az ESZI
csarnokban július 1-jén és 2-án, a
parkban 3-án hódolhatnak szenvedélyüknek, a zeneélvezetnek a
bluesrajongók.
Vida Tünde

Igazi, felejthetetlen kavalkádra várták a gyermekeket május utolsó szombatján Pakson. A Csengey kulturális központnál volt egyebek mellett
színpadi műsor, népi játszótér, ugrálóvár, lufihajtogatás, kézműves vásár, bolhapiac Sufni néven, katasztrófavédelmi bemutató, valamint gyermekek utcája sok érdekes foglalkozással. Mindezek mellett érdemes volt kimenni az ASE sportpályára is, ahol a gyerekek kedvükre mozoghattak. Itt
többek között mászófal, 3D-karika űrhajóskiképző, trambulin, kalandpark, arcfestés, csillámtetoválás, gladiátorjáték várta az érdeklődőket. Az
egész napot felölelő gyermeknapi programot Paks önkormányzata, a Csengey Dénes Kulturális Központ és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. közösen szervezte. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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Elismerték a paksi ügyvéd munkáját
Dr. Wartig László paksi ügyvéd
kapta idén a Magyar Jogász Egylet Tolna Megyei Szervezete által
2009-ben alapított Perczel Béladíjat, amelyet évente adományoznak a jogászegylet azon tagja számára, aki a Tolna megyei szervezetben kiemelkedő munkát
végzett és jogászi pályafutása is
méltóvá teszi erre. A díjat a szervezet szekszárdi ülésén adta át dr.
Nőt László elnök.
Dr. Wartig László az ELTE Államés Jogtudományi Karán szerzett
diplomát 1979-ben. Ugyanebben az évben a Paksi Járási Ügyvédi Munkaközösség tagja lett.
1981-ben jogi szakvizsgát tett, azóta egyéni ügyvédként tevékenykedik Pakson, illetve alirodát tart
fenn Dunaföldváron. 1992-ben
középfokú ingatlan-értékbecslői
oklevelet szerzett.
1980–1988-ig a Megyei Hazafias Népfront Közjogi Munkabizottságának elnökeként tevékenyen részt vett törvénytervezetek
társadalmi vitájának szervezésé-

Fotó:Kövi Gergő/Paksi Hírnök

ben. Dolgozott abban a bizottságban, amely az 1985-ös – már
kettős jelölést lehetővé tevő – választási törvény kidolgozásáért
volt felelős. Ügyvédként számos
Pakson és a környező településeken működő civilszervezet alapító okiratának elkészítését vállalta
ellenszolgáltatás nélkül, a Balogh
Antal Katolikus Iskola alapító ok-

iratának végleges formába öntését és ellenjegyzését készítette el.
Tíz éven át elnöke volt a Paks Város Múzeumbarátai Egyesületének, nyolc évig a Paksi Vak Bot�tyán Gimnázium Iskolaszékének,
valamint szülői munkaközösségének. Ezt megelőzően 1996-ban
létrehozta a Gyermekeinkért és
Jövőnkért Alapítványt, amelynek

kezdetektől kuratóriumi elnöke és anyagi támogatója volt. Az
alapítvány most is sikeresen működik, de a kuratóriumi elnöki
stafétát már továbbadta. Sikeres
kezdeményezője és nagyvonalú
támogatója a Magyar Himnuszt
legszebben éneklő iskolák versenyének. Nemcsak Pakson, hanem Madocsán és Dunaföldváron is aktív közéleti szereplő. Az
elmúlt 15 évben 12 joghallgató
nyári gyakorlatát biztosította.
Az indoklás arra is kitért, hogy
dr. Wartig László polgári és büntetőügyekben egyaránt elfogad
kirendeléseket, illetve ismert arról, hogy a bv-intézetben a fogvatartottakkal személyes kapcsolatot tart, és az elvárható mértéknél
is nagyobb segítséget nyújt számukra. Önzetlenül járt el elhunyt
ügyvédkollégák irodájának végelszámolójaként is. Éveken át volt
a Tolna Megyei Ügyvédi Kamara
elnökségének póttagja, majd elnökségi tagja, jelenleg az ellenőrző bizottságban dolgozik. -vida-

Új karvezető a vegyes kar élén
Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

Ujházy Krisztina váltja Cseke Gábort a Paksi Városi Vegyes Kar élén. Az új karvezetőt a
hétfői próbán ismerhette meg a tagság. Cseke Gábor tíz év után búcsúzott, mivel zenekari, családi elfoglaltságai megsokasodtak, nem

tudott kellő energiát fordítani a vegyes karra,
tudtuk meg Nikl Márta egyesületi elnöktől.
– Az utóbbi években nehéz, fajsúlyos darabokat tanultunk, Gábor nagyon figyelt erre,
irányítása alatt elértünk mindent, amit egy
amatőr kórus elérhet – összegzett. Példaként hozta fel azt, hogy a fesztiválkórus minősítést 2010-ben megújították, Olaszországban ezüstdiplomát kaptak, 2006-ban Paks város Pro Urbe-díját vehették át. Az elnök azt
mondta, hogy miután a karnagyváltás mindig változást hoz, arra számít, hogy az új fiatalos, dinamikus karvezető munkája nyomán
megfrissül, megújul az énekkar. Az alapítástól húsz éven át Károly János vezényelte a kórust, őt ’97-ben, az egyesületté válás évében
Simon Péter követte. Ő tíz év után búcsúzott,
miként most Cseke Gábor is.
Ujházy Krisztina hegedűsként végezte el a
veszprémi konzervatóriumot, majd kisebb
pályamódosítással szerzett az ELTE-n énekzene–karvezetés szakos diplomát, 2010-ben
mesterfokon is. 1995-ben főiskolásként alapította és három éven át vezette a nagyvenyimi
vegyes kart, majd hat évig volt a dunaújvárosi

Bánki Donát iskola énektanára, ahol szintén
kórust alapított és vezényelt. – Nagyon nagy
megtiszteltetés a felkérés, korábban nem ismertem a Paksi Városi Vegyes Kart. Elmentem a múlt héten Tolnára a kórusfesztiválra, és meghallgattam a 2010-ben készült cdjüket – tájékoztatott a fiatal karvezető. Azt
mondta, képet kapott arról, hogy milyen képességű a kórus. Különböző korú és hátterű tagjai vannak, de nagyon jó csapat, lelkes,
ambiciózus – jellemezte a társaságot hozzátéve, hogy reméli, sikerül gyorsan egymásra
hangolódniuk, hiszen nincs sok idő szeptember végéig, amikor egy nemzetközi fesztiválra utaznak Riminibe. Erre a versenyműsort
még a meglévő repertoárból állítják össze.
A jövőről azt mondta, egy kórusnak sokféle
arcát meg kell mutatnia, a közönségnek erre
igénye van. A különböző fellépések ugyanis
különböző karakterű, műfajú darabokat kívánnak meg, és a kórustagok szempontjából
is fontos, hogy mindig friss és megújuló legyen a repertoár, hogy megmaradjon a lelkesedés.
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Fiatal tehetségeket díjaztak
Követve a hagyományt, közgyűlésén adta át dr. Tarisznyás Györgyi-díját a Paksi Vak Bottyán
Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete. A civilszervezet elismerését minden évben két tehetséges
diák veheti át. A humán tudományok kategóriájában idén Bacsa Mária Kata érdemelte ki, aki
a hat évfolyamos képzésben 10.
osztályos, és ahogy a méltatásban elhangzott, vers- és prózamondás terén jeleskedik. A paksi Ki mit tud?-on aranyminősítést
szerzett, aztán az országos Junior
Kaleidoszkóp vers- és prózamondó versenyen bronzminősítést
kapott, talán ezekre a legbüszkébb. Nyolcadik osztályosként a
sárszentlőrinci Petőfi Sándor-szavalóversenyen első helyezett lett.
Az én Pannóniám Kárpát-medencei vers- és prózamondó versenyen 2015-ben ezüst, egy évvel
később arany minősítést szerzett.
Ugyancsak 2015-ben a Ki mit
tud? és a SoseVolt VersNap versenyek különdíjasa lett, a Pákolitz
István szavalóverseny első helyezettje, valamint a nagykőrösi költészet napi szavalóverseny első
helyezettje. Idei eredményei közül kiemelkedő, hogy a Helikoni ünnepségeken bronzérmet kapott, a SoseVolt VersNapon való
szerepléséért Reménység Díjban
részesült, valamint a Kárpát-medencei Csengey Dénes vers- és
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prózamondó versenyen az országos döntőbe jutott. Az iskola
énekkarának tagja, az idei tanévtől pedig a gimnázium drámakörének is. A kitüntetett elmondta,
hogy kicsi korától mond verseket édesanyja biztatására, a gimnáziumban pedig tanára, Rompf
Gabriella segíti. Bár vonzotta a színészet, alapos megfontolás után végül úgy döntött, hogy
a személyiségéhez inkább illő hivatást választ, és az érettségi után
szociális munka alapszakra adja
be jelentkezését, Pécsre. Az irodalom természetesen marad, szeretne minél több verset és prózát
megismerni, megtanulni. Nagy
kedvence Lázár Ervin és Dragomán György.
A természettudományok kategóriában Fejes Márk vehette át az elismerést, aki szintén a
10. H osztályba jár. Remek ver-

senyeredményei vannak matematikából és kémiából, közöttük megyei és regionális első helyezések, a Nemzetközi Magyar
Matematikaversenyen 20. lett.
Ebben a tanévben megnyerte az
Irinyi János országos kémiaverseny megyei fordulóját és az országos döntőben is szépen szerepelt. Matematikában elért
eredményei alapján fiatal tehetségként Templeton Fellow-jelölt
volt és bekerült a második körbe. Egyedül és csapatban is jó
eredményeket ér el. Idén a Medve Szabadtéri Matekversenyen
háromtagú csapatával több mint
6,5 km-t gyalogoltak, miközben
matematikafeladatokat oldottak
meg. Az iskolában kiemelkedően teljesít, mellette focizik a PSE
U17-es csapatában. Szaktanárai
szerint rendkívül jó problémamegoldó és megfigyelő, erőssége

a logikával és a kombinatorikával
kapcsolatos feladatok megoldása,
a fizikai és kémia kísérletek leírása. – Ezt a díjat csak néhány diák
veheti át, s az, hogy közéjük tartozhatok, nagy örömmel tölt el
– mondta a kitüntetett. Az elért
versenyeredmények visszajelzést
adnak neki arról, hogy hol tart. A
továbbtanulást illetően konkrét
terve még nincs, egyelőre csak az
biztos, hogy gazdasági vagy mérnöki területet választ majd.
A díjak átadása után a gimnázium fennállásának hatvanadik
évfordulója alkalmából alapított
egyesület tagsága meghallgatta a 2015-ös beszámolókat. Az
elmúlt év a gimnázium 70 éves
évfordulójának jegyében telt, az
egyesület részt vett az évkönyv
összeállításban, melynek kiadását helyi pályázaton nyert forrással támogatták, emellett ötleteikkel segítették a jubileumi
rendezvény megvalósítását, tájékoztatott Poórné Heizler Györgyi, az egyesület elnöke. Jelenleg egy újabb pályázat eredményét várják, az ezen elnyerhető
összegből az iskola 2016-os kutatók éjszakája programját kívánják támogatni. Szeretnék elérni azt is, hogy az ifjabb generációkból is minél több egykori
Vak Bottyán-os diák csatlakozzon a szervezethez.
Kohl Gyöngyi

A tanévben végzett munkáról kaphattak képet a hozzátartozók és érdeklődők
a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola táncművészeti ágának már hagyományos koncertvizsga-előadásán a Csengey Dénes Kulturális Központban. A növendékeknek több
színpadi bemutatkozása volt a tanév során, amelyek eredményeként rutinosabban
mentek a próbák és az előadás is. Az esten
11 koreográfiát mutatott be az 5 évfolyam,
az előadás különlegessége volt, hogy a 7. és
8. osztály közös produkcióval is készült. A
táncművészeti ágra, ahol minőségi táncoktatás zajlik, 4 éves kortól lehet jelentkezni,
jelenleg a legfiatalabb növendék éppen ilyen
korú, a legidősebb pedig 19 esztendős. Tanáraik Valkainé Daczó Eszter és Táborfi-Rónai
Nóra. Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
14 n Paksi Hírnök, 2016. június 10.

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Lampert Marianna
Egy szoba könyvek nélkül
olyan, mint a test lélek nélkül.
Ha egyetértünk Cicero gondolatával, azt mondhatjuk, hogy
a könyvtárnak lelke van. Ilyen
hely a Csengey Dénes Kulturális Központ általános gyűjtőkörű, 14 ezer dokumentummal
ellátott könyvtára is, amelynek
vezetője Lampert Marianna.
– A könyvtár nemcsak a könyvek tára, hanem a különböző
dokumentumok kölcsönzésének lehetőségén ma már
messze túlmutató szerepet tölt
be, egyre inkább közösségi térré válik – mondja. Lampert
Marianna a klasszikus értelemben vett könyvtárosi feladatainak ellátásán túl így különböző rendezvények szervezésén
is munkálkodik. Most aktuális a 87. Ünnepi Könyvhét programsorozata, a palettán megjelent Wollner Pál Karib-tengeri
vitorlázásról szóló élménybeszámolója, az irodalmi önképzőkör évadzáró foglalkozása
Cseresznyésben, Makó András
albumbemutatója, Pete Jánosné
csuhéfonó népi iparművész kiállításának megnyitója, és még

elcsíphetik Gutai István Földönfutók, hontalanok II. című
kötetének bemutatóját, ami
június 13-án 18 órakor lesz.
Apropó, kiállítás: évek óta a
könyvtárgalérián kapnak lehetőséget helyi alkotók a bemutatkozásra, ami várhatóan jövő
májusig lesz így. A tervek szerint azt követően gyermekeknek kiírt pályázatokra beérkezett alkotások díszítik majd a
falakat, mégpedig annak okán,
hogy a könyvtár felső szintjét gyermekkönyvtári részleggé alakították át, megnyitóját
a gyermekek és családok napja
rendezvényen tartották. Most
a dunakömlődi falunapra készül a Csengey könyvtára, ahol
a helyi fiókkönyvtár udvarára
várják majd a családokat: Sebestyén István mond meséket,
valamint az Aranyhal Waldorf
Iskola és Óvoda pedagógusai,
illetve a Paksi Napsugár Óvoda
helyi tagintézményének óvodapedagógusai tartanak kézműves foglalkozást. – Ezek a személyes találkozások igen fontosak azért, hogy megismerjenek
bennünket, és a könyvtárban

elérhető lehetőségeket – mondja Marianna hozzátéve, hogy
tapasztalata szerint ez a leghatékonyabb módszer a könyvtárlátogatók számának növelésére, ami egyébként a könyvtárosok legnehezebb, de egyben
igen nemes feladata. Bízik abban, hogy legalább olyan sikeres lesz ez a kontakt, mint amilyen a tavalyi strandkönyvtár,
vagy a sillerfesztiváli kitelepülés volt a Pákolitz István Városi
Könyvtárral, illetve a Kínálgató
Iskolai és Gyermekkönyvtárral,
de ezt a célt szolgálják a különböző pályázatok, vagy az olvasást népszerűsítő kampányokhoz való csatlakozás is.
– Ez az a munka, amiben kiteljesedhetek – emelte ki Marianna. Jó érzéssel tölti el, ha segíteni tud az olvasóknak, s hogy ezt
még inkább megtehesse, visszaült az iskolapadba és éppen azon
munkálkodik, hogy földrajz–
könyvtár szakon szerzett tanári
diplomája mellé biblioterapeuta
végzettséget szerezzen, illetve
a Veled is Törődünk Egyesület tagja. Mariannának egyébként egyáltalán nem volt is-

meretlen a Csengey könyvtára
amikor 2014-ben átvette a stafétabotot a nyugállományba vonuló Gutai Júliától, ugyanis korábban öt esztendőt dolgozott
mellette könyvtárosként és információmenedzserként. Aztán
egy budapesti kitérő következett, ami után már férjével és két
kisfiával tért vissza Paksra. Nem
mellékes számára, hogy így sokkal közelebb van Gerjenhez,
ahol gyermekéveit töltötte. Azt
mondja, hogy szeretett tanítani, amire korábban óraadóként
Madocsán és Pakson is volt lehetősége, de igazi második otthonra mégiscsak a könyvtárban
lelt. Jelenleg félezer beiratkozott
olvasója van, akik naponta 3080 feladatra használják a könyvtárat, éves szinten pedig több tíz
ezer a megmozgatott könyvek
száma. – Nem félek attól, hogy
a könyveknek, a könyvtárnak ne
lenne jövője, mert nagyon sok
embernek lételeme az olvasás,
mégpedig igazi könyvből. Ez
semmivel sem pótolható. Ami
pedig engem illet, most kerek a
világ – tette hozzá.
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Sport

Csoknyai László:
felszabadult és motivált vagyok
Nem panaszkodhat Hangyási
László, az ASE dzsúdósainak nemrég Örökös tag címmel is elismert
vezetőedzője, hiszen három tanítványa is tatamira léphet a Rio de
Janeiró-i nyári olimpiai játékokon.
Bor Barna a harmadik, Csoknyai
László a második, Cirjenics Miklós az első ötkarikás versenyére készül. A 81 kg-ban versenyző Csoknyai László London után
Rióban is tatamira léphet. Kívülről szemlélve azt mondhatni, magabiztosan harcolta ki a helyét a
magyar dzsúdóválogatottban, de
mint elmondta, ez azért nem ment
stresszmentesen.
– Miben különbözött a négy évvel ezelőtti kvalifikációs sorozat a
mostanitól?
– Más volt, mint London előtt,
sokkal több már a tapasztalatom,
nem lifteztem a kvótás és nem
kvótás helyek között. Két éven
keresztül stabilan benn voltam a
legjobb 22-ben, elég sok éremmel
16 n Paksi Hírnök, 2016. június 10.

a 16. lettem a kvalifikáció végére,
míg négy évvel ezelőtt huszonkettedikként jutottam ki Angliába. Öregedtem, ezáltal fejben is
érettebb lettem. Annak ellenére,
hogy viszonylag biztosan tartottam a helyem, nagy világversenyen nem sikerült nyernem, de
ez annak is betudható, hogy végig
nagy volt rajtam a nyomás.
– Mi okozta ezt?
– A hazai konkurencia. Tavaly októberig 5-10 ponttal vezettem csak
Krizsán Szabolcs előtt, és Ungvári
Attila sem volt 100 pontnál mes�szebb, ami szintén nem sok. Aztán októberben nagyot húztam,
de még az utolsó pillanatban sem
lehettem nyugodt: ha Krizsán Szabi megnyerte volna Alma Atiban a
Grand Prix-t, én meg kiesek, akkor ő utazhatott volna Rióba. Ez
nem kicsit stresszelt, már nagyon
vártam, hogy vége legyen a kvalifikációnak, és eldőljön, ki indulhat
az olimpián.

– Az ősz jól sikerült.
– Nagyon sok versenyem volt,
amire büszke lehetek, de tavaly
októberben Üzbegisztánban, rá
egy hétre Glasgow-ban, majd két
héttel később Abu Dzabiban a
Grand Slamen nyertem bronzérmet, és ez a sorozat volt az, ami
nagyon megnyomta a pontjaimat.
– Mexikóban, a Mesterek Tornáján még előrébb léphettél volna,
de nem sikerült.
– Azt sajnálom, hogy én magam
rontottam el a mérkőzést, de
próbálom pozitívan felfogni és
tanulni belőle, nehogy ilyet Rióban is elkövessek. Inkább ilyenkor jöjjön ki, mint az olimpián.
Alapjáraton amúgy jó volt a mexikói verseny, annak ellenére,
hogy sokat kellett utazni, ami kicsit megviselt.
– Ausztriában erősítetek az olimpia előtt. Kell még a fizikai terhelés?

– Decemberben csináltunk egy
hosszú alapozást, de ez a magaslati edzőtábor jól fog jönni, még
fokozni lehet vele az erőnlétünket. Nekem ez London előtt nagyon bejött. Eddig kétszer voltam magaslati edzőtáborban, és
szerintem jó hatással lesz rám,
pont az olimpia idejére.
– Foglalkoztat már Rio?
– Nem. Eddig azzal foglalkoztam,
hogy nehogy a végén bukjam
el ezt a nagy menetelést. Most,
hogy megszabadultam ettől a tehertől, úgy érzem, motiváltan tudom folytatni a felkészülést. Már
nyugodt és boldog vagyok, örülök, hogy mind a hárman megyünk. Tudom, hogy mi a célom,
mi a vége, de egyelőre csak azt
akarom, hogy brutális keményen
megcsináljam a hátralévő felkészülést. Augusztus 9-én lépek tatamira Rio de Janeiróban. Ki tudja, ezután lesz-e még lehetőségem
indulni olimpián.
(joko)

Nem jött össze a bronzérem
Nem sikerült a bajnoki döntőbe jutás az Atomerőmű SE NB
I-es férfi kosárlabda csapatának.
A TLI-Alba Fehérvár elleni elődöntő negyedik, paksi mérkőzésén sokáig úgy tűnt, hogy nem
szakad meg a sorminta, és egy
ötödik, székesfehérvári mérkőzés dönt majd a párharcban. A
huszonnegyedik percben még a
piros-kékek vezettek 14 ponttal,
azonban egy hosszan tartó gólcsend következett, és a negyedből hátralévő hat percben ös�szesen egy pontra futotta a paksi
játékosok erejéből, így az Alba átvette a vezetést. Az utolsó felvonásban még sikerült visszavenni az előnyt Dunnéknak, de nem
tudtak több ponttal elhúzni. Ezután felváltva estek a kosarak, a
végjátékot pedig a vendégek bírták jobban idegileg, és ha kevéssel is, de nyerték a mérkőzést, s
ezzel együtt a párharcot. ASE–
Alba: 64-69. A párharc győztese
a Fehérvár lett 3-1-gyel.
A másik ágon a Szolnok és a Körmend csatájából a Tisza-partiak kerültek ki győztesen, 3-2vel jutottak a döntőbe. A bronz-
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éremért folyó, egyik fél két
győzelméig tartó párharc az ASE
és a Körmend között a Gesztenyés úton kezdődött a paksi csapat középszakaszban elért jobb
helyezésének köszönhetően. A
mérkőzés előtt Donald Robinson hazautazott az USA-ba családi okok miatt, így a piros-kékek négy légióssal vágtak neki az
első meccsnek. Az első negyed

közepéig fej fej mellett haladtak
a csapatok, majd Watkins vezérletével ellépett az ASE. A folytatásban tovább nőtt a hazai előny,
a félidőre tíz pont fölé nőtt a két
csapat közti különbség, ebben az
időszakban a vendégek hárompontos kísérletei rendre célt tévesztettek. A harmadik negyedben tartotta előnyét az ASE, a
Körmend felzárkózási kísérletét

sikeresen visszaverték. Az utolsó
tíz percben Kovács Ákos, Fomin
és Watkins révén 17 ponttal elhúzott a paksi csapat, csak az
volt a kérdés, hogy mekkora különbséggel nyer az Atomerőmű.
ASE–Körmend: 93-81.
A magabiztos hazai győzelem
után Schmidt Béla vezetőedző
abban bízott, hogy Körmenden
is nyerni tudnak, és már bronzéremmel térnek haza, ehhez
azonban a vasi csapatnak is volt
pár szava. A mérkőzés már az
első félidőben eldőlt, csak az volt
a kérdés, hogy mekkora lesz a két
csapat közti különbség. Tulajdonképpen a dobott pontokkal
még elégedett is lehetett a paksi
szakvezetés, de a bekapottakkal
nem. Ilyen védekezéssel Pakson
sem lehet ezt a Körmendet legyőzni. Körmend–ASE: 102-76.
A mindent eldöntő harmadik
mérkőzésre lapzártánk után,
Pakson került sor. A Dunnt és
Robinsont is nélkülöző Atomerőmű vereséget szenvedett, így a
negyedik helyen zárta a bajnokságot. ASE–Körmend: 75-86.
Kovács J.

Szlovén győzelem a paksi
körversenyen
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Először rendezték Pakson a Gemenci Nagydíj kerékpárverseny
egyik állomását. A lakótelepről
rajtoló, nagy szintkülönbséggel nehezített körpályán a szlovén Rok Korosec győzedelmeskedett. Lovassy Krisztián legjobb magyarként harmadik lett
a győztessel azonos idővel, de
Valter Attila és Peák Barnabás is
a top 10-ben végeztek.

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

Szakács- és felszolgálótanulók
jelentkezését várjuk
gyakorlati képzésre.

Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu
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Reményteljes utánpótlás
Kiválóan szerepeltek a Paksi FC
utánpótlás labdarúgócsapatai a
2015/16-os kiírásban. A 19, a 17,
a 15 és a 14 éves korosztály a tavalyi osztályozó elvesztése miatt
az NB II. Dél-nyugati csoportjába kapott besorolást a Magyar
Labdarúgó Szövetség döntése értelmében. Az U19 és U17
több mint 200 gólt rúgva, minden mérkőzésüket megnyerve
szerzett bajnoki aranyat, emellett
több utánpótlás-játékos épült be
az NB III-as felnőtt csapatba, illetve mutatkozott be a magyar
harmadik vonalban.
– U15-ös csapatunk is bajnok
lett, de ők végig versenyben vol-

tak a Kaposvárral az első helyért, az aranyérem sorsa az utolsó mérkőzésen szinte egy bajnoki döntőnek beillő összecsapáson
dőlt el a mi javunkra – összegzett
Osztermájer Gábor, az utánpótlás szakág vezetője. Hozzátette: az U14-es csapat a második
helyen végzett a Kaposvár mögött, aminek háttérében az állhat,
hogy több játékosuk a korcsoportnál egy évvel fiatalabb volt.
– Ezt a bajnokságot kinőttük és
a megújuló versenyrendszernek
köszönhetően előrelépünk, hiszen az utolsó öt év eredménye
alapján az U19-es és U17-es csapatainkat besorolták egycsopor-

tos országos bajnokságba, ahol
minden tudásunkra szükség lesz,
hogy helyt tudjunk állni – tette
hozzá a szakágvezető. Az induláshoz egy U16-os csapatot is kell indítani, ami a nevezés alapfeltétele.
A plusz együttes indításhoz szükség lesz erősítésre főleg a 2000–
2001-es születésű gyerekek körében. – U15-ös és 14-es korosztályaink ezután is a Dél-nyugati
csoportban fognak játszani annyi
különbséggel, hogy alkalmazkodunk a bajnoksághoz, és mindkét
helyen egy évvel fiatalabb korosztállyal indulunk. Sajnos, az MLSZ
állandóan változtatja a versenykiírásokat, így a magyar labdarú-

gásban nem lehet előre tervezni és
az olyan kis csapatokat, mint a miénk, nehéz helyzetbe hozzák. Az
akadémiák olyan helyzeti előnynyel indulnak, amit sokszor nehéz behozni. Ráadásul a paksi játékosok egyértelműen célpontok
az akadémiák számára, amelyek
jobb körülményeket ígérve elcsábítják őket. Két-három év múlva aztán a játékosok jelentkeznek,
hogy visszajönnének, ám az iskola folytatása gondot okoz a tantárgyi felosztás vagy éppen a tanulmányi eredmény miatt, és a végeredmény az lesz, hogy se foci, se
tanulás – tette hozzá a szakember.
Faller Gábor

Paksi borász a válogatottban
Harmadik helyen végzett a magyar borászválogatott a labd ar úgó Európ a-b ajnoks ágon, melyet idén Németországban rendeztek. A csapat tagja volt
Mayer Antal, a paksi Mayer Pince borásza, aki olyan neves borkészítőkkel léphetett pályára a
címeres mezben, mint Bock József, Gere Attila, Schubert Vilmos, ifj. Lőrincz György, Han-

gácsi Csaba vagy Rókusfalvy
Pál. A paksi fiatalember nyolcéves kora óta futballozik, az
Atomerőmű SE korosztályos
együtteseiben, majd Tolna megyei és budapesti amatőr nagypályás csapatokban is játszott.
A magyar borászválogatott
megfigyelői a borvidékek évenkénti focitornáján figyeltek fel
rá 2014-ben, ekkor postázták

neki az első meghívót. A hat
nemzet részvételével, kétévente megrendezett kontinensviadalt idén Gei senheimben és
Mainzban bonyolították.
– A szlovénok ellen egy, Németország ellen két félidőt játszhattam végig, az olaszok ellen
20 perc jutott. Középső középpályán szerepeltem. Célunk, a
döntőbe jutás nem sikerült, így

van bennem hiányérzet – fogalmazott Mayer Antal. A mérkőzések előtt és után a Rajna-völgyi borászatokat is meglátogatták, esténként pedig más-más
nemzet jellegzetes ételeit kóstolhatták. A borászok foci Európabajnokságát a szlovénok nyerték, második helyen a németek
zártak.
-röné-

Eredményt hirdettek
A Paksi Deák Ferenc Általános
Iskola és az Eötvös utcai tagóvoda mozgósította a legtöbb családot az idei Fuss, ússz, kerékpározz a gyermekedért! programsorozaton. A megmérettetésen
négy általános iskola és hét óvoda versengett. Az úszáson 416an, a futáson 792-en, a kerékpározáson 848-an teljesítették a
különböző távokat. A sorozat ér-

tékelésén, a gyermekek és családok napján az intézmények a
szervező Paksi Sportegyesület
szabadidősport szakosztályától
sportszervásárlási utalványokat
vehettek át, az iskoláknál a Bezerédj és a Balogh Antal iskola végzett még dobogón, míg a kisebbeknél a Munkácsy és a Mesevár
ért el érmes helyezést.
-efglé-

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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TelePaks Televízió
az interneten is

Online adás: www.paksihirnok.hu
Nézze a TelePaks műsorát
számítógépen,
okostelefonon, táblagépen,
vagy akár SmartTV-n!

Helyes válaszával a Szelek
ladikján című költészeti
antológiát nyerheti meg.
A rejtvényben egy vallástörténeti fogalmat rejtettünk el. A megfejtéseket
június 20-ig várjuk a 7030 Paks, Dózsa György út 51-53. címre. E-mail:
szerkesztoseg@paksihirnok.hu.
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Ingatlanvagyonértékelés,
ingatlanközvetítés.
Lakó-, mezőgazdasági, ipari,
kereskedelmi ingatlanok vagyonértékelése
Pakson, az Óváros központjában, a Bástya utcában, felújított, 83 m2-es 2 szoba,
nappalis, konyha+étkezős,
fürdőszobás, Infra és cserépkályha fűtéses családi ház,
gondozott kerttel eladó.
Gyapán 1 szobás sorházi lakás, részben felújítva eladó.
Irányár: 1,9 M Ft.
Pakson, a Kurcsatov úton,
hőszigetelt, 2 szobás, minőségi bútorokkal berendezett
lakás kiadó. 80 000 Ft/hó. 3
havi kaució szükséges.

Pakson, a Kossuth Lajos utcában 3 lakásos társasházban
58 m2-es összkomfortos udvartéri lakás, garázzsal, 765
m2-es kerttel, sok gyümölcsfával eladó. Irányár: 18,5 M Ft
Pakson, a Jámbor Pál utcában
130 m2-es, összkomfortos, galériás, gázfűtéses családi ház,
kis udvarral, tárolóhelyiséggel
eladó. Irányár: 16,5 M Ft.
Bölcskén a pincefaluban 100
m2-es présház + pince. Irányár: 1,9 M Ft.
Bölcskén az Esze Tamás utcában, a pincefalu előtt, 2 szobás családi ház eladó. Irányár 3,8 M Ft.
Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos
ingatlanvagyon-értékelő
és közvetítő.
Tel: 06-70/310-8374
E-mail: fonyolajos@t-online.hu
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APP. SPYRIDOULA d

1 hét repülővel, 6 fős apartmanban,
önellátással. ILLETÉKMENTES AJÁNLAT!
Indulás: 2016.06.18.

291,- € (90.181 Ft)/fő ártól

1

KCIÓ
ÁRFOLYAMA
*
TESSÉG!
EN
+ILLETÉKM

RITALIA TRAVEL UTAZÁSI IRODA

7030 Paks, Dózsa György út 102. • Tel/Fax: (75) 311-130
info@ritaliatravel.hu • WWW.RITALIATRAVEL.HU
*Illetékmentes akció 2016.06.01-30. között történő szerződéskötés esetén a 2016 nyári budapesti és debreceni indulású charteres Neckermann repülős csomagajánlatokra (HUN NAH, FAX, LAST), kivéve Madeirára.
Az előfoglalási kedvezményekkel, és az árfolyamakcióval együtt is érvényes. Árfolyamakció 2016.06.01-30.
között vagy visszavonásig (Az akció keretén belüli foglalásoknál a törzsutas és nászutas-kedvezmény nem
vehető igénybe!). Kedvezményekkel csökkentett árak. 1 Az ár tartalmazza a megjelölt szállást és ellátást,
a repülőjegy árát, a repülőtéri illetéket és a transzfert. Ezen felül fizetendő a biztosítás. A fenti forint árak
1 EUR=309,90 Ft árfolyam esetén érvényesek. Árainkat Euróban garantáljuk. A szerződésben a részvételi
díj forintösszege a Neckermann érvényes Euró árfolyam akciója vagy a K&H Bank foglalás napján érvényes EUR/HUF valutaeladási árfolyamának alkalmazásával kerül meghatározásra. Foglalás a szabad helyek
függvényében lehetséges! A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek az irodákban. (N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft., eng.sz.: R00801/1999/1999.), Ritalia Travel Utazási Iroda eng.sz.: U-001312.)

A Tengelici Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet
gazdálkodási ügyintézői munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek: büntetlen előélet, pénzügyi végzettség (középfokú), felhasználói szintű MS Oﬃce ismeret
Pályázati elbírálásnál előnyt jelent: pénzügyi számviteli területen szerzett
tapasztalat, közigazgatási alapvizsga.
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. 06. 25.
Jelentkezés: Postai úton és személyesen: Tengelici Polgármesteri Hivatal 7054
Tengelic, Rákóczi u. 11. Elektronikus úton: tengelicpolghiv@t-online.hu
A pályázatról részletesebben a www.kozigallas.gov.hu, valamint a www.tengelic.hu
címen lehet tájékozódni.

