Húsz éve vezeti a Fortuna Rádiót Strasszer Andrea, aki szerint minden eddiginél nagyobb szükség lesz a helyi sajtóra. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság?
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Újabb területek kaptak kiemelt
fejlesztési státuszt
Fotó: Babai István/archív

Bagdy László tanácsnok javaslatára kikerül a paksi Városházára a székely zászló, jelezvén a
paksiak együttérzését a román
területen élő magyarokkal az
időközben már lemondott román miniszterelnök kijelentése kapcsán. Mihai Tudose azt
mondta: „hogyha a székelyföldi intézményekre kiteszik a székely zászlót, akkor azok is lógni
fognak akik kitették ”. A székely
lobogó kihelyezéséről rendkívüli ülésén döntött a város képviselő-testülete.
A soron kívüli ülés összehívására néhány határidős kérdés miatt volt szükség – mondta Szabó Péter. A polgármester
példaként hozta fel azt, hogy a
beruházásokat felgyorsítandó
három terület kiemelt fejlesztési státuszáról kellett dönteni.
Az atomerőmű-építés kapcsán
ideiglenes szállásokat kell építeni. Ezeket a mobil szállásokat
a városon kívül, az építési területhez a lehető legközelebb célszerű létrehozni – vázolta Szabó Péter. A város határában,
a Kölesdi úttól délre eső, jelenleg gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató, valamint ipari,
gazdasági besorolású területeket szánják erre a célra. A beruházások indítása érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánították ezt a területet.

A város tervezi az idősek otthonának kapacitásnövelését, ehhez
az épület bővítésén túl szükség
lesz parkolók és járdák kialakítására. Ez a beépítési és zöldfelület arányok miatt a HÉSZ módosítását teszi szükségessé, így
ez a terület is kiemelt fejlesztési státuszt kapott, akárcsak annak a sportcsarnoknak a tervezett helyszíne, amelynek építtetője az Atomerőmű SE lesz. Az
önkormányzat azt vállalta, hogy
területet biztosít a háromezer
férőhelyes sport- és rendezvénycsarnokhoz.
Néhány határidős, technikai döntés is született, így például módosították a gyógyászati központ
alapító okiratát, felülvizsgálták a
nemzetiségi önkormányzatokkal
kötött együttműködési megállapodásokat, és pályázatot írtak ki
a Pákolitz István Városi Könyvtár
igazgatói posztjára, mert a jelenlegi vezető mandátuma lejár.
Rutindöntésnek ígérkezett az
egészségügyi alapellátások körzethatáraira vonatkozó rendelet módosítása, ami jelen esetben a védőnői szolgálat kapcsán került terítékre, mégpedig
azért, mert aránytalanná vált az
iskolai védőnői körzetekben ellátottak száma. Ennek oka az,
hogy az ide tartozó biritói szakképző létszáma igen jelentősen,
száz fővel megcsappant. Ennek

okaira keresi a választ a humánpolitikai bizottság, ezért javaslatukra az önkormányzat megkeresi a Szekszárdi Szakképzési
Centrumot, hogy az intézmény
jövőjéről tájékoztatást kérjen.
Bordács József, a bizottság tagja lapunknak azt mondta, hogy
szerepel az önkormányzat városfejlesztési programjában az
iskola városközpontba költöztetése, sőt egy kollégium építése is, ezért fontos tudni, mi a
terv az intézménnyel rövid, közép és hosszú távon.
Az önkormányzat szervezeti és
működési szabályzatának módosításával február elsejétől a
polgármesteri titkárság osztálylyá alakul. A klasszikus titkársági feladatokat az ugyanezt a
nevet viselő csoport látja el, és
ide tagozódik a turisztikai, városmarketing és kommunikációs csoport is – tájékoztatott
Szabó Péter.
Ismét terítékre került a város tulajdonában lévő DC
Dunakom Plusz Kft., amelyet
Zrt-vé alakítással kíván az önkormányzat alkalmasabbá tenni feladataira. Több, az átalakítás miatt szükséges lépés mellett létrehozták a felügyelő
bizottságot, amelynek elnöke
Horváth Zoltán képviselő lesz,
tagjai pedig Magyarné Nagy

Edina és Girst Ádám képviselők.
Négyszáz millió forintot nyert
pályázaton Paks város önkormányzata konzorciumi partnereivel a Duna-part fejlesztésére, közösségi terek létrehozására, programok szervezésére.
Kovács Sándor alpolgármester az erre vonatkozó napirend tárgyalásakor elmondta, hogy nyolcszáz millió forintra pályáztak, és az eredeti
terv az volt, hogy a Táncsics
és Anna utcák közötti szakasz
teljes egészét fejlesztik, egyebek között kerékpárutat építenek, lehetővé teszik, hogy a
paksiak közel kerüljenek a Dunához. Mivel az igényelt öszszeg felét nyerte el a város,
csökkenteni kell a fejlesztési
program tartalmát, így az Erzsébet szállótól északra eső területre fókuszálnak. A tervezés
most folyik. A képviselő-testület rendkívüli ülésén meghozta a döntést egy egyesület létrehozásáról, mert a pályázati
feltételek ezt előírják. Később
egy kétfős munkacsoportot is
létre kell hozni, működtetésére az elnyert forrás 10 százaléka szolgál. A programban több
civil szervezet és vállalkozás az
önkormányzat partnere.
Vida Tünde
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Átadták a Paks Kultúrájáért díjat
– A kultúra minden területén megjelenik az
emberi lélek azon vágya, hogy mindig túl
akar lépni önmagán, az elért eredményeken, az aktuálisan megszerzett sikereken, és
mindig új utak felé indul, többé téve önmagát, a világot, magát az emberi személyt. Mert
a valódi kultúra mindig személyes, személytől személyig hat. Ezért a magyar kultúra attól lesz személyesen a miénk, hogy benne
van őseink nyelve, gazdagsága, veszteségei,
kudarcai, életük gyarapodása, mindaz, ahogy
megélték és kifejezték örömeiket, bánatukat,
ünnepeiket, emberi közösségeiket vagy éppen magányukat. A kultúránk az, ahogy mi
magyarként felfogjuk és megéljük emberi létünk minden rezzenését. Így csak mi éljük az
életet a világon, egyetlen más nép vagy nemzet sem – mondta Szabó Péter polgármester
a magyar kultúra napja alkalmából tartott városi ünnepségen a Csengey kulturális központban.
Kiemelte, hogy Paks mindig hozzájárult és ma
is hozzájárul a magyar kultúra magas szintű
őrzéséhez, gyarapításához, illetve hogy a város a jövőben is támogatni, fejleszteni kívánja a kulturális tevékenységet. – Az elkövetkezendő néhány évben támogatni fogjuk oktatási intézményeink megújulását, a Csengey
Dénes Kultúrális Központ felújítását. Továbbra sem fogunk megfeledkezni a városunkban
működő kulturális és sportegyesületekről, civil közösségekről, akik mindennapi tevékenységükkel értéket őriznek és teremtenek, munkájukkal öregbítik Paks hírnevét itthon és a
nagyvilágban – fogalmazott a polgármester.

Fotó: Babai István

Az atomerőmű-beruházás kapcsán kitért
arra, hogy a valódi kultúra képes arra is,
hogy integráljon, befogadjon. – Nekünk az
előttünk álló években az atomerőmű építése kapcsán ezres nagyságrendben ideérkező, számunkra idegen emberek befogadása,
értékeink megismertetése elemi érdekünk
lesz. Ezért a város kultúrájáért tevékenykedők hatalmas feladatok előtt állnak, hiszen a
meglévő és az elkövetkezendő időben megszülető kulturális programjainkkal is segíteni kell az ideérkezőket szabadidejük értékes
és hasznos eltöltésében, Paks gazdag kulturális életének megismertetésében és a városi
közösséghez történő integrálásában is – fogalmazott.
Szabó Péter azzal zárta beszédét, hogy legyünk büszkék mindarra, ami magyar, ami
csak a miénk. És arra is, ami paksi, mert ha
talán nem is gondolunk rá, de minden helyi
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értékünkkel az egyetemes magyar kultúrát is
őrizzük és gazdagítjuk.
– Ez az a pillanat, amikor egy magyartanár szava elakad – ezt már Szeriné Hipszki
Györgyi mondta, miután átvette a Paks Kultúrájáért kitüntetést. Újságírói kérdésre elmondta, hogy gyermekkora óta szeret olvasni, és nagyon fontosnak tartja, hogy
másokat is erre ösztönözzön. Szívesen alkalmazza tanóráin az új oktatási módszereket,
modern technikai eszközöket, ami tetszik
a diákoknak, fenntartja az érdeklődésüket.
A díjazott a Paksi Vak Bottyán Gimnázium magyar nyelv és irodalom, orosz szakos tanára. Ahogy a méltatásban egyebek
között elhangzott, a magas színvonalú kultúraközvetítés új formáit keresi és építi be
a mindennapok gyakorlatába. Környezetében erősíti az érzelmi kötődést a helyi értékekhez, segíti a helytörténeti kutatásokat.
Szeriné Hipszki Györgyi a középiskola társadalomtudományi munkaközösségének
vezetője, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium
Öregdiákjai Egyesületének elnökhelyettese. Fontos feladatának tekinti a hagyományok ápolását, kulturális rendezvények
szervezését. Javaslatai alapján és aktív részvételével valósult meg számos képzőművészeti kiállítás, szépirodalmi program és
a dr. Tarisznyás Györgyit bemutató emlékfal. Munkáját pedagógusként, egyesületi elnökhelyettesként és paksi polgárként
is minden esetben lelkesedés, tudatosság,
következetesség és minőségre törekvés jellemzi.
Kohl Gyöngyi

Megemlékeztek a kitelepítésről az ülésen
Fotó: Szaffenauer Ferenc

Január 19-e a magyarországi németek elhurcolásának emléknapja, amire ünnepi testületi ülésen
emlékezett a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat. A 72 évvel ezelőtti eseményeket Féhr
György, a szervezet elnöke idéz-

te fel, aki elmondta, hogy májusban tartanak nagyobb szabású
megemlékezést a 70. évfordulóra
készült dunakömlődi emlékműnél. Az egykori események felidézését követően felülvizsgálta a
grémium a paksi önkormányzat-

tal kötött együttműködési megállapodást, amely annak kereteit tartalmazza, az éves támogatás összegét nem, arról majd
az idei költségvetés tárgyaláskor
dönt a város képviselő-testülete.
A tanácskozáson a 2018-as programtervezet is terítékre került. A
testület úgy döntött, hogy megtartják a már hagyományos rendezvényeiket, így a svábbált, a
húsvéti és a karácsonyi kézműves foglalkozásokat általános iskolásoknak, a német nemzetiségi napot, a nemzetiségek napja alkalmából a „Sprich Deutsch”
vetélkedőt a paksi úttörőkkel közös szervezésben, és idén is részt

kívánnak venni a Város napján. Az ülésen felmerült, hogy az
idén huszadik alkalommal megrendezendő német nemzetiségi
nap programját új elemekkel bővítenék, szeretnének nemzetiségi ételeket bemutatni, illetve egy
kiállítást rendezni – tájékoztatott
Tresznics Károly, az önkormányzat tagja, bizottsági elnök. Féhr
György a közelgő országgyűlési választás kapcsán arra hívta fel
a figyelmet, hogy aki nemzetiségi
listára szeretne szavazni, és 2014ben nem regisztrált, annak kérnie kell a nemzetiségi névjegyzékbe vételét.
Kohl Gy.
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Országgyűlési vá- Javaslatot vár két
lasztás lesz áprilisban díjra az önkormányzat
Áder János köztársasági elnök
január 11-én hirdette ki az országgyűlési választások időpontját: április 8-ra tűzte ki a
választást. A mintegy 7,9 millió,
magyarországi lakóhellyel rendelkező választásra jogosultnak
február 9. után kell kézhez kapnia a névjegyzékbe való felvételről szóló értesítést. – A Nemzeti
Választási Iroda a Magyar Postán keresztül minden választópolgárnak értesítést küld arról, hogy szerepel a névjegyzékben. Aki nem kap értesítőt, a
helyi polgármesteri hivatalban
a választási irodához fordulhat,
hogy jelezze ezt – mondta el dr.
Blazsek Balázs, a helyi választás
iroda vezetője. A hivatalos kampány a választást megelőző 50.
napon, azaz február 17-én indul. Az egyéni választókerületekben a jelöltséghez a törvény
szerint legalább ötszáz, a vá-

lasztókerületben lakó választópolgár ajánlása szükséges. A jelöltek március 5-ig gyűjthetik
az ajánlásokat az ajánlóíveken.
Országos listát az a párt állíthat,
amelyik minimum 9 megyében és a fővárosban legalább 27
egyéni választókerületben önálló jelöltet állított. – Február
25-ig kell a helyi választási bizottságokat és a szavazatszámláló bizottságokat megválasztani, akik esküt tesznek, így bő
egy hónapjuk lesz felkészülni
a választásra – tette hozzá dr.
Blazsek Balázs. A választási eljárásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően a Nemzeti Választási Iroda folyamatosan közzéteszi a választáshoz
kapcsolódó adatokat, információkat, a választópolgároknak
és a jelölteknek szóló tájékoztatókat a www.valasztas.hu honlapon.
Faller G.

Két kitüntetésre vár javaslatokat a paksi önkormányzat.
A Környezetünkért díjat azon
személyek, szervezetek elismerésére alapították, akik munkájukkal hozzájárulnak a város
környezetének megóvásához
és fejlesztéséhez. Az írásban
tett javaslatokat 2018. február 21-ig várják a jegyzői titkárságra (Polgármesteri Hivatal 7030 Paks, Dózsa György út
55-61.). Az írásban benyújtott
ajánlásnak tartalmaznia kell a
jelölt azon teljesítményét, ami
méltóvá teszi a kitüntetésre.
Ezt a díjat kétévente ítélik oda,
először 2010-ben adták át, legutóbb Jantnerné Oláh Ilona, az
ÖKO Munkacsoport Alapítvány vezetője vehette át. A másik díj a Paks Város Közbiztonságáért kitüntetés, amit 2006
óta adnak át, szintén kétévente. Legutóbb Joó Endre alezre-

des és Sarkadi Ferenc tűzoltó
ezredes kapta meg. A Paks Város Közbiztonságáért kitüntetést azok elismerésére alapították, akik sokat tesznek a város
közbiztonságáért, tevékenységüket lelkiismeretesen, tartósan magas színvonalon végzik.
A díjra a rendőrség, a katasztrófavédelem, a terrorelhárítás és a polgárvédelem, valamint a mezőőri szolgálat és a
polgárőrség területén dolgozó,
szolgálatát Pakson ellátó személyt lehet jelölni. Az indoklással alátámasztott javaslatokat 2018. február 23-ig írásban
lehet eljuttatni a jegyzőhöz. A
kitüntetések adományozására
javaslatot tehet minden paksi
lakos és paksi székhelyű szervezet. A két kitüntetéssel kapcsolatosan további információkat találnak a www. paks.hu
honlapon.
-kgy-

Süli János a Fidesz és a KDNP közös jelöltje az országgyűlési képviselőválasztáson
A térség fellendítéséért szeretne országgyűlési képviselőként
is dolgozni, a szakmai munkára koncentrálni Süli János tárca nélküli miniszter. Minderről
a FIDESZ és a KDNP térségi
szervezeteinek közös értekezletén beszélt a paksi Forráspont
Energiaházban.
Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes jelentette be még 2017
decemberében, hogy Süli János
lesz a Tolna megyei 3. számú
egyéni választókerületben a Fidesz és a KDNP közös országgyűlési képviselőjelöltje.
Süli János azt mondta, hogy a
jelenlegi képviselővel, Hirt Ferenccel megállapodtak a jövőbeni munkamegosztásról, ő az
országgyűlési képviselői munka szakmai feladatait végezné,

Fotó: Vida Tünde

Hirt Ferenc pedig mint választókerületi elnök az alapszervezetekkel való kapcsolattartást
vállalná.
Akárcsak a miniszteri munkában, úgy a későbbiekben is a

teljes térség érdekeit szem előtt
fogja tartani, húzta alá a jelölt,
hangsúlyozva, hogy csak a feladatára koncentrál, nem kíván
foglalkozni a riválisokkal. Azzal azonban tisztában van, hogy

az atomerőmű és az ő munkája
a kampány során a kritikák kereszttüzében lesz.
Süli János aláhúzta: nem két
lovat akar megülni egyszerre, hanem – akárcsak, amikor polgármesterré választották – a szavazók ezreit maga
mögött tudva, ezáltal megerősödve végezni munkáját az
erőműberuházásért felelős miniszterként.
– Abban bízom, hogy aki ismeri az életutamat, most is rám
szavaz – reagált arra a felvetésre, hogy polgármesterként sok
baloldali választó bizalmát is
elnyerte. Hozzáfűzte, akárcsak
korábban városvezetőként, úgy
a parlamentben is mindenki
számíthat majd rá.
Vida T.

Atomerőmű
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Áramfogyasztási rekord az országban,
termelési rekord Pakson
Csúcsot döntött a felhasznált villamos energia mennyisége 2017-ben. A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. előzetes adatai szerint
2016-hoz képest több mint 2,5%-kal nőtt
az igénybe vett mennyiség. Eközben valamelyest csökkent az import aránya. A Paksi Atomerőmű tavaly is komoly szerepet játszott a hazai áramellátásban. A négy blokk
16 097,6 GWh villamos energiát termelt,
ami újabb termelési rekord. Az előzetes adatok szerint összesen 45 057,4 GWh villamos
energiát használt fel az ország 2017-ben –
ilyenre pedig még sohasem volt példa a MAVIR adatsora alapján. Az új történelmi rekord a szökőnap hatásával korrigálva 2,6%os növekedést jelent a 2016-os évhez képest.
A valós növekedés az egy évvel korábbi adatokhoz viszonyítva azonban még magasabb,
2,73%-os lehet az egyre növekvő számú, háztartási méretű kiserőművek termelését is figyelembe véve. A beépített napelemes ház-

tartási termelőegységek teljesítőképessége
2017 végére elérte Magyarországon a 201,26
MW-ot, de ez közvetlenül nem jelenik meg
a rendszeradatok között. Összehasonlításképpen a Paksi Atomerőmű egy blokkja 500
MW kapacitással rendelkezik. Nemcsak az
éves felhasznált mennyiség, hanem az egy
napon belüli bruttó rendszerszintű villamosenergia-felhasználás is új történelmi
csúcsot ért el 2017-ben: január 27-én 146,87
GWh villamosenergia-fogyasztást regisztrált a MAVIR. Ugyanakkor a felhasznált
mennyiségen belül a villamosenergia-import részaránya valamelyest csökkent az egy
évvel korábbiakhoz képest: 2016-ban 28,9%,
míg 2017-ben 28,6% volt az éves átlag. – A
rekord mértékű igény zökkenőmentes kielégítését mindvégig biztosította a hazai átviteli hálózat. Történt ez annak ellenére, hogy a
szélsőséges időjárási események következtében három alkalommal következett be
az átviteli hálózati elemek fizikai sérülését

is okozó esemény – mondta Tihanyi Zoltán, a MAVIR rendszerirányítási és nemzetközi kapcsolatok vezérigazgató-helyettese. Hozzátette, az ellátásbiztonság fenntartása a helyreállítási időszakokban is lehetséges
volt, köszönhetően a megfelelően tervezett
átviteli hálózat gondos üzemeltetésének, valamint a hatékony regionális együttműködésnek. A Paksi Atomerőmű négy blokkja
jelentősen kivette részét abból, hogy tavaly
az áramfogyasztás növekedése mellett csökkent az import részarány. – Kiváló szakembereinknek, a gondos és fegyelmezett üzemvitelnek és karbantartásnak köszönhető,
hogy évről évre nő a termelésünk. A főjavítások terv szerinti kivitelezésével, a 15 hónapos üzemelési ciklusra történt átállás és a
turbinák átalakítása révén tavaly újabb termelési rekordot értünk el – fogalmazott az
Atomerőmű újságban Hamvas István vezérigazgató.
Vida Tünde

Biztonságosan működtek a hazai
nukleáris létesítmények
Több mint kétezer vizsgálatot végzett tavaly
az Országos Atomenergia Hivatal, amelynek vezetői sajtótájékoztatójukon elmondták, hogy a hazai nukleáris létesítmények
biztonságosan, az előírásoknak megfelelően
üzemeltek. Az év során 32 esemény történt,
de egyik sem érte el a nukleáris eseményskála 1-es szintjét, azaz biztonságot veszélyeztető hatásuk nem volt. A nukleáris hatóság decemberben kiadta a Paksi Atomerőmű négyes
blokkjának üzemidő-hosszabbítási engedélyét, mert – ahogy Hullán Szabolcs főigazgató-helyettes fogalmazott – a blokk az öszszes követelményt teljesíti és az atomerőmű
erre bizonyítékkal szolgált. A reaktor épületének süllyedését – miként minden más építményét – elsősorban a talaj összenyomódása
és a talajvíz mozgása okozza. Ez egy ismert jelenség, egyidős az építkezéssel, s mint ilyen, jól
bejáratott megoldások is vannak a kezelésére
– mondta Hullán Szabolcs. Hozzátette, hogy
miután nem egy családi házról van szó, ezért
tartják fontosnak előírni, hogy folyamatos legyen a monitoring. A mérési eredmények és
számítások azt mutatják, hogy a teljes üzem-
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idő végéig különösebb intézkedés nélkül fenntartható a blokk szigorú elvárásokat kielégítő
biztonsága. Az előírt határértékek arra szolgálnak, hogy jó előre támpontot biztosítsanak
arra az esetre, ha mégis szükség lenne beavatkozásra – részletezte a főigazgató-helyettes. A
másik három blokk esetében is vizsgálták ezt a
kérdést, de azért nem szerepel az engedélyezési dokumentációban, mert – mint Hullán Szabolcs mondta – a 4-es blokk van legközelebb a
Dunához, ami befolyásolja a talajvíz mozgását,
illetve természetesen különös figyelemmel kell
eljárni az új blokkok építése során. Nem kap-

ta volna meg az üzemidő-hosszabbítási engedélyt a 4-es blokk, ha az atomenergia hivatal
bármilyen problémát észlelt volna – hangsúlyozta. Fichtinger Gyula főigazgató emlékeztetett rá, hogy tavaly a telephelyengedélyt kiadták. A beruházás ütemterve szerint 2018-ban
érkezik majd be a hivatalhoz az új blokkok
létesítésiengedély-kérelme, valamint be kell
nyújtani a fizikai védelmi tervet is. A főigazgató ismertette a nukleáris terület nemzetközi értékelésének és a nemzetközi együttműködések fontosságát is. Elmondta, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség küldöttsége
idén utóvizsgálatra érkezik Magyarországra,
hogy értékelje, alkalmazzák-e a korábban tett
javaslatokat és észrevételeket. Fichtinger Gyula a nemzetközi kapcsolatok közül kiemelte
azokat, amelyeket azon országok hatóságaival
kötöttek, ahol ugyanolyan típusú atomerőmű
épül, mint Magyarországon, és beszélt arról,
hogy különböző munkacsoportokban, szervezetekben vesz részt aktívan a magyar nukleáris
hatóság, például az OECD különböző blokktípusokra szakosodott tervértékelési munkacsoportjában.
Vida T.

Atomerőmű
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Sikeres munkát végzett tavaly
az Atomerőmű Tűzoltóság
Jól felkészült állomány és a védendő létesítményhez méltó felszereltség jellemezte az elmúlt évben is az Atomerőmű Tűzoltóságot,
amely a hagyományos tűzoltási, tűzmegelőzési és műszaki mentési feladatokon túl igen
sokrétű tevékenységet folytatott, és – ahogyan eddig is – nagyon komoly hangsúlyt
fektetett a képzésre, a készségek, képességek
fejlesztésére. Az éves munkát, eredményeket Bőhm Péter parancsnok ismertette állománygyűlésen, a tűzoltóság keretein belül
működő üzemi mentőszolgálat tevékenységét pedig annak vezetője, dr. Szvitán Gábor
összegezte.
Az erőmű tűzoltóságát 159 alkalommal riasztották, de ezen felül is sok területen számíthattak rájuk, liftből mentés, magasban
végzett munka, fakivágás vagy extrém hideg
miatti jegesedés egyaránt szerepel a listán.
Annak érdekében, hogy fenntartsák készségeiket és képességeiket rengeteg gyakorlaton
vettek részt és továbbfejlesztették képzési
rendszerüket. A képzési spektrum hihetetlenül széles, a tűzoltó alaptanfolyamon túl az
alpintechnikától az újraélesztésen át a jógáig terjed.
A megszerzett tudást összemérték másokéval – létesítményi és hivatásos tűzoltókkal –
tovább növelve a szervezet presztízsét. Ezek
közül egy példa a XI. Országos Tűzoltószakmai Vetélkedő, ahol több mint 200 tűzoltó
sereglett össze. Az Atomerőmű Tűzoltóság
csapata kategóriájában az első helyet szerezte meg, illetve az irányítói és a beosztotti kategóriákban is a dobogó tetejére állhattak.
Bőhm Péter parancsnok azt mondta, a humánerőforrás biztosításával nincs gond,
nincs szükség toborzásra, sorra érkeznek az
életrajzok a felvételre jelentkezőktől. Kevés a
mozgás, jellemzően évi két-három fő. Pótlásuk zökkenőmentes, az új kollégák felkészítése azonban egy évet vesz igénybe.
Az atomerőmű biztonsági igazgatója, Volent
Gábor hozzászólásában azt emelte ki, hogy
az erőmű biztonsága az elmúlt évben is magas színvonalú volt, emiatt viszonylag kevés
volt az olyan esemény, amikor a tűzoltóságnak élesben kellett beavatkoznia, de mindig készen állt erre, ami az elmúlt évben is
nagy biztonságot adott az erőmű és annak
kollektívája számára. –Az erőmű a következő időszakban is minden feltételt biztosítani fog ahhoz, hogy a rendelkezésre állás és

a beavatkozás képessége a jövőben is meglegyen – hangsúlyozta.
Dr. Balázs Gábor, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője is szót kért,
hogy elmondhassa, az Atomerőmű Tűzoltóság profi szervezet. – Egy professzionálisan vezetett, felkészített és professzionális
eszközökkel ellátott szervezet, amelynek sikere mögött az a háttér áll, amit az Atomix
Kft. biztosít – mondta. Hozzáfűzte, mindig
figyelemmel kísérik, hogy milyen szakmai
nóvumokat alkalmaznak, amelyek példaként szolgálhatnak a hivatásos egységeknek
is. – Sok lehetőséget látok, amiben érdemes tanulni tőlük – mondta. Azt is kiemelte, hogy a hétköznapokban nincs helye a rivalizálásnak, a versenyeken viszont szívesen
mérik össze felkészültségüket.
Fordulópont lesz az idei esztendő az Atomerőmű Tűzoltóság történetében, ugyanis áprilistól új parancsnoka lesz. Az állomány
tagjai előtt már ismert tényről a tűzoltóságot
működtető Atomix Kft. ügyvezetője, Szücs
Gábor beszélt, külön kiemelve, hogy ez
azért nagy jelentőségű, mert még nem volt
példa rá, hiszen Bőhm Péter az alapítástól,
azaz 28 éve a tűzoltóság parancsnoka.
Bőhm Péter megerősítette, búcsúzik az állománytól, és tisztában van azzal, hogy ez kihívást fog jelenteni a kollégáinak, akiknek
meg kell szerezniük a személyes és szak-
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mai tekintélyt. Arról is beszélt, hogy munkája során fontos alapelv volt, hogy ne kövessék a változásokat, hanem elébük menjenek. – Példát tudtunk mutatni elvekben,
módszerekben, technikákban, amiben követett minket a hivatásos társadalom – fogalmazott.
A stafétát Pesztericz Rajmund veszi át április 1-jén. A leendő vezető elmondta, hogy
1996. február 1-jén szerelt fel, végigjárta a
ranglétrát, a felső vezetést 2012 júniusától
erősíti. – Az évértékelőben hallottuk, hogy
milyen a múltunk és milyen terveink vannak. A sikeres működés egyfajta könnyebbséget, de felelősséget is jelent – összegzett.
Azt mondta, egy jól működő rendszert nem
kell szétverni, de meg kell találni azokat a
pontokat, ahol tovább javítható. Hozzáfűzte, hogy Bőhm Péter az év végéig még az
Atomix „rendelkezésére áll”, ő pedig számít
a segítségére.
Az állománygyűlés végén három kiemelkedő teljesítményt nyújtó tűzoltónak – Adorján Józsefnek, Cseh Jánosnak és Nagy Norbertnek – dr. Balázs Gábor adott át igazgatói
elismerést, köszöntötték a jubilálókat, azokat, akik betöltötték a hatvanadik életévüket, Fehér Roland pedig kollégái javaslata
alapján átvehette az Atomerőmű Tűzoltóság
Emlékérmet.
Vida Tünde
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Eredményes év áll a múzeum mögött
Fotó: Molnár Gyula/archív

Éppen csak elkezdődött az új
esztendő, máris múzeumpedagógiai foglalkozásra hívták az
óvodás és általános iskolás gyerekeket a Paksi Városi Múzeumba. Népi módszerekkel jósolták
meg az idei időjárást, újévi köszöntőt tanultak, kiderült, hogy
milyen ételeket kell fogyasztani
ahhoz, hogy szerencsés legyen
az egész év, de kézműves foglalkozást is kérhettek a csoportok.
Ehhez hasonló alkalmakat 2017ben is tartottak, és összességében
igen mozgalmasan telt az intézményben az elmúlt év.
Időszaki kiállítást nyitottak a
Bencze Barnabás emlékrajzpályázatra beküldött, a Duna múltja, jelene és jövője témájú munkákból, szintén időszaki tárlatot
rendeztek dr. Pongrácz Sándor
hagyatékából, a Pongrácz-díj át-

adása kapcsán, valamint állandót a város boraiból és borászati
eszközökből. A borokat Herczeg
József ajánlotta fel, aki többéves
múzeumot segítő tevékenységéért megkapta az intézmény Tiszteletbeli muzeológus díját.
A Múzeumok Őszi Fesztiválján
Antoine de Saint-Exupéry Kis
hercegének tematikájára épülő
tárlatot nyitottak, amire óvodásoknak és általános iskolásoknak
szóló foglalkozásokat építettek.
Tavaly ismét meghirdették a karácsonyi alkotópályázatot, a pályamunkákat kiállításon mutatták be december 13-án, Luca
napján. Ez a családi nappal záródó adventi hét szintén bővelkedett programokban.
Díszes külsővel és tartalmas belsővel érkezett Paksra júniusban
a posta ma is használatos legna-

gyobb méretű teherautója. A Postamúzeum vándorkiállítása a Magyar Posta függetlenné válásának
150. évfordulója alkalmából járta
az országot. A Történelmet kézbesítünk elnevezésű utazó tárlat egy
napig állomásozott Pakson a múzeumnál.
Maga a múzeum is ünnepelt
születésnapot: a Paksi Metszet
megnyitásának első évfordulójára tartalmas programmal készültek. A nyári hónapokban
gyermektáborokat tartottak az
intézményben, közben a Paksi Harmonika Fesztivál egyik
helyszíne is volt az intézmény.
Nagy sikerként könyvelhették el,
hogy elismerő oklevelet kapott a
Paksi Városi Múzeum Paksi Metszet elnevezésű állandó tárlata, a
Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület Év kiállítása pályázatán, hiszen vidéki, területi
múzeum eddig még nem került
a döntőbe.
Nyáron egy hónapon át folyt ásatás a római kori temetőben Dunakömlődön, aminek során megtalálták a sírkert nyugati szélét, így
közelebb kerültek teljes kiterjedésének meghatározásához.
Fontos állomás volt az intézmény
életében, hogy együttműködési megállapodást kötöttek a Pécsi
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Régészeti Tanszékével.

A múzeum falai között zajló tudományos életet három konferencia is színesítette. A fiatal római koros kutatók konferenciája és a Hadtörténet korszakokon
át című országos, a reformáció
jubileuma alkalmából rendezett
találkozó pedig megyei szintű
volt.
A Paksi Metszet megnyitójára csak a Régiségtárhoz készült
tárlatvezető, és csupán magyar
nyelven. Mostanra már a másik
három kiállítási egységé is megjelent, a magyar nyelvű mellett
angolul és németül is, de tervezik az orosz nyelvű megjelentetést is. A gyermekek számára pedig múzeumpedagógiai foglalkoztató füzetek készültek.
Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna
arról is beszámolt, hogy jó kapcsolatot ápolnak más intézményekkel, az egyházakkal, a vállalkozókkal, az óvodákkal, iskolákkal. A Múzeumok Éjszakája
és a Múzeumok Őszi Fesztiválja
programot az Atomenergetikai
Múzeummal partnerségben valósították meg.
– Decemberben értük el a nyitástól számított tízezer fős látogatottságot. Ez volt az első évünk
a Paksi Metszettel, az irány nem
rossz, csak finomhangolásra van
szükség a működésben – összegzett dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna igazgató.
Kohl Gy.

Látogatórekord a képtárban 2017-ben
Minden eddiginél több látogatót vonzott a
Paksi Képtár 2017-ben, több mint 15 ezren
jártak az intézményben, amely megnyitásának
tizedik évfordulóját ünnepelték tavaly. – Nagy
öröm számunkra, hogy az intézmény presztízse növekedett, kiemelkedő teljesítményt
nyújtunk programjainkkal és koncepciónkkal
országos, sőt közép-európai szinten is. Olyan
kiállításokat rendeztünk, amelyek növelték kanonizáló szerepünket az intézményi szférában – összegzett Prosek Zoltán. A Paksi Képtár vezetője azt is elmondta, hogy gazdag volt
a gyermekek számára kínált múzeumpedagógiai programjuk: a köztéri akciókon, a társintézmények bemutatkozásain és az előadásso-

rozatokon egyre többen vettek részt. A képtár
2017-ben szélesítette a programstruktúráját
a társművészetek irányába. Ennek keretében
megszervezték nyáron az első Paksi Jazz Fesztivált, a Csengey Dénes Kulturális Központtal közös szervezésben pedig a kortárs irodalom jeles képviselői látogattak el a képtárba.
Ezen kívül az intézmény új köntösbe öltöztette honlapját, szakmai konferenciáknak és önkormányzati eseményeknek biztosított helyszínt. A már hagyományos retrospektív sorozatot Bernát András kiállításával folytatta az
intézmény, három nagyobb és ugyanennyi kisebb kiállítást rendeztek. A nyári művésztelepre immáron harmincnyolcadszor hívtak alko-

tókat, bemutatták Péger József életmű-kiállítását a közönségnek a Hangárban, valamint új
elemként DJ is szerepelt a megnyitókon.
A Paksi Képtár idén is aktívan folytatja tevékenységét. Várhatóan ismét megszervezik a
Paksi Jazz Fesztivált, valamint viszik tovább
a korábban elindított rendezvénysorozatokat
és a múzeumpedagógiai foglalkozásokat. Lapunk megjelenésével egy időben a Magyar
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
képviselői jártak a képtárban a Bemutatkozunk elnevezésű sorozat keretében, a program
fókuszában a csokoládé készítésének rejtelmei,
kultúrtörténeti érdekességek álltak.
Weller P. Hanna
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Számíthatnak rájuk a hátrányos helyzetűek
Fotó: Molnár Gyula

”Gyere velünk!” – így szól a Paksi Református Egyházközség és a
Veled is törődünk Egyesület Paks
(VITE) felhívása annak az EFOP
támogatású hároméves programnak a mottójaként, amelynek
nyitó sajtótájékoztatóját a református gyülekezeti teremben tartották.
A projekt célcsoportját a fogyatékkal élők, a roma és áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett felső tagozatos
gyerekek alkotják. E két terület

mellett a közösségi tér kialakítása és működtetése, valamint a
szervezetfejlesztés alkotja a négy
alappillért.
A konzorciumot az egyházközség vezeti, a program szakmai
vezetője pedig Kávási Brigitta,
a VITE elnöke. A különböző
alprojektek és programelemek
is szakértő kezekben lesznek, a
szociális szféra szinte minden
szegmenséből vannak ugyanis
együttműködő partnerek. Partner Paks Város Önkormányza-

ta is. Az erről szóló megállapodást Lenkey István lelkész,
Kávási Brigitta elnök és Szabó Péter polgármester írta alá.
Szabó Péter felhívta a figyelmet
arra, hogy Pakson erős a szociális háló, az együttműködés pedig kézenfekvő, hiszen ez a város új szlogenjében is megfogalmazott alapelv. A város vállalta,
hogy helyszínt biztosít a programokhoz, bevonja a köznevelési intézményeket, illetve segíti
a tájékoztatómunkát.
Lenkey István református lelkész azt hangsúlyozta, hogy
eddig a gyülekezeten belül és
annak szűk környezetében volt
módjuk arra, hogy Istent megjelenítsék, ez a pályázat viszont
lehetőséget teremt, hogy a város tágabb közösségét is megszólítsák, eljussanak olyanokhoz is, akiknek a legnagyobb
szüksége van arra, hogy szeretetet kapjanak.
Kávási Brigitta arról beszélt, hogy
a 2008-ban alakult egyesületük
célja Paks város lakosságának

szociális érzékenyítése. – A szakmai képzettséget, személyes elkötelezettséget tekintve tagjaink
rendelkeznek azokkal az adottságokkal és elhivatottságtudattal,
ami garancia arra, hogy a következő három év feladatait meg
tudjuk valósítani – mondta.
A programban integrált sportnapokat, érzékenyítő találkozókat, kulturális seregszemlét motivációs foglalkozásokat, élménypedagógiai táborokat rendeznek.
A projekt keretében akkreditált
élménypedagógiai képzés is folyik majd, indítanak filmklubot,
mentálhigiéné klubot, és rendeznek városi esélyegyenlőségi napokat.
A Paksi Református Egyházközség és a Veled is törődünk Egyesület Paks „Hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés és
hátránykompenzáció Pakson”
című konzorciumi pályázata
49.892.981 Ft támogatást nyert
az EFOP-1.3.7-17-2017 pályázaton.
-tünde-

Nemzetközi együttműködés kezdődött
Négynapos képzés és partnertalálkozó
zajlott a dunakömlődi Aranyhal Waldorf
Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, meghívásukra szlovéniai és horvátországi pedagógusok érkeztek.
A találkozó egy húsz hónapos együttműködés része, ami az Erasmus programban
valósul meg.
Nagyszabású nemzetközi projekt kezdődött a paks-dunakömlődi Aranyhal Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolában még 2017. december
1-jén. A projekt részeként a magyarországi intézmény maribori (Szlovénia) és rijekai (Horvátország) partnerével együttműködve szakmai továbbképzéseket és partnertalálkozókat szervez pedagógusoknak.
Az Erasmus program keretében megvalósuló projekt első képzése és nemzetközi partnertalálkozója Dunakömlődön volt
január 18-21. között. – A partnerintézményeink sokkal nagyobb múltúak, mint a
miénk. Azért vettük fel velük a kapcsola-

tot, mert egyrészt szeretnénk tanulni tőlük,
másrészt megmutatni nekik, hogy mi hogyan dolgozunk – mondta Bodnár Ágnes
az intézmény képviseletében. Arról is beszámolt, hogy az együttműködés húsz hónapja alatt a három helyszínen összesen
hat tematikus képzést és három partnertalálkozót tartanak. A mostani magyarországi képzés az ünnepek hátteréről, megvalósításának lehetőségeiről szólt. A program keretében kialakították a résztvevők
az együttműködés koncepcióját, meghallgatták Silye Imre előadását és kerekasztal-beszélgetéseken vettek részt. Emellett
a vendégek megismerték Dunakömlődöt
is. – A mi intézményünk is fiatal, tizennégy
éves, a dunakömlődi még fiatalabb. Látjuk,
hogy ők is átmennek azokon a fejlődési fázisokon, amelyeken mi, de azt is, hogy nagyon sok mindent tudnak kínálni a családoknak. Jó tapasztalatokat szereztünk, és
olyan dolgokat is láttunk, amiket biztosan tudunk majd hasznosítani – összegezte tapasztalatait Andrej Ornik, a maribori

Waldorf iskola igazgatóhelyettese. Ahogy a
magyarországi partnerintézmény sajtóközleményében olvasható, a Waldorf-pedagógia egy olyan módszertan, amely a világon
mindenhol ugyanazokat az értékeket követi. A projekt célkitűzése, hogy a meghatározott módszertani elemek mellett bemutassa a különböző országonkénti sajátosságokat, amelyek tökéletesen illeszkednek a
módszertanba, mégis különbözővé teszik
az adott intézményt. A projekt célkitűzése
a pedagógusok egyéni fejlesztése mellett,
hogy a közös munka során a partnerintézmények, közösségeik közelebb kerüljenek
egymáshoz, megismerjék egymás kultúráját, sajátos gondolkodásmódját is. A közös
munka eredménye lesz egy érdeklődőknek
készülő kiadvány és egy tanároknak szóló oktatófilm is. A nemzetközi együttműködés mellett is szerveznek programokat a
dunakömlődi intézményben, január 27-én
az iskolába készülő óvodásokat és szüleiket
várják, február 24-én pedig Waldorf Napot
tartanak.
-gyöngy-

Portré
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Fotó: Babai István

Jó napot, mi újság?

Strasszer Andrea
A mikrofonszerelem korábban kezdődött
Strasszer Andrea életében, a Fortuna Rádióban azonban csak 2010 óta vezet műsort. Kapcsolata a rádióval régebbi keletű: húsz éve áll az élén. 22 éves volt, amikor átvette a vezetését.
Strasszer, eredetileg Sajnovics Andrea nem
paksi, de annak tartja magát. – Hároméves
korom óta itt élek, tipikus lakótelepi, az első
gyüttmentekhez tartozó PAV-os gyereknek
tartom magam – mondja, majd hozzáteszi,
hogy büszke erre. Hogy miért? Azért mert
annyira megszerette ezt a várost, hogy a lábát sem akarja kitenni. Azt mondja, itt mindig mindent megtalált, amire szüksége volt,
soha nem érzékelte azokat a hiányjeleket,
amit mások felfedezni véltek, és minden ide
köti. A Vak Bottyán gimnáziumban érettségizett, majd a pécsi egyetem művelődésszervező főiskolai szakát végezte el, népművelő lett. Mégpedig mennyire népművelő!
– jegyezzük meg közösen, hiszen műsorvezetőként, különösen a rádió vezetőjeként
sok ezrekhez eljutó tartalmakért, üzenetekért felel. Hogy 22 évesen, amikor vezetője lett, lehetőségnek vagy tehernek érezte-e,
azon még soha nem gondolkodott. – De
most hogy rákérdeztél, mindkettő – rea-

gált a kérdésre. Először lehetőségnek, aztán néha tehernek, de nem olyan tehernek,
ami ne lenne meg bármilyen más munkahelyen. Persze nem volt egyszerű felnevelni emellett a 24 órás rendelkezésre állást kívánó munka mellett két gyermeket, de ebben a párja, Tamás nagyon erős partner
volt. Májusban lesz 20 éve, hogy a rádió élére került, amit „egyfajta családi vállalkozásként” emleget, hiszen édesapja hozta létre
két társával. Ő pedig úgy igyekezett megfelelni az önmaga és mások elvárásának, hogy
nap mint nap tette a dolgát, miközben rengeteget tanult, az összes szakmai konferencián részt vett, minden fellelhető információt elolvasott, a szaklapok ma is hegyekben tornyosulnak otthon. Eközben soha
nem aggatott magára olyan titulusokat, minősítéseket, amelyekről úgy gondolta, nem
valósak. Sokáig hangoztatta, hogy nem
rádiós, nem újságíró, még akkor is, amikor
átvehette a Balás Sándor díjat. A rádiózást
most már másért szereti, mint régen – jegyzi meg. Ennek oka, hogy Tamás unszolására 2010-ben elkezdett műsort vezetni. Senki nem lepődött meg, hiszen Andrea a mikrofon mögé született. Ez persze nem az ő
állítása, de azt elismeri, hogy a szakma háttérrádiózásként emlegetett válfaja valóban

„fekszik” neki. Hozzáteszi, a mikrofonszerelem már régóta ott van az életében, hiszen
ha kislányként is, de öt évig tévézett. – Elképesztően fontos nekem, hogy mi hangzik el a rádióban – húzza alá. Vezetőként
ezt nem úgy érvényesíti, hogy megmondja,
miről lehet beszélni és miről nem, hanem
úgy, hogy nagyon tudatosan olyan kollégákat gyűjtött maga köré, akiknek a gondolkodásmódja illeszkedik az általa elképzelt
koncepcióba. Mostanra megtervezett egy új
műsorstruktúrát, de a sors úgy hozta, hogy
még nem vezethették be: másfél éve küzdenek a fennmaradásért, azért hogy megkapják az 1995 óta használt frekvenciára vonatkozó engedélyt. – Már előtte két évvel éreztük, hogy nagyon nagy a bizonytalanság,
ezért úgy gondoltuk, nincs értelme a műszaki újításoknak, új műsorstruktúra bevezetésének – fogalmazott. A pályázatban,
amit azért kellett benyújtani, mert lejárt a
frekvenciahasználati engedély, szerepel az
új koncepció. – Nagyon sok újítás van benne, amit a hallgatói véleményekre alapoztunk, és biztos vagyok benne, hogy nagyon
tetszene nekik, csak csinálhatnánk már! –
fűzi hozzá. Hogy lesz-e rá mód, nem tudni. A mostani engedély február 18-ig érvényes, természetesen hosszabbításért folyamodtak, és várják, hogy lehetőség nyíljon
hosszú távú engedélyt szerezni. Az országos trendeket elemezve Andrea azt mondja, most két országos hálózat épül, a Rádió 1
és a Retro Rádió. Ez a helyi rádiók felvásárlásával zajlik. Ő azonban abban reménykedik, hogy a Fortuna számára mégis szerencsés a mostani csillagállás, hiszen Paks új
időszak előtt áll, ahogyan a döntéshozók
is többször megfogalmazták, Paksnak és a
környéknek nagyon speciális helyzete lesz.
Ez igaz a kommunikációra is, minden eddiginél nagyobb szükség lesz a helyi sajtóra. – Arra számítok, hogy emiatt a helyi rádióra is. És mivel itt van az a húszfős stáb,
akiknek gyakorlata, kapcsolati hálója, helyismerete van, úgy gondolom, hogy ezt senki nem tudja úgy megcsinálni, ahogy mi
– összegzi. Hogy mi a megoldás, azt nem
tudja. Évek teltek el bizonytalanságban. Belefáradtak a várakozásba. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy feladják. Éppen ellenkezőleg, magasabb fokozatra kapcsoltak. – Újra
110 százalékkal dolgozunk – mondja egy
teljes műsorrendet érintő megújulás kezdetén, amiről nem tudja, hogy lesz-e lehetőség valóra váltani. Eközben volt energiája
egy régi álom megvalósításába fogni. Énekel. A húgával és a sógorával közös gospel
együttesüknek már két koncertje volt. A
harmadikat húsvétra tervezik.
Vida Tünde
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A kenguruk földjén járt Kákai Emese
Fotó: magánarchívum

Véget ért Kákai Emese óceánon
túli kalandja: az Ausztráliában töltött három hónap után
a múzeumpedagógussal ismét
a Városi Múzeumban találkozhatunk. Tapasztalatokkal, élményekkel feltöltődve érkezett
haza Perthből az elmúlt év végén.
Kákai Emese a Miniszterelnökség Kőrösi Csoma Sándor
program ösztöndíjasaként 2017
szeptemberében utazott el Nyugat-Ausztráliába, hogy segítsé-

gére legyen az ott élő magyaroknak nyelvük, kultúrájuk, hagyományaik felélesztésében és
megőrzésében. A program hathónapos volt, ő azonban félidőben „beugróként” vette át a feladatot, ami természetesen nem
tette könnyűvé a dolgát. Alighogy szert tett némi helyismeretre, és feltalálta magát, már
utazhatott is haza.
Ennek ellenére sikeresnek ítéli
az ösztöndíjasként végzett tevékenységet. Ugyanígy nyilatkozott Facebook oldalán az őt fo-

gadó szervezet, a Nyugat-Ausztráliai Magyar Egyesület. Emese
az egyesület székhelyén, Perthben tevékenykedett, annak elnöke, Schäffer Frigyes „szárnyai
alatt”.
A Nyugat-Ausztráliában töltött
három hónapot hatalmas ajándéknak tekinti. Rendkívül sok
tapasztalattal lett gazdagabb, és
nemcsak a világot ismerte meg
jobban, hanem önmagát is. Az
emberek – mint elmondta – barátságosak és nyitottak, a klíma
és a város is kellemes, valamint
környezete is kedvére való volt.
Mint elmesélte, a statisztikák szerint négyezer magyar él Perthben,
de az egyesületnek csupán kétszáz
tagja van, mégis nyüzsgő az élet
a magyar közösségben. Van magyar óvoda és iskola a hétvégeken,
illetve több civil szervezet is működik, amelyek sok programot
szerveznek.
Nagyon szeretik a gasztronómiát, van egy nyugdíjasklub, ahol
rendszeresen főznek együtt. Gyakoriak a koncertek, nagyon sok
vendégművész és előadó érke-

zik Magyarországról, szerveznek
a magyarok táncházat, partikat,
fesztiválokat.
Tapasztalatai szerint a közösség összetartozásának, a magyarság megtartásának egyik
fontos terepe a néptánc. Emese azt mondta, hogy ott korántsem csak a kikapcsolódást, esetleg a hagyományőrzést szolgálja
a tánc, sokkal inkább a nemzeti hovatartozás megjelenítését.
Éppen ezért igazán nagy megtiszteltetés volt számára, hogy
felléphetett az alapításának 50.
évfordulóját ünneplő Keszkenő
együttes jubileumi műsorában.
Az Ausztráliában szerzett élmények tucatjai közül Kákai Emese kiemelte azt, hogy megtanított citerázni egy hétéves fiúcskát, aki korábban még csak nem
is látott ilyen hangszert. Most
viszont már önállóan el tud játszani néhány dalt a karácsonyra
kért és megkapott hangszeren,
aminek behangolásában „mestere” volt segítségére immár itthonról, 13 ezer kilométer távolságból.
Vida T.

Tálentum: Antóni Csenge
Antóni Csenge jelenleg a KSC Szekszárd
csapatában játszik. Pici gyermekkorában
eljárt édesapja és bátyja mérkőzéseire, és
nagyon megtetszett neki ez a sportág. A
fiúk között kezdett kosarazni hatévesen
Pakson.
– Az elején nagyon alapvető dolgokat tanultunk. Először a megfelelő passzolást sajátítottam el, a labdavezetés viszont nagyon nehéz folyamat, azt a mai napig tanulom. Pakson a kettes-hármas poszton játszottam.
Szokatlan volt fiúcsapatban kosarazni, mert
nem mindig fogadtak el, nem igazán szerették, ha megszereztem tőlük a labdát, vagy
gyorsabb voltam náluk. A fiúknál egy adott
korig lehet vegyes csapatokban játszani, utána nemek szerint elkülönülnek a játékosok.
Tizenegy éves koromban kerültem Szekszárdra. A szüleim átvittek egy edzésre, tetszett, azóta ott vagyok. A lányok finomabban
játszanak, gyorsabbak, nem olyan „durvák”.
Hamarabb befogadtak, mint a fiúk, szeret-

Fotó: Molnár Gyula

tek velem kosarazni. Örültem, hogy átmehettem oda. Fejlesztenem kellett az erőnlétemet és néhány technikát. A megfelelő
erőnlét azért fontos, mert egy adott izomzat szükséges ahhoz, hogy a pályán tud-

junk maradni, ha gyengék vagyunk, letolnak róla. A gyorsaság pedig alap – mesélte
Csenge, aki Pakson jár gimnáziumba, minden nap utazik edzésre Szekszárdra. Mint
mondja, eleinte nagyon elfáradt fizikailag és mentálisan egyaránt, de ma már tudja, mikor kell pihenni és mikor lehet edzeni, így már nem olyan fáradt. Még a kadett
korosztályban játszott, amikor 2017 januárjában a felnőtt csapatba hívták, hogy segítse a munkájukat. Az összes meccsükön ott
volt, és idegenbe is utazott velük, gyengébb
ellenfelek ellen az utolsó negyedekben pályára is lépett, a döntő utolsó meccsében is
játszhatott két percet. – A 2017-es szezont
másodikként zárta a KSC csapata, ami nagyon jó érzés volt, mintha megnyertük volna a bajnokságot. Hihetetlen, hogy ott lehettem a csapatban, ami hatalmas motiváció
számomra. Az a célom, hogy ott lehessek
az NB I-es csapatban és a válogatottban is –
mondta terveiről Csenge.
Sólya Emma
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Hesz János az ezredik lovas polgárőr
Az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) 2017. évi utolsó, a
Készenléti Rendőrség Tanácstermében tartott elnökségi ülésén több elismerés átadása mellett köszöntötték az ezredik
lovas polgárőrt a paksi Hesz János személyében. – A polgárőrség 2017-ben sikeres évet zár,
a szervezet az aranykorát éli –
így értékelte az évet dr. Túrós
András elnök. Szavai szerint a
hatvanegyezer polgárőr jelentősen hozzájárult az ország kiegyensúlyozott közbiztonságához. Az OPSZ elnöke köszönetet
mondott Magyarország összes
polgárőrének és családtagjaiknak, akik 2017-ben dolgoztak a
közbiztonságért. A kistelepüléseken, községekben, falvakban
kisebb és közepes városokban a
Polgárőrség bűnmegelőző tevékenysége 2017-ben is nélkülözhetetlen volt, a szakmai programok sikeresen folytatódtak
– mondta. Hozzátette, a jövőre
nézve fontosnak tartja az utánpótlás kiépítését. Példának hozta
fel Békéscsabát, ahol a helyi szakképzési centrumban megalakult egy polgárőr egyesület, amihez már nyolcvan ifjú polgárőr csatlakozott. Ha nem is ilyen
népes a Paksi Polgárőr Egyesület keretein belül tavaly ősszel
alakult lovas csoport, mindenképpen jelentős, egyrészt azért,
mert a paksi szervezet létszámát majdnem megduplázta, és
a tíz új tag csatlakozásával negyedével nőtt a megyében lo-

vas szolgálatot teljesítők száma.
Az OPSZ elnökségének szakmai tagozataként 2012 áprilisában alakult meg a lovas tagozat.
Bodóné Rausch Mária Magdolna, a paksi szervezet elnöke arról számolt be lapunknak, hogy
a paksi lovas tagozat megalakulása és az alapképzés után nyolcan elvégezték a járőrvezetőképzést is Lakitelken. Megérkeztek a felszerelések is, mind
a lovasok, mind a lovak számára. A járőrszolgálatok rendszeresek a város külterületén. Az elmúlt év mérlege is elkészült, jelenleg huszonöt tagot számlál a
paksi egyesület, a népes lovas tagozaton felül tizenöten vannak,
köztük néhány új, fiatal tag. A
többség aktív, aminek köszönhetően jelentősen nőtt a szolgálatban töltött órák száma. 2016ban 1298, tavaly 1969 órát töltöttek szolgálatban. Felsorolni
is nehéz azokat a rendezvényeket, ahol számíthattak a polgárőrségre, akik egyebek mellett eltűnt személy felkutatásában is
segédkeztek, de figyelmük kiterjedt az erdőben felügyelet nélkül hagyott tűzre vagy éppen
gyanús járművekre is. Bodóné Rausch Mária Magdolna azt
mondta, idén is folytatni szeretnék a munkát, a csapatépítést.
Hesz János, aki igencsak meglepődött, amikor tavaly „berendelték” a Készenléti Rendőrségre, nagyon aktív a szolgálat terén. Párja, Erzsike segítségével
precízen dokumentálja, hogy

Fotó: Vida Tünde

mikor, mennyi időt töltött járőrszolgálatban. Az önkéntes feladatvállalás mellett „önző” okok
is ösztönözték, amikor polgárőrnek állt. Mint mondta, ha bejelentkezik, már nincs apelláta,
lóra kell ülni és menni kell, a kötelességtudat ezt diktálja. Nem
tudni, mi szüksége van Hesz Jánosnak erre az ösztönzésre, hiszen ezt megelőzően is rendszeresen lovagolt. Nemcsak Paks
környékét járja, tavaly is ott volt
az összes lovastalálkozón, szüreti felvonuláson, ahol csak tehette. Mint mesélte, általában viszi
magával a fokosát, hogy arra támaszkodjon, ha hosszabb gyaloglásra kényszerül, így kíméli a

csípőjét. Ha lóra ül, nincs ilyen
gondja, akár huszonnégy órát is
kibír fáradtság nélkül, pedig tavaly márciusban betöltötte a 73.
életévét. Arról nincs információja, hogy van-e nála idősebb lovas polgárőr, de feltételezi, hogy
nincs. Általában ő a korelnök az
összes lovas eseményen, a versenyeken meg pláne. Jani bácsi
szereti a sebességet, a temperamentumos lovakat, és rendre
rajthoz áll gyorsasági versenyeken. Ennek ellenére nem tartja
magát vakmerőnek, ügyel a biztonságra. Ha polgárőrként járőrbe indul, akkor sem feledkezik meg a védőfelszerelésről.
Vida T.

Elismerést kapott Beregnyei Miklós
Beregnyei Miklós üzemtörténész is átvehette
a Tolna megyei művészetért plakettet. Ahogy
a méltatásban írják, a díjazott a paksi atomerőmű történetét a kezdetektől fogva dokumentálja. Nagy szerepe volt az Atomenergetikai Múzeum létrehozásában. Alapító főszerkesztője a Paksi Hírnök című városi lapnak és
a Paksi Tükör című szépirodalmi és helytörténeti kiadványnak. Alapító elnöke az 1988
óta működő, kulturális és településtörténeti kutatást, dokumentálást végző Jámbor Pál

Társaságnak. Munkásságáért többek között
megkapta Paks város elismerését, a Pro Urbe
emlékérmet. A Tolna megyei művészetért elismerést 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. Az ezüst plakett Mözsi-Szabó István
grafikájának felhasználásával készült. A díjat minden esztendőben öten kapják meg, és

a magyar kultúra napján adják át. Az idei díjazottak között volt még Biszák László festő,
alkotói és művészetszervezői munkásságáért;
Kozák Éva fazekas, alkotásaiért, hagyományőrző kézműves tevékenységéért; a Szekszárdi
Gitárkvartett, Csele Lajos zenekarvezető, hazai és határainkon túli magyarlakta területeken való fellépéseikért, és Kindl Gábor forgatókönyvíró, producer, televíziós munkásságáért, az Obsitos című film forgatókönyvéért.
-gyöngy-
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Új lemez a Gébert–Ulbert Project-től
Fotó: magánarchívum

Műfaji kavalkád, zenei utazás,
libabőr, örömkönnyek, flow érzés – ezt ígéri a Gébert–Ulbert
Project a Healing Hands című
lemeze kapcsán, ami az amerikai smoothjazz.com kezelésében jelent meg január 15-én.
Az együttesnek ez már a második korongja, ami az amerikai
kiadó gondozásában lát napvilágot, ugyancsak ők promotálták
korábban a Happy pills albumot. A mostanin hét felvétel
hallható, ebből hat instrumentális, a hetedik – ahogy Ulbert Ferenc jellemezte – soulos, R&B-s,

vokálos. A zenekart a Gyapán
élő Ulbert Ferenc (gitár) mellett Gébert Attila (zongora), Takács Bálint (dob) és Eged Márton (basszusgitár) alkotja. A lemezen közreműködik Szász
Ágnes és Kresz Szandra, akikhez a februári, magyarországi lemezbemutató koncerten
Ferenczy András is csatlakozik. A lemez teljes mértékben
saját munka eredménye, azaz
a felvételeket és a keverést is
Ulbert Ferencék végezték. Ennek kapcsán azt mondta, hogy
így olyan produkció születhetett, ami a legteljesebb mérték-

ben az ő ízlésüket, elképzelésüket tükrözi, azaz nem viseli magán más „keze nyomát”, stílusát.
A lemezkiadás egyébként is sokat változott az elmúlt években, amihez az Gébert–Ulbert
Project is alkalmazkodik. Fizikai valójában csak néhány példányt készítenek, amelyeket elsősorban rádiókhoz juttatnak
el, illetve gyűjtőknek küldenek el megrendelésre. A lemez
anyagát az interneten érhetik el
a rajongók. – Ez az első olyan
lemezünk, ami majdnem teljesen instrumentális. A hétből
egy bonus track van, amelyiken Szász Ági énekel – mondta
a zenekar frontembere. Elárulta, hogy régebb óta játszanak
instrumentális zenét, mint arról a közönség tud. Azért gondolták, hogy ezzel nem lépnek
eléjük, mert leszűkíti a koncertre látogatók és felkérések számát. A tapasztalat viszont rácáfolt erre, a kizárólag hangszeres
számok ugyanolyan kedveltek,
mint a többi. Ezzel együtt ennek
a műfajnak elsősorban nem Európában, főként nem Magyar-

Mozaik

országon van igazán piaca. A
korábbi album letöltési statisztikája is azt igazolja, hogy a valódi hazája Amerika, ahol remélhetőleg sikerül „tető alá hozni”
egy turnét is annak eredményeként, hogy a kiadó öt hónapos
kampányt épít a Gébert–Ulbert
Project Healing Hands című albumára. A kampány során interjúk, cikkek jelennek meg, a
smoothjazz.com eljuttatja a lemezt az amerikai, majd európai rádiókhoz, szerepelteti az
együttest a zenekari portfóliójában, fesztiválokra ajánlja ki,
amitől természetesen meghívásokat remélhetnek. Habár a cél
Amerika, itthon – jelesül Budapesten – is tartanak lemezbemutató koncertet. Ennek keretében Magyarországon először
hangzanak majd el élőben a zenekar legújabb instrumentális
szerzeményei. A zenei utazás
során több énekes előadó közreműködésével repítenek majd
minden résztvevőt egy fúziósinstrumentális világba – ígérte
Ulbert Ferenc. A koncert február 23-án lesz a Teslában.
-vt-

Elkészült a PistiEst második klippje
Megjelent a paksi PistiEst zenekar második videoklipje, ami
az együttes Képzelt koncert
című dalához készült. Az Útkereső című korongjukon hallható számhoz háromperces, pörgős klipet vágtak.
Ahogy arról korábban írtunk,
tavaly március közepén várta a PistiEst zenekar első lemezének bemutató koncertjére a
közönséget a Csengey kulturális központba. A zenekar alapítója, Gyulai István a Gondolatstoppos című lemezen jelentetett
meg először néhányat a szerzeményeiből vendégzenészek közreműködésével 2011-ben. Aztán
2014-ben a paksi XVII. Amatőr
Pop-Rock-Jazz Fesztiválra öszszeállt a PistiEst első formáció-ja,

és megnyerték a tehetségkutatót,
többek között az egy évvel korábban született Örökségünk című
dallal. Ehhez készült később az
első videoklip, ami országos sikert ért el, sőt határainkon túlra
is eljutott. Az Útkereső című lemezzel kapcsolatban Gyulai István korábban a Paksi Hírnöknek
elmondta, hogy az már a megújult PistiEst zenekarral készült,
a hangzás is megújult, sokkal teljesebb, „fesztiválzenekarosabb”
lett a korábbinál, a magvas mondanivaló mellé olyan hangszerelést és hangzást tettek, ami valódi koncertélményt ad. A lemezbemutató óta eltelt időszak
programdús volt a zenekar számára, és úgy tűnik, hogy 2018ban sincs megállás. Várhatóan
májusban egy lírikusabb daluk-

Fotó: magánarchívum

hoz is videót jelentetnek meg, valamint két-három új daluk próbájába is belekezdtek, és tervezik
rögzítésüket. Júniusban a németországi Tuttlingenbe utaznak az
ottani háromszázfős magyar közösség meghívására, és koncertet adnak a Magyar Hagyomány-

őrző Napon. A zenekar új klippje
megtekinthető a YouTube-on, a
videóban profi és amatőr felvételek pörögnek a zenekar tavalyi
paksi, dunakömlődi, budapesti,
baltonboglári, dunaföldvári, kalocsai és solti fellépéseiről.
-gy-

Mozaik
Nemrégiben került a gyűjteménybe, így
még tisztításra, restaurálásra, rekonstruálásra vár egy vesszőből font, vasvázú, vasabroncsos fakerekekkel felszerelt babakocsi, ami a babakocsik szélesebb körű hazai
elterjedését megelőző időszakból, az 1900as évekből származhat. Valaha napfényvédő
kupola is volt rajta, vesszővázra kifeszített
vászonból. A tárgyat – több más, hasonlóan
érdekes darabbal együtt – Ledneczki Erzsébet ajándékozta a Paksi Városi Múzeumnak.
A 20. század elején még csak a vagyonosabb
családok tehették meg, hogy csemetéiket
babakocsiban sétáltassák. A szegényebb rétegek képviselői kendőben hordozva vitték
magukkal gyermekeiket, ideiglenes ágyat is
kendőből alakítottak ki, hogy munkavégzés
közben a gyermekük a közelükben, biztonságban legyen. Ha hosszú útra indulva szekérre, kocsira ültek, jól kibélelt kosárba fektették a kisdedeket.
Húzható kis kézikocsikat (Angliában pl. a
postás levélhordó-kézikocsikat) is használhattak a gyermekek utaztatására, ám az ingatag, kis kerekű szállítóeszközökkel nehéz
volt közlekedni.
Az első „hivatalos” gyermekkocsikból –
amelyeket a 18. század derekán a gyermekek szórakoztatására terveztek, és kecskével,
kutyával vontatott, kagylószerű üléssel ellátott játékok voltak – majd’ 100 év alatt ala-
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kult ki a tolókarral ellátott, kényelmi szempontokat figyelembe véve tervezett babakocsi. 1880 körül jelent meg az a forma – egy
fonott bölcső kerekekre szerelve – amelyben
már fektetve is lehetett tolni a gyermeket,
addig csak a már ülni tudó, nagyobbacska
gyerek közlekedését szolgálta az eszköz. Ebben az időben már létezett az összecsukható sportkocsi is.

Tárgy/
történet

A „tolókocsi” hamar népszerű lett, amit a
társadalmi változások is segítettek, hiszen
a 19. század nyitottabb, a társadalmi élet
élénkebb volt. Az anyák így könnyebben ki
tudtak mozdulni, akár a dajkák, dadák kísérete nélkül is. A gyártók már ebben a korai szakaszban is igyekeztek figyelni a di-

vatra, így a kocsik státusszimbólummá is
váltak.
A szélesebb körű használat az olcsóbb, fémpréseléssel gyártott kocsik megjelenésével
vált lehetségessé az 1920-30-as évektől.
Visszatérve a múzeum gyűjteményébe került kocsira: elmondható, hogy az 1900-as
évek elején Pakson sem volt még gyakori a
gyermekét babakocsiban sétáltató anyuka
vagy dajka. A kocsi eredetileg a Balassa család tulajdonában volt, és miután az ő gyermekeik kinőtték, elajándékozták a birtokon
a szolgálati házban lakó Ledneczki családnak. Ledneczki Erzsébet édesapja vincellérként dolgozott a Balassa-birtokon, ő gondozta a birtokot és a rajta álló épületeket is,
így napi kapcsolatban állt a birtokossal.
Az Erzsike nénivel való beszélgetés során
sok érdekes részletet tudtunk meg a hajdani hétköznapokról. A babakocsival kapcsolatos emlékektől kezdve – nagyon vigyázva
kellett tolni, mert könnyen felborult – az Újtemplom utca, Vadász utca környékének utcaképén át, a birtok gondozásának rendjéig,
valamint a háború utáni nehézségekig sok
minden szóba került.
Ritkán kerül a gyűjteménybe ilyen jól dokumentált tárgy, ami az általános történetén
túl, a személyes emlékeken keresztül ennyi
mindent mutat meg a város múltjából.
Kövi-Ónodi Gyöngyi
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Az Ürgemezőn is honos az
Év vadvirága, a kornistárnics
Fotó: Sáfrány Szilvia

Jellemzően a lakosság szavazatai alapján
választják ki a jelöltek közül az év madarát, fáját, rovarát, gombáját, emlősét,
vadvirágát, hüllőjét és halát. Általuk kívánják felhívni a figyelmet a természet
szépségeire, védelmére.
Ha egy szép alkalomra kornistárnics csokrot szánna valaki, gyorsan hessegesse el
a gondolatot, ugyanis hazánkban 1982
óta védett. A 20-60 cm magas évelő növény virága 3-5 cm, sötét égszínkék. Népi
elnevezései között ismert a tüdőtárnics
vagy tüdőfű, és a rettegőfű is, mert egykor tüdőbaj gyógyítására is használták a
kornistárnicsot, amiről bővebben olvashatnak az mttmuzeum.blog.hu oldalon. A képen látható kornistárnicsot Sáfrány Szilvia
az Ürgemezőn fotózta néhány évvel ezelőtt.
Az Országos Erdészeti Egyesület és az Év
Fája Kuratórium szavazásán a virágoskőrist
választották 2018 fájának. Nevezik mannakőrisnek is, mert felsebzett kérgéből édes
lé csepeg, amiből főként a mediterrán térségben édességet (mannát) készítettek, és
gyógyászati célokra is hasznosították – írják a Föld Napja Alapítvány honlapján.
Az itt olvasható leírás szerint a fa ezüstös

krémfehér, dús virágai illatosak, a vesszők
végén nyílnak 10-15 cm-es bugákban. A fa
magassága a környezetétől függően változó, 6-20 méteres egyaránt lehet. Jól tűri a
szárazságot, a szennyezett városi levegőt.
Magyarországon a Mátrában van nagyobb
állománya, mifelénk nem gyönyörködhetünk benne.
Az Év rovarának az óriás-szitakötőt választották az internetes szavazáson. A világon
ma ismert szitakötőfajok száma megközelíti a hatezret. Magyarországon hatvannégy
szitakötőfaj él, közülük huszonkettő védett, öt pedig fokozottan védett. A szitakötők két fő csoportra oszthatók – a kis vagy
közepes termetű, gyengén repülő kisszitakötők vagy egyenlőszárnyúak, illetve a kiválóan repülő, erőteljes felépítésű, erősebb
szárnyú nagyszitakötők vagy egyenlőtlenszárnyúak. A szitakötőkről és az óriás-szitakötőről még sok érdekességet olvashatnak a Magyar Rovartani Társaság oldalán.
Paks környékén láthatunk óriás-szitakötőt,
Tolna megyei előfordulását pár éve Farkas
Sándor kutatja.
Bár külleme talán nem túl étvágygerjesztő, a közönséges süngomba ehető, ám Magyarországon 2005 óta védett, így gyűjtése
tilos. A süngomba szeptembertől novemberig terem, 10-25 cm nagyságú, gumószerű, húsos, legtöbbször nyeletlen, fehéres
színű felülete szálasan felszakadozó, sűrűn
lecsüngő, deres tüskékkel (csapokkal) fedett. Többet megtudhatnak róla a Magyar
Mikológiai Társaság weboldalán. Sajnos a
gombászók ne reménykedjenek, hogy Pakson és környékén látnak ilyen gombát.
Az Év emlőse a földikutya. A kihalás szélén álló nyugati földikutya kellemetlenül
érzi magát a felszínen, csak nagyon ritkán
jön fel, és kifejezetten magányos állat. Leginkább a sztyeppterületeket kedveli. Nincsenek fülkagylói, szemeit bőrhártya fedi. Növényi gyökerekkel táplálkozik, mégsem kell
tőle félteni a kiskerteket, mert – ahogy azt a
Föld Napja Alapítvány honlapján írják – a
lakott területekről már szinte teljesen eltűnt.
Hazánkban három faja fordul elő, de mindegyik nagyon ritka, kihalással veszélyeztetett, így nem meglepő, hogy fokozottan védett. Aki többet szeretne tudni az Év emlőséről, keresse fel az FM Vadonleső oldalát.
A vándorsólyom több évtizednyi szü-

net után 1997-ben költött újra Magyarországon. Eltűnésüket a II. világháború
után növényvédőszerként használt DDT és
dieldrin okozta, ami megváltoztatta hormonháztartásukat és tojásaik héját is elvékonyította, így összetörtek a kotló madár alatt.
Bár a DDT-t Észak-Amerikában és Európában fokozatosan betiltották, a hatóanyag lassan ürült ki a környezetből és a táplálékláncból, emiatt az állomány csak évekkel később
kezdett erősödni – írják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Itt az is olvasható, hogy a vándorsólyom
bárhol megtelepszik, ahol költésre alkalmas
sziklafalakat, elhagyott fészkeket talál. 2011es adat szerint a hazai fészkelőállománya 2032 párra tehető. Paks környékén nem tudni
fészkelő vándorsólyompárról. Magyarországi újbóli megjelenésének 20. évfordulója alkalmából szentelik a figyelmet idén ennek a
madárnak.
Az elevenszülő gyík melegkedvelő társaival
ellentétben a hűvös, nedves élőhelyeket kedveli. Kistestű gyík, a teljes hossza 13-15 cm,
aminek nagyjából a kétharmadát a farok teszi ki. Az Év hüllőjének feje magas, orra, lábai viszonylag rövidek. Háta világosabb, oldala sötétebb barna, a kettő egyenes, keskeny, sárgás csíkkal válik el egymástól. Az
újszülöttek színe néhány hétig szénfekete
vagy grafitszürke. Az elevenszülő gyík Magyarországon kimondottan ritka és fokozottan védett. Bővebben írnak róla a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület
honlapján.
A Magyar Haltani Társaság online szavazásán a balin lett az Év hala, ami a Dunában megtalálható. A pontyfélék családjába
tartozó balin teste nyúlánk, oldalról lapított
és ezüstszín pikkelyek fedik. Ragadozó életmódjának megfelelően a szája nagy, aminek szeglete a szem alá ér. Fogai nincsenek,
de a menekülő zsákmány megragadását segíti, hogy az alsó állkapcsa elöl kissé fölfelé hajlik. Az Európai Unióban a vadonélők
fennmaradását szolgáló úgynevezett Natura
2000-es területek egyik jelölőfaja. Állományai hazánkban stabilak, ezért horgászata a
szabályok betartása mellett engedélyezett. A
balinról mindezek mellett még sok érdekesség olvasható a Magyar Haltani Társaság oldalán.
Kohl Gyöngyi

Mozaik
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Az első hó képekben
Babai István és Molnár Gyula fotóiból válogattunk
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FELHÍVÁS
Ezúton tájékoztatom a lakosságot, valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet, a Paks Város területén működő civil szervezeteket és a helyben
működő egyházakat (továbbiakban: Partnereket), hogy Paks Város Önkormányzata a 92/2016.
(VIII.17.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervet és a 33/2016. (VIII.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott Paks Város Helyi Építési Szabályzatát módosítja három külön
eljárás keretén belül.
A módosítás céljai, területei:
1. tehermentesítő út
2. a Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület
3. ideiglenes szállásépületek, idősek otthona, sportcsarnok
Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – lakossági fórumot tart 2018. február 5-én 17:00 órakor a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy házasságkötő
termében. A módosítás dokumentációja a www.paks.hu honlapon a „hirdetmények, közzétételek” rovatban, valamint személyesen a Paksi Polgármesteri Hivatal 223-as irodájában
tekinthető meg.
A Partnerek a véleményezési eljárásba az önkormányzat polgármesteréhez 2018. február 13-ig
benyújtott írásbeli kérelemmel, illetve vélemény, javaslat, észrevétel megküldésével, valamint a
lakossági fórumon szóban jelezve jelentkezhetnek be.
A kérelemben meg kell jelölni a módosítás célját, amennyiben a bejelentkezni kívánó Partner
természetes személy, úgy a nevét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét,
egyéb esetben a Partner nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail
címét. A kérelmet papíralapon a Polgármesteri Hivatal címére (7030 Paks, Dózsa György út
55–61.) eljuttatva személyesen vagy postai úton lehet benyújtani, vagy elektronikus levélben a
pm.titkarsag@paks.hu e-mail címre kell megküldeni.
Azon Partnerek, akik 2018. február 13-ig a véleményezési eljárásba nem jelentkeznek be, az
eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.
Paks, 2018. január 26.
Szabó Péter
polgármester
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Megkezdte a felkészülést a Paksi FC
Fotó: Molnár Gyula

Megkezdte
felkészülését
a
2017/2018-as szezon tavaszi küzdelemsorozatára a Paksi FC OTP
Bank Ligában szereplő labdarúgócsapata. – Tavasszal minden első osztályú csapattal játszunk, ezért edzőmérkőzés ezekkel a gárdákkal kizárt. De erős
a magyar NB II., és a felkészülés kezdetén ez tökéletesen beleillik a munkába. Február ele-

jén Törökországban nemzetközi találkozókon veszünk részt
erős ellenfelekkel. Az már értékmérő lesz, ott már teljes mértékben ráhangolódunk a bajnokságra és a kupamérkőzésekre. A külföldi túra mindig jól sikerül, jó
körülmények között készülhetünk, erős riválisokkal – mondta
Csertői Aurél, a Paksi FC vezetőedzője. A gárda a hetedik helyről

folytatja a bajnokságot, és a Magyar Kupában is a legjobb nyolc
közé igyekszik. Utóbbi sorozatban az Újpest elleni párharc időpontja február 20-a idegenben,
és 27-e hazai pályán, míg a kettő közt 24-én az OTP Bank Ligában a Diósgyőr vendégszerepel a
Fehérvári úton. – Minden játékos a meccseket szereti a legjobban, de nyilván kellenek a monoton, néha kőkemény edzések.
A bajnokságban is szeretnénk a
legjobban szerepelni, míg a kupában a legtovább jutni – tette
hozzá Gévay Zsolt csapatkapitány. Amíg a futballisták a pályán
dolgoznak, a vezetőség is igyekszik minden tőle telhetőt megtenni a sikeres szereplésért. Haraszti Zsolt ügyvezető a játékoskeret megerősítésén fáradozik,
a téli időszakban azonban csak
minimális változások lesznek. –
A legfontosabb jelenleg az, hogy

AKÁR

a korábban sérült játékosaink
közül szinte majdnem mindenki egészséges, és elkezdte a felkészülést. Egy belső védővel vagyunk kapcsolatban, aki a szélső
védő pozícióban is tud játszani, ő
érkezhet, valamint egy csatár jöhet a klubhoz. Ettől függően távozhatnak játékosok a keretből,
pár fiatalt alacsonyabb osztályú
klubhoz adhatunk kölcsön – öszszegzett az ügyvezető. Az elmúlt
időszakban a Fehérvári úti stadion építése is látványos szakaszba érkezett, az előregyártott beton lelátórészek sorban a helyükre kerülnek. A Virág és a Szérűs
utcák felőli oldalak a tervek szerint március végére készülnek
el, majd ezt követően, a régi tribün bontása után az építés, valamint a vendégszektor átalakítása
is megkezdődik. A munkálatokkal a tervek szerint ősszel végeznek a szakemberek.
-efgé-

125/FŐ FIRST MINUTE KEDVEZMÉNY!

*

BULGÁRIA, NAPOSPART - SUN CITY HOTEL d

1 hét repülővel, 3 ágyas szobában, félpanzióval. ILLETÉKKEL EGYÜTT!
Indulás: 2018.09.04.
€ (109.085 Ft)/fő ártól1

352,-

ZAKYNTHOS - ZANTE VILLAGE

e

1 hét repülővel, 4 ágyas szobában, félpanzióval. ILLETÉKKEL EGYÜTT!
Indulás: 2018.06.14.
€ (129.848 Ft)/fő ártól1

419,-

TÖRÖK RIVIÉRA - SMARTLINE NUMA KONAKTEPE f

1 hét repülővel, 3 ágyas szobában, All Inclusive ellátással. ILLETÉKKEL EGYÜTT!
Indulás: 2018.09.17., 24.
€ (131.088 Ft)/fő ártól1

423,-

RITALIA TRAVEL UTAZÁSI IRODA

7030 Paks, Villany u. 2. (a piactérnél) • Tel: (30)566-9229
info@ritaliatravel.hu • WWW.RITALIATRAVEL.HU
*Akár 100€/fő First Minute kedvezmény (HUN NAH és HUN FAX csomagajánlatokra) + 25 €/fő kedvezmény a Neckermann saját márkás szállodáira egyes 2018 nyári Neckermann repülős csomagajánlatokra 2018.01.31-ig történő új szerződéskötés esetén. Árfolyamakció 2018.01.06-tól visszavonásig a 2018
nyári ajánlatokra. 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.)
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Harmadik helyen Éremeső volt az
várja a folytatást a úszás diákolimpián
PKSE a bajnokságban
Fotók: TelePaks

A Tolna megyei férfi felnőtt
kézilabda-bajnokságot kuparendszerben szervezik, a résztvevő öt csapat mindegyike
rendez egy-egy tornát. A harmadik fordulót ez alkalommal
Pakson bonyolították le, a házigazda a nyitómérkőzésen a
Madocsa együttesével játszott.
– A hazai tornára megerősítettük ifjúsági korú játékosokkal
a felnőtt gárdát, így bő kerettel
készültünk a tornára. A Madocsa ellen természetesen győzelmet várok, ez a mérkőzés
egy igazi szomszédvár rangadó lesz – fogalmazott Oldal
Ottó, a Paksi KSE csapatvezetője az összecsapás előtt. – Ez
a sorozat már tavaly októberben elindult, azóta két tornát
rendeztek, amelyeken felemás
teljesítményt nyújtottunk. Az
egyik mérkőzésünkön sikerült
legyőzni a paksiakat, ezért ma
is a győzelem reményében lé-

pünk pályára ellenük – mondta el Fellinger József, a Madocsa SE szakosztályvezetője. A Paks–Madocsa meccsen
már az első félidőben tetemes előnyt szorgoskodott öszsze a vendéglátó, a szünetben
11:4 volt az állás. A differencia
a második harminc percben
sem csökkent, Lőrincz Viktor
és Bujtás Balázs vezérletével
végül 25:13-ra diadalmaskodott a PKSE, ezzel megszerezve az első győzelmét az idei kiírásban. A játéknap többi öszszecsapásán a papírformának
megfelelő eredmények születtek, az esélyes egyletek nagyarányú sikereket arattak. Hat
mérkőzés után az állás: Holler
UFC II., Hőgyészi SC II., Paksi KSE, Simontornyai KK, Madocsa SE. A sorozat következő mérkőzéseit február 11-én
rendezik.
Faller Gábor

Egyre népszerűbb az úszás a
gyermekek körében, az idei diákolimpia városkörnyéki döntőjére is sokan jelentkeztek. A
kétnapos esemény első napján az I. és a II. korcsoport,
míg később a III. és a IV. korcsoport küzdött egymással az
elsőségért a Városi Tanuszodában. – Mind a négy úszásnemben rendezünk ötvenméteres távon egyéni versenyeket, de a diákok nevezhetnek
gyorsváltóra és vegyesváltóra
is. A Magyar Diáksport Szövetség sok érmet küld az alapszintű versenyekre is, így szinte minden indulót éremmel is
tudunk jutalmazni – mondta el Poór József, a Paks Városi
Diáksport Bizottság elnöke. A
Paks környéki települések iskolái mellett a városi intézményekből is nagy létszámban érkeztek tanulók a megmérettetésre. – Mindig nagyon
jól szerepelünk, sok érmet viszünk haza, egyes diákoknak
a végére kettő, három is lóg a
nyakában. Az alsósok is kiválóan teljesítenek, a felsősök-

nél tíz feletti számú aranyéremre számítok – fogalmazott Szilágyi Istvánné, a Paksi
Bezerédj Általános Iskola pedagógusa. – Tavaly gyors- és
pillangóúszásnemben indultam, mindkettőben első lettem. Idén is ebben a két számban állok rajtoz. Rendszeresen
járok uszodába, mert a tolnai
egyesület színeiben kajakozom

is. Most elég erős az úszómezőny, szeretném odatenni magam és kellemesen elfáradni –
összegzett Szalai Áron, a Paksi
Deák Ferenc Általános Iskola
tanulója. A nap végén minden
érem gazdára talált.
-fg-

Jumbo Travel U tazási
www.jumbotravel.hu,

2018-as Buszos
uTazások:
kRakkó, zakopane
SöRfeSzTivál
pRágáBan
2018.06.01 - 03.

Síélmény
TaupliTzon
Pályaszállás!
2018.02.10. - 15.
Kösse meg Síbiztosítását nálunk!

SalzkammeRguT
kényelmesen
Róma,nápoly,
amalfi, CapRi
9éj / 10nap

jumbo@jumbotravel.hu,

ir od a
+36209660406

2018-aS
FirsT MinuTe
ajánlaTok:
• RodoSz
• TöRökoRSzág
• éSzak-CipRuS
• zakynThoS
• Tunézia
Lepje meg szeretteit
ajándékutalvánnyal!

7030 paks, dózsa györgy u.14.

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

travel

u-001672 · mamut Bt

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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Az év edzője lett
Hangyási László

Hullámzó a kosárcsapat teljesítménye

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fotó: Molnár Gyula

Hangyási László lett az év
dzsúdóedzője, tanítványa, Csoknyai László pedig az év férfi dzsúdóversenyzője 2017-ben

a Magyar Judo Szövetség versenysport bizottságának döntése alapján. Az Atomerőmű SE
Judo Szakosztálya az ország 124
jegyzett dzsúdóklubja közül az
előkelő második helyen végzett az
egyesületi pontversenyben. Ezekhez a sikerekhez természetesen
a másik három tanítvány Pupp
Réka, Bor Barna és Cirjenics Miklós is nagyban hozzájárult – írják
az ASE honlapján, ahol bővebben
olvashatnak a témáról.

Nemzetközi torna
zajlott Pakson
Nagyszabású nemzetközi utánpótlás kosárlabdatorna zajlott
a Gesztenyés úti sportcsarnokban. Az Európai Ifjúsági Kosárlabda Liga (EYBL) keretében
a 2002-ben született korosztály kilenc csapata lépett pályára január 12. és 14. között.
A három nap alatt mindegyik
csapat 4-4 mérkőzést játszott.

Az ASE a szerb KK Mladost
Zemuntól 108-53, a cseh BK
SOJKY Pelhrimovtól 88-69, a
finn Tampereen Pyrintol pedig hosszabbításban 102-98-as
vereséget szenvedett. A torna
zárómérkőzésén már összejött a
győzelem, a piros-kékek 78-67re győzték le a Szolnoki Sportcentrum csapatát.
-joko-

Jól zárta a 2017-es évet az ASE
NB I-es férfi kosárlabdacsapata:
a karácsonyi ünnepek előtt Körmenden nyertek Allenék. Egis
Körmend–Atomerőmű SE 9194 (20-27, 24-23, 20-21, 27-23),
majd az év utolsó mérkőzésén,
hazai pályán arattak kiütéses győzelmet a Kaposvár ellen. Atomerőmű SE–Kaposvári KK 9767 (26-21, 29-11, 22-13, 20-21).
Az újévi nyitány már nem sikerült
ilyen fényesen, Szombathelyen
szaladt bele egy méretes zakóba a
piros-kék társaság. Falco Vulcano
Energia KC Szombathely–Atomerőmű SE 100-69 (26-18, 30-10,
32-22, 12-19). Ezután könnyedén

TEIT

Munkalehetőség
A bal kéz bénultsága miatt fogyatékos nyugdíjas férfi várja
olyan paksi hölgy jelentkezését, aki a rehabilitációs gyógykezelés során és napi rendszerességgel segíteni tudja az
életét.
Díjazás megállapodás szerint.
Jelentkezését levélben kérem a
Paksi Hírnök címére 7030 Paks
Dózsa György út 51–53 sz.
A levélre írják rá: Rehabilitáció.

kalocsai látogatóközpont
(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

Nyitva tartás:
H-V: 05-20-ig
Tel: 75/315-983
20/945-0992

TEMETKEZÉS

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

verték a Gesztenyés úton a Debrecent. Atomerőmű SE–DEAC 9975 (35-19, 12-13, 33-23, 19-20).
Ha a Zalaegerszeg elleni találkozón győzött volna az ASE,
akkor két vesztes mérkőzéssel
többje lett volna a ZTE vezette üldözőbolynak, és így megfogható közelségbe kerül volna
a tabella ötödik helye. Nem így
alakult. A három légióssal felálló vendégek a második negyedtől állva hagyták Hindséket és
megérdemelten nyertek. Atomerőmű SE–Zalakerámia ZTE
KK 79-95 (24-26, 17-28, 14-23,
24-18).
Kovács József

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.

ZENEDRÁMA

ELEMZÉS

MITOLÓGIAI
ALAK

ÍGY
LATINUL

ODAADÓ

JOLLY ...
KÁRTYA

ÍRÓ V.
(FERENC)

VASPÁLYA

NÓTA

MŰHOLDAS
ESZKÖZ
ISTEN
ANGOLUL

ZENÉBEN:
ÉLÉNKEN

UGYAN

Y

1
LANTÁN
VEGYJELE
NÉMET
VÁROS

ESŐJELZŐ

... FERMI
OLASZ
FIZIKUS V.

NEM KELL
TÖBB

LONDONI
CSAPADÉK
HAMIS
HANG

MEGAKAD

IGEKÖTŐ

MOTOR
MÁRKA
ÉNEKESNŐ
(ANDREA)
EGY
NÉMETÜL

OLIMPIAI
BAJNOK
KENUS
(TIBOR)

AMERIKAI
SZABVÁNY

PAMUTSZÖVET

USA
ÁLLAMA

ADÓFAJTA

ADY ENDRE

VILÁGRÉSZ!

SZIBÉRIAI
FOLYAM

MELYIK
IRÁNYBA

KIS PATAK
TUDÁS

FÉNYTELEN

HATÁRRAG

BORFAJTA

ELŐTAG:
TOJÁS

HÉLIUM
VEGYJELE
VIETNAM
FŐVÁROSA

TEHÁT
RITKA
FÉRFINÉV

SESZÍNŰ

Megfejtésével tíz alkalomra
szóló belépőt nyerhet a megfejtésben szereplő helyre.

ÉPÍTŐ
JÁTÉK
HUSZÁR
KABÁT

SPANYOL
NŐI NÉV
KÖLTŐ V.
(LÁSZLÓ)

SZOLM.
HANG

Fotó: pixabay.com

X, Y, ...
CSONT
LATINUL

PATET ...
TOJÁSLEPÉNY
DE
NÉMETÜL

NOBELIUM
VEGYJELE

AROMÁS
ITAL

SZENEGÁLI
AUTÓJEL

SULFUR

FEJÉR M.-I
HELYSÉG

SÚLYARÁNY
RÖVIDEN

UTCA VÉGE!
VÁLTÁS

TOVÁBBÁ

MEGA

RÓMAI 1
IDEGHÁRTYA

NEWTON

AMPER
ELŐADÓ
RÖVIDEN
FR. TERÜLETMÉRTÉK

GRÍZ
EGYENLŐ
RÉSZBEN

TIROLI
FALU

TÖRLESZT

A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

A megfejtésben egy téli kikapcsolódási, sportolási
lehetőséget nyújtó hely neve szerepel.
A megfejtéseket február 2-ig várjuk a 7030 Paks,
Dózsa György út 51-53. címre, vagy e-mail-ben a
szerkesztoseg@paksihirnok.hu-ra.
A név mellé telefonszámot is kérünk.
Előző játékunk nyertese: Bősz Fülöp.
Gratulálunk!

