Kóti Kata soha nem tört össze, nem bújik el a világ elől, hanem annak aktív
és boldog tagja, ezt annak az értő, szerető gondoskodásnak tulajdonítja, amit
a családjától kapott. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság?
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Újabb beruházások indulhatnak Pakson
Források átcsoportosításáról
határozott a képviselő-testület,
így újabb kiviteli tervvel rendelkező beruházások indulhatnak el idén Pakson. A döntés eredményeként elkezdődik
többek között a Paksi Életfa Idősek Otthona és az Anna
utca felújítása, valamint elkészülhet a Városháza és a központi park korszerűsítése.
Az ülés elején egyperces néma
felállással tisztelegtek a napokban elhunyt képviselőtársuk,
Magyarné Nagy Edina emléke
előtt a képviselő-testület tagjai.
Elsőként a költségvetési rendelet módosításáról tanácskoztak:
új elemekkel bővült a kiadási
oldal, az ezekhez szükséges források biztosításáról határozott
a grémium.
– A költségvetést februárban
a Kormánnyal tervezett külön
megállapodásra tekintettel állítottuk össze. Az országgyűlési választások megakasztották ezt a folyamatot, de a támogatásra továbbra is számítunk,
tervezünk ezzel a forrással, ám
mivel jócskán benne vagyunk a
költségvetési évben, ezért újra
kellett gondolnunk a 2018-ra
tervezett beruházásokat – tájékoztatott Szabó Péter. Paks
polgármestere elmondta, hogy
a költségvetés módosításával elindítják azokat a fejlesztéseket,
amelyekre kész kiviteli tervek
vannak. Ezeknél a közbeszer-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

zési eljárások lefolytatása után
indulhat a kivitelezés. – Szeretnénk, ha minél több beruházás
és felújítás megvalósulna idén –
húzta alá. A testület arról döntött, hogy az Ősz és a Völgy, valamint az Anna utcák rekonstrukciója, a Vácika utca út- és
csapadékcsatorna-építése, közvilágítási hálózatának tervezése
és kiépítése, ezek mellett a Paksi Életfa Idősek Otthona bővítésének kivitelezése, a Csengey
központ tetőfelújítása, a Városháza korszerűsítése, valamint a
lakótelepi központi park felújítása első ütemének kivitelezése
kezdődjön el ebben az évben.
A tervezési munkák is folytatódnak, ebben és a kivitelezések
során is számítanak az önkormányzat cégeire. – Azzal a szándékkal alakítottuk át a városüzemeltető DC Dunakom Plusz
Kft.-t és hoztuk létre a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási
Zrt.-t, hogy egyrészt megköny-

nyítsük az önkormányzat műszaki osztályának munkáját, hatékonyabban és gördülékenyebben tudjuk a beruházásokat
lebonyolítani, másrészt, hogy
rajtuk keresztül minél több helyi vállalkozás tudjon dolgozni a
paksi beruházásokban – mondta el Bordács József, a gazdasági bizottság elnöke, kiemelve,
hogy a meghívásos pályázatokon tudja előnyben részesíteni
az önkormányzat a helyi vállalkozásokat. Azt gondolom – tette
hozzá –, hogy a városfejlesztési
tervek és az erőműbővítés okán
annyi feladat lesz Pakson, hogy
minden helyi vállalkozás dolgozhat, ha akar.
Belterületi utak felújítására pályázati úton is forrást keres az
önkormányzat – erről is döntött
a testület. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatán 29 millió forint támogatást
nyerhet a város a Kápolna utca,
a Zsíros köz és a Zrínyi utcák

aszfaltozására, 45 millió forint
önerő biztosítása mellett.
A képviselő-testület rendkívüli
ülésén döntés született a Protheus
Holding Zrt., valamint a Paksi
Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. javadalmazási szabályzatának módosításáról is. Eszerint a
cégek felügyelőbizottsági tagjainak díjazása csökken. Az elnöknek a mindenkori kötelező legkisebb munkabér kétszerese, a
tagoknak pedig egyszerese jár
tevékenységéért 2018. január elsejétől visszavonásig. A javadalmazási szabályzatok módosításakor úgy határoztak a képviselők, hogy áttekintik valamennyi
önkormányzati cég felügyelőbizottságának munkáját és az érte
kapott juttatást. – Nem egyforma a feladat a milliárdos és a jóval kisebb költségvetésű cégeinknél. A felügyelőbizottsági tagokat
beszámolóra kérjük, és ha szükségesnek ítéljük, megváltoztatjuk
a javadalmazásukat – tájékoztatott Szabó Péter.
A DC Dunakom Zrt. felügyelőbizottságáról is tárgyaltak az ülésen, hiszen a szervezetnek május
31-ig meg kell alakulnia. A képviselők úgy határoztak, hogy Magyarné Nagy Edina helyett Bordács Józsefet delegálják a grémium új tagjának.
Befejeződött a 2012-ben elkészült
fenntarthatósági terv felülvizsgálata, amelyet a rendkívüli ülésen
elfogadott a testület.
Dallos Szilvia

Magyarné Nagy Edinára emlékezünk
Fotó: Paksi Hírnök/archív

Méltósággal viselt, súlyos betegség után elhunyt Magyarné Nagy
Edina, a képviselő-testület tagja, a kettes számú választókörzet önkormányzati képviselője,
a KDNP helyi szervezetének titkára. A nagy munkabírású, kitartó, szociálisan érzékeny matematika-kémia szakos tanár önzetlen
támogatója volt a rászorulóknak.
2012 óta vett részt az önkormányzat – a város hátrányos helyzetű

gyermekek számára létrehozott –
felzárkóztatási programjában, segítette a Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Paksi Cigány Tanoda munkáját. 2014 óta
a Néppárt színeiben egyéni képviselőként dolgozott a város képviselő-testületében, tevékenyen
részt vett a szakbizottságok munkájában, legutóbb, 2017 novemberétől a humánpolitikai bizottságot elnökölte. Képviselőként

mindig a város érdekeiért, fejlődéséért tevékenykedett, kiemelt
figyelmet fordítva a kettes körzetre, az ott élők igényeire, problémáira. A KDNP paksi szervezetének 1989 óta volt tagja, a
szervezet munkáját nyolc éve
titkárként segítette. Magyarné
Nagy Edinát a képviselő-testület döntésének értelmében Paks
Város Önkormányzata saját halottjának tekinti.

Közélet

Paksi Hírnök, 2018. május 11. n 3

Megkezdte képviselői munkáját Süli János
Fotó: Babai István

Május 8-án tartották az Országgyűlés alakuló ülését, ahol letették az esküt Magyarország új
országgyűlési képviselői, köztük
Süli János. Ahogy arról már beszámoltunk, Süli János a KDNP

frakciójának tagjaként dolgozik
majd a Parlamentben. A 16 tagú
frakciót kilenc egyéni és hét listás helyen bejutott képviselő alkotja. Képviselői megbízólevelét már korábban Pakson átvet-

te Süli János Bedecs Ferenctől,
a helyi választási bizottság elnökétől, az Erzsébet Nagy Szállodában tartott ünnepségen.
Ahogy ott elhangzott, Tolna
megye 3. számú választókerületében 61 504 választásra jogosult közül 41 254 szavazott április 8-án, az érvénytelen voksok
száma elenyésző volt. A FideszKDNP jelöltje 23 605 szavazatot
kapott, ami a választásra jogosultak 57,78%-a. A képviselő a
dokumentum átvétele után ismét
köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették a munkájában, a kampányban. – Elkezdjük
a feladatokat végrehajtani, amelyek a választókerületben várnak
ránk – mondta. Hangsúlyozta,
hogy nemcsak azok számíthatnak rá, akik rá szavaztak, hanem a választókerület minden

állampolgára. Beszámolt arról,
hogy váltottak már szót a munkamegosztásról Hirt Ferenccel,
aki listán szerzett mandátumot,
szintén a Fidesz-KDNP jelöltjeként. – A térség ügyeit megbeszéljük, a feladatokat meg tudjuk osztani – vázolta. A megbízólevél átadásának másnapján
adhattunk hírt arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Áder
János köztársasági elnök felkérésének megfelelően lefolytatta a konzultációt a kormányalakításról, amelynek eredményéről tájékoztatást adott a Fidesz
és a KDNP elnökségének. Eszerint Süli Jánost javasolja a paksi
atomerőmű bővítéséért felelős
tárca nélküli miniszternek. Várhatóan május végéig alakul meg
az új kormány.
Vida T.

Paks Város Sportjáért díjat vehetett át
– Nem tudok sport nélkül meglenni – mondja Vábró József, aki
több évtizedes munkájáért Paks
Város Sportjáért kitüntetést vehetett át. A díjat azok elismerésére alapította egykor az önkormányzat, akik munkájukkal
a város sportjáért, hazai, illetve nemzetközi elismertségéért
maradandót alkottak. Ahogy a
méltatásban elhangzott, Vábró
József egy emberöltőn keresztül labdarúgóként, futballedzőként és testnevelő tanárként dolgozott Pakson. Pedagógusként
az iskolai élet minden területén
aktívan munkálkodott, többször
volt osztályfőnök, az iskolai farsangi bálok, intézményi sportnapok, diáknapok lelkes szervezője és lebonyolítója. Több éven
át vezette a testnevelés munkaközösséget. Munkáját mindig
igényesen, magas szakmai színvonalon látta el. Vábró József
nyugdíjas pedagógusként is aktívan részt vesz a város sportéletében. A Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett Bozsikprogram alközpontvezetőjeként

Fotó: Molnár Gyula

dolgozik, heti rendszerességgel 100-130 gyermek labdarúgó fesztiválját és tornáit szervezi és vezeti, valamint bentlakásos edzőtábort szervez és irányít
a megye tehetséges gyermeklabdarúgóinak. Vábró Józsefet az
vezérli, hogy a jövő nemzedéke
egészséges és jó fizikai állapotú
legyen, a fiatalok megszeressék
a sportot, és azt aktívan művelő
felnőttekké váljanak. – A legemlékezetesebb eredmény talán az
1989-es NB III-as első helyezés,

amikor egy ponttal előztük meg
az ASE-t – mondta már a díj átvétele után Vábró József, aki újságírói kérdésre arról is beszélt,
hogy a Bozsik-programban végzett tevékenysége sok örömet ad
számára, mert jó látni a gyerekek fejlődését. Arról is beszélt,
hogy sokat köszönhet a családjának, akik mindig mellette álltak és segítették, valamint hogy
számos kiváló kollégával dolgozott együtt, akiknek szintén hálás. – Rendkívül jó érzés, hogy

megkaptam ezt az elismerést,
most igazán paksinak érzem
magam – fogalmazott a díjazott, hozzátéve, hogy addig folytatja a munkát, amíg csak bírja, szeretné minél tovább hasznosítani, átadni azt a rengeteg
tapasztaltot, amit az eltelt évtizedek alatt összegyűjtött. Az ünnepségen Bana János alpolgármester mondott köszöntőt. Kiemelte, hogy nem érdemtelenül
nevezik Paksot a sport városának is, hiszen a lakosság számához képest sok kiemelkedő versenyzőt adott az országnak. Arra
is kitért, hogy az önkormányzat
jelentősen támogatja a sporttevékenységet, éves szinten több
mint 400 millió forintot fordít
tömegsportra, illetve utánpótlás-nevelésre, ugyanakkor az intézményi háttérre is nagy hangsúlyt fektet. Emlékeztetett, hogy
az atomerőmű-építés miatt jelentős fejlesztéseket kell végrehajtani a városban, amelyek sorában egy új sportcsarnok építése is szerepel.
Kohl Gyöngyi
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Gondoskodnak a játszóterekről

Fotó: Szaffenauer Ferenc

A hideg hónapokban csend honol a játszótereken, ám ahogy
kitavaszodik, ismét megtelnek
élettel. Paks közigazgatási területén harmincegy játszótér található, amelyek összességében jó
állapotban vannak annak eredményeként, hogy karbantartásuk folyamatos, illetve minden
esztendőben végeznek felújítási
munkákat, valamint a tömbbelső-rekonstrukciók keretében az
adott területen található játszótereket teljes egészében új köntösbe öltöztetik, legutóbb 2018 tavaszán az Ifjúság–Wigner Jenő
utcai játszóteret korszerűsítették – mondta Klézl Terézia városi főkertész. Ezeket a feladatokat közszolgáltatási szerződés
keretében a DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt.
végzi. A harmincegy játszótérből

egy-egy van Csámpán, Cseresznyésben és Gyapán, kettő Dunakömlődön, a többi Pakson. Teljesen új játszótér legutóbb 2017ben épült, ez a Báthory utcában
található, és Viza névre keresztelték. Az elnevezés nem véletlen,
ugyanis az egyedi tervezésű, oktató jellegű tér játék- és kiegészítő
elemei a Dunához, a dunai élethez kapcsolódnak. Klézl Terézia
arról is beszámolt, hogy a játszótereket nem kötelező bekeríteni, de ajánlott, és törekszik is rá
az önkormányzat, egyrészt a gyerekek biztonsága miatt, másrészt
azért, hogy a kutyák ne férjenek
hozzá a homokozókhoz. A bekerített játszótereket egyébként
éjszakára bezárják. És ha már a
biztonságnál tartunk: rendszeresek a helyi karbantartói ellenőrzések, illetve időszakos ellenőr-
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zések keretében kijelölt szervezet vizsgálja, hogy a játszóterek
megfelelnek-e a biztonságossági követelményeknek. Visszatérő karbantartási feladat a homokozók fertőtlenítése, amit pörköléssel végeznek, illetve a festési
munkálatok is. Az idei felújítások sorában kicserélik a tönkrement mászókát a dunakömlődi
sportpályánál lévő játszótéren,
bekerítik a Viza játszóteret, valamint a Síksornál lévőt a lakosság
kérésére, illetve utóbbira egy új
csúszdás mászóka is kerül, valamint gumiburkolat-cserét is végeznek, ahogyan a KRESZ-parkban a három év alattiaknak létesített játszótéren. Idén kicserélik
az Árnyas–Fenyves utcai tömbbelsőben lévő játszótér gumiburkolatát is.
Kohl Gy.
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Pályázat paksi
taxisoknak

Elektromos tesztautóval történő
személyszállítás ellátására hirdet
közös pályázatot a Protheus Holding Zrt. és Paks Város Önkormányzata kizárólag paksi székhelyű, Tolna megyei taxiengedéllyel
rendelkező vállalkozások számára. A fuvarozást 2018. június 25től 2018. június 28-ig minden nap
napi hat órában kell végeznie a
nyertes pályázónak. A Protheus
Holding Zrt. a térítésmentes személyszállításra vonatkozó pályázatokat a napi bér-igény megjelölésével 2018. május 28-án12 óráig
fogadja be. A pályázat benyújtásához ki kell tölteni egy pályázati adatlapot, illetve sofőr adatlapot
is. Több sofőr alkalmazása esetén utóbbiból minden személyre külön-külön kell egyet csatolni. A kitöltött pályázati adatlapot
a benne felsorolt dokumentumokkal együtt a 7030 Paks, Dózsa György út 55-61. Pf. 69. levelezési címre, vagy személyesen a
Protheus Holding Zrt. 7030 Paks,
Dózsa György út 55-61. (3. emelet 319. iroda) szám alatti székhelyére, lezárt borítékban kell eljuttatni. A pályázat eredményéről
minden pályázót értesítenek. Bővebb információt a Protheus Holding Zrt. munkatársától lehet kérni az info@ptsh.hu e-mail címen,
illetve a 75/830-600-as telefonszámon. A részletes pályázati kiírás az adatlapokkal együtt a Paksi Polgármesteri Hivatal portáján
vehető át.
-kgy-
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Bővítik a közvilágítási hálózatot
Fotó: Szaffenauer Ferenc

Három utcában bővítik a következő hetekben a közvilágítási hálózatot. Hum Ferenc, a Paksi Polgármesteri Hivatal műszaki

osztályának vezetője úgy tájékoztatott, hogy a közterületek megvilágítása önkormányzati feladat,
illetve a balesetmegelőzés szem-

Kamerákkal a közterületi rongálások ellen
Megrongált pad és asztal, eldobált szemét a dísznövények
között. Ez a lehangoló látvány
fogadja mindazokat, akik egy
kicsit megpihennének a Paksi Gyógyászati Központ udvarán. Azt, hogy ki lehet a felelős a felháborító állapotért
nem tudni, annyi azonban biztos, hogy az intézmény vezetése szeretné megakadályozni a
folyamatos rongálásokat.
A legfrissebbeket nemrég vették észre a dolgozók a parkban.
Az egyik pad háttámláját valaki olyan nagy erővel rúghatta
meg – akár többször is –, hogy
egy jókora darab levált belőle.
Nem csak a kár jelentős, ha valaki nem veszi ezt észre, könynyen meg is sérülhet. Méterekre a padtól az egyik asztalt sem
kímélték a garázdák, az asztallap négy elemét feszegették

fel. (Nehéz elképzelni, hogy az
eredetileg jól rögzített csavar
magától szakadt ki a fából – a
szerk.) A látvány elkeserítő, ráadásul az asztal emiatt elveszítette a funkcióját, ugyanis így
semmit nem lehet rátenni.
A gyógyászati központ dolgozói visszanézték a már meglévő térfigyelő kamerák felvételeit, ám a fák lombjai menedéket
nyújtottak a rongálóknak, így a
képeken nem lehet látni a tettest. Az intézmény vezetése úgy
döntött, hogy bővítik a kamerarendszert. Dr. Bodnár Imre főigazgató elmondta, hogy hamarosan új, nagyfelbontású képet
rögzítő kamerákat szerelnek
fel, így újabb garázdaság esetén könnyen felelősségre lehet
majd vonni a tettest vagy tetteseket.
Lovász Krisztián

pontjából is fontosak ezek a fejlesztések. Hozzátette, a tervezésnél szempont volt, hogy mindhárom helyszínen energiahatékony,
ugyanakkor megfelelő megvilágítást biztosító világítótesteket
szereljenek fel.
A Május 1. utcában az érintett utcaszakasz egyik oldalán helyeznek ki öt kandellábert LED-es
lámpatesttel, valamint kiépítik
a szükséges vezetékhálózatot. A
munkaterületet április 26-án adták át, ám a lakók nyugalma érdekében a munkálatokat csak a
május 1-jei hosszú hétvégét követően kezdték meg. Ez a beruházás 3,6 millió forintból valósul meg.
Átvették a munkaterületet a Nádor utcában is, ahol az Építők
útja és Bercsényi utca közötti
szakaszon építik ki a közvilágítást. A 2,6 millió forintos beruházás során öt világítótestet helyeznek ki.
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A közvilágítási hálózat bővítése a Paksi Bóbita Bölcsőde előtti közteret is érinti. A gyermekintézmény, a lakók, valamint a
körzet képviselőjének kérésére
a bölcsőde bejáratától a Csengey
központ felé, illetve az Ifjúság
utca sarkáig kiviteleznek egy 10
kandelláberből álló rendszert, a
beruházás költsége 4,9 millió forint.
Paks Város Önkormányzata saját beszerzési szabályzatának
keretében, versenyeztetési eljárással választott kivitelezőt, három cég közül a Pavill Kft. mellett döntöttek. Schreiner Balázs,
a cég munkatársa úgy tájékoztatott, hogy a hálózatfejlesztés
ideje alatt mindhárom helyszínen forgalomkorlátozásra számíthatnak a közlekedők, illetve
a kivitelezés során igyekeznek a
lakossági kéréseket, igényeket figyelembe venni. A befejezés határideje július 12.
-kgy-

Közélet
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Élelmiszermentő programot indítottak
Fotó: Szaffenauer Ferenc

Évente akár tízmillió forint értékű élelmiszert menthetnek meg és juttathatnak el rászorulókhoz annak a megállapodásnak a keretében, amit a Paks Kistérségi Szociális Központ az Élelmiszerbankkal kötött, és amelyet
támogat Paks Város Önkormányzata – jelentette be sajtótájékoztatón Szabó Péter polgármester és Borbás László, a központ igazgatója. Szabó Péter azt mondta, hogy naponta
akár 200 kilogramm élelmiszert oszthatnak

szét Pakson, illetve a térség településein élő
rászoruló családoknak a programban. Jellemzően zöldségről, gyümölcsről és pékáruról van szó, ami az élelmiszermentésben
partner paksi Tesco-áruház polcairól kerül le.
Ezeket a még lejárat előtti, minőségileg megfelelő élelmiszereket egyébként megsemmisítenék, így viszont nem mennek veszendőbe.
A polgármester hozzátette, hogy országszerte körülbelül 200 áruház vesz részt jelenleg
az Élelmiszerbank élelmiszermentő programjában helyi partnerek közreműködésével. Borbás László úgy tájékoztatott, hogy
közel egy éve dolgoztak az Élelmiszerbankkal az együttműködési megállapodás megvalósulásáért, ami nem jöhetett volna létre
az önkormányzat támogatása nélkül. Erre elsősorban a szállítókapacitás tekintetében volt
szükség: Paks Város Önkormányzata napi
négy órában biztosít az élelmiszer szállításához járművet. Minden hétköznap reggel átveszik a Tesco-ban az élelmiszereket, majd a
központ családsegítő és gyermekjóléti szolgálatának munkatársai állítják össze az érintett családoknak a csomagokat. A projektet
május 3-án indították, egyelőre harminc csa-

ládot hívtak be csomagért, akikkel a szolgálat
egyébként is kapcsolatban áll. Borbás László
kiemelte, hogy a Paksi Nagycsaládosok Egyesülete és a Segítők Háza együttműködik velük
annak érdekében, hogy az adományok minél
szélesebb körben eljussanak a rászorulókhoz.
Hozzátette, hogy szeretnének a környező településekre is eljuttatni az élelmiszerekből,
ami két-háromszáz családot jelenthet, illetve ha jól működik a rendszer, szó lehet arról,
hogy az Aldival is partnerségre lépjenek. Borbás László szavai szerint szervezési nehézséget az okozhat, hogy nem tudják pontosan kiszámolni, hogy egy-egy napon mennyi és milyen élelmiszert kapnak a Tesco-tól. Arról is
beszélt, hogy az élelmiszerek átvételét, kezelését szigorú dokumentáció kíséri. – A lehetőségek, eszközök megvannak, egy belső átszervezés után a humánerő is rendelkezésre
áll – emelte ki a központ igazgatója, hozzátéve, hogy a családsegítő szolgálatnak egyébként is a tevékenységi körébe tartozik az adományok közvetítése a rászorulókhoz, tehát
maga a feladat nem új a kollégái számára, viszont az adomány mennyiségét tekintve jóval
nagyobb a korábbinál.
-kgy-

Intézményünkben megkezdtük a

GENETIKAI
SZŰRŐVIZSGÁLATOK
végzését:

• első trimeszteri kiterjesztett ultrahang
vizsgálat világszínvonalú ultrahang
készülékkel
• szérum Down szűrés - közvetlenül az
ultrahang vizsgálatot követően
kiterjesztett kombinált vagy integrált
tesztre vérvételi lehetőség
• genetikai tanácsadás, kockázatfelmérés a
szűrési lehetőségekről tájékoztatás klinikai
genetikus által
• koraterhességi 4D babamozi, hüvelyi
ultrahanggal

Közreműködő orvosok:
DR GOMÁNY ZSUZSA
szülész-nőgyógyász, klinikai genetikus szakorvos

DR. MÁTRAI GÁBOR

szülész-nőgyógyász, klinikai szakorvos,
FMF minősítéssel rendelkező 3D, 4D
ultrahang specialista

Bejelentkezés, időpontkérés:
06 20 212 3314, 06 20 273 9614,
06 20 299 0174
www.harmoniahazbonyhad.hu
facebook/harmoniahazbonyhad
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Gyarapítaná szakmai tapasztalatait a TEIT
Fotó: Vida Tünde

Idei munkájának szerződéses kereteiről, a
költségvetésről és a tavalyi beszámolóról
tárgyalt kalocsai ülésén a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás. A tanácskozáson a nemzetközi
tapasztalatok gyarapítása is téma volt. Erre
szolgál egy spanyolországi szakmai út, amire még májusban sort kerítenek, illetve az
orosz partnerszervezettel való együttműködés, amelynek további lehetőségeiről is szó
esett.
– A legfontosabb, hogy végre megszületett
a minisztériummal az RHK-t érintő támogatási szerződés – mondta dr. Bálint József
elnök az ülés végén. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kezeli a Központi Nukleá-

ris Pénzügyi Alapot, amelyből az atomtörvény alapján a nukleáris létesítmények környezetében alakult társulásoknak támogatás
adható. Egy kormányrendelet alapján minden évben szerződést kötött a minisztérium
a társulásokkal. Pozitív változás, hogy idén
keretszerződés született, ami lehetővé teszi a
folyamatos munkát egész éven át.
Dr. Bálint József elmondta, hogy az összeg
megérkezett a TEIT számlájára, amelyből
alszerződés alapján a tagtelepülések is forráshoz jutnak. A nukleáris létesítményeket
befogadó térségben lévő önkormányzatok
fejlesztést és működést is finanszírozhatnak
a pénzből, illetve ebből látják el közös tájékoztató és ellenőrzési feladatukat.

A társulás elfogadta a 2017-es tevékenységről
szóló beszámolót és partnerszervezeteik kommunikációs vezetőinek ugyanerre az évre vonatkozó tájékoztatóját. Dr. Kovács Antal, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója, valamint Kern Tatjana az orosz
partnerekkel való kapcsolattartás terén szerzett tapasztalataikat összegezték. Egyebek között szót ejtettek arról az ökológiai táborról,
amelyet másodszor rendeznek. A helyszín
ez alkalommal Paks térsége lesz. A táborba a
TEIT tagtelepüléseiről is várnak gyerekeket.
Hosszasan tárgyaltak a résztvevők az oroszországi atomvárosok önkormányzati szövetségével kötött együttműködésük jövőjéről. Mint elhangzott, részben kívülálló okok
miatt nem mélyült el ez a kapcsolat a tervezettnek megfelelő mértékben. Annak érdekében, hogy a jövőbeni lehetőségekről tárgyalhassanak, Szabó Péter, Paks polgármestere
meghívta a TEIT tagtelepülések polgármestereit május 17-re. Paks orosz testvérvárosának delegációját várják a Város napjára,
ezt megelőzően szakmai napot tartanak a
novovoronyezsi vendégeknek. Az orosz város polgármestere egyben az önkormányzati szövetség elnöke, így alkalom nyílhat az
egyeztetésre.
Honti Gabriella, az RHK Kft. kommunikációs vezetője is meghívást tolmácsolt a TEIT
felé. Elmondta, hogy szívesen látják a társulás tagjait, annak ellenőrző bizottságát, mivel több újdonság is van. Megújult a látogatótér, megépült egy új modul, és a tárolásban új
koncepció bevezetésén dolgoznak.
Vida Tünde

Kérdezőbiztosok járják Paks térségét
Közvélemény-kutatást végez Pakson és térségében a Kutatópont Kft., a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. megbízásából. A lekérdezés május 3-án indult, és
két-három hétig tart. Az esti órákban, illetve hétvégén lehet számítani a kutatást végzők látogatására a Társadalmi Ellenőrző, In-

formációs és Településfejlesztési Társulás
tizenhárom tagtelepülésén. A kérdőív kitöltése körülbelül húsz percet vesz igénybe. Öszszesen ezer főt érint a kutatás. Azt, hogy településenként hány főt keresnek fel, a lakosságszám arányában határozták meg – vázolta
Honti Gabriella. A Radioaktív Hulladékokat

Kezelő Nonprofit Kft. kommunikációs vezetője azt mondta, hogy elsősorban a Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolójára, a radioaktív
hulladék és a kiégett kazetták kezelésére vonatkoznak a kérdések, de az atomenergiáról
és az információszerzés útjáról, módjáról is
érdeklődnek majd. Hasonló közvéleménykutatást rendszeresen végeznek Bátaapáti
térségében a Nemzeti Radioaktívhulladéktárolóra vonatkozóan, de Paks térségében
ez lesz az első. Ennek oka az, hogy a paksi
atomerőmű rendszeresen felméri a lakosság
atomenergiáról alkotott véleményét a térségben. Az eredményeket a lekérdezés lezárása után körülbelül két héttel fogják publikálni, tehát június eleje, közepe táján várható
az összegzés.
-vt-
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Harmincnyolcan kaptak Igazgatósági Nívódíjat a majálison
Meghatottan és kissé izgatottan vette át
Benkéné Ambach Erzsébet az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatósági Nívódíját. A GKFO KRO Eredménygazdálkodási
Csoport gazdasági elemzője elárulta, hogy
a meglepetés már korábban megvolt, amikor megtudta, hogy megkapja a cég rangos kitüntetését. Amikor hírét vette ennek,
elsőként azok a nagy elődök jutottak eszébe, akiktől ezt a szakmát tanulta. Korábban
mással foglalkozott, idén éppen húsz éve,
hogy az atomerőmű munkatársa lett. – Nagyon örülök, hogy itt dolgozhatok, büszke
vagyok rá, hogy egy kis fogaskerék vagyok a
gépezetben – fogalmazott. Azt mondta, kiváló kollektíva tagja. Mint hozzátette, számára külön öröm, hogy a gyerekeiknek is
van lehetőség helyben boldogulni, sőt most
arra is van esély, hogy az unokái is Pakson
tervezhetik majd a jövőjüket.
Benkéné Ambach Erzsébet az egyike volt
az atomerőmű azon munkatársainak, akik
elismerést kaptak az idei majálison. Hagyomány, hogy a Paksi Atomerőmű életében május 1-je, a majális nemcsak a felhőtlen kikapcsolódásról, a sportról és a főzésről, a közösségi és kulturális programokról,
hanem a kiemelkedő munkateljesítményt
nyújtó munkavállalók ünnepléséről, elismeréséről is szól. Ebben az évben 38 dolgozó
részesült Igazgatósági Nívódíjban.
Elsőként Pataki Mariannát, a vezérigazgatói titkársági osztály munkatársát szólították a színpadra, majd Kis Szabó Tibor műszaki szakértőt. Az üzemviteli igazgatóság
tizenhárom munkatársa, Balogh János, Csányi Dániel, Fekti Lászlóné, Huszák Zoltán,
Izsák Lajos, Kosaras Ferenc, Kőmíves FeFotó: Vida Tünde

renc, Krancz István, Mukli József Sándor,
Pacher István, Sápi József, Takács Zoltán
és Zörényi Miklós vehetett át Igazgatósági Nívódíjat Takács Zoltán üzemviteli igazgatótól. – Paksi vagyok, itt születtem. Előzőleg nem terveztem, sőt azt gondoltam,
soha nem is fogok az atomerőműben dolgozni, ráadásul egy kicsit még tartottam is
tőle – idézte fel lapunk kérésére Kosaras Ferenc, aki műszakvezetőként hulladékkezeléssel foglalkozik. 2007-ben került az atomerőműbe, ezt megelőzően kőműves vállalkozó volt. Azóta sikerült megbarátkoznia az
erőművel, ami nagyon kellemes meglepetés
volt számára. – Állítom, hogy nem kell tőle
félni. Nagyon jó a kollektíva, nagyon erős az
összetartás – fűzte hozzá.
A műszaki igazgatóság öt munkatársának,
Jakab Albertnek, Kern Attilának, Nagy Lászlónak, Varga Zsoltnak és Vácz Attilának dr.
Elter József műszaki igazgató adta át az elismerést, míg a karbantartási igazgatóságról
kilenc kollégának gratulált Szabó Attila, karbantartási igazgató. Ők: Baldauf János, Fazekas Attila, Herger Attila, Illés László, Somogyi László, Sóthy András, Tihanyi Ferenc,
Tóth György és Tóth Levente.
A biztonsági igazgatóság kollektívájából Baranya Sándorné, Karácsony Sándor, Paczolay
Győző Péter, Tóth Zoltán Sándor kapott díjat, a gazdasági igazgatóság munkatársai közül pedig Benkéné Ambach Erzsébet mellett
Elek Sándor és Füredi Zoltán. Végül Kaszás
Mónikát és Makai Jánost szólították színpadra, ők a humán igazgatóság díjazott munkatársai.
– Lehet, hogy a mai világban nem számít
irigylésre méltó életpályának, ha valaki év-

tizedeket tölt az első munkahelyén, sőt várhatóan onnan megy nyugdíjba, ugyanakkor ez engem büszkeséggel tölt el – jegyezte meg Makai János, akinek 1985. augusztus
1-je volt az első munkanapja a paksi atomerőműben. Gépészeti szakközépiskolát végzett, evidens volt, hogy ezt a munkahelyet
választja. Azóta végigjárta a műszakos ranglétrát, dolgozott mint gépész, operátor, turbinafőgépész, technológus, és immár 18 éve
az oktatásban vállal szerepet, szavai szerint
egy nagyon jó közösségben.
A közösség fontosságát lapunknak adott
interjújában Hamvas István vezérigazgató is kiemelte. Azt is elmondta, hogy számukra idén a legnagyobb kihívást az üzleti terv teljesítése jelenti, külső okok miatt.
A 400 kW-os alállomásban történt műszaki
hiba miatt le kellett ugyanis állítani a hármas blokkot, ami kilenc napos kiesést jelent. Jelenleg is vannak folyamatban hatékonyságot növelő beavatkozások, például a
turbinaátalakítás, az üzem közbeni karbantartás bevezetése, amelyek termelési előnyt
hozhatnak már idén is, de ezekkel számoltak az üzleti terv elkészítésénél. A harmadik az optimalizált üzemanyag alkalmazásának bevezetése, annak hatása viszont
2020-ban jelenik meg.
Az elismerések átadása után a hagyományos főzőverseny eredményhirdetése következett az atomerőmű majálisán. Ezt ebben az évben a karbantartási igazgatóság
színeiben induló csapat nyerte, az ezért
járó díjat dr. Kovács Antal kommunikációs
igazgató adta át. Második az Atomix Kft.,
harmadik a Protheus Holding Zrt. kollektívája lett.
Vida Tünde

Portré
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Fotó: magánarchívum

Jó napot, mi újság?

Kóti Kata
Eltökélt, tudatos lány Kóti Kata, többnyire
eléri, megvalósítja, amit szeretne. A hivatása a fotózás, és mára szinte hivatássá nemesült hobbija a kutyatartás és -tenyésztés, ráadásul e kettő mostanra egybefonódott. Magánélete is kiegyensúlyozott: párja tizenöt
éve társa jóban-rosszban.
Kata Dunakömlődön nevelkedett, ott járt általános iskolába, majd a Vak Bottyán Gimnáziumba jelentkezett, ahova nem akarták
felvenni, hanem azt javasolták neki, hogy legyen magántanuló. Amikor története fonalánál ideérkeztünk, máris véget ért a dilemma, hogy szabad-e szóba hozni a betegségét, és ha igen, mikor, hogyan. Azt mondta,
hogy ezzel rendre találkozik, van, aki nem
meri megkérdezni, mi történt az arcával,
mások gátlások nélkül megteszik, és utána
nem foglalkoznak vele. Mi is ezt az utat választottuk.
Kata haemangiómával, azaz egy jóindulatú
érdaganattal született. Az akkor húszforintos nagyságú lila folt egy-kétéves korára elfedte a fél arcát és vele együtt nőtt. Műtötték, kétszer trombotizáló kezelésen esett át

Svájcban, utóbbi többet ártott, mint használt. Talán akkor fogta fel először, hogy ezzel együtt kell élnie. Amikor húszéves volt,
még „mentek egy kört”, hátha lehet tenni
valamit, mert hormonális és egyéb hatásokra érzékeny, fájdalmas a daganat. Nem jártak eredménnyel, ezért döntöttek úgy, hogy
a Gyermekemért Alapítványnak, amit édesanyja az ő gyógyításának megsegítésére alapított, új célt, új feladatot keresnek: az alapító okiratnak megfelelően paksi gyerekek
gyógykezelését lehet finanszírozni. Kata
szerint nemes cél, hogy fejlesztésre szoruló gyerekek kapnak ezáltal új esélyt a jobb
életre.
Visszatérve a gimibe való jelentkezésére, az
igazgató valószínűleg azt gondolta, jót tesz
azzal, hogy eldugja magántanulóként, de őt
éppen ellenkezőleg nevelték, mindig a közösség aktív tagja volt. Végül a dunaföldvári gimnáziumba került, ám a pályaválasztásába újra
beleszólt ez a fránya haemangióma: a vérzékenység, a balesetveszély miatt fel volt mentve testnevelésből, így nem mehetett óvónőképzőbe. Ugyanilyen okból nem vállal gyer-

meket sem. Kata fotózást tanult Budapesten.
Szerencsésnek tartja magát, mert a digitális
technika térhódítása előtt még megismerhette az analóg technikát. Ahogy weboldalán is
megfogalmazta: az utolsók közt vehetett részt
a hagyományos fényképészképzésben. Filmre dolgozott, kézzel retusált, azaz kapott egy
nagyon jó, klasszikus alapot. Azóta – mivel
nincs igazán más választása ebben a szakmában – szabadúszóként dolgozik. Szakmája
sokféle szegmensét kipróbálta, dolgozott női
magazinoknak, fotózott tárgyakat, sport- és
családi eseményeket, köztük esküvőket. Úgy
gondolja, most talált rá az igazira, a kutyafotózásra. Rövidesen – ha sikerül átverekedniük magukat az építőipar támasztotta nehézségeken – megnyitja saját kutyafotózásra specializált műtermét. A kutyafotózás persze
nem előzmények nélkül való, és Kata nemcsak azért vált, mert a médiapiac átalakult, a
magazinok megszűntek, hanem mert ő maga
is kutyás lett. Hogy melyik volt előbb, hirtelen nem is tudta eldönteni. Az első – ahogy ő
minősíti – kiállításminőségű négylábúra akkor tett szert, amikor családi házba költöztek,
a kocsijukat pedig feltörték. A kutya a biztonságát szolgálta. Pesterzsébeti otthonukban napjainkban hat kutyával élnek. Nagy
szerencséjükre a szomszédok nem vesződnek a megszámolásukkal... Hosszas keresgélés után találtak rá az orosz fekete terrierre.
– Fantasztikusak! Olyanok, mint a kisgyerekek, nagyon magas az intelligenciájuk, folyamatosan az árnyékodban vannak, nagyon
igénylik a társaságot – mondta róluk gazdájuk. Katáék úgy élnek, mint a nagycsaládosok, komoly logisztikai bravúr az elfoglaltságok megszervezése. Egyiket kutyaiskolába,
másikat kutya-fitneszre viszi, a harmadikat
víz alatti futópadra, a negyediket kiállításra.
Ez egy olyan életforma, ami teljesen beszippantja az embert. A Szláva nevű kenel alapító szukája mellé három éve Novoszibirszkből
érkezett Harly, az ő utódaik közül megtartottak egy kislányt és egy kisfiút, ezzel megtéve
az első lépéseket a tenyésztés útján. Kutyáik
nagyon szépen szerepelnek hazai és külföldi kiállításokon, több rangos díj birtokosai, a
nagyok engedelmes kísérőkutya vizsgát is tettek. Ehhez nem elég természetesen a jó anatómia, az is sokat számít, hogyan szocializálódik, milyen ingerekkel találkozik, mennyit,
mit mozog, milyen nevelést kap egy eb. Azt,
hogy Kata soha nem tört össze, nem bújik el a
világ elől, hanem annak aktív és boldog tagja,
annak az értő, szerető gondoskodásnak tulajdonítja, amit a családjától kapott. Mint mosolyogva megjegyezte, egyébként is mindenkinek van valami mássága, csak nem feltétlenül látszik.
Vida Tünde
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Mesterek: Magyar József csőszerelő
Egyik barátjának példáját követve döntött úgy Magyar József,
hogy a csőszerelő lesz. – Ebben a
szakmában nagy az eszközigény,
de ügyes gazdálkodással előbbutóbb minden szerszám beszerezhető. A munkához szükség
van vésőkalapácsra, ütvefúróra,
présgépekre, menetvágóra, menetmetszőre, hajlítógépekre, horonymaróra, flexre és még sorolhatnánk. Nagyon komoly a technológiai fejlődés, például míg
régebben egy vízszerelési munka során kerepes metszővel vágtunk menetet, mára a horganyzott vascsöveket felváltották a
nylon csövek. Folyamatos a változás, amint megtanuljuk, megszokjuk egy-egy gép használatát, máris újabb jelenik meg a
piacon. Ezzel együtt a munka-

Fotó: TelePaks

tempónk sokkal gyorsabb lett
– mondta Magyar József. A
víz-, gáz- és fűtésszerelő komplett épületgépészeti munkát végez: vízfűtés, gázszerelés, légtechnika, klímaszerelés, meny-
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nyezetfűtés és -hűtés – sorolta.
Azt is elmondta, hogy a kollégáival ellentétben nagyon szereti a
padlófűtés tekerését, talán azért,
mert nagyon nehéz munka, igen
jó állóképesség szükséges hozzá

a folyamatos guggolás, hajolgatás és térdelés miatt. – Szeretem
a munkámat, és nagyon örülök,
hogy ezt végezhetem nap mint
nap – hangsúlyozta Magyar József, kiemelve: mindig segítenek
az építtetőnek abban, hogy az elképzeléseit és a szaktudást öszszegyúrva igazán jó, személyre szabott megoldás szülessen.
– Amikor odamegyünk, még
semmi nincs az épületben, amikor pedig eljövünk, már minden
a terveknek megfelelően működik. Ez jó érzés – jegyezte meg.
Hozzáfűzte, hogyha valaki dolgozni akar, csőszerelőként biztosan megtalálja a számítását attól
függetlenül, hogy ez a szakma a
szépsége mellett sok lemondással is jár.
Weller P. Hanna

Az ürgemezei futópálya környéke a legkedvesebb paksi
helyszín Scheffer István számára, aki az Atomfutás rendezvénysorozat megálmodója
és főszervezője. – Innen indul
szeptemberben az ATOMfutás
és a brutálATOM is, olyankor
két hétig „ide vagyok láncolva”,
építjük a pályát. Természetesen lehetne máshol is ez a kedvenc hely, akár a város közepén
vagy a Sánchegyen, de ez a kiindulópont, itt a legnagyobb az
érdeklődés ezen az eseményen
– mondta Scheffer István, aki

arról is beszélt, hogy Paks egy
modern város, és biztos benne, hogy az elkövetkezendő
éveket tekintve pozitív változások elé néz. Kiemelte, hogy
vállalkozás és sport szempontjából egyaránt megfelelő adottságokkal rendelkezik, nagyon
sokat tud nyújtani, és támogató az önkormányzat valamint
az atomerőmű vezetése. – Úgy
gondolom, hogy Paks egyik kiemelkedő sportága lett a futás, amely amatőr szinten most
a csúcson van. Több mint 26
éve élek Pakson, ugyanazt várom, ami eddig volt, csak már
a mai kornak megfelelően. Haladjon, fejlődjön, feleljen meg a
kihívásoknak, és mind a lakók,
mind a vezetők részéről próbáljuk még színvonalasabbá tenni
a várost – emelte ki, hozzátéve,
hogy mindenkinek van feladata az elkövetkezendő évekre.
Az atomerőmű-építés mindenképpen pozitív hatással lesz az
itt élőkre és a Paksra látogatókra is – fűzte még hozzá Scheffer
István.
Sólya Emma

Paks az én városom

Fotók: TelePaks

Torma Dóra, az Atomerőmű
magazin főszerkesztője Pakson született és nőtt fel. A város a családot, a közösséget jelenti számára, bárhol is járt a világban, mindig tudta: van hova
hazajönnie. – Amikor elkezdtünk családot tervezni a férjemmel, tudtuk, hogy szükségünk
lesz ritmusváltásra. Rájöttünk,
hogy Pakson minden megtalálható, amire egy családnak szüksége lehet, és teret, szabadságot
kaphatunk azáltal, hogy ennek
a városnak lassabb, nyugodtabb
az életritmusa. Ezért 2009-ben

visszaköltöztünk ide, majd megszülettek a gyermekeink. Torma Dóra számára csodálatos
volt, ahogyan létrejött az Aranyhal Waldorf Óvoda és Iskola. Elmondta, hogy mindig alternatív oktatásban gondolkodtak a
gyermekeikkel kapcsolatban, és
amikor elkezdték nézegetni a lehetőségeket, azzal szembesültek,
hogy szűkebb közösségükben
is vannak hozzájuk hasonlóan
gondolkodó szülők. – Hirtelen
nagyon sokan lettünk, és gyorsan meg tudott alakulni az intézmény Dunakömlődön. Hatalmas civil kurázsi van ebben
a városban – emelte ki. – Szeretem, hogy Pakson bárhova eljutok öt perc alatt, és ha végigmegyek az utcán, minimum két ismerőssel összefutok. Remélem,
hogy az erőműépítés miatt ideérkezőket azzal a vendégszeretettel tudjuk fogadni, ami hagyományos ebben a városban,
be tudnak illeszkedni a közösségbe, és hogy a megnövekedett
lakosságszámmal is meg tudja
őrizni Paks kisvárosi jellegét –
tette hozzá.
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25 éves a Balogh Antal iskola
Jubileumi évkönyv kiadásával, kiállítással és
művészeti nappal emlékeztek meg a Balogh
Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium alapításának 25. évfordulójáról. Az
intézmény általános iskolai tagozata 1993ban, nyolcévfolyamos gimnáziumi tagozata pedig 1994-ben kezdte meg működését.

– Azt szokták mondani, hogy minden az elején dől el. Ez a mi esetünkben is pontosan így
van. Az alapítók hite, elköteleződése, kitartása, a semmiből a mindent elérni optimizmusa átragadt az időközben érkező kollégákra is,
és hiszem, hogy a lelkek mélyén a mai napig
velünk maradt – mondta Koósz Roland a Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium fennállásának 25. évfordulója alkalmából rendezett művészeti napon. Az iskola
igazgatója kiemelte: az, hogy szinte a semmiből kellett iskolát létrehozni, megtanított bennünket összefogni, elfogadni, a körülményektől elvonatkoztatni, a feladatokra, hivatásunkra és a gyermekekre összpontosítani. Koósz
Roland beszélt az iskola alapításának körülményeiről, az azóta elvégzett munkáról és a jövőbeni tervekről, méltatva az önkormányzat
segítő hozzáállását is.
Szabó Péter polgármester azt fejtegette, hogy
25 esztendő nem túl hosszú idő egy iskola
életében, de ahhoz elegendő, hogy kiderüljön, életképes-e. Az iskola pedagógusai, fenntartója ezt bizonyították, mégpedig úgy, hogy
az intézmény infrastruktúrájában már az első
naptól komoly lemaradásokkal kellett megküzdeniük a város többi iskolájához képest,
ami erőfeszítéseik ellenére bizonyos területeken még napjainkban is így van – fogalmazott. – De örömteli, hogy a jubileumon úgy
nézhetünk a jövőbe, hogy egy igen jelentős
léptékű fejlesztés határozott szándékát és egyre tisztábban körvonalazódó megvalósítását
láthatjuk püspök úr és a pécsi egyházmegye
részéről. A formálódó óvoda- és iskolaépítés
a leendő tornacsarnokkal együtt hosszú évtizedekre meghatározza az iskola infrastrukturális fejlettségét. Polgármesteként az első
naptól támogattam és támogatom ezt a városunk számára is fontos beruházást – húzta alá.
Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök
egyebek mellett azt mondta, hogy amikor a
25 évet ünnepeljük, akkor megköszönjük,
hogy voltak, akik szülőként bátran nyakukba vették az ifjúságot, gyermekeiket, hogy ők
aztán messzebbre lássanak, fejlődni tudjanak.
Szükség volt a szülők bizalmára, bátorságára,
ahogy a pedagógusok és az egyházmegye bá-
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torságára, hiszen ötven évvel korábban úgy
szűntek meg egyházi oktatási intézmények,
hogy azok soha többé nem fognak kaput
nyitni. Aztán Isten csodájaként egyszer csak
megnyílott a lehetőség – mondta. Kiemelte,
szeretnének jövőt építeni, és olyan embereket odaállítani a gyermekek mellé, akiknek
hite, felkészültsége, embersége, jövőbe vetett
bizalma biztosítja azt, hogy önálló, szabadon
gondolkodó, szabadon dönteni és felelősséget vállalni képes emberekké váljanak. Hogy
jövőjük legyen!
Az esten az iskola diákjai adtak műsort, a
Csengey Dénes Kulturális Központ emeleti terében pedig a tanulók alkotásaiból nyitottak
tárlatot, amit május 30-ig lehet megtekinteni.
A jubileum alkalmából egy közel száz oldalas
évkönyv is napvilágot látott, amelyben összegzik az iskola eddigi tevékenységét, történetét.
Paks város Római Katolikus Egyházközsége három korábbi ingatlanát igényelte viszsza 1992. április 13-án az önkormányzattól.
Kettőben az államosítást megelőzően is iskola működött, általános fiúiskola és az Irgalmas
Nővérek kezelésében álló iskola és óvoda, a
harmadik épületben pedig Katolikus Legényegylet és Olvasókör tevékenykedett. Ahogy
az évkönyvben olvasható, a Paksi Római Katolikus Egyházközség 1992. november 15-én
döntött az egyházi általános iskola alapításáról,
majd rendkívüli képviselőtestületi gyűlésén,
1993. március 18-án választotta meg az intézmény iskolatanácsát, és március 31-én elkészült az alapító okirat. Az intézmény az 1977ben tragikus körülmények között elhunyt fiatal paksi káplán, Balogh Antal nevét vette fel.
Az újonnan alapított katolikus általános iskola 1993. július 1-jén kezdte meg tényleges mű-

ködését az egyházközségnek átadott Kossuth
Lajos utca 2. szám alatti épületben és a Templom tér 6. szám alatti, visszaigénylés alatt álló
épületben. Az 1993/94-es tanévet 91 diákkal
kezdték meg. Az egyházközség 1994 tavaszán
egy katolikus gimnázium alapításának gondolatát vetette fel. A Pécsi Egyházmegye vállalta a
fenntartáshoz szükséges forrás biztosítását, így
1994. szeptember 1-től az általános iskola mellett nyolcosztályos gimnáziumi tagozat indult.
Közvetlenül az 1994/95-ös tanév indítása előtt
vált nyilvánvalóvá, hogy nincsen elegendő tanterem, mivel az iskola felmenő rendszerű osztályainak száma a gimnáziumi tagozat indítása miatt a tervezettnél magasabb lett. Átmeneti megoldásként az Evangélikus Egyházközség
a visszaigényelt ingatlanának egy részét – hat
osztálytermet – határozatlan időre a katolikus
iskola rendelkezésére bocsátotta. Teljesült az
evangélikus és a református közösség már korábban megfogalmazott elképzelése: ökumenikus osztály indulhatott. Az iskolai hitoktatás,
hitélet szervezésében a különböző protestáns
felekezetek lelkészei és hitoktatói az alapítástól kezdve részt vettek – írja Stallenbergerné
Madarász Veronika az évkönyvben. Az iskola egykori igazgatója mellett emlékplakettet
adtak át Pálmai Klára alapító igazgatónak és
László Péternek, aki szintén vezette az iskolát,
valamint köszöntötték azokat, akik 1993 óta
dolgoznak az intézményben: Domjánné Vörös Erika, Gaálné Rónai Zsuzsanna, Jankovics
Edit, Kovácsné Péger Györgyi és Lacza Andrea pedagógusokat, Szakács Erzsébet konyhavezetőt, valamint Heiszler István karbantartót.
A jubileumi művészeti estet a tanárok, diákok,
szülők közös énekével zárták.
Kohl Gyöngyi
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Az Atomenergetikai Múzeum nagy szorgalommal gyűjti az atomenergia témakörébe tartozó régi könyveket, amelyeket zömmel már csak antikváriumokban
vagy a világhálón kínálnak megvételre. Dr. Bencze Géza főmuzeológus nagy
meglepetéssel szolgált, amikor rábukkant
és megvásárolta A rádium című könyvet.
Millió adatot gyűjthetünk lexikonokból, a
világhálóról, ám a régi könyvekben olyan
adatokra és összefüggésekre bukkanhatunk, amelyekről csak ilyen forrásból informálódhatunk. A rádium című könyv esetében is ez a helyzet, mert olyan adatokat olvashatunk benne, amelyek a szerzőn és a
könyv tárgyán túl újabb személyről és munkásságáról nyújtanak információt.
Soddy Frederick A rádium című kiadványát
a Királyi Magyar Természettudományi Társulat adta ki 1912-ben. A rádium egy radioaktív kémiai elem, amelyet Pierre és Marie Curie fedeztek fel 120 évvel ezelőtt. Ele-

Mozaik
mi állapotban először 1902-ben állította elő
Marie Curie, és utalva a radioaktivitásra ő
nevezte el rádiumnak, ugyanis a sugár latinul radius.

Tárgy/
történet

Magyar vonatkozása is van ennek a témának, mert Zemplén Győző már 1905-ben
leírta és könyv alakban is megjelentette a
rádium meglepő sajátosságait. Zemplén
Fotók: Atomenergetikai Múzeum

Győző (1879–1916) a Budapesti Tudományegyetem matematika–fizika szakán
szerzett diplomát. Mint kimagasló képességű tanítványt, Eötvös Loránd a kísérleti
fizikai tanszékre hívta meg előbb gyakornoknak, majd tanársegédnek. 1910-ben az
MTA levelező tagja lett, ő fordította magyarra Marie Curie könyvét a radioaktivitásról. (Magyar Tudóslexikon, 1997,
887.o.).
Soddy könyve abban különbözik Zemplénétől, hogy a glasgow-i egyetemen tartott
népszerű kísérletekkel támogatott előadásainak anyagát öleli fel. A könyv előzményeiről így vall Soddy: Azt a fölfogásunkat, hogy a rádium folyamatosan és önként
széteső elem, Rutherford és én tettük közzé
1902-ben és 1903-ban a Philosophical Magazinban, közös cikksorozatban.
A téma iránt érdeklődők A rádium című
könyvbe is belelapozhatnak az Atomenergetikai Múzeum könyvtárában.
Beregnyei Miklós

Mozaik

Paksi Hírnök, 2018. május 11. n 13

Hétköznapi hit: Zuschlag János
– Nagyon nagy öröm számomra, hogy a
gyülekezet megtisztelt a bizalmával. Mindig szerettem volna a közösségünk aktív
tagja lenni, amit szüleim, nagyszüleim elhivatottságának is köszönhetek. Anyai nagyapám Pakson, apai nagyanyám pedig Kölesden volt felügyelő hosszú évekig. Ahogy
emlékszem, ez idő alatt mindent megtettek a gyülekezetükért, annak épüléséért –
mondja Zuschlag János, a Paksi Evangélikus
Egyházközség újonnan megválasztott felügyelője. Azt is elmondta, hogy harminckét
éves volt, amikor presbiternek választották,
azóta próbál minél nagyobb részt vállalni a
közösség életében. – Az egyik legfontosabb
eredménynek a gyülekezet weblapjának elindítását tartom, amivel sikerült megmutatni közösségünk új arcát. A célom nem változott: igyekszem a rám bízott feladatokat
elvégezni, a napi problémákat a civil életben szerzett tapasztalataimat is felhasználva megoldani, együttműködve Nepp Éva
lelkésznővel. Szeretném, ha a presbitérium
tagjaival közös gondolkodás, jó együttműködés alakulna ki. Jó lenne, ha mindenki kibontakozhatna a saját szakterületén – emelte ki Zuschlag János, hozzátéve, örülne, ha
nemcsak a presbiterek vállalnának részt az
egyházi életben, hanem sikerülne minden
olyan gyülekezeti tagot megszólítani a közös cselekvésre, aki szakértelmével segíteni tudná a közösség épülését. A felügyelő
azt is elmondta, hogy az épületeik jelenleg

Fotó: Babai István

jó állapotban vannak, de feladatuk, hogy ez
így is maradjon, illetve megtervezzék hoszszú távú hasznosításukat. – Manapság fontos megkeresni minden olyan kommunikációs csatornát, amelyen keresztül megismerhetnek bennünket. Ki kell lépnünk a
történelmi egyház megszokott kereteiből, és
meg kell mutatnunk az értékeinket. A modern technológia minden segítséget megad

ehhez – fejtegette Zuschlag János. Kiemelte,
jó érzés egy olyan gyülekezet tagjának, egyben világi vezetőjének lenni, ahol nagy tiszteletben álló, valódi értékeket képviselő emberek tevékenykedtek előtte. – Jó alapokra
építkezhetek. A lehetőségekkel élve tovább
kell vinnünk gyülekezetünk jó hírnevét és
ismertségét – húzta alá.
Weller P. Hanna

Minőségi tartós élet
Ez alkalommal is a várandósság alatt előforduló kellemetlenségekkel és azok természetes kezelési módjaival foglalkozunk.
Sok kismama panaszkodik székrekedésre.
Ennek oka lehet hormonális, aminek következtében a belek motilitása csökken, illetve, hogy a növekvő méh miatt megváltozik a bélrendszer helyzete. A székrekedés
hátterében állhat még az is, hogy a pocak
súlya előrehúzza a gerincet, ezáltal pedig
megváltozik a bélrendszer vegetatív beidegzése, de a székrekedést magnéziumhiány is okozhatja. Utóbbiról lehet szó, ha a
kismama lábikragörcsre, fáradékonyságra
panaszkodik, illetve a csokoládét kívánja.
Mindezek mellett lelki okok is állhatnak a
székrekedés mögött, így erre is érdemes figyelmet fordítani: mit nem tud a kismama
„elengedni”, mennyire fél a szüléstől vagy
az anyaságtól, még akkor is, ha nem az első

babáját várja. Ami a táplálkozást illeti, székrekedés esetén érdemes rostdús ételeket fogyasztani, azaz zöldségeket, gyümölcsöket,
valamint megfelelő mennyiségű folyadékot
inni, és a terhességnek megfelelő mozgást
végezni. Alma, uborka, spenót és rukkola
minden nap legyen a tányéron, lehetőleg
nyers állapotban, hogy a bennük lévő enzimek ne károsodjanak. Finom és székrekedés esetén hasznos a következő desszert.
Alaposan daráljanak össze öt cukrozatlan
datolyát, két evőkanál szilvalekvárt, egy reszelt almát, és annyi apró szemű zabpelyhet, amennyit felvesz a massza. Aki szereti,
tehet bele karobport, mézet, kókuszreszeléket, esetleg diót is. Formázzanak a masszából kis golyókat, és tegyék be a hűtőszekrénybe megdermedni. Ezt a mennyiséget
2-3 napra osszák el. A várandósság ideje
alatt kerülni kell a hashajtó készítményeket,

teákat. Mértékkel fogyasztható a szilvalekvár, szilvalé. Ha idegesség áll a háttérben,
akkor érdemes egy-egy csésze citromfűteát
elkortyolgatni napközben. Az aromaterápiás szerek közül a mandarin-illóolaj nyújthat segítséget, amelyből két-három cseppet
kell egy evőkanál olívaolajban elkeverni, és
finoman bemasszírozni a has bőrébe. Fontos kiemelni, hogy kizárólag 100%-os tisztaságú illóolajokat használjanak, ebben az
esetben pedig – mivel a héjból nyerik az illóanyagot – válasszák a vegyszermentes bio
változatot. Ki lehet próbálni a talpreflexológiás terápiát is, ám mindenképpen olyan
szakemberhez forduljanak, aki foglalkozott
már kismamákkal. A székrekedés „mellékhatása” az aranyér, aminek kezelésére számos terméket kínálnak, ezek közül a körömvirágkrémet ajánlom.
Nagyné Szalai Melinda
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Kincses Tolna megye – Paksi Járás,
a szűkebb pátria
„Magyar vagyok. Büszkén tekintek át / A
multnak tengerén, ahol szemem / Egekbe
nyúló kősziklákat lát, / Nagy tetteidet, bajnok nemzetem. / Európa színpadán mi is
játszottunk, / S mienk nem volt a legkisebb
szerep; / Ugy rettegé a föld kirántott kardunk, / Mint a villámot éjjel a gyerek.”
Petőfi Sándor gondolatai ezek. Talán a márciusi emlékezet hozza-viszi ezeket a sorokat
a köztudatba: a forradalom hangjai feltűzve
egy faliújságra, felfűzve egy emlékező ünnepi monológba.
„A vidéki, aki a hazáról kezd beszélni, az
előbb-utóbb a szülőföldre, a »szűkebb pátriára« lyukad ki: egy falura és legeslegvégül egy
udvarra, onnan a konyhán át egy kétablakos
szobára, amelyben anyja nyelvét megtanulta. Vagyis öntudatlanul újraéli visszafelé egy
szó történetét, ízleli az ősi pillanatot, amidőn
a ház és haza egy dolgot jelentett. A hazám
a házam tája, amely pillantásommal, ahogy
növekszem, egyre bővül, széles gyűrűkben
egyre távolabbi területekre terjed, mint a
hullám a vízbe dobott kavics körül; világokat hódíthat, elérheti a csillagokat – amikor
a régi ház már örökre elmerült.”
Ezeket a sorokat Illyés Gyula írta. Csupán
egyetlen helyen látom néha: táblára írva,
gyöngybetűkkel.
„A szülőföldjével éppen olyan bensőséges viszonyban van az ember, mint az anyjával és
a szerelmével. Akár tud róla, akár nem. S mivel a lélek legrejtettebb tájait érinti, s ráadásul mélységesen magánjellegű is, nagyon nehéz róla beszélni.”
Lázár Ervin beszél. Ő üzen. Őt látni a régi
fényképen, ahogy áll, nézi a házat, ahol anyja nyelvét megtanulta.
Kerékpárra ülök, sokadszor, és elindulok
a Paksi Járásba: elvirágzott repceföldek, a
földespusztai emelkedő, a hencsei völgy…
kis pihenő. Tökéletes magány. Nem szomorú, nem kedvetlen, hanem valódi, értelmes magány, amiért érdemes útra kelni. A nagydorogi temető is inkább az életről
üzen: a nap süt, az akác és a bodza virágzik. A táj minden évszakban megkap, magával ragad. Már tudom, hol árulnak dinnyét
nyáron, hol ráz a legkevésbé a vasúti átjáró,
és hogy az azt követő kanyar után újra szabad vagyok. Aztán a Sió-híd, Sárszentlőrinc,
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Uzd. Az uzdi híd a felszedett padlóival – a
legkedvesebb pihenőhelyem. Megyek és nézem a portákat: csupa eklektikus megoldás,
abból gazdálkodnak, ami megadatik. Nehezen jutok a hídig. Először puttonyos fagylaltos autót kerülök, aztán birkacsorda állja
utamat. Az utcán idős asszony ül kendőben,
otthonkában: fagyit eszik, a lába nem ér le
az utcai padról.
A házak udvarán kerti aszparágusz, erősen
kapaszkodik. Május 5-e van, szombat délután – Lázár Ervin születésnapja. Ülök a híd
mellett, és képzeletben bejárom a közeli helyeket.
A Petőfi emlékházat Sárszentlőrincen, ahol
1832-33-ban lakott Petőfi Sándor. „A kisdiák az épületnek a gyönyörű, a széles, a főutcára eső rövidebb szárában padlós, tágas háromablakos szobában lakik harmadmagával,
csupa úrfiúval” – írja Illyés Gyula Petőfi életrajzában. Gondolatban innen indulok tovább
Pálfára, Felsőrácegres-pusztára. Az iskolához
érek, oda, ahova Illyés Gyula járt. Az épületet
még a XIX. században építtette gróf Apponyi
Sándor a cselédlakásokban élők gyermekeinek taníttatására. Ez itt a Puszták népe című
Illyés szociográfiai tanulmány helyszíne.

Lázár Ervin csatlakozik a csapathoz. Már
együtt tekerünk visszafelé. Hajnalka bontja leveleit az uzdi udvarokban, a házak
előtti úton mobiltelefonon zenét hallgató fiatalok köszönnek riadtan. Felveszem
a láthatósági kabátomat, bár nem félek a
sötéttől. A többieket féltem. Meg a csapatot. Rácegresit meg Pácegresit, meg az
alsórácegresi sugárutat a hét házzal, közöttük az intéző házával, ahol Lázár Ervin
nevelkedett. A szabadságot féltem a tolnai
tájban. A hazát, a szülőföldet, a szűkebb
pátriát. Azokat féltem, akik nem tudnak
arról, mi is van itt tőlünk néhány kilométernyi távolságban. A helyeket sem ismerik, a szavakat sem. A kapaszkodókat, az
emelkedőket.
Uzdról kiérve előbb Borjád felé indulok,
és csak azután hazafelé. Érzékelem az alkonyatot, szavakat üt belém a táj, és képeket: őszi domboldalt a szedresi tarkasáfrányosban, a tengelici kiskastélyokat.
A medinai malmot. A grábóci Kálváriadombot. Kisszékelyt… Tekerek hazafelé a
meleg estében. Kivételes pillanata a múló
időnek. Visszajárok.
Tell Edit
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Könyvjelző – A Paksi Pákolitz István Városi
Könyvtár szolgáltatásai
A városi könyvtár idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Ennek apropóján indul ez
az új sorozat, amelyben az intézmény szolgáltatásait, programjait, gyűjteményét mutatjuk be.
Mire gondoljunk ma, ha azt a
szót halljuk: könyvtár? Könyvek, újságok, DVD-k, CD-k, diafilmek, író-olvasó találkozók, előadások, helytörténet, szórakozás,
számítógép, internet, elektronikus
ügyintézés, képzés… Azt valljuk,
hogy a számítógép, az internet
megjelenése nem veszélyt, hanem lehetőséget jelent a könyvtárhasználók, illetve a könyvtárosok számára. A könyvtárosok
segítenek tájékozódni az interneten megtalálható információk
között is. A hiteles és naprakész
információszolgáltatás mellett célunk az is, hogy olyan környezetet
teremtsünk, ahol a város lakói szívesen töltik a szabadidejüket.
A Paksi Pákolitz István Városi
Könyvtár három intézményegységből áll. Villany utcai főépületében található a felnőttkönyvtár,
ahova 14 éves kortól lehet beiratkozni. Az emeleten van a
kölcsönzőtér, ahol sok ezer kötet
közül válogathatnak az olvasók.
A „Zug” a fiatal olvasókra vár,
akik itt böngészhetnek a nekik
szóló irodalomból. A kézikönyv-

www.mva.hu
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tárban lehetőség van kutatásra, tanulásra. Hat számítógépet
vehetnek igénybe a könyvtárlátogatók, amelyeken ingyenesen érhetők el a Hungaricana
és az Arcanum Digitális Tudástár adatbázisok. A földszinten
kialakított térben van a folyóirat-olvasó. A könyvtárba több
mint 100 folyóirat jár: napilapok, hetilapok, magazinok férfiaknak és nőknek, nyelvtanulást segítő lapok, hobbi újságok stb. Kevéssé ismert, hogy
ezek – az aktuális számot kivéve
– kölcsönözhetők is. A médiatárból hangoskönyveket, DVDket, CD-ket lehet kölcsönözni.
A helytörténeti gyűjtemény is a
földszinten kapott helyet, ennek
gyarapítására várjuk a felajánlá-

Mikrohitel Program

www.mikro-hitel.hu

ORSZÁGOS MIKROHITEL PROGRAM
Hitelösszeg:
max.

Futamidő:
max.

Fix ügyleti
kamat:

2 10 10 3 9
x

millió Forint

év

,

százalék

Hitelcél: beruházás- és/vagy forgóeszköz-ﬁnanszírozás
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány | +36 74/312-333, email: info@tmva.hu

sokat, nevezetesen szakdolgozatokat, kéziratokat, helytörténeti témájú könyveket, fotókat. Itt
vehetők igénybe az irodai szolgáltatások: nyomtatás, fénymásolás, szkennelés, laminálás, spirálozás, faxolás, szöveg gépelése. Könyvtárunk Digitális Jólét
Pontként működik. Segítünk a
hozzánk fordulóknak az Otthon melege pályázatok és Erzsébet program pályázatok benyújtásában. Segítséget adunk
önéletrajz, illetve motivációs levél készítéséhez. Számítógép- és
internethasználati képzést tartunk. Rendszeres programjaink: író-olvasó találkozók, ismeretterjesztő előadások, irodalmi
estek. A Kincskereső Gyermekkönyvtár (Dózsa György út 20.)

már kisgyermekkortól igyekszik támogatni a családokat –
majd az oktatási intézményeket – a gyermekek olvasóvá nevelésében. Baba-mama klubbal,
játékos-énekes foglalkozásokkal várjuk a legkisebbeket. Óvodai foglalkozásokat szervezünk,
ezek sorában könyvtárbemutatókat, mesefeldolgozásokat, papírszínházi előadásokat. Az általános iskolásoknak szervezett
könyvtári órák témája a könyvés a könyvtárhasználat. Ennek
a korosztálynak mesefoglalkozásokat és papírszínházakat tartunk, mellettük jeles napokhoz, kötelező olvasmányokhoz
kapcsolódó, és az internet veszélyeit bemutató foglalkozásokat, továbbá Regélő népmesemondó-versenyt. Harmadik intézményegységünk a Kínálgató
Iskolai és Gyermekkönyvtár,
amely a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola épületében működik. Mivel iskolai és közművelődési könyvtárként is funkcionál,
a szolgáltatásait bárki igénybe
veheti, ám nyitvatartási ideje az
iskolához igazodik, ezért tanítási szünetekben zárva van. Iskolai és gyermekkönyvtárunk az
iskola diákjainak szervez programokat, író-olvasó találkozókat, papírszínházi előadásokat,
könyvtári órákat.
Pumerscheinné Bedekovity Zóra
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Hagyomány és táncszínház
a Tűzvirág premier előadásán
Ülünk a nézőtéren, néma csendben, torkunkban dobogó szívvel. Várjuk, hogy felgördüljön a
függöny és megtörténjen a csoda. Anyák és apák egymás kezét szorongatják, nagyszülők
párás szemüvegüket törölgetik, barátok csillogó szemmel
ujjonganak. A hosszú próbafolyamatba a szülők sem pillanthattak bele, itt a premieren látják először gyermekük táncát.
Izgatottan keresik őt a többiek között, hogy aztán perceken keresztül szegeződjék tekintetük szemük fényére, és
próbálják elhinni, hogy az a tünemény a színpadon valóban
az övék. Sorra lépnek elénk:
a „négyeskék”, köztük pici ötévesek, akik sosem láttak enynyi fényt és csillogást. Majd a
hármas és kettes csoport, a kiskamaszok, az utánpótlás. Ez a
ranglétra. Senki nem kezdi az
egyes, felnőtt csoportban, viszont odavágyik, hiszen ők a
legjobbak, ők vannak a középpontban, ők kapják a legnagyobb tapsot – és ők dolgoznak
a legtöbbet. Hónapokig próbálnak, nincs hétvége, nincs buli.
Teszik ezt akkor is, ha a premier utáni héten az érettségi várja
őket. Hosszú az idő, míg a pici
hatévesből a felnőtt-tánckar tagja lesz. Kivasalódik többszáz alsószoknya, elfogy néhány fla-

Fotók: Molnár Gyula

kon hajlakk, elkopik sok pár
csizma és karaktercipő. Elkopik néha a kedv és a lendület is.
Mert nem elég a gyerekek lelkesedése: ha a család nem áll teljes támogatásával a táncos mögött, nem lesz hosszú a tűzvirágos karrier. A főpróbák két
hónapos időszakában és a fellépések idején nincs kirándulás,
nincs nyaralás, nincsenek külön programok. Van helyettük
lemondás, alázat, csendes vagy
kevésbé csendes beletörődés –
vagy szögre akasztott jelmez.

A Tűzvirágban csak a megszállottak maradnak. Ha kell, injekcióval csillapított fájdalommal,
betegen állnak színpadra, mert
a fellépés idejére elmúlik minden, csak a szenvedély marad.
Az, hogy mi lesz a taps után,
nem lényeges. Mert amatőrként
is profik. A felnőtt csoportban a
„csikócsapat” tizennégy évesen
is tudja a rendet, érti a fegyelmet. Már előre sorbakészítik a
számtalan jelmezt, és ha kell,
két öltözetet is magukra vesznek, hogy gyorsabb legyen a

ruhacsere két műsorszám között, mert a közönség nem várhat. A műsor nem állhat meg.
Egyszerre járnak a lábak, pörögnek a szoknyák, repülnek a
szalagok. Hogy bírjátok? – kérdezzük két felvonás között, verejtékes arcukat látva. Szeretjük! – válaszolják, és úgy tűnik
nem is értik, miért kérdezzük
ezt. Az előadásoknak vége, legördült a függöny. Ám ez a száz
táncos jövőre újra elhozza nekünk a Tűzvirág-varázst.
Sólya Emma

Premier előadása mindkét estéjén telt ház előtt lépett színpadra a Tűzvirág Táncegyüttes. Az est első felében Ezközös címmel
magyar néptánc-összeállítást adtak elő, a második felvonásban
pedig táncszínházi produkciót, ami Nagy Sándor hódításairól
szólt, Alexandrosz legendák címmel. Alexandroszt Ujvári Dávid, Dareioszt Bozár László alakította, szólót táncolt még Szabó
Alexandra, Borsodi Eszter és Kadir Sonuk. A rendező, koreográfus Mádi Magdolna művészeti vezető volt, akinek munkáját Ujvári Dávid, Ónodi Béla, a Magyar Táncművészeti Egyetem néptánc tanszékének adjunktusa, Vári Bertalan, a Varidance művészeti vezetője és koreográfusa, valamint Kadir Sonuk, a HET
Amszterdam Nemzetközi Táncszínház vezető koreográfusa segítette.
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Pakson horgonyzott a Lajta múzeumhajó
Dupla csövű ágyú vette célba a
paksi Duna-partot. Lövésének
ereje alaposan átformálhatná a
partszakaszt. Szerencsére nincsen háború, és attól sem kell félnünk, hogy eldördül a harcokban
használt egykori fegyver, amely
az utolsó dunai gőzmeghajtású
hadihajó része. A Lajta néhány
napig állomásozott Paksnál. A
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
döntött úgy, hogy bejárja a múzeumhajó a Duna magyarországi
szakaszát. A programnak apropója is van: a Magyar Honvédség
170 évvel ezelőtt alakult meg, illetve a „Nagy Háború” befejezése
100 éve volt. A hajót eddig csak
Budapesten lehetett megtekinteni, tavasztól őszig mindig a Parlament előtt horgonyzott. A program részeként viszont a Duna
menti városok lakosai is betekinthetnek a „kulisszák” mögé.
A folyó felső szakaszán hat, az alsón pedig öt állomást jelöltek ki a
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kalocsai látogatóközpont
(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:
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Ebédszünet: 12–13 óráig
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szervezők. Eddig hatalmas az érdeklődés, sokkal nagyobb, mint
amire az elején számítani lehetett. Ravasz István, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum alezredese szerint előfordult, hogy
a diákokat „le sem lehet robbantani” a fedélzetről. A hadihajón több különleges helyiség
van. A kapitány korhűen berenKérjük adója 1%-val támogassa az „Együtt
a parlagfű ellen” Alapítványt, amennyiben
fontosnak tartja a következő programokat:
- a környezettudatos nevelés általános iskolai
tanulók részére,
- Lakossági-, Munkahelyi Virágosítás Program megszervezése, lebonyolítása, jutalmazása,
- virágpalánták osztása óvodák és iskolák,
idősek otthona részére, szebb környezet kialakításáért,
- egészségmegőrzés és betegségmegelőzés,
- Asztma- Allergia Klub működtetése,
gyógyüdülések és gyermektáborok szervezése,
- úszásprogram gyerekeknek.
Támogatásukat előre is köszönik az alapítvány kuratóriuma és munkatársai.
Adószámunk:18852730-1-17

PRÉMI
UM AUTÓÁPOLÁS

Autóápolás mesterfokon – összhangban a természettel
PAKSON, az Arany János 9. szám alatt
Időpont kérés: http://paks.greenlineclean.hu/hu
Telefon: +36-20-447-4729,
e-mail: palanca.paks@freemail.hu

dezett hálótermén kívül sokan
rácsodálkoznak a konyhára is,
ahol most is csak egy ember fér
el, pont úgy, ahogyan régen. Az
itt dolgozó szakács évtizedekkel
ezelőtt 61 fős legénységre főzött.
A reggeli például kávé, kenyér és
sajt, az ebéd pedig leves és főzelék
volt „huszonöt deka” marhahússal. A látogatók másik kedvence

Ingatlanvagyon értékelés, ingatlanközvetítés. Lakások, családi
házak, mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi
ingatlanok értékelése, naprakész ingatlan
árakkal.
Pakson, a Virág és a Laktanya utca
sarkán 5 lakásos, földszinti társasházban garázzsal, kis kerttel, 114
m2 alapterületű, önálló bejáratú
lakás eladó. Fűtés: vegyes tüzelésű
kazánnal, központi fűtés.
Irányár: 21, 3 M Ft

Paks Kurcsatov úton, hőszigetelt,
2 szobás, minőségi bútorokkal berendezett lakás hosszabb időre kiadó. Ár: 90 000 Ft/hó.
Pakson, az óváros központjában, az Erzsébet Nagy Szállodával szemben, a Duna és a 6 sz. főút
mellett 395 m2 telekterülettel, tetőtér-beépítéses,128 m2-es, 3 és
félszobás, teraszos Dunára néző

a lövegtorony, ahol két hatalmas
ágyút lehet alaposan szemügyre venni. Ezekből két kilogramm
puskapor segítségével tizenöt centiméteres gránátokat lőttek ki régen. A matrózoknak nem volt
könnyű dolguk, amikor javában
folyt a harc, egy perc alatt háromszor kellett újratölteniük az óriási fegyvert. A Lajtát 1871. május
17-én bocsátották vízre, és 1876.
december 8-án esett át a tűzkeresztségen, amikor testvérhajójával (Maros) együtt tűzpárbajt
vívtak az akkor még török kézben lévő belgrádi erőddel. A hajó
több alkalommal került bevetésre az első világháború időszakában. 1918-ban – 46 év hadi szolgálat után – azonban leszerelték,
és az 1920-as évektől 1994-ig a
folyamikavics-kotrásban elevátorhajóként látták hasznát, olvasható a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum honlapján.
Lovász Krisztián
összkomfortos családi ház gáz
központi fűtéssel eladó.
Ár: 38 M Ft
Pakson, a Kossuth Lajos utcában
földszinti, másfél szobás, galériás,
gázfűtéses lakás eladó garázzsal,
kerttel.
Ár :17,8 M Ft
Pakson, a Gesztenyés út elején,
első emeleti, 2 szobás, 52 m2-es,
hőszigetelt, erkélyes lakás eladó.
Ár: 17,8 M Ft.
Pakson, az Újtemplom utcában 3
szobás konyha + étkezős, gázfűtéses családi ház eladó garázzsal.
Ár: 34 M Ft
Dunakömlődön, a Hegy utcában
3 szoba összkomfortos gázfűtéses
családi ház eladó.
Ár:19,8 M Ft
Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos ingatlanvagyon értékelő és közvetítő
Tel: 06-70/310-8374
E-mail: fonyolajos@t-online.hu
Kérés esetén fotókat küldök.
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Sűrű a versenynaptár a tekézőknél
Fotó: Szaffenauer Ferenc

Az ASE szabadidő-szakosztályát bemutató
sorozatunkban a teke szakcsoport következik, amely 1990 óta működik, 40-50 fős taglétszámmal. A szakcsoportot 2014 óta Fenes
László vezeti.
– Nem egyszerű bekerülni a tekézők közé. Kik
alkotják a tagságot?
– Nálunk mindenki amatőr, a tagságot jellemzően 40 év felettiek alkotják. A városi
bajnokságban mintegy 120-130-an vesznek
részt, a két osztályba sorolt 12-12 csapat tagjai közé szinte csak „kihalásos” alapon lehet
bekerülni. Ezen belül van egy 15-20 fős kemény mag, ők komolyan foglalkoznak ezzel
a sportággal. Négyen-öten bíráskodunk is,
szervezzük a versenyeket. Egyik tagunk, Né-

meth Sándor bírói vizsgával rendelkezik, ő
tanított be bennünket.
– Mióta űzi ezt a sportot?
– Lassan húsz éve tekézek. Amikor elkezdtem, rögtön volt sikerélményem, ezért itt ragadtam. Mivel azonban sokszor bosszantott,
hogy a fennmaradó bábukat nem tudtam levenni, sokat gyakoroltam, a tapasztaltabbak
elkezdtek tanítani, és szakirodalmat olvastam. Eleinte hobbi volt, de most már évek óta
én vezetem a szakcsoportot.
– Mennyit gyakorolnak, mikor használják a
tekézőt?
– A városi bajnokságot hétfői és keddi napokon rendezzük, a hét többi napján nem mi
használjuk a tekézőt. Ezen kívül évente tíz alkalommal szombaton is kikérhetjük a pályákat, akkor rendezünk különböző versenyeket. Meghívjuk az iskolákat, így a fiatalok is
megismerhetik a tekézést.
– Milyen versenyeket rendeznek?
– Eléggé sűrű a versenynaptár, a leghoszszabb az őszi-tavaszi rendszerben lebonyolított városi bajnokság. Egy-egy csapat háromfős, a másodosztályban 40-et, az első
osztályban 60-at gurítanak fejenként a versenyzők a bajnoki összecsapásban. Májusban rendezzük az Atomkupát, ahol a 24 csapatból az első 16 indul. Június elején maratoni versenyt tartunk, valamint Mikulás,
húsvéti és pünkösd kupát, aztán ősszel, a
bajnokság végén, az erősorrend alapján
egyéni versenyt a 12 legjobban gurító versenyzőnek. Októberben Tatára megyünk a
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Villamosiparági Dolgozók Versenyére, ott
vagyunk a Honvéd Kupán, valamint Nyíregyházán, Egerben, Dombóváron és Szekszárdon is versenyzünk.
– Tekintélyes a lista. Megoldott a finanszírozás?
– Van költségvetésünk, és a klubtól kérhetünk mikrobuszt, de ha kell, saját autóval megyünk, és saját zsebből is beszállunk a költségekbe. Nagyon jó a kollektíva, számíthatunk
egymásra.
– Milyen felszerelés kell a tekézéshez, és kinek
ajánlható?
– Kell egy kényelmes mez, bő rövidnadrág és
olyan cipő, ami jól tapad, mert ha kitámasztásnál megcsúszik a játékos, jön az izomszakadás. Eléggé egyoldalú a test terhelése, ezért
mondják, hogy aki tekézik, az valami más kiegészítő sportot is űzzön, mert különben „féloldalas” lesz. Aki nem tekézik, és úgy gurít
pár órát, az borzalmas izomlázat kap. Amúgy
10 éves kor fölött – a golyó súlya 2,7 kg – már
bárki nyugodtan űzheti, egészen addig, amíg
le tud hajolni.
– Nagyobb verseny rendezésére a két pálya kevés. Van remény a bővítésre?
– Régebben már volt felmérés a bővítés miatt, tervek is, de nem valósult meg. Az állandó igénybevétel miatt az 1988-ban épült tekéző két pályáját 2006-ban, a játékosteret 2015ben felújították. Jó lenne négy sáv, mert akkor
komolyabb versenyeket is rendezhetnénk, és
többen is űzhetnék ezt a sportot.
Kovács József

Továbbra is harcban a rájátszásért
A Pécs elleni hazai vereség után
Zalaegerszegre látogatott az ASE
NB I-es férfi kosárlabdacsapata. Eilingsfeldék három negyeden keresztül tartották a lépést a
házigazdákkal, de az utolsó felvonásban a ZTE nyerte a dobópárbajt. Zalakerámia ZTE KK –
Atomerőmű SE 106-90 (26-27,
28-28, 25-18, 27-17). A követ-

kező ellenfél a Kaposvári KK
volt. Végig nagyon motiváltan
játszottak a piros-kékek, és magabiztosan nyertek. Apró szépséghiba, hogy az utolsó negyedben tízen belülre tudott
kerülni a KKK, ami az ASE előző kaposvári 11 pontos vereségét tekintve a végelszámolásnál
a paksi csapat nyolc közé jutá-

sába kerülhet. Atomerőmű SEKaposvári KK 82-73 (25-16,
21-20, 20-13, 16-24).
A Szeged ellen nem volt ilyen
probléma, a Tisza-partiak ellen rajt-cél győzelmet arattak
Barniesék, csak a különbség
volt kérdéses. Naturtex-SZTESzedeák – Atomerőmű SE 8296 (16-22, 15-28, 27-22, 24-24).

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

A középszakaszban visszalévő
Pécs és a Zalaegerszeg elleni
meccsek eredményeinek – az
ellenfelek egymás elleni összecsapásai is számítanak – függvényében továbbra is megvan
az esély, hogy bejusson az ASE
a legjobb nyolc csapatot érintő
rájátszásba.
-joko-

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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Harmadik helyen
áll a Paksi FC

Elrajtolt a kajak-kenu
versenyszezon

Fotó: Molnár Gyula

Elkezdődött a kajak-kenu versenyszezon, írják az ASE honlapján. A hagyományos évadnyitó
maratonversenyt ez alkalommal
a fadd-dombori versenypályán
tartották, mert a szokatlanul meleg időjárás miatt felszaporodott
a hínár a megszokott helyen, a
Tolnai-holtágban, és így nem
volt alkalmas versenyhelyszínnek. Az Atomerőmű SE fiataljai jól szerepeltek az ismerős vízen, sok jó helyezés mellett hat
arany, hat ezüst és hat bronzérmet szereztek. Az ASE verseny-

Az áprilisi Debrecen és Haladás
elleni vereségeket követően a legutóbbi három játéknapon komoly
skalpokat gyűjtött a Paksi FC labdarúgócsapata az OTP Bank Ligában. Csertői Aurél együttese a Ferencváros elleni idegenbeli döntetlennel már ismét a kiváló
csapategységről tett tanúbizonyságot. A másik bajnokaspiráns Videoton FC legyőzése és az ezt követő Vasas két vállra fektetése azt
jelenti, hogy a PFC ismét a dobogó legalsó fokára lépett. – Idegenben győzelmet szerezni mindig
jó dolog, de a ma mutatott játékkal nem lehetek igazán elégedett.
Most ismét felkerültünk a dobogóra, de vannak még meccseink,
ezért korai lenne örülni – összegzett a tréner a Vasas elleni mérkőzés lefújását követően. A 42 szerzett pont mindenképpen megsüvegelendő, a mezőny azonban
rendkívül szoros, de az utóbbi
időszak teljesítménye alapján talán ismét bizakodhatnak a zöldfehér drukkerek a 2011-es év-

hez hasonló nemzetközi kupaszereplésben. – Éreztem, hogy a
téli felkészülés alapján a csapat
jó tavasz elé nézhet, ami bebizonyosodott. Jól sikerültek az erősítéseink is, nincsenek sérültek,
minden játékos kiegyensúlyozott
teljesítményt nyújt. Az idei bajnokság hátralévő négy mérkőzése sorsdöntő lesz, de az elsődlegesen meghatározott tervünket
már sikerült teljesítenünk, a gárda jövőre is a legmagasabb osztályban szerepelhet – értékelt Haraszti Zsolt ügyvezető. A Paksi FC
legközelebb május 12-én 17 órakor a Budapest Honvéd egyletét
fogadja, majd egy héttel később
Diósgyőrben vendégszerepel. A
2017/2018-as szezon végelszámolásánál az OTP Bank Liga bronzérmese indulhat az Európa Liga
selejtezőjében, de ha az Újpest
FC megnyeri a Magyar Kupát és
a bajnokság harmadik helyén végez, akkor a negyedik pozíció is
nemzetközi indulást érhet a paksiak számára.
Faller Gábor

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

zőinek az évadnyitó maratonon
elért eredményeit megtalálják
a kajakkenu.ase.hu honlapon,
ahol arról is olvashatnak, hogy
a megméretés után az ASE közel
negyven kajak-kenusa a szokásos tavaszi edzőtáborba vonult
Faddra, a Volent-öbölbe. Az egy
hét során délelőtti és délutáni
evezés, erősítés és természetesen
strandolás volt a program. Az ifjúsági és a felnőtt korosztály május közepén rangsoroló versenynyel kezdi az évadot.
-joko-

TERMELŐI
BIO HOMOKTÖVIS
TERMÉKEK
Paks, Szent István tér 7.
(A régi Bazársoron)
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Fotó: Babai István/archív

Megfejtésével egy ötezer forint
értékű utazási utalványt nyerhet a Ritália Travel felajánlásában.
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

Hova indít a Ritália Travel 2018 nyarán két alkalommal egynapos olaszországi fürdőjáratot? A megfejtéseket május 18-ig küldhetik el a
7030 Paks, Dózsa György út 51-53. címre, vagy
e-mail-ben a paksihirnok@gmail.com-ra.
A név mellé telefonszámot is kérünk.
Előző játékunk nyertese: Baranyai Károly.
Gratulálunk!

