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MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Paksi fiók
7030 Paks, Villany utca 4.
Tel.: 75/511-240
e-mail: paks@mecsektakarek.hu
honlap: www.mecsektakarek.hu

A TAKARÉK ÚJ ARCULATTAL, SZOLGÁLTATÁSOKKAL ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI GARANCIÁVAL VÁRJA ÖNT.
MEGTAKARÍTÁSOK, ELEKTRONIKUS BANKI SZOLGÁLTATÁSOK,
HITELEK, NYUGDÍJPROGRAMOK,
ÉLET- ÉS VAGYONBIZTOSÍTÁSOK
LAKOSSÁGI ÜGYFELEK ÉS VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE.

Hirdetési tarifák a Paksi Hírnökben
NYOMTATOTT ÚJSÁG

1/1 extra oldal (205×282 mm)
1/1 oldal (188×260 mm)
1/2 extra oldal (205×141 mm)
1/2 oldal (188×128 mm)
1/4 oldal (92×128 mm)
1/8 oldal (92×62 mm)
1/16 oldal (44×62 mm)
1/32 oldal (44×29 mm)

–
–
–
–
–
–
–
–

99.000 Ft + áfa (125.730 Ft)
88.000 Ft + áfa (111.760 Ft)
55.000 Ft + áfa (69.850 Ft)
42.000 Ft + áfa (53.340 Ft)
20.000 Ft + áfa (25.400 Ft)
11.000 Ft + áfa (13.970 Ft)
5.500 Ft + áfa (6.985 Ft)
2.500 Ft + áfa (3.175 Ft)

A hátsó borító felára 20%. Színes felár: nincs.
További információ: Fonyó Ingatlan és Média Iroda – 30/557-3645. E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu

PAKSIHIRNOK.HU

Címlap fejléc – (728×90 px méret, a címlapon legfelül, a logó mellett) – 2000 Ft/nap + áfa
Címlap belső (728×90 px méret, a címlapon két rovat között) – 1000 Ft/nap + áfa
Címlap belső extra (728×180, a címlapon két rovat között) – 1500 Ft/nap + áfa
Cikk fejléc (728×90 méret, minden cikk fölött) – 1000 Ft/nap + áfa
Gyártás: a komplexitástól függően 2.000–20.000 Ft + áfa
Kedvezmények: 30 naptól: 20%, 60 naptól: 30%, éves: 50%
További információért hívja Kövi Gergő főszerkesztőt a 20/918-6669-es telefonszámon.

TelePaks Televízió
már az interneten is!

Online adás: www.paksihirnok.hu
Nézze a TelePaks műsorát
számítógépen, okostelefonon, táblagépen,
vagy akár SmartTV-n!
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Megújul a lakótelep központi parkja
Megújul a lakótelep központi parkja. Első lépésként kiválasztották a tervezőt a Gagarin,
a Barátság és a Kishegyi út által határolt terület felújítási tervének elkészítésére. Ennek
birtokában, a közbeszerzési eljárás lefolytatása után ütemekre bontva, önkormányzati forrásból indul el a terület rekonstrukciója.
Közel negyven éve épült a lakótelepi központi park, azóta csak kisebb javítások történtek az elöregedett betonburkolaton. Legutóbb 2008-ban írtak ki tervpályázatot a teljes körű felújításhoz, akkor pályázati forrás
hiányában elmaradt a rekonstrukció. A vá-

rosvezetés úgy döntött: saját forrásból lát
neki a munkához, több szakaszra bontva
korszerűsítik a teret. A meghívásos eljárásban kiválasztott Pécsépterv Stúdió Kft.-vel
várhatóan február közepéig írják alá a szerződést, majd a kiviteli tervek birtokában elindulhat a kivitelező kiválasztása.
Első ütemben a Csengey Dénes Kulturális
központ és a Spar üzlet közötti terület, másodikként a Gagarin utca felőli park újulhat
meg, majd az elképzelések szerint következik a Csengey előtti tér rekonstrukciója –
tudtuk meg Szabó Pétertől. Paks alpolgár-

mestere arról is tájékoztatott, hogy kevesebb
lépcsővel és több zöldfelülettel képzelik el a
központi park új arculatát, és szeretnék, ha
a felújítással párhuzamosan a környező üzletek homlokzata is megújulna. A boltok és
szolgáltatóegységek felújításához az önkormányzat, lehetőségeihez mérten, pályázati
úton segítséget nyújt majd a tulajdonosoknak – ígérte Szabó Péter, hozzátéve: a park
felújítása ugyan önkormányzati saját forrásból indul el, de továbbra is keresik a módot
pályázati támogatások igénybevételére.
-dsz-

Nekilátnak a Csengey felújításának
Nagyszabású korszerűsítési folyamat kez dődött a Csengey
Dénes Kulturális Központban
a színpad mögötti terület felújításával. A beruházás nem
akadályozza a ház működését
és az előadásokat.
Évek óta keresi a pályázati forrást az önkormányzat a Csengey

Dénes Kulturális Központ felújítására, ám eddig nem sikerült
támogatást nyerni a programra. A város vezetése úgy döntött: kisebb lépésekben lát hozzá
a ház rekonstrukciójához. – Első
ütemként a színpad mögötti terület korszerűsödik, és idén elkészülnek a tervek az épület
homlokzatának, valamint tető-
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szerkezetének felújításához – tájékoztatott Szabó Péter, Paks alpolgármestere. A munka már
el is kezdődött, a kivitelezésre a
DC Dunakom Plusz Kft. kapott
megbízást. A beruházás keretében felújítják a vizesblokkokat,
kicserélik a padlózatot, a falban
húzódó vezetékeket, a világítótesteket és az álmennyezetet is
az oktatóteremben, az öltözőkben és a teakonyhában, valamint
a kelléktár és a folyosó is megszépül. A ház eközben folyamatosan működik, a programok lebonyolítását nem akadályozza a
felújítás. A kivitelezés 21 milliós
költségét az önkormányzat biztosítja saját költségvetéséből.
– Az elmúlt közel 38 évben nem
volt nagyobb alapinfrastruktúra-fejlesztés a központban. A
korszerűsítés nem csupán a fellépőként idelátogató művészek
komfortérzetét javítja, hanem
megfelelő körülményeket nyújt
majd azoknak a gyerekeknek is,

akik különböző egyesületi keretek között járnak próbákra –
mondta el Tell Edit. A központ
igazgatója arról is tájékoztatott,
hogy szigorítanak a házirenden: a felújítás befejezése után
a helyiségeket igénybe vevők és
a bérlők személyesen anyagilag
is felelnek majd az általuk használt vagyontárgyakért és az épület állapotáért.
A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. négy intézményegységet működtet, a következő
hónapokban mindegyik korszerűsítésén dolgoznak majd szakemberek. Decemberben elkezdődött a Dunakömlődi Faluház
vizesblokk-felújításának tervezése, a Cseresznyéskert Erdei Iskolában közösségi kert készül, a
sóstói gyermektáborban pedig
várhatóan a stég felújítása mellett a zöldfelület és a kerítés átépítése is elkezdődik – tájékoztatott az intézményvezető.
Dallos Sz.
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Felkészülten várják az erőműbővítést
A 36 hektáros paksi ipari parkban az inkubátorházban működő húsz vállalkozás
mellett negyven cégnek van saját telephelye, ahol mintegy 800-1000 foglalkoztatott dolgozik a megrendelésektől függően.
Az ipari parkban mintegy 13 milliárd forint befektetett tőke van, a termelés 98%-a
export. Három fejlesztés is zajlik jelenleg,
és folyamatosan van két-három új betelepülő – ezek a beszédes számok jól jellemzik a több éve nyereséges Paksi Ipari Park
Kft. tevékenységét. Dr. Sztruhár Sándorral, a cég ügyvezetőjével beszélgettünk.
Az idő igazolta a paksi inkubátorház létjogosultságát, az intézmény népszerű, telt házzal működik, mintegy húsz cég tevékenykedik ott az egy-két fős vállalkozásoktól a 10-12
munkást foglalkoztató cégekig. Két, az inkubátorházból induló cég már önálló telephelyet is létesített az ipari parkban, tudtuk meg
dr. Sztruhár Sándortól. A Paksi Ipari Park Kft.
a megyei önkormányzat által kiírt Területfejlesztési Operatív Programból (TOP) remél
forrást újabb infrastruktúrafejlesztésre. – Pozitív elbírálás esetén újabb parcellák kialakításához szükséges utak és közművek épülhetnek, illetve buszmegállók, járdák, parkolók –
tájékoztatott a cégvezető azt hangsúlyozva: a
sikerességet és a pénzügyi fenntarthatóságot
alapvetően meghatározza, hogy tudnak-e új
betelepülőket hozni a parkba.
– A tudatos imázsépítésen, marketing tartalmú sajtó megjelenéseinken túl megyei fórumokon és szakmai szervezeteken, kamarákon keresztül népszerűsítjük a paksi ipari
parkot, és keressük a nemzetközi befektetőket is a Nemzeti Befektetési Ügynökség segítségével. Létkérdés, hogy minden évben
két-három olyan partnerrel szerződjünk,
amely területet vásárol vagy a közeljövőben
telephelyet létesít.
A Paksi Ipari Park Kft. kapott megbízást annak a tanulmánytervnek az összeállítására,
amely a város felkészítését segíti az atomerőmű-bővítés időszakában. – A 2016-ban
elkészült tanulmány egyik célja az, hogy
Paks városa úgy élje meg a beruházást, hogy
a lakosságot minél kisebb mértékben billentse ki megszokott életéből, minél kevesebb hátránnyal járjon az itt élők számára,
ugyanakkor a beruházó, de különösen a fővállalkozó is olyan felkészített, nyugodt, „kiszolgáló környezetbe” érkezhessen, ahol
felelős munkájára koncentrálhat. Ehhez
először fel kellett mérnünk a pillanatnyi
helyzetet, az elérhető kapacitásokat. Szakértők, a Paks II. projektcég és a helyi intézmé4 n Paksi Hírnök, 2017. január 27.
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nyek felelőseinek bevonásával vizsgáltuk az
óvodákat, iskolákat, egészségügyi létesítményeket, a közlekedési lehetőségeket, de például a közbiztonsági helyzetet is – mondta el
Sztruhár Sándor. Ezt követte annak a meghatározása, hogy várhatóan mire lesz szükség Pakson a beruházás előtt és alatt, mit
teszünk majd annak időszakát követően,
illetve, hogyan lehet és kell ütemezni a feladatokat. – A dokumentációt egy projektlista zárja az indokolt, szükséges, javasolt fejlesztésekről, hiszen látnunk kell, mire van
szükség a megnövekvő lakosságszám és forgalom ellátásához, a beruházás által támasztott sokrétű igény kielégítéséhez, és ez mibe
kerül. Ekképp szakmailag megalapozottan, reálisan be tudjuk mutatni a kormányzatnak és az orosz félnek, hogy Paks városa
felkészült, és tudja, hogy mire van szükség,
milyen konkrét projektekhez keres partnereket. Ez nagyon fontos a további tárgyalásokhoz, a sikeres együttműködéshez.
Egy másik pályázat is mérföldkövéhez ért,
az év végén benyújtották az elektromos mobilitás projekt megvalósítását biztosító pályázatot az Európai Bizottsághoz. A cégvezető elmondta: az előkészítés időszakában
az Európai Beruházási Bank folyamatosan vizsgálta a projektet, annak stabilitását
és megvalósíthatóságát. Gyakorlat, hogy
amennyiben a bank ítélete pozitív, akkor azt
az Európai Bizottság is támogathatónak ítéli.
– Decemberben a bank megvalósíthatónak
értékelte a projektet, így bizakodva várhatunk a végső támogató döntésre. A szerződéskötéstől három év áll majd rendelkezésre a megvalósításra, a projektet 17 település-

re kiterjedően dolgoztuk ki. A program nem
csupán az elektromos töltőállomások kiépítéséről és a buszbeszerzésről szól, hanem nagyon komoly energetikai háttere is van, hiszen az elektromos mobilitásnak akkor van
realitása, ha megfelelő energiagazdálkodást
is mögé tudunk tenni olcsó villanyárammal
és megfelelő tárolókapacitással, elosztással.
A projekt megvalósításának további előnye
a gazdaságosabb tömegközlekedési és szolgáltatási szektor kiépítése mellett, hogy egy
„okosváros” működésének alapjául szolgálhat. Szeretnénk a buszokat úgy felszerelni,
hogy például városkártyával lehessen rajtuk
fizetni, e rendszer kidolgozása is része mintaprojektünknek – mondta el a cégvezető.
A városháza felújításának előkészítését is a
Paksi Ipari Park Kft. kapta feladatul. – Egy
olyan TOP-pályázat kidolgozásában, műszaki tervezésében dolgoztunk, amely energetikai korszerűsítésre biztosít forrást. Az
épülettel ugyanis szerkezetileg és elosztását
tekintve nincs probléma, azonban a világítás, a gépészeti rendszer, a szigetelések, és
a nyílászárók felett eljárt az idő. Az önkormányzat pályázati osztálya által összeállított
és beadott pályázat az elbírálási szakaszban
van, az építési engedélyes tervek elkészültek. Ha a negyedév végéig megköthető lesz
a támogatási szerződés, elindulhat a közbeszerzési eljárás, majd talán 2018 tavaszán az
épület átépítése is. A felújítás idejére elköltözik majd a hivatal, az ideális átmeneti helyet még keressük. Ez lehet akár az egykori
ALDI, hiszen ott elegendő parkoló van, de
akár egy konténerekből készült épület is valahol a városközpontban.
Dallos Szilvia

Döntés után
rendszer bevezetése kötelező az önkormányzatoknál. A testületnek annyiban volt mozgástere, hogy a költségek fedezésére központi forrásból igényel támogatást – mondta Süli
János polgármester. Horváth Zoltán jobbikos
képviselő hosszan ecsetelte a rendszerrel kapcsolatos kifogásait. Azt mondta, veszélyt jelent az önkormányzatok önállóságára. A képviselő sem ezt az előterjesztést, sem az illetményemelésre vonatkozó javaslatokat nem
szavazta meg. Süli János úgy véli, hogy azoknak az önkormányzatoknak, amelyeknek a
gazdálkodása törvényes, nem kell tartaniuk a
központi beavatkozástól.
Vida T.

Módosították a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényt, ennek értelmében emelkedett a polgármesterek bérezése.
A lakosságszám arányában megalkotott sávos rendszer alapján Paks polgármesterének
bruttó 698 019 forint illetmény jár. Paks Város Képviselő-testülete ennek tudomásulvétele mellett az alpolgármesterek, képviselők
tiszteletdíját is megemelte januári rendkívüli ülésén. A főállású és társadalmi megbízatású alpolgármesterek a polgármesteri juttatás meghatározott százalékát kapják. A képviselők havi tiszteletdíja bruttó 113 090 forint,
a bizottsági elnökök, tanácsnokok nagyjából
ennek kétszeresét, a bizottságok külső tag-

jai pedig ennek felét kapják. Dr. Blazsek Balázs főjegyző az indoklásnál elmondta, hogy
az elmúlt tizenkét évben nem változott a képviselők tiszteletdíja. A mostani döntésnél figyelembe vették a hasonló nagyságrendű településeknél érvényes összegeket, és – ahogy
a főjegyző mondta – ezúttal is az arany középutat választották.
A testület felülvizsgálta a német és roma nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásait, de azokon nem
módosított. Végül az úgynevezett ASP rendszerhez való csatlakozás költségeinek biztosításához szükséges pályázat benyújtásáról született döntés. A központi elszámolási

Javaslatot
várnak

Kovács Sándor a Fidesz élén

Javaslatot várnak, ki kapja idén a Tisztes Polgár
kitüntetést. Az önkormányzat a város életében
jelentős szerepet betöltő, több mint húsz éve
paksi lakhelyű, köztiszteletben álló személyeknek, akik példamutatásuk és életpályájuk révén
a város megbecsült polgárai, alapította a kitüntetést, melyben évente ketten részesülhetnek.
Az elismerést a március 15-i városi ünnepségen adják át. Javaslatot tehetnek a paksi lakosok, paksi székhelyű jogi személyek, valamint
a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek. Az egyoldalnyi indoklással alátámasztott
felterjesztést február 3-án 12 óráig lehet eljuttatni a polgármesteri hivatalba.

Kovács Sándort választotta elnökévé a Fidesz
helyi szervezete, miután a korábbi elnök, Hirt
Ferenc országgyűlési képviselő lemondott
a helyi szervezetben betöltött tisztségéről.
– Megbecsült, szerethető, a város önkormányzatával együttműködő alapszervezet építésén
dolgoztam az elmúlt egy évben, és továbbra is
ez a célom – mondta el Kovács Sándor. Az új
vezető szerint a stabilitás és a fejlődés jegyében teltek az elmúlt hónapok a paksi Fideszben, amióta ügyvezető alelnökként segítette
a munkát. Sikereket értek el a hetes körzetben kiírt időközi választáson, Paks az országos átlag felett szerepelt a népszavazáson és
a csapatépítésben is jelentősek az eredmények. – Nem akkor csatlakoztam a szervezethez, amikor az a csúcson volt. Egy mély-

ponton lévő csoportba érkeztem, ám olyan
összefogást kovácsoltunk, ami sikeressé tette a helyi Fideszt – hangsúlyozta az új elnök,
hozzátéve: a megüresedő alelnöki posztra dr.
Nagy Tibort választották, aki Bordács Józseffel, Leber Ferenccel és Szabó Péterrel dolgozik a jövőben a vezetőségben.
– Nagyon fontos, hogy kiépítsük és megerősítsük kapcsolatrendszerünket Magyarország
kormánya felé, hogy Paksból győztes várost
építsünk. Szeretnénk, hogy a paksiak érezzék: a kormány és a helyi Fidesz is törődik a
városlakókkal. Fontos, hogy a helyükre kerüljenek olyan ügyek, amelyek az elmúlt időszakban döcögősen mentek, mint például a
sporttámogatások. Erre ígéretet kaptunk.
Dallos Sz.

Kilencvenedik születésnapján köszöntötték
A kilencvenes számot formázó gyertya lángja lobbant fel ismét egy születésnapi tortán
Pakson. Ez alkalommal az ünnepelt Klippel János volt, akihez Süli János polgármester és S. Szabó Gabriella kommunikációs referens vitte el a város jókívánságait és ajándékát. János bácsi és felesége kettecskén élnek
családi házukban, de a családtagok is rendre ellátogatnak hozzájuk, és ha János bácsiék igénylik, segítenek bármiben. Az ünnepelt
és párja szomszédok voltak egykor Cseresznyésben, tavaly ősszel volt 66 esztendeje annak, hogy összekötötték az életüket, Éva néni
83 esztendős. Paksra csak 1969-ben költöztek
a gyerekek taníttatása végett. Négy gyermekük született, János, Henrik, Vilmos és Éva

részéről is két-két unokájuk van, de ma már
kilenc dédunoka is bearanyozza az életüket,
a legfiatalabb mindössze két hónapos. Klippel János egész életében a mezőgazdaságban dolgozott, nyugállományba az egyik helyi tsz-ből vonult. A pihenés éveiben is dolgos
ember maradt, jó fél évvel ezelőtt még létráról szedte a megérett gyümölcsöt. A kérdésre,
hogy mostanság mivel tölti a mindennapokat, azt válaszolta, hogy nem csinál semmit.
Mint megtudtuk, ez kicsit túlzás, hiszen teljes mértékben elvégzik a házimunkát feleségével, délutánonként pedig rejtvényt fejtenek.
A papa születésnapját természetesen megünnepelték családi körben, ahol több mint harmincan ülték körül az asztalt.
-kgy-

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Évet értékelt a polgármester
A képviselő-testület mandátumának felénél
kijelenthető, hogy mindazon célok, melyeket
a testület a hétéves gazdasági programban
kitűzött, a terveknek megfelelően valósultak
meg, mondta Süli János, Paks polgármestere újévköszöntő beszédében, a Csengey
Dénes Kulturális Központban. Kiemelte, hogy egy évvel korábban eredményekről, erőfeszítéseink gyümölcseiről, össze-

fogásról beszélt és most is „csak” erről tud
beszélni: pártpolitikától mentes együttműködésről, melyre szükség lesz a város érdekében, az előttünk álló atomerőművi nagyberuházás kapcsán, hiszen boldogulásunk és
fejlődésünk csak a kompromisszumra épülő együttgondolkodás és együttcselekvés révén biztosítható. – Az elmúlt 2016-os esztendő is ennek jegyében telt már, a város a

lehetőségeihez mérten folytatta a beruházással kapcsolatos Paksra vonatkozó tervezési és kivitelezési feladatait, és messzebbre
tekintve próbált felkészülni a város előtt álló
feladatokra, mondta, majd számba vette az
elvégzett munkákat. Süli János polgármester beszélt azokról a törekvésekről is, melynek célja, hogy Paks neve hallatán ne csak az
atomerőműre asszociáljanak, hanem egyéb
helyi értékeinket is minél szélesebb körben
megismerjék országhatáron belül és azon
kívül.
Emlékeztetett, hogy a történelem során háborút, forradalmat, természeti csapásokat,
szegénységet, de akár gazdasági konjunktúrát, fejlesztéseket is csak társadalmi együttérzés, kölcsönös segítő szándék révén lehetett
leküzdeni és megvalósítani. Egy ország társadalmát, de egy kis helyi közösséget is ilyenkor a szorosra fűzött családi kapcsolatok, a jó
szomszédság, a sok-sok kisközösség, az egymást el nem engedő kezek sokasága tartja
össze. – Az önkormányzat, a város előtt álló
feladatok teljesítésében csak akkor lehetünk
sikeresek és eredményesek 2017-ben, ha közös összefogással, együttműködéssel tudjuk mindennapjainkat megélni – zárta újévi
gondolatait Süli János.
-gyöngy-

A magyar kultúra napján
Fotók: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

– A kultúra egyik fontos tulajdonsága, hogy
– mint minden változó rendszer – tartalmaz
statikus és dinamikus elemeket. Ezek egymáshoz viszonyított aránya, illetve ennek az
aránynak a módosulása dönti el, hogy milyen kulturális állapotot mutat egy nemzet,
vagy akár egy kisebb városi közösség. Statikus elemek például a hagyományok, a történelem jelenbe átnyúló, jelent alakító és formáló mozzanatai, és azok a tapasztalatok,
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melyeket a közösség alakulása során megszerzett. Ezeket a hagyományokat óvnunk és
ápolnunk kell itt helyben, Pakson is. Ezekre
az alapokra aztán ráépülnek a jelenkor dinamikáját képviselő, fejlődési, változási mozzanatai, a mindenkori legfelső, mozgó, alakuló,
változó és változtató rétegek – mondta Szabó
Péter alpolgármester a magyar kultúra napja alkalmából tartott városi ünnepségen, miután felidézte nemzeti himnuszunk történetét és értekezett a kultúra fogalom jelentéséről. Gondolatait folytatva arról beszélt, hogy
Paks 40 évvel ezelőtt már megélt egy ilyen folyamatot, mégpedig sikerrel, hiszen a város
mai kulturális viszonyai, kulturális élete egyrészt megőrizte a régi paksi gyökereket, másrészt erre az alapra szépen rá tudott épülni
egy modern középvárosi szubkultúra.
A várható újabb atomerőművi beruházás kapcsán hasonló léptékű, dinamikájú kulturális
ugrásra, fejlődésre kell felkészülnie a városnak,
emelte ki. Annak igazolására, hogy jó úton járunk, megemlítette a múzeum Paksi Metszet
elnevezésű új állandó kiállítását a felújított Deák-házban, az országos viszonylatban is kuriózumnak számító Paksi Képtárat; egy, a helyi kulturális és közösségi infrastruktúrafej-

lesztést támogató 800 milliós uniós program
megvalósítására benyújtott pályázatot, melynek köszönhetően a város közösségi tereit,
szolgáltatásait fejleszthetik majd; valamint a
Táncsics park, a volt konzervgyár, valamint
a 6-os főút túloldalán a Duna-parton fekvő
területek városszerkezetben betöltött szerepének újradefiniálására kiírt ötletpályázatot,
amelynek résztvevői a kiírásnak megfelelően
közösségi, kulturális területként határozták
meg a településrész funkcióját, sok hasznos
ötlettel gazdagítva a fejlesztési lehetőségeket.
Beszélt arról is, hogy a sok színes, kulturális
programnak, színházi előadásnak, koncertnek, képzőművészeti kiállításnak, a városban
működő kulturális egyesületeknek helyet adó
Csengey Dénes Kulturális Központot több,
kisebb ütemben felújítják. Kölcsey Ferenc
egyik gondolatát idézve, beszéde zárásaként,
azt kívánta a városnak, hogy: „meleg szeretettel függjön a hon nyelvén, mert haza, nemzet, nyelv, három egymástól válhatatlan dolog, s ki az utóbbiért nem buzog, a két elsőért
áldozatokra kész lenni nehezen fog.”
A ünnepi műsor után Süli János polgármester mondott pohárköszöntőt, méltatva a kulturális szektorban dolgozók munkáját. -kgy-

Megvan Paks logója
Karádi Nikoletta munkáját hirdették ki győztesnek a városi logópályázaton. Októberben
írta ki városlogó-pályázatát az önkormányzat. A felhívás nyomán 51 pályázó 77 alkotása került a bírálóbizottság elé, amelynek neves szakembereken kívül a polgármester és a
turisztikai és városmarketing-bizottság elnöke is tagja volt, valamint a lakosság véleményét is figyelembe vették. Első körben négy
pályamunkára szűkült a kör, ezekből a turisztikai és városmarketing-bizottság választotta ki a legjobb alkotást, melynek jutalma 400
ezer forint, és tervezője készítheti majd el a
város arculati kézikönyvét is.
A győztes logót bemutató sajtótájékoztatón
Kovács Sándor, a turisztikai és városmarketing-bizottság elnöke megköszönte a paksi
lakosoknak, hogy véleményt nyilvánítottak
a logópályázatra beérkezett művekről. Mint
arról beszámoltunk: postai úton és a Pak-

si Hírnök Facebook-oldalán is lehetett szavazni.
A koncepció egy olyan embléma kialakítása volt, ami hűen őrzi Paks városának értékeit – írta pályázatában a győztes, aki fő jelképnek a hársfalevelet választotta, amely az
ősi Rátót nemzetséget szimbolizálja. A levelet stilizálta, több példányban elforgatta, majd
egymásba olvasztotta őket, így született meg
a könnyen megjegyezhető forma. Az embléma Paks jellegzetességeit is magába foglalja:
megtalálható benne az atom jelképe, az an-

gyal motívuma, a virág formája. Különlegessége, hogy egyetlen vonallal meg lehet rajzolni, ami az összetartozásra, időtállóságra és az
együttműködésre utal – áll a leírásban.
Karádi Nikoletta a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola képzőművészeti szakán végzett, ugyanitt szerezte
meg a tervező grafikusi végzettséget. Jelenleg
a Magyar Képzőművészeti Egyetem grafikusművész–tervezőgrafika szakirányán harmadéves hallgató.
-kg-
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Megsokasodtak az OAH feladatai
Biztonságosan működtek 2016-ban az OAH
által felügyelt létesítmények. A magyar nukleáris hatóság idén – várhatóan az év első felében – dönt a Pakson tervezett atomerőművi
blokkok telephelyengedély-kérelméről és a
paksi 4. blokk üzemidő-hosszabbításáról –
hangzott el az Országos Atomenergia Hivatal szokásos évértékelő, évindító sajtótájékoztatóján, Budapesten.
Fichtinger Gyula főigazgató elmondta, hogy
megsokasodtak a feladataik, ezért a létszámot
is növelni kellett. Mostanra megkétszereződött a hatósági dolgozók létszáma. Az év elejétől a hivatal sugárvédelmi hatósági feladatokat vett át, így négyezerrel nőtt a partnereik
száma. 2016. január 1-től az OAH jár el általános építésügyi hatóságként és általános
építésfelügyeleti hatóságként a létesítmények
biztonsági övezetével érintett ingatlanok esetében. 2014-ben vették át a radioaktívhulladék-tárolók hatósági felügyeletét, melyekre 2016-ban teljes mértékben kiterjesztették
a hatóság eszközrendszerének alkalmazását

TEIT
kalocsai
látogatóközpont

(Szent István király út 50.)
nyitva tartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

– részletezte a főigazgató, aki szerint sikerrel
vették a kihívásokat.
Az Országos Atomenergia Hivatal 2016 végén kiadta a 3. blokk további húszéves üzemeltetését lehetővé tevő engedélyt, decemberében pedig befogadta a 4. blokk
üzemidő-hosszabbítására vonatkozó engedélykérelmet, amelyről 2017 végéig dönt.
Ennél korábban, még az év első felében megszületik a döntés az új atomerőművi blokkok
telephelyengedély-kérelméről. A dokumentáció értékelése megfelelő ütemben folyik –
tájékoztatott a főigazgató.
Fichtinger Gyula arról is beszélt, hogy továbbra is az OAH az Európai Bizottság (EB)
szakmai tanácsadója nukleáris veszélyhelyzetekben. Az OAH 2004 óta az EB részéről a nukleáris veszélyhelyzetekben igénybe vehető szakmai tanácsadó háttérintézményként működik a RESPEC (Radiological
Emergency Support Project for the European
Commission) program keretében. Az újabb
hároméves keretszerződést ismét pályázat út-

ján nyerték el. Ezzel kapcsolatos hír, hogy a
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 2017
júniusában átfogó nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatot tart, amelynek Magyarország ad otthont. A ConvEx-3 névre keresztelt gyakorlat célja egy atomerőműben
bekövetkező súlyos nukleáris baleset kezelésének gyakorlása, amiben a hazai szervezeteken kívül részt vesz a NAÜ, illetve más fontos
nemzetközi szervezetek, valamint a szomszédos országok is.
Az OAH főigazgatója arra is kitért, hogy az
atomtörvény tavaly év végi módosítása ellenére biztosított a hatóság függetlensége.
Egyebek között hivatkozott a közigazgatási hatósági eljárásról szóló 2004. évi cxl. törvény 19. §-ra, amely úgy fogalmaz, hogy „a
hatóságtól a hatáskörébe tartozó ügy nem
vonható el”. – Mindezek alapján az Országos Atomenergia Hivatal jogköre továbbra
sem változik, minden olyan hatósági döntés
hozzá tartozik, amely a nukleáris biztonságot
érinti – hangsúlyozta.
Vida Tünde

Emelőkosaras gépek
kezeléséhez
munkatársat keresünk.
70/776-6149
www.felemel.hu
Napi hírek
és információk
a városról,
az atomerőműről:
www.paksihirnok.hu

ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ MÁR CSAK 2017.01.31-IG!
KRÉTA - STUDIOS & APPARTEMENTS MELINA d

1 hét repülővel, 3 fős stúdióban, önellátással. ILLETÉKMENTES AJÁNLAT!
Indulás: 2017.09.05.

333,- € (99.867 Ft)/fő ártól

1

ZAKYNTHOS - HOTEL LETSOS d

1 hét repülővel, 3 fős stúdióban, reggelivel. ILLETÉKMENTES AJÁNLAT!
Indulás: 2017.09.14.

345,- € (103.466 Ft)/fő ártól

1

RODOSZ - AMBASSADOR HOTEL d

1 hét repülővel, 3 ágyas szobában, reggelivel. ILLETÉKMENTES AJÁNLAT!
Indulás: 2017.09.18.

368,- € (110.363 Ft)/fő ártól

1

RITALIA TRAVEL UTAZÁSI IRODA

7030 Paks, Dózsa György út 102. • Tel/Fax: (75) 311-130
info@ritaliatravel.hu • WWW.RITALIATRAVEL.HU
*Az illetékmentes akció és Legjobb ÁR garancia a 2017 nyári budapesti és debreceni indulású Neckermann
repülős csomagajánlatokra (csak a HUN NAH és HUN FAX alatt foglalható úti célokra) 2017.01.31-ig történő
szerződéskötés esetén. Az előfoglalási kedvezményekkel és az árfolyamakcióval együtt is érvényes. Akár
75€/fő kedvezmény illetve akár 30% kedvezmény a szállás díjából, egyes 2017 nyári Neckermann repülős
ajánlatokra 2017.01.31-ig. Árfolyamakció 299,90 Ft = 1 EUR árfolyamon 2017.01.18-25. között vagy visszavonásig a 2017 nyári ajánlatokra. A Legjobb ÁR garancia a Last minute és Ultra Last Minute ajánlatokra nem érvényes, ezekre hivatkozva a Legjobb ÁR garancia nem érvényesíthető. 1 Kedvezményekkel csökkentett ár.
Az ár tartalmazza a megjelölt szállást és ellátást, a repülőjegy árát, a repülőtéri illetéket és a transzfert.
Ezen felül fizetendő a biztosítás. A foglalás a szabad helyek függvényében lehetséges! Árainkat Euróban
garantáljuk. A szerződésben a részvételi díj forintösszege a Neckermann érvényes Árfolyamakciója vagy
a K&H Bank foglalás napján érvényes EUR/HUF valutaeladási árfolyamának alkalmazásával kerül meghatározásra. 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.)
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Siklósi Zoltán az iparoskör élén
Siklósi Zoltánt, a Zo-Bau Kft. vezetőjét választotta nyílt szavazással, egyhangúlag elnökké a Paksi Halászcsárdában tartott közgyűlésén a Paksi Iparos és Vállalkozói Kör. Az
elnökség tagja lett Dobszai Zsolt, dr. Sztruhár
Sándor, Lőrincz János és Volf József. A felügyelőbizottság tagjává választották Endrődi
Józsefet, Frics Pált és Füle Krisztiánt.
Ulbert Sándor elnök sok sikert kívánt utódjának, lapunknak pedig elmondta, hogy nagyon szépnek és eredményesnek érzi az elmúlt 18 évet, de úgy gondolja, új lendületre,
fiatalokra van szükség. Ő egyébként alapító tagja a testületnek, 13 éven át az elnökség tagjaként, öt évig elnökként dolgozott.
Legnagyobb eredményének azt tartja, hogy
az utóbbi években sok iparosköri tag kapott
év vállalkozója elismerést megyei és országos

szinten. Ezt a leköszönő alelnök, Pintér Ferenc is kiemelte, aki szerint az elmúlt öv év
volt a legdinamikusabb időszak az egyesület
életében. Pintér Ferenc tett javaslatot egyébként az új elnök személyére, majd, amikor
megalakult az új vezetőség, bejelentette: kilép a Paksi Iparos és Vállalkozói Körből. Azt
mondta, miután ő ajánlotta Siklósi Zoltánt a
posztra, ráadásul elég karizmatikus személyiség, mindig rávetülne az árnyéka.
Siklósi Zoltán szeretné a tradíciókat folytatni, az eredményeket megtartani. Célja ezenkívül, hogy bővítse a tagságot, fiatalítson az
iparoskörön, amely továbbra sem az üzlet,
hanem a baráti kapcsolatok színtere lesz, de
cél, hogy közösen bővíthessék ismereteiket.
Az új elnök bízik benne, hogy a város is számít majd a véleményükre.
-vt-

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

Új vezetője van a paksi polgárőrségnek
Új vezetőt választott rendkívüli közgyűlésén
a Paksi Polgárőr Egyesület: a tisztségéről lemondott Feil Józsefet Bodóné Rausch Mária Magdolna követi a poszton. Az új elnök
személy- és vagyonőrként dolgozik, a szervezet munkáját tíz éve segíti. – Szorgalmas, öszszetartó csapat a paksi polgárőrség, amelynek
tagságát szeretnénk bővíteni és fiatalítani,
hogy még többet tudjunk tenni Paks közbiztonságáért – mondta el céljairól a szervezet
új elnöke. Hozzátette: jó kapcsolatot ápolnak
a rendőrséggel és a katasztrófavédelemmel,
rendszeresen vesznek részt közös jelző-figyelő szolgálatokon, éjszakai járőrözéseken és a
helyi rendezvények, például az Atomfutás, a
Sárgödör téri programok és a dunakömlődi
falunap lebonyolításának biztosításában is segítenek, ha felkérés érkezik.

– A visszajelzések pozitívak, mindenhol
örömmel fogadnak bennünket, a külterületen élők számára pedig biztonságot ad a polgárőrök folyamatos jelenléte. Amellett, hogy
szükség esetén segítünk, a falopások észlelése esetén is azonnal felvesszük a kapcsolatot
a rendőrkapitánysággal – mondta az elnök,
akinek munkáját a vezetőségben alelnökként
Kun Sándor, titkárként pedig Girst Ádám segíti. Az egyesület technikailag jól felszerelt, a
szükséges gépjárművet, eszközöket, valamint
a fenntartási és az üzemanyagköltséget a paksi önkormányzat biztosítja évenkénti támogatásban – tájékoztatott a szervezet titkára.
A polgárőrség várja soraiba mindazokat, akik
szeretnének tenni városunk közbiztonságáért.
Irodájuk a piactéren van, a 30/621-4660-as telefonszámuk éjjel-nappal hívható.
-dsz-

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Jumbo Travel U ta zá s i
www.jumbotravel.hu,

jumbo@jumbotravel.hu,

i r od a
+36209660406

szabadkai piac
2017.04.08.
Vásárlás a szabadkai piacon
3.200 Ft / fő

csodálatos
erdély
2017.07.24-29.
6nap / 5éj félpanzióval
75.000Ft / fő

kalandok
a Fertő-tavi
Meseparkban!
2017.05.27.
Szórakozás az egész családnak

7.800 Ft / fő
travel

7030 Paks, Dózsa György u.14.

U-001672 · Mamut Bt
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Visszatért a rétisas,
ismét beleshetünk a fészekbe
Fotó: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

Új párra lelt és ismét a fészekrakással van elfoglalva az a rétisas tojó, aminek életét a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság által telepített kamera révén bárki nyomon követheti
immár egy esztendeje. Egyre többet tartózkodik a madárpár a Paks közelében lévő fészek-

ben, amit immár két kamera figyel. Dombi
Imre természetvédelmi őr azt mondta, nemrég már hosszabban időzött a saspár a fészken és többször vissza is tért. Szemmel láthatóan annak tatarozásával, otthonosabbá tételével voltak elfoglalva. Ugyan az eddigieknél
gyakrabban jelennek meg, de még jellemzően nem töltenek ott sok időt, és sokszor napok telnek el egy-egy berepülés között. Az idő
múlásával ez majd remélhetőleg sűrűsödik és
– mint Dombi Imre hozzáfűzte – február végén talán tojás is lesz a fészekben.
Tavaly februárban már élőben lehetett követni a tojásrakást, és húsvét vasárnapján azt is,
amikor kikelt a fióka, amiről a szülők együtt
gondoskodtak. Május 2-án azonban rossz hírről számolt be az igazgatóság, a hím elpusztult, a tojó magára maradt a fiókával. Ez nem
tartott sokáig, rövidesen egy fiatal hím jelent meg a fészek körül és az időközben szépen cseperedő fióka nemtetszésével mit sem
törődve nagyjából egy hónap alatt elnyerte a
mama kegyeit. Most vele együtt készül a fészekrakásra. A fióka pedig már kirepült, utoljára tavaly július 6-án figyelték meg a DunaDráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai.

Dombi Imre megerősítette, amit a visszatérő látogatók maguk is tapasztalhattak, hogy a
korábbiaknál sokkal jobb minőségű az internetes közvetítés. Ez annak köszönhető, hogy
október elején kicserélték a kamerát. Jobb a
képminőség, és – miután a szomszéd fára áttelepítették a régi berendezést – két különböző kameraállásból lehet megfigyelni az állatok
viselkedését. Éjszaka a kamerákat kikapcsolják, hogy azok ne zavarják a fokozottan védett
rétisasok nyugalmát. A természetvédelmi őr
arra is kitért, hogy a fejlesztés révén nemcsak
az online megfigyelők kaphatnak nagyobb élményt, hanem a kutatók számára is előnyökkel jár, hiszen az eddigieknél több ismerettel
gazdagodhatnak a faj költési, táplálkozási szokásait illetően. Ez a tudás hozzájárul a fajvédelmi program hatékonyságának növeléséhez.
Dombi Imre arról is beszámolt, hogy
már majd’ félmillió megtekintésnél jár az oldal, melynek az új kamera révén hangja is
van, így sokkal közelibb, életszerűbb a közvetítés, és ha a sas nincs is a fészkén, lehet hallgatni az erdő hangját, esténként pedig a több
ezer vadlibát.
Vida T.

Sokszínű múzeumpedagógiai program
A Paksi Képtár múzeumpedagógai programjainak célközönsége elsősorban az óvodás és általános iskolás korosztály, de a középiskolások és a felnőttek megszólítására is nagy hangsúlyt fektetnek. Kifejezetten
az utóbbi korosztálynak találták ki a Művészet 18+ címmel tavaly elindított művészettörténeti előadás-sorozatot, aminek keretében olyan témákkal kapcsolták össze a képzőművészetet, mint például a pénz, a háború
vagy a vallás. A Művészet ebédidőben elnevezésű programra munkahelyi közösségeket
vártak, akik a látogatás során megismerhették a képtár tevékenységét, betekintést nyerhettek a kulisszák mögé, illetve kreatív foglalkozáson vehettek részt, mondta el Dömötörné Göttinger Eszter, kiemelve, hogy ezek
a programok 2017-ben folytatódnak. A paksi és a kistérségi óvodásoknak, iskolásoknak
rendszeres foglalkozásokat tartanak játékos,
kreatív alkotótevékenységgel, az alkalmak a
képtár tárlatainak anyagára, illetve az intézmény gyűjteményére épülnek. A képtár múzeumpedagógusa elmondta, hogy 13 kistér10 n Paksi Hírnök, 2017. január 27.

ségi település oktatási intézményével állnak
intenzív kapcsolatban, a beutaztatást a foglalkozásokra a képtár saját költségvetéséből
biztosítja, amire már az óvodák esetében is
igyekeznek kapacitásokat mozgósítani, az
évközi foglalkozások mellett pedig nyári tábort szerveznek évente egyszer valamelyik
település hátrányos helyzetű általános iskolásainak. Tavaly Tengelicé volt ez a lehetőség,
idén pedig Németkéré lesz, illetve korábban
kajdacsi és pusztahencsei gyerekeket táboroztattak pályázati forrásból.
2017-ben is szerepel a programpalettán a
Bemutatkozunk! aminek lényege, hogy országos gyűjtemények, kiemelkedő szakmai múzeumok és munkaközösségek mutatják be tevékenységüket és programjaikat
előadás és gyakorlati foglalkozás keretében.
Február 8-án a Veszprémi Művészetek Háza
érkezik, a folytatásra pedig a Petőfi Irodalmi
Múzeummal, valamint az Atomenergetikai
Múzeummal folyik egyeztetés. Lesz tábor az
iskolai tavaszi szünet idején kreatív feladatokkal, játékkal és alkotótevékenységekkel,

valamint nyáron is: az alkotótáborba különböző témakörökben várnak majd 6-12 éves
gyerekeket, a speciális témaköröket feldolgozó médiatáborba pedig 10-16 éveseket. A
már szintén ismert és kedvelt Pamacsoló is
folytatódik, ami négyéves kor alatti gyermekeknek és szüleiknek szól havi egy alkalommal, és a köztéri múzeumpedagógiai akciók is, amelyek célja, hogy kivigyék az intézményt az utca emberéhez, bemutassák a
múzeumokban rejlő programokat és lehetőségeket a potenciális látogatóknak meghívott előadó segítségével rendhagyó, speciális
témakörben. Továbbra is szerepel a kínálatban a Kortársalgó, azaz a kortárs művészeti előadások és gyakorlati bemutatók 8-16
éves diákoknak meghívott előadók, művészek, szakemberek segítségével. Mindemellett egyeztetés alatt áll egy családi délelőtt az
Evangélikus Országos Múzeum közreműködésével, és egy tanéven átívelő játék koncepciójának kidolgozása is folyamatban van,
amit kora tavasszal szeretnének elindítani.
-gyöngy-

Az állatok is megsínylik a nagy hideget
Vannak olyan madaraink, amelyek télen
melegebb vidékre költöznek, és vannak,
amelyek itthon maradnak. A hideg évszakban vendégek is érkeznek hazánkba északabbra fekvő tájakról áttelelni, az idei télen
például várhatóan ismét nagy csapatokban
fog megjelenni kertjeinkben a csonttollú nevű
madár. A madaraknak a téli etetés nagy segítséget jelent, az embereknek pedig számos élményt nyújt a megfigyelésük, mondja Sáfrány
Szilvia, az Ökocsiga Egyesület tagja kiemelve,
hogy ha valaki elkezdi ősszel etetni tollas barátainkat, akkor azt a tartós fagyok megszűnéséig, azaz akár április közepéig napi szinten
folytatnia kell. Késő tavaszra, nyárra viszont
fel kell függeszteni a madarak etetését, mert
a mesterséges táplálékbőségtől elkényelmesednek, a fiókák pedig nem tanulnak meg
gondoskodni önmagukról. Arról nem is beszélve, hogy a magevő madaraink többsége
rovarokkal eteti a fiókákat, a magvakat nem
tudják megemészteni a kicsik. Nyáron is van
mód azonban arra, hogy segítsünk a madaraknak, és visszacsalogassuk őket közvetlen
környezetünkbe, mégpedig azzal, ha madárbarát kertet alakítunk ki, amiben nyárra
költési, fürdési, ivási lehetőséget biztosítunk
számukra. Ha a téli madáretetésről beszélünk, akkor a mikor mellett a mivel is fontos kérdés. A mi madaraink leginkább a fekete napraforgómagot kedvelik, de az apró
magvak sem fognak ott maradni az etetőFotó: Mályi Természetvédelmi Egyesület

ben, mint amilyen például a köles, a búza, a
fénymag. Sok madár szívesen fogadja az almát is, aminek a héját fel kell sérteni egy kicsit, hogy a kisebb csőrű madarak is könynyen hozzáférhessenek a gyümölcshúshoz.
Jó, ha találnak a „vendégek” valamilyen állati eredetű zsiradékot is, mondjuk fagygyút, cinkegolyót. Víz minden évszakban legyen a kínálatban, amibe télen egy pici kristálycukrot, szőlőcukrot is tehetünk. Amit
nem szabad kínálni nekik, az a kenyér, a sózott, pirított magvak, valamint a füstölt, sózott szalonna. Többféle madáretető létezik a legegyszerűbb tálcásoktól a mutatósabb dúc- vagy függőetetőkig, de akár egy
PET-palackból is lehet fabrikálni madáretetőt, ami ugyan nem szép, de a célnak megfelel. A földre hullott magok sem vesznek kárba, mert néhány tollas szívesebben táplálkozik a földről. Bármilyet alkalmazzunk
is, a magvakat óvni kell a nedvességtől, ha
vizes lesz az eleség, ki kell venni az etetőből
és meg kell szárítani, így ismét kínálható a
madaraknak. A leggyakoribb vendég a kerti etetőkön a kékcinke, a széncinke, a tengelic, ami 2017-ben az év madara, a zöldike, a
nagy fakopáncs, a mezei veréb, a házi veréb,
a meggyvágó, az erdei pinty, a fenyőpinty, a
feketerigó és a csuszka, de szajkó vagy zöld
küküllő is felbukkanhat.
Míg a téli madáretetés ismertebb téma a lakosság körében, az már kevésbé, hogy nem

csak tollas barátainknak tudunk a tél közeledtével, illetve alatt segítséget nyújtani. A
sündisznóknak kellemes kuckót, úgynevezett süngarázst építhetünk a kertben, amihez nem kell más mint egy farakás vagy rőzsekupac, amit avarral tehetünk lakályossá.
Sáfrány Szilvia azt is elmondta, hogy ezeket
a helyeket télen ne bolygassuk, mert a tüskések téli álmot alszanak, illetve szívesen bevackolnak a komposztládákba is, ezért mielőtt kivasvilláznánk belőle az anyagot, egy
fadarabbal vagy egy kertiszerszám nyelével óvatosan túrjuk fel. Arra is felhívta a figyelmet, hogy ha ősszel egyértelműen kései
alomból származó egyedet látunk, érdemes
befogni és szakembert hívni, aki meg tudja állapítani, hogy elég „kövér”-e a biztonságos átteleléséhez. Sáfrány Szilvia elmondta, hogy gyakorta kérnek tőlük segítséget
elütött vagy az ablaknak nekirepült madarakkal kapcsolatban, de denevéres eseteik
is vannak. Legutóbb decemberben a paksi
gimnáziumból seprűztek ki egyet, az ő sorsát az iskola egyik pedagógusa vette kézbe.
Mint kiderült, a gyufaszálnál kisebb bőregér
egy törpedenevér volt, amely, ahogy minden denevérfaj, védett állat. Ahogy a Mályi
Természetvédelmi Egyesület tájékoztatásából kiderül, a denevérek is átalusszák a telet,
ám a -8 Celsius fok alatti hőmérséklet már
komoly veszélyt jelenthet számukra, ugyanis a telelőrések és telelőhelyek áthűlhetnek,
a denevérek pedig utolsó tartalékukat felélve megpróbálnak menekülni a hideg elől. A
téli álmukból ébredő állatok mostanra már
részben felélték az elraktározott energiatartalékukat, az ébredéssel pedig további energiát veszítenek, és mivel nem marad erejük
repülni, leeshetnek a földre. Ha valaki ilyen
denevért lát, szerezzen egy jól zárható kartondobozt, fúrjon rá apró szellőzőréseket,
majd tegye bele az állatot. Ritkán, de előfordulhat, hogy a denevér veszettséggel fertőzött, ezért egy esetleges harapás elkerülése érdekében mindenképpen kesztyűt kell
húzni. Ha valaki így sem szívesen érne hozzá a bőregérhez, akkor nyúljon alá egy kartonpapírral vagy újsággal, így könnyen felemelheti. A dobozt vigye fagymentes, meleg
helyre és tárcsázza az Ökocsigát a 20/4901747-es telefonszámon. A paksi szervezet
tud segíteni, szakmai kapcsolatban állnak
a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület szekszárdi csoportjával, a DunaDráva Nemzeti Park természetvédelmi őreivel, a Magyar Madármentő Alapítvánnyal és
a dömösi madárparkkal is.
Kohl Gyöngyi
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Váljék egészségére!
Új sorozatunkban a Paksi Gyógyászati
Központ dolgozóinak segítségével mutatjuk be városunk egészségügyi ellátórendszerét olyan érdekességekről és újdonságokról is szót ejtve, amik közérdeklődésre tarthatnak számot.
Ezerarcú boszorkány – sokan ezzel a jelzővel illetik a PCOS-t azaz a policisztás ovárium (petefészek) szindrómát, mivel igen változatos tüneteket produkál. Közülük nem feltétlenül tapasztalják mindegyiket az érintettek,
ezért egyáltalán nem könnyű ennek az egyébként hormonális eredetű betegségnek a felismerése. A menstruáció rendszertelensége
vagy teljes hiánya, a súlyproblémák, a pattanásos, aknés bőr, a túlzott szőrnövekedés és
a cisztás, esetleg megnagyobbodott petefészkek a PCO-szindróma klasszikus tünetei, de
anyagcsereproblémák is előfordulhatnak,
hosszabb távon pedig komoly gondot jelenthet a meddőség. A PCO-szindróma diagnosztizálását és terápiáját illetően is jó kezekben vannak a páciensek a Paksi Gyógyászati Központ nőgyógyászati szakrendelésén,
mondja dr. Ruzicska Zsolt, kiemelve, hogy ez
nagyban köszönhető a kiváló laborháttérnek,
ahol a különböző hormonvizsgálatokat igen
rövid idő alatt el tudják végezni nemrég bevezetett térítés ellenében, de az állami ingyenes vizsgálatokra is lehetőség van, ami azonban időnként nehézkes, a leletek hosszú váFotók: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Dr. Ruzicska Zsolt elismerően nyilatkozott
a nőgyógyászattal szoros munkakapcsolatban álló védőnői szolgálatról, kiemelve, hogy
a Magyar Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló és immár hungarikum. A védőnők több mint száz esztendeje töltenek be
kulcsszerepet a nő-, anya-, csecsemő-, gyermek-, ifjúság- és családvédelemben, munkájuk a törvény szerint sem az általános és középiskolákban, sem pedig a család szintjén
nem utasítható el. A paksi védőnői szolgálat a Paksi Gyógyászati Központ égisze alatt
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rakozási idő után érkeznek meg, és előfordul,
hogy reagens hiányában a vizsgálatok nem
készülnek el.
Az orvos arra is kitért, hogy ő maga tanulta és alkalmazza a pszichoszomatikus gyógyítást, tehát figyelemmel van arra, hogy a megbetegedések hátterében milyen lelki probléma
állhat, a test és a lélek gyógyítására egyaránt
gondot fordít, így eredményesebb a gyógyulás. Gyakori pszichoszomatikus betegség a nőgyógyászat területén például a ciszta,
a myoma, az endometriózis, a meddőség egy
része és még sorolhatnánk. Ezt a lehetőséget is
figyelembe véve már most európai színvonalú ellátást tudnak biztosítani a nőgyógyászati pácienseknek, ám nem állnak meg a folyamatos fejlődés útján. A közelmúltban bővült a
szakrendelés műszerállománya egy igen modern ultrahangkészülékkel, aminek nyomán
be tudtak vezetni a várandósoknál első és második trimeszteri terhességi, illetve nőgyógyászati szűrővizsgálatokat, mondja dr. Ruzicska
Zsolt. A műtéti paletta fejlesztése is napirenden van. Az egynapos sebészetben jelenleg
is lehetőség van többek között mellső, illetve hátsó fali hüvelyplasztikára, méhszájplasztikára, szemölcsök, hüvelyciszták eltávolítására, méhszájfagyasztásos ún. kryoconisatiós kezelésre és küret elvégzésére, a cél azonban az,
hogy laparoszkópos beavatkozások is végezhetőek legyenek. A nőgyógyászat területén ez
lehet diagnosztikus és operatív laparoszkópia

(hasi tükrözés) műtét, például a meddőség
okainak tisztázására, valamint műtéti beavatkozás többek között petefészekciszta eltávolítása, endometriózis műtétje, myoma eltávolítása, kóros petevezeték, petefészek eltávolítása.
Dr. Ruzicska Zsolt kiemelte, hogy a megvalósításhoz további humánerőre, műszerekre van
szükség, illetve arra, hogy az egynapos sebészeten legyen lehetőség 24 órás felügyeletre.
A nőgyógyászati szakrendelésen egyébként
a nyári szabadságolás időszakát kivéve minden hétköznap két rendelőben fogadják a pácienseket, dr. Ruzicska Zsolt teljes állásban, dr.
Magosányi Fruzsina félállásban, dr. Wallner
Tamás és dr. Molnár Ádám pedig részmunkaidőben dolgozik. Szükség is van az orvosokra,
hiszen a nőgyógyászaton napi szinten mindkét rendelőben átlagosan 30-35 páciens fordul
meg, akiket előjegyzéssel fogadnak általában
egy-két héten belül, de természetesen az akut
eseteket ennél hamarabb, illetve bejelentkezés
nélkül is ellátják.
Kohl Gyöngyi

működik, szakmai felügyeletét a Paksi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya látja el,
a feladatokat területi- és iskolavédőnők végzik, mondta el Pámer Ágnes. A területi védőnő arról is tájékoztatott, hogy előbbi kollégák
mindegyikéhez a város egy meghatározott
része, illetve egy-egy külső településrész tartozik, egyenként körülbelül 150–200 családdal vannak kapcsolatban. Munkájuk főbb területei a nővédelem, a várandósok és a gyermekágyasok gondozása, valamint a gyerekek
gondozása, egészen iskoláskorig, mindegyik
terület számos védőnői feladatot ölel fel. A
várandósok védőnői gondozása tanácsadáson – ahol legalább négy alkalommal meg
kell jelennie a kismamának – valamint családlátogatással és különböző programokon
valósul meg. A paksi védőnők várandósfelkészítő klubot, baba-mama klubot működtetnek, csecsemőmasszázst tartanak, rendezvényt szerveznek a szoptatás világnapja alkalmából, van képzett laktációs tanácsadójuk,
illetve a babahordozás tekintetében is tudnak

tanácsot adni a szülőknek, valamint elérhetőek városi rendezvényeken is, ahol szűréseket
végeznek és életmód-tanácsadást tartanak.
Pakson 2016-ban 206 gyermek jött világra. Az óvoda után az ő fejlődésüket is az iskolavédőnők fogják figyelemmel kísérni. Az
iskolavédőnő feladata az egészségnevelés, a
védőnői szűrések elvégzése, a védőoltások és
az orvosi szűrések szervezése. Mindemellett
igény szerint szakköröket tartanak, amelyek
témája lehet például az egészséges életmód,
az elsősegélynyújtás vagy a csecsemőgondozás. A Paks közigazgatási területén működő
általános és középiskolákban három iskolavédőnő dolgozik, az intézményi elosztásnál
figyelembe veszik a maximálisan ellátható tanulói létszámot a központi finanszírozás okán. Ahogy Pámer Ágnes fogalmazott,
munkájuk a gondozottakkal kialakított bizalomra épül, a gyermekek szeretete, a szülőkkel való jó kapcsolat és a magas szintű
szakmai tudás nélkülözhetetlen a feladatellátáshoz.
-kgy-

Ahol nincs egyszemélyes feladat
Egy év telt el a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. szakmai vezetőváltása óta, aminek apropóján összegzésre kértük Tell
Editet. A kulturális központ ügyvezető
igazgatóját az eltelt hónapokban végzett
munkáról, tapasztalatairól, az eredményekről és a folytatásról is kérdeztük.
Az első időszak az intézményegységek bejárásával, a munkatársak és feladataik megismerésével telt. Az intézmény működését a
korábbi években már megismerte, a munkatársakkal közvetlen kapcsolatban állt a
városi, önkormányzati és a kulturális központban szervezett rendezvények okán, így
– bizonyos értelemben – könnyű volt a beilleszkedés, idézte fel a kinevezését követő heteket Tell Edit, a kulturális központ
igazgatója. Hozzátette, fontos, hogy jelenlegi munkatársai nagy munkabírással, szorgalommal és kellő figyelemmel fogadták.
Mint elmondta, elfogadott éves programtervezet és hozzá kapcsolódó költségvetés várta, így a korábbi vezetés által meghatározott tervek szerint indult az új költségvetési évben az intézményi élet, ami aztán
számos új tevékenységgel egészült ki. Az új
feladatellátási szerződés értelmében a városi
nagyrendezvények és a jeles napok, nemzeti ünnepek egy része is az intézmény szervezésében valósult meg, illetve a cserediákprogram, valamint a nyári, határainkon túli
iskolásoknak szervezett sóstói táborozás is.
2016 májusában megalakult az önkormányzat köznevelési és kulturális bizottsága, illetve a turisztikai és városmarketing-bizottság.
Az év második felében a bizottságok elnö-

kei és tagjai határoztak a városi rendezvénytervezetekről.
Első lépésként a munkatársak munkaeszközeit cserélték le: az önkormányzat támogatásával mindenki új laptopot kapott, illetve
a nyomtatók, szkennerek, fénymásolók cseréje is megtörtént. Új színházi ajánlóval és
programfüzettel jelentkeztek az év során.
Kitért arra, hogy az elmúlt évben négy kiváló testvérvárosi rendezvényre kerülhetett sor a Csengey Dénes Kulturális Központban: áprilisban, a művészeti héten kézdivásárhelyi képzőművészeti kiállítás volt, a
kézdivásárhelyi színtársulat szeptemberben
vendégeskedett náluk, a Viski Bicskások novemberben léptek fel, decemberben pedig erdélyi fotókiállítást rendeztek. Az Erdélyi Magyarok Tolna megyei Egyesületével közösen
szervezték meg az I. Paksi Puliszkafesztivált. De ide lehet sorolni a Ki, mit, tud? rendezvényt is, ahol rekordszámú határon túli
(erdélyi, kárpátaljai) gyermek mutatkozhatott be. A megyei, kistérségi kapcsolatokat tekintve: két vándorkiállításnak is helyet adott
a Csengey, amelyek megyei alkotók bemutatását tették lehetővé. Rendhagyó alkalom volt
az idei magyar kultúra napja, amikor munkaközösségük négy tagjával gyermekdarabokat
adtak elő a pusztahencsei iskolában.
– 2016 decemberében elkezdődött a Dunakömlődi Faluház vizesblokkjának átépítésére vonatkozó tervezés, 2017 januárjában pedig a Csengey részleges felújítása. A városvezetés részéről ígéretet kaptam a lapostető- és
homlokzatszigetelés tervezési munkáinak
elindítására, a Cseresznyéskert Erdei Iskola
zöldfelületeinek megújítására, illetve fontos

megemlíteni, hogy 2017 nyarára megújul a
sóstói táborhoz tartozó stég is – emelte ki
az intézmény vezetője, aki arról is beszélt,
hogy kiváló kapcsolat alakult ki a nyugdíjasklubokkal, amelyek a hétköznapokon és
az ünnepekhez kapcsolódó rendezvényeiken is nagy segítségükre voltak. Kiemelkedő jelentőségű volt az adventi udvarban tartott gyűjtés hátrányos helyzetű paksi családoknak, amire a nyugdíjasok által készített
süteményeket ajánlották fel. – Szintén az adventi programok során munkatársaimmal
a 2016 decemberében megnyitott viski magyar óvodába járó óvodásoknak szerveztünk gyűjtést, palacsintát kínáltunk a támogatóknak – idézte fel Tell Edit, aki kiemelte,
hogy kiváló csapatban dolgozhat.
– Ez az a szakma, ahol nem csupán ötletelni
kell, hanem akkor eredményes a munka,
ha a kreatív javaslatok meg is valósulnak –
azok valósítják meg, akik kitalálták, illetve a
munkaközösség, aminek elemi érdeke, hogy
az intézménye jól működjön. Itt nem létezik jó munka és kellemetlen munka, itt feladat van, amit meg kell oldani. És mindehhez társul, hogy nálunk nincs egyszemélyes
feladat: szinte minden terület közös gondolkodást és megvalósítást igényel – mondta.
Az igazgató a 2017-es tervekről és programokról a városi költségvetés elfogadása után
tud beszélni. Annyi bizonyos, hogy a kulturális központ következő intézményi programja a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű
háromnapos rendezvényük lesz február második hétvégéjén, aminek részletes programjáról a Csengey Facebook-oldalán és honlapján tájékozódhat a lakosság.
-gyöngyFotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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Pezseg a paksi zenei élet
Fotó: Tóth-Soltész Marianna

Zenei téren termékenyek az elmúlt hetek, több paksi vagy paksi kötődésű dal, lemez, videóklip is született, ráadásul folynak
egy zenei fesztivál előkészületei. Az utóbbi
Vinnay Csaba nevéhez fűződik, aki diákkorában élt Pakson. Az általános iskola után a
Vak Bottyán Gimnáziumban tanult, s abban
az időben aktív szereplője volt az ifjúsági zenei életnek. A zene azóta is az élete része,
és a várossal sem szakadt meg a kapcsolata. Ezért született meg benne az elhatározás,
hogy összetrombitálja a ’80-as évek végén,
’90-es évek elején itt játszott együtteseket
egy közös koncertre. A várossal, a lehetséges mecénásokkal már asztalhoz is ült, s az
a döntés született, hogy az egyébként is sok
érdeklődőt vonzó Atomfutás egyik társrendezvénye lehet a nosztalgiafesztivál. Az egykori zenésztársak zöme nagy örömmel és izgalommal fogadta a kezdeményezést, köztük például László Boldizsár, aki azt ígérte,
itt lesz. Az egykori Izomláz, a Houdinis, a
Márciusi Ifjak, a T-Boy és a Niagara együttesek rajongóinak mindenképpen érdemes
bevésniük a naptárba a szeptember eleji dátumot, ezek a zenekarok várhatóan összeállnak, ha tehetik, az akkori felállásban. Csaba azt is tervezi, hogy egy alkalmi formáció,
egy amolyan Paksi Old Stars is előad majd
néhány szerzeményt, aminek üzenete összecseng azzal, amit a fesztivál testesít meg.
Vinnay Csaba eközben bátyjával, Péterrel
(aki annak idején az Angyalbőrben zené14 n Paksi Hírnök, 2017. január 27.

jét is szerezte), valamint néhány zenésztársával közösen karácsonykor bemutatott egy
új dalt és klipet is. Együttesük, a Slow Time
idén tízéves, főként stúdiómunkával foglalkozik. Mindketten billentyűznek és a dalokat is ők szerzik. Igaz ez a Hajnali érzésre is,
amelyet a szintén paksi Lőrincz Tibor énekel. A szöveg nagyjából húsz évig lapult a fiókban, az utóbbi években már nemcsak a
Vinnay fivérekében, hanem Somló Tamáséban is, hiszen az volt a terv, hogy ő lesz az
előadó. Elszaladtak az évek, Somló elment,
s a Hajnali érzést az ő, valamint Laux József
emlékének szentelték. Lőrincz Tibor bár
meglepetten, de örömmel fogadta a felkérést. Részben azért, mert egy hosszabb megszakítástól eltekintve fiatal kora óta énekel,
másrészt azért, mert a dalt nagyon profeszszionálisnak ítélte. Az, hogy ily módon elkészült élete első stúdiómunkája, aktuális
zenekarában is inspirációt jelent. A szintén
paksi Stölczer Zoltánnal, valamint Pilisi Istvánnal és Pilisi Szabolccsal alkotják a Másképp zenekart, amelyet mostanra már megismerhetett a közönség, hiszen több paksi és
környékbeli rendezvényen megfordultak. A
zenekar mostanáig feldolgozásokat játszott,
de még az első félévben szeretnének stúdióba vonulni és saját dalokat rögzíteni.
Éppen az elmúlt hetekben tette meg ugyanezt a Gyulai István vezette PistiEst zenekar (képünkön). Az eredményt január 22-én, a magyar kultúra napján ismerhette meg a közönség

az interneten, de lesz kézzelfogható korong
is. Ennek borítótervét Tóth Gábor készítette, akárcsak Gyulai István első, még önálló lemezét. – 2007 óta születnek mindenféle szerzeményeim, amiket korábban dalcsíráknak hívtam. Ezek, amelyek a lemezen
szerepelnek, már nem csíraállapotban vannak, erősen kinyíltak a zenésztársak hatására is – fogalmazott. A Gondolatstoppos
2011-ben született vendégzenészek közreműködésével, majd 2014-ben az erre az alkalomra született PistiEsttel első díjat nyert
a paksi Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesztiválon.
Egy dal, az Örökségünk külön életet kezdett
élni, világszerte nagyon sok magyar közösség adta és adja elő, részletezte. Mint mondta, a mostanra megújult zenekart hatan alkotják: Feil Dóra, Feil Gábor, Nagy Géza,
Berki Richárd és Csapó András, de a mostani lemezen Madár Otília, Lengyel Zita és
Tóth Péter is közreműködik. A hangzás is
új, sokkal teljesebb, „fesztiválzenekarosabb”
a korábbinál, a magvas mondanivaló mellé
olyan hangszerelést és hangzást tettek, ami
valódi koncertélményt ad. A lemezen 2016
augusztusában kezdtek el dolgozni. Közben
kapta az Útkereső címet, mert ahogy jöttek
az új társak, úgy tették hozzá a saját stílusukat. A kiadásra a Művészetekért Egyesület
égisze alatt az önkormányzat humánpolitikai bizottságához pályáztak sikerrel és az Elszármazottak a Vidékért Egyesülettől is kaptak támogatást. Március 11-én, a Csengey
Dénes Kulturális Központban mutatják be a
lemezt, amely egyébként a Nortyx hangstúdióban készült.
A stúdiót a ma Budapesten élő Ulbert János ajánlotta a PistiEstnek, természetesen
saját pozitív tapasztalatai alapján. Janó, miután a Bezerédj iskola és az ESZI padjait koptatta, Pécsen szerzett diplomát. 2010
óta él Budapesten, egy orvosi műszerekkel foglalkozó cég fejlesztőmérnöke. Nagyjából négy éve alapította a funk-rockot játszó The Qbs zenekart, aminek még ebben a
hónapban megjelenik – több kislemez után
– az első nagylemeze. Ulbert János 16 éves
kora óta basszusgitározik, eleinte paksi zenekarokban játszott, aztán következett a The
Qbs, amivel sikerrel szerepeltek tehetségkutatón, gyakorta hívják őket koncertezni.
Mostanáig 17 stúdiószámuk született, ezek
nagyjából kétharmadához klipet is készítettek. Korábban dalaik többsége angol nyelvű volt, az új nagylemezen viszont két szám
kivételével mindegyik magyar. A cél, mint
Janó elárulta, a rádiós megjelenés, ami felé
jó úton haladnak.
Vida T.

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Fittné Szilvássy Ildikó
Tolna megyei művészetért plakettet vehetett
át Fittné Szilvássy Ildikó. A díjat 2000-ben
alapította három Tolna megyei civilszervezet – a Bárka Művészeti Szalon, a Kézjegy
Tolnai Tollforgatók Klubja, és a Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége tolnai csoportja –
alkotók és művészetpártolók jutalmazására, és minden esztendőben a magyar kultúra napja kapcsán adják át.
– Csodálatos karácsonyi ajándékként érkezett a levél, amelyben arról értesítettek, hogy
a Tolna megyei művészetért plakett idei öt
díjazottja között vagyok – mondja Fittné
Szilvássy Ildikó, hozzátéve, örömmel tölti el,
hogy méltónak találták rá. Amikor a Paksi
Vak Bottyán Gimnázium tanára azt kutatja emlékeiben, honnan gyökeredzik irodalomszeretete, édeanyja képe sejlik fel előtte, amint a fotelben ülve olvas, és láthatóan jól érzi magát a könyvek birodalmában.
– Gimnazistaként már tudtam, hogy hatással akarok lenni másokra, ehhez találtam rá
aztán a tanári pályára – fogalmaz hozzátéve,
hogy álma valóra váltásához megerősítést és
bátorságot irodalomtanárától, Orsós Annától kapott. Az ELTE-n végzett magyar–német szakon, majd előbbiből másoddiplomát

is szerzett. Tizenhárom esztendővel ezelőtt
költözött férjével, Fitt Tamással és két fiukkal Szekszárdról Paksra. Ildikó azt mondja,
hogy húsz év tanítás után úgy érzi, pedagógusként sikeres, és bár az alkotás még csak
fele ennyi ideje része az életének, a visszajelzésekből azt szűri le, hogy ezen a területen is
hatással tud lenni. 2008-ban végezte el Budapesten a Magyar Író Akadémia szépírói
mesterkurzusát, ahol Tóth Krisztina és Zalán Tibor tanítványa volt. Akkori élethelyzete és sok intenzív élmény sarkallta írásra.
– A verseim nem tudatosan, sokkal inkább
pillanatnyi benyomásokra reflektálva születnek. Hagyom sodortatni magamat az eseményekkel, érzelmekkel, aztán amikor készen áll rá a lelkem, jön a késztetés is, hogy
papírra vessem gondolataimat. Számomra
így jelent az írás „flow-élményt” – magyarázta. Bár Ildikó írói pályázatokon is szívesen részt vesz, mert alkotásra ösztönzi a feladat, ezekkel a munkáival nem igazán elégedett, mert teljesítményként gondol rájuk.
Azt is elárulta, feldobja, hogy művészetet taníthat diákjainak, illetve a közel tíz éve elindított kreatív írás szakkörön ösztönözheti,
inspirálhatja őket, rávezetheti az önismeret

és önértelmezés fontosságára, aminek hiányában nem lehet alkotni, hiszen ezek nélkül nem lesz hiteles a szerző, mondja. Fittné
Szilvássy Ildikó versei megjelentek már több
antológiában, folyóiratban, de önálló kötete is van, amely Tündérszövet címmel jelent
meg 2012-ben. Ildikó mostanság lírával átszőtt prózát is ír, kísérletezik az egyszavas
versekkel, mellettük pedig legifjabb „szerelme”, a rajzolás is jelen van mindennapjaiban, ahogy a zene is, orgonál a paksi református gyülekezetben és ugyanitt filmklubot
vezet. Művészetterápiát tanul, mert érdekli,
hogyan lehet az irodalmat az öngyógyításhoz, önismerethez, önértékeléshez segítségül hívni. Ildikó eképpen fogalmazta meg,
mit jelent neki a költészet: „A versek bűvöletében élek. Sugárzó fénygyűrűként állnak körülöttem és melegre ölelnek. Többet
tudnak rólam, mint én magam. Költészettel foglalkozni – olvasni, tanítani, írni, fordítani – olyan mint a rokokó: bizonyosság
arról, hogy a Földön lenni ünnepély. Minden, amit írok, arra való, hogy újraolvassam,
hogy így tudjam táplálni szívem várakozásait, hogy legyen miből élnem.”
Kohl Gyöngyi
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Teo Čizmić munkába állt,
feltámadt az ASE
Sajtótájékoztatón mutatkozott be az ASE
kosárlabdacsapatának új vezetőedzője, Teo
Čizmić. A horvát szakember 1971 májusában Splitben látta meg a napvilágot, szülővárosa csapatával, a Jugoplastikával háromszor nyert BL-t. A ’90-es évek közepétől
külföldön is kipróbálta magát, Szlovéniában, Izraelben, Törökországban és Belgiumban is játszott, edzőként a K. K. Split, a
Steaua Bucarest, a Cibona Zagreb, valamint a lengyel A. Z. S. Koszalin csapatát irányította, mielőtt hazánkba érkezett. Az előző, 2015/16-os bajnoki szezonban Körmenden ért el sikereket, a kupagyőzelem
mellett, a bajnoki bronz (az ASE legyőzésével) is a tarsolyába került. A 2016/17-es
bajnokságot is a körmendi kispadon kezdte, de nem publikált okok miatt, éppen a
paksi csapat elleni kiütéses győzelem után
távozott a vasi kisvárosból.
Gyors döntés volt, nem gondoltam volna,
hogy ilyen hamar munkát vállalok. Nagyon sok jót hallottam az ASE-ról, tudom,
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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hogy eddig mindig a liga első csapatai között szerepelt, megpróbálom újra visszajuttatni erre a helyre. Jelenleg a meglévő
játékoskerettel folytatjuk, szeretném látni mindenkinél a motivációt, az akaratot a mindennapi munkában. Vissza kell
hozni az önbizalmukat, de nem meccsről
meccsre, hanem napról napra. Szeretem a
kihívásokat, kemény munkát tudok ígérni, bízom benne, hogy egyre jobbak leszünk. Remélem, hogy bejutunk az első
nyolcba, és utána már bármi megtörténhet. Fontos, hogy mindenki odategye magát, és minden másodpercben a győzelemre koncentráljon. A játékospiacot figyeljük, ha szükséges és akad lehetőség,
meglépjük – mondta el Čizmić. Arra a
kérdésre, hogy pedagógus vagy „korbácsos” edzőnek tartja magát, azt válaszolta: őrültnek, aki rengeteg pozitív energiát tesz bele a munkájába. – Nekem kell a
győzelem! – fogalmazott. Hozzátette még:
a jelenlegi helyzet nem jó a klubnak, nem

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

jó a szurkolóknak, nem jó neki, de bízik
benne, hogy előrelépnek.
– Ezért szeretném kérni a szurkolók és a
szponzorok támogatását: álljanak ki a csapat mellett, mi pedig természetesen mindent megteszünk a pályán. Most fontos igazán a támogatás, nem csak akkor, amikor
jönnek a sikerek.
-jokoA Kecskemét elleni hazai vereség után Teo
Čizmić vette át az ASE kosárlabdacsapatának irányítását Gediminas Petrauskastól
és három nappal később már Zalaegerszegen a harmadik helyen álló ZTE ellen küldte harcba Kovács Ákosékat. A mondás, miszerint szegény embert még az ág is húzza, ezúttal is érvényes volt a paksi csapatra:
a kecskemétiek ellen visszatérő Watkins
megsérült az edzésen, így Medve Mátéval
együtt a padról nézte a mérkőzést.
A zalai derbin aztán majdnem megtörtént
a csoda, az eddig kilenc vereséget elszenvedett, hitefogyott piros-kék legénység feltámadt poraiból, és csak kétszeres hosszabbítás után kapott ki a jóval esélyesebb, hazai pálya előnyét élvező ellenfelétől. Már az
eleje nagyon jól indult, tartotta a lépést, és
Tiby utolsó másodpercekben szerzett kosara révén az első tíz percet meg is nyerte az ASE.
A folytatásra még kevésbé lehetett panasz,
fokozatosan növelte előnyét a paksi csapat, és kilencpontos előnnyel vonulhatott a
nagyszünetben az öltözőbe.
Ü

Ü Sajnos a harmadik negyedre bent is maradtak, a hazaiak pedig könyörtelenül büntettek, 22-3-as rohanással nemcsak ledolgozták a hátrányukat, de jelentős előnyre is
szert tettek. A csapat tartását mutatja, hogy
nem estek szét, hanem hatalmasat küzdve,
10-0-s sorozattal válaszoltak, és a dudaszóra
egálra hozták az eredményt. A negyedik negyedben Will Tamás is megsérült, így hatan,
Illés Mátéval – aki egy 39 pontos (56val)
U21-es meccs után volt – a soraiban küzdött tovább az ASE csapata. Nem könnyített
a helyzeten, hogy Hill, Samenas és Tiby is
négy személyi hibánál tartott, de így is sikerült döntetlenre hozni a meccset a 40. perc
végén.
A hosszabbításban egyik fél sem tudott ellépni, sőt öt másodperccel a vége előtt büntetőkből a győzelmet is megszerezhette volna Hill, de kettőből csak egy talált a gyűrűbe, így jöhetett az újabb ráadás. Az első
percekben sikerült ellépni, Kovács Ákos
triplája után már hétpontos előnyre tett
szert az ASE, amit végül nem sikerült megtartani. A 48. percben kipontozódott Tiby,
és a nagyobb rotáció miatt frissebb játékosokkal rendelkező ZTE-nek ez elég volt,
hogy a maga javára fordítsa a mérkőzést.
ZTE–ASE: 99-95 (20-22, 15-22, 22-13, 1919, 8-8, 15-11).

A zalaegerszegi meccsel véget ért az alapszakasz első köre, a 14. fordulóban hazai
pályán fogadta a Falcót az ASE. Nem voltak
biztatóak az előjelek, a térdműtéten átesett
Medvén kívül Watkinsra továbbra sem számíthatott Teo Čizmić. Rögtön egymásnak
estek a csapatok, felváltva estek a kosarak,
de sokáig a vasiak voltak lépéselőnyben.
Ebben a periódusban sok hárompontos
kísérletet rontott az ASE, aztán megtört a
jég, a 6. perc tájékán Tiby triplájával átvették a vezetést. Másfél perccel a vége előtt Illés is betalált távolról, időt is kért azonnal
Szrecsko Szekulovics.
Nem indult jól a második felvonás, átvette
a vezetést a Falco, az ASE pedig a negyedik
perc közepére már begyűjtötte 4. személyi hibáját. 23-26-nál időt kért Teo Čizmić.
Kezdtek elszabadulni az indulatok, egyre több volt a reklamálás, nem állt a helyzet magaslatán a három sípmester. Tiby két
triplájával ismét az ASE-nál volt a vezetés,
majd két gyors Falco-kosár után újra paksi
időkérés következett. Jól hajráztak a piroskékek, és Gilbert, valamint Samenas révén
visszavették a vezetést a huszadik perc végére. A harmadik negyed elején fej fej mellett haladtak a csapatok, aztán a harmadik
percben előbb Samenas, majd Hill talált be
messziről, 46-40-nél időt kért a Falco. Sze-

rencsére nem tört meg a lendület, Tiby,
majd Kovács Ákos is dobott egy közelit, 10
pont előnyre tett szert az ASE. Újra felforrósodott a hangulat köszönhetően a játékvezetőknek, akik egy ítélet után Samenas
„fejfogós” reakcióját technikaival büntették. Szerencsére nem zavarta meg az eset
a hazaiakat, Kovács Ákos triplájával és Gilbert zsákolásával 14 pontos előnnyel fejezték be a harmadik felvonást.
Nagyon jól indult az utolsó negyed, Gilbert triplája után már 20 pontra nőtt a hazai
előny. A hátralévő időben a vendégek felzárkózási kísérleteit rendre sikerült visszaverni, és biztosan tartani az előnyt, a végén már
kicsit a közönségnek is játszva. ASE–Falco:
82-59 (20-18, 18-18, 21-9, 23-14).
A mérkőzés után Kovács Ákos csapatkapitány gratulált a csapatnak. – Aki ma pályára lépett, szívét-lelkét kitette. Nekünk volt
kisebb rotációnk, mégis sikerült felőrölni őket. Mindenki ellen így kell játszanunk,
nem szabad alább adni – mondta.
Teo Čizmić szerint az első félidő szoros volt,
tisztelték az ellenfelet, de a második félidőben kihasználták a gyengeségeit.
– A fiúk mindent beleadtak, ez is bizonyítja, hogy jó csapatszellemmel sokat el lehet
érni. Ez a nap az övék volt. Megyünk tovább.
Kovács József

Elindult a városi bajnokság Blatt Pálra
emlékeztek

A tavalyi győztes Diófa. A csapat felvétele.
Tizenkét csapat részvételével elkezdődött az idei amatőr kispályás teremlabdarúgó-bajnokság az ESZI sportcsarnokban,
az együttesek körmérkőzéses rendszerben
küzdenek egymással. A helyszín sűrű terembeosztása miatt 12 játéknap alatt bonyolítják le a 22 mérkőzésből álló sorozatot, a főszervező immár hagyományosan a Paksi Sportegyesület szabadidősport

szakosztálya. A Rosszfiúk, illetve a korábbi többszörös győztes Kreszpark Rangers is
résztvevője a sorozatnak.
– Idén az a tervünk, hogy minden meccsen
jót játsszunk, jól érezzük magunkat, és a lehető legtöbb mérkőzést megnyerjük. Nagy
célokat nem tűztünk magunk elé, a csapatunkat elsősorban helyi roma fiatalok alkotják – fogalmazott Farkas Attila, a Rosszfiúk csapatvezetője.
– Az első összecsapásunk előtt éppen csak
össze tudtuk szedni a csapatunkat, többen
sérültek, betegek, mások munkahelyi okok
miatt hiányoznak. Nem tűztük ki célként
a dobogót, de mindent megteszünk érte,
nagybetűs baráti társaság a miénk – öszszegzett Dallos Tibor, a Kreszpark Rangers
csapatvezetője. Az első négy játéknap után
rendkívül szoros az állás, nyolc fordulót
követően jelenleg a Kreszpark vezet, de a
nyolcadik Atomland-Gonoszok is mindössze öt ponttal van lemaradva az éllovas
mögött. A sorozat január 29-én folytatódik, az összecsapások belépőjegy nélkül
megtekinthetők. Az idei kiírás záró fordulóját február 26-án rendezik.
röné

Blatt Pál emlékére rendeztek teremlabdarúgó tornát a Gesztenyés úti sportcsarnokban.
A három éve elhunyt kiváló paksi labdarúgó, edző, a fiatalokat mindig inspiráló és segítő sportember emlékére egykori barátja és
csapattársa, Hornyák László az Atomerőmű SE-vel közösen szervezte a már hagyományos tornát. Az U7-es korosztály küzdelmeit Blatt Pál családja a lelátóról figyelte. A
6-7 éves labdarúgó-palánták hatalmas elszántsággal vetették magukat a küzdelembe,
egy-egy szép cselt, gólt, szerelést követően a
nézőtéren helyet foglalók elismerően csettintettek. A körmérkőzéses rendszerben bonyolított tornát végül a Lacza József vezette Paksi SE nyerte a Kalocsa, a Tolna, a Dunaföldvár, az Atomerőmű SE és a Szekszárd
előtt. A legjobb ASE-játékos Nős Dávid, a
legjobb PSE-futballista és egyben a gólkirály
Ágoston Benedek lett. A rendezvény végén
a szakvezetők a torna válogatottját is megválasztották.
efgé
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Télen sem üres a biritói lőtér
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Paks-Biritópusztán található a
Diána lövészklub lőtere, ahol
egész évben közel száz klubtag és számos fegyveres testület gyakorol különböző lőfegyverekkel. A klub tulajdonában vannak sportpisztolyok,
régi TOZ gyártmányú szovjet
és SUHL gyártmányú NDK kispuskák, amelyek versenyzésre
is alkalmasak, valamint légpuskák, patronos légpisztolyok, és
9 mm-es önvédelmi, de sportolásra is alkalmas marok lőfegyverek. Az egyesület taglétszáma
száz főben maximált, a decemberi tagrevízió után kilencvennégyen maradtak. Nemeskéri
Zsolt elnököt a klubról, a jövőről és az új országos lőtérépítési
tervek várható következményeiről kérdeztük.
– Kik alkotják a Diána lövészklub tagságát?
– Legfiatalabb tagunk 16 éves,
ennél fiatalabbak kezébe nem
is adhatunk lőfegyvert. Közel
húsz hölgy is van a tagságban,
leginkább olyanok, akik vadásznak is. Zömmel hivatásos
állományúak, rendőrök, Atomix
Kft.-sek, RHK Kft.-sek, vadászok, tehát fegyverrel dolgozók
a tagjaink, de vannak jó páran

műkedvelők is. Versenyzőink
– Veszely Károly, Berek Róbert
és Nickl László – mindannyian
civilek, Laci a tavalyi, Magyarországon rendezett 27. Elöltöltő Fegyveres Világbajnokságon
pontozóként vett részt.
– Mekkora a lőtér kihasználtsága? Ha jön a hideg, megáll az
élet?
– A lőtér nyitott, fedett rész csak
a fekvő helyen van, ahonnan lövünk, és 25 méternél, ahonnan
a pisztolylövés folyik. Ennek ellenére egész évben kijárunk. Az
időjárás nem befolyásol bennünket, aktív az élet, mindig van
érdeklődő. Tavaly úgy döntött a
közgyűlés, hogy már nemcsak
péntekenként, hanem szerdai
napokon is gyakorlónapot tartunk, amennyiben van rá érdeklődés. Tavasszal és ősszel családi
napot rendezünk, a nemzetközi
rendőrszövetség is nálunk rendezi évenkénti versenyét, habár
2016-ban ez kivételesen elma-

radt, mert a déli határon sok
volt a feladat. Nálunk gyakorol az RHK Kft., az Atomix Kft.,
a TEK is használja a lőteret, de
egyéb őrző-védő szervezetek is
nálunk hajtják végre a kötelező
lőgyakorlatot. Jó a kihasználtságunk, és ebből bevétele is származik a klubnak, emiatt tudjuk
viszonylag alacsonyan tartani a
tagdíjat, ami jelenleg évi 10 ezer
forint.
– Tavaly arról jelentek meg híradások, hogy egy kormányhatározatban országos lőtérépítésről
döntöttek. Erről mit tudni?
– Információim szerint idén
január 1-jén kezdte meg működését a Honvédelmi Sportszövetség, melynek céljai közt
szerepel a honvédségre való felkészítés, az önvédelemre való nevelés, a gépjárművezető-képzés és fegyverhasználati készség
elsajátítása. Mivel a Honvédelmi Minisztérium égisze alatt
fog működni, értelemszerűen a honvédség utánpótlásának kinevelését reméli ettől a
törvényalkotó, és ennek keretében merült fel a lőterek építése. A kormányhatározat szerint 2017-2018-ban a megyei
jogú városokban 100, 50, és 25
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méteres pályákat hoznának létre, míg 2018-2022 között a járási központokban 50 és 25 méteres lőtereket építhetnek, esetleg felújíthatnak. A szekszárdi
lőtér például már nem alkalmas golyós lövészetre, máshol
építik meg majd az újat. Pakson
kérdéses, hol épül meg a lőtér,
mert állami tulajdonban lévő területre tervezik, a biritói pedig
a Diána klub tulajdonában van.
Elképzelhető, hogy lesz még egy
lőtér Pakson, azonban kérdés,
hogy a Honvédelmi Sportszövetség mennyire aktivizálja magát, mert ebben a sportágban is
kell az utánpótlás, Pécsett például rendszeresen vannak lövészversenyek középiskolásoknak és
légpuskával már az általános iskolások is lőhetnek.
– Lesz azért fejlesztés Biritón?
– Az egyesület számláján összejött annyi pénz, hogy a leghátsó
golyófogó domb tetőszerkezetét
felújítsuk és létesítsünk egy újabb
esőtetős helyet a parkosított területen. Jelenleg mintegy nyolcvanan férnek el a fedett helyen,
a családi napunkon a többiek a
szabad ég alatt vannak. Ha esős
az idő, ez probléma.
Kovács József

Paks is az egyik állomása lesz a legnagyobb magyar kerékpárversenynek. A Tour de Hongrie útvonalát január 18-án jelentették be a
budapesti Várkert Bazárban. A sajtótájékoztatón elhangzott: a verseny június 27-én Szombathelyen a prológgal rajtol, majd a Keszthely, Zalaegerszeg, Velence, Siófok, Paks, Cegléd, Karcag, Miskolc, Jászberény útvonalon jut el július 2-án Budapestre. A versenyzőknek 750 kilométert kell majd teljesíteniük. Süli János, Paks polgármestere a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy bár az atomerőmű és a bővítés kapcsán Paks neve sűrűn elhangzik a sajtóban, szeretnék a város másik arcát is megmutatni az idelátogatóknak, erre pedig jó alkalom egy ilyen
sportrendezvény. A polgármester kiemelte: Paks a sport és a kultúra városa is, utóbbira bizonyíték a nemrég megnyílt, Európa-szerte egyedülálló klímatörténeti tárlat és városi múzeum Paksi Metszet névre keresztelt új állandó kiállítása is. Mint elhangzott, a Tour de Hongrie
1994-ben már érintette Paksot, akkor Dunakömlődről rajtolt a mezőny. Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Indul az Atom 100+ program
Több mint másfél ezren indultak tavaly a legutóbbi Atomfutáson az Atomerőmű Sportcsarnok melletti rajtzónából. Az amatőr futók 2017-ben szeptember 2-án találkozhatnak újra Pakson. – Január 7-én elindítottuk
az idei programot, már várjuk a jelentkezőket az atomfutas.hu oldalon, ahol vadonatúj
megjelenéssel és nevezési rendszerrel találkozhatnak a futók – mondta el Scheffer István főszervező. A paksi Atomfutás az Atom
100+ program utolsó állomása lesz.

A sorozat idén február 5-én Kaposváron
indul, majd ugyanebben a hónapban rajtol Szekszárdon a Forralt Borvidék elnevezésű verseny. Áprilisban Baján találkoznak
a futás szerelmesei, majd ezután budapesti helyszín a Vivicittá következik. Májusban a szekszárdi Borvidék félmaraton, augusztusban ismét Kaposvár, majd a már
említett szeptemberi paksi Atomfutás jön,
Brutálfutással fűszerezve.
– A korábbiaktól eltérően az Atom 100+

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

sorozatban nem kell minden helyszínen
egy adott távot teljesíteni, hogy meglegyen
a 100 kilométer – tájékoztatott a program
alapítója. A szervezők – Paks Város Önkormányzata, az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt., a Puszta Lovasudvar és Vendégház,
valamint a Scheffer Rendezvényszervező Iroda – a program hivatalos honlapján
nyújtanak bővebb felvilágosítást az eseményekkel kapcsolatban.
Faller Gábor

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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KEZDJE

KÉNYEZTETÉSSEL AZ ÚJ ÉVET!

PAKSI
GYÓGYÁSZATI KÖZPONT
MOZGÁSTERÁPIÁS

Látogasson el a Paksi Gyógyászati Központ Gyógyfürdőjébe,
és élvezze gyógyító, pihentető
szolgáltatásainkat!
A paksi gyógyvíz összetételének köszönhetően számos
gyógykúra alapja, mely a fürdőzés által is kedvező hatást
gyakorol vendégeink egészségi és lelki állapotára. Az alkalmazott fürdőkúra az egyéb kezelésekkel együtt a gyógyfürdő
klímájának és hangulatának
köszönhetően sikeres.

RÉSZLEG
Nyitvatartás:
H-P: 8:00–20:00
Sz-V: 9:00–20:00
7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
Tel.: 75/ 830-830
www.paksigyogyfurdo.hu

TÖLTŐDJÖN FEL NÁLUNK!

A gyógyfürdő legismertebb gyógyászati kezelései a fürdőkezelés, az iszappakolás, a súlyfürdő, valamint a tangentoros
víz alatti masszázskezelés. A
gyógymasszőrök által alkalmazott masszázstechnika tovább
fokozza az előbb említett kezelések hatásfokát.

Helyes válaszával a Képeskönyv – A régi Paks című
könyvet nyerheti meg. A
Kernné Magda Irén, Bencze
Barnabás és Kövi Gergő által jegyzett kötet számos régi
fotó és képeslap segítségével
idézi fel a város múltját.

A rejtvényben egy festő nevét rejtettük
el. A megfejtéseket február 6-ig várjuk a
7030 Paks, Dózsa György út 51-53. címre.
E-mail: szerkesztoseg@paksihirnok.hu.
A név mellé telefonszámot is kérünk.
Gratulálunk előző játunk nyertesének,
Kern Józsefnének.

