
Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

XXI. ÉVF. 2. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2012. JANUÁR 20.

A táncra fordított idő többet hoz az emberek életébe, mint
amennyit visz: tiszteletet, bizalmat, viselkedéskultúrát, törő-
dést, egymásra figyelést – vallja Krausz Ádám.     Portrénk a 15. oldalon

NYUGDÍJASHITEL
Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni 

háztartási gépeit? Szeretne kirándulni, üdülni?
Vegye igénybe a nyugdíjashitelt 75 éves korig!

Felvehető összeg 100 ezertől akár 1 millió Ft-ig, futamidő max. 60 hónap.
100 ezer forintnál 2567 Ft, 500 ezer forintnál 12831 a havi törlesztőrészlet. 

Kamat 16%, kezelési költség 2%. THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében.

Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. 

A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

51 éve Ügyfeleink szolgálatában!
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PAKS KULTÚRÁJÁÉRT DÍJAS 
A SZAGGATÓ ZENEKAR

Írásunk az 5. oldalon
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Megjelenik kéthetente, 4400 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Főszerkesztő: Kövi Gergő

Szerkesztőség: Paks, Dózsa Gy. út 51–53. 
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153

Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következő megjelenés: 2012. február 3.

Paksi Hírnök

A közlekedők
türelmét kérik
Megkezdődött a gyógyászati
központ kivitelezése a Városi
Rendelőintézet melletti terü-
leten. Az építkezés a tervek
szerint az év végéig tart. A
beruházás a három hónapos
próbaüzemet követően 2013.
március végén zárul. 

Január elején megtörtént a
munkaterület átadása, így elin-
díthatta az építkezést a kivite-
lezésre közbeszerzési eljárás
során kiválasztott Strabag
MML Kft. A beruházás meg-
valósítását 15 hónapos határ-
idővel vállalta a cég. – A határ-
idő nem szűkös – tájékoztatott
dr. Hausznek József építésve-

zető – így a tervek szerint az év
végéig befejezzük az épület és
az épített rendszerek megvaló-
sítását. 2013-ban, a vállalt há-
rom hónapos próbaüzem után
átadjuk a beruházó Paksi Ipari
Park Kft. számára a gyó-
gyászati központot – tette hoz-
zá a kivitelező képviselője. A
beruházás ideje alatt zavartala-
nul üzemel majd a városi ren-
delőintézet és a tanuszoda is, a
területen forgalomkorlátozásra
sem kell számítani. A rendelő-
vel szerves egységet alkotó új
szárny megépítése miatti eset-
leges fennakadásokért kérik az
arra közlekedők figyelmét és
türelmét.                          -dal-

Döntés után

Formálódik a város ez évi ren-
dezvénynaptára. A tavaszi
évadnyitó május 19-én lesz a
Duna-parton, ahol a hagyomá-
nyokhoz hűen halászléfőző-ver-
senyre várják a baráti társaságo-
kat, majd a programok a Sárgö-
dör téren folytatódnak a Német
Nemzetiségi Nap keretén belül. 

Május 26-án városi gyerek-
nap, amelynek az elmúlt évhez
hasonlóan a művelődési köz-
pont ad otthont. 

Június 1-jén és 2-án az V.
Országos Sillerfesztivál zajlik
Pakson, és immár másodszor

rendeznek borászati konfe-
renciát. 

Az augusztus 19–20-i ren-
dezvénysorozat idén Civil
Nappal is kiegészül, amely a
településen működő civil
szervezetek együttünneplésé-
re ad lehetőséget.

Szeptember 14-15-én Kenyér-,
hal- és borünnep a Sárgödör té-
ren, szeptember 22-én pedig
Dunakömlődi Szüreti Nap. 

Ismét lesz adventi udvar a vá-
rosháza előtti téren: idén de-
cember 8. és 14. között várják
majd a látogatókat. 

Idén ide várják 
a paksi polgárokat

Megállapították a helyi autó-
busz-közlekedés viteldíjait a
2012-es esztendőre Pakson.
A döntést a képviselő-testület
rendkívüli ülésen hozta meg,
ahol a városatyák a költség-
vetés módosításáról és a bel-
víz-veszélyeztetettség csök-
kentésére benyújtott pályá-
zathoz szükséges önerő eme-
léséről is tárgyaltak.   

A helyi járatú menetjegy 10, a
tanuló és nyugdíjas havibérlet
65, az egyvonalas bérlet 165,
az összvonalas pedig 310 fo-
rinttal lesz drágább Pakson
február 1-jétől. Ezek bruttó
értékek, ami azt jelenti, hogy
az összeg kétszázalékos áfa-
növekedést is figyelembe vé-
ve négy százalék körüli eme-
lést tartalmaz. 

Az ülésen a költségvetést is
módosították. Mint ismeretes,
a hivatásos önkormányzati
tűzoltóság január 1-jétől álla-
mi irányítás alá került. A tűz-
oltóságnak 12 millió forint
bevétele volt szolgáltatásból
2011-ben, amelyet átemeltek
a város éves költségvetésébe.
A szárnyra kapott hírre, mi-
szerint eszközöket vihetnek el
a paksi tűzoltóságról, Hajdú

János polgármester elmondta:
egy korábban Budapesten tar-
tott tájékoztatón dr. Bakondi
György, az Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság
vezetője szóbeli ígéretet tett
arra, hogy az eszközállo-
mányból nem csoportosítanak
át más településre. 

A városatyák arról is döntöt-
tek, hogy a művelődési köz-
pont új neve Csengey Dénes
Kulturális Központ lesz. 

A Regionális Fejlesztési
Tanács „Helyi és térségi je-
lentőségű vízvédelmi rend-
szerek fejlesztése” címmel
kiírt pályázatával kapcsolat-
ban is döntés várt a képvise-
lőkre. A 400 millió forintos
támogatási kérelem benyúj-
tásáról decemberben már
döntöttek. Határozatát a ja-
nuári rendkívüli ülésen az
áfa-emelés miatt kellett mó-
dosítania a grémiumnak,
eszerint a pályázathoz pozi-
tív döntés esetén 44,4 millió
forint önrészt biztosít a vá-
ros. A tervezett beruházás-
ban többek között befejeződ-
hetne egy korábban megkez-
dett záportározó kivitelezése,
és új zsilip épülhetne.

Kohl Gyöngyi

Ezen a területen épül fel az év végére gyógyászati központ.
A két épületet függőfolyosó köti majd össze.
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Névadó ünnep is idén 
a magyar kultúra napja
Csengey Dénes Kulturális
Központ – ez lett a Gagarin
úti művelődési ház hivatalos
neve január 20-tól. A név-
adásról az intézmény kezde-
ményezésére a képviselő-tes-
tület döntött. A névadó ün-
nepséget a magyar kultúra
napja alkalmából szervezett
városi ünnepségen, lapzár-
tánk után tartották. 

Városi Művelődési Központ –
hivatalosan így hívták eddig az
intézményt. Hefner Erika, az in-
tézmény vezetője már tavaly
áprilisi kinevezésekor kezde-
ményezte, hogy kapjon nevet a
ház. – Intézményünk tevékeny-
sége már régen túlmutat a régi
értelemben vett művelődésen,
munkánkat, céljainkat sokkal
inkább jellemzi a kulturális ki-
fejezés – mondta el Hefner Eri-
ka, aki örömmel értesült a vá-
rosvezetés döntéséről, miszerint
új nevet kap a központ. 
– Egy olyan fiatal írót, politi-
kust választottunk névadónak,
aki letette a névjegyét mind az

irodalomban, mind pedig a köz-
életben – mondta el a testületi
ülést követően Hajdú János.
Városunk polgármestere hozzá-
tette: Csengey Dénes a politiká-
nak azt a nemzeti vonalát kép-
viselte, amit a mai politikusok-
nak is követniük kellene. – A
lokális gondolatoktól a nemzeti
gondolat felé kellene a politiká-
nak elmozdulnia és minden
esetben a kompromisszumkere-

sés felé, nem pedig az ellenállás
szítása mentén kellene ma is
politizálni – hangsúlyozta a vá-
rosvezető. Hajdú János szerint
ebből is példát mutatott
Csengey Dénes, aki a Magyar
Demokrata Fórum egyik alapí-
tója, majd országgyűlési képvi-
selője volt, és mindig a nemzeti
összefogást, a megértést képvi-
selte. A tragikusan fiatalon el-
hunyt író önéletrajzi írásaiból és

dalszövegeiből hallhattak rész-
leteket a magyar kultúra napja
alkalmából szervezett városi
ünnepség vendégei január 20-
án, a központ színháztermében.
A lapzártánk után tartott ren-
dezvényen, amely névadó ün-
nepség is volt egyben, átadták a
Paks Kultúrájáért díjat. Idei ki-
tüntetettként a Szaggató zene-
kart köszöntötték. 

Dallos Szilvia

Civil szerveztek, intézmények,
sportegyesületek aktív részvéte-
lével hosszú évek óta ápol jól
működő kapcsolatot testvérvá-
rosaival Paks. Reichertshofen,
Visk, Galánta és Kézdi-
vásárhely képviselőivel 2011-
ben negyvenhárom alkalommal
találkoztak paksi delegációk. A
legnagyobb létszámú utazások
idén is diákcseréken zajlottak. 
– Kiemelt célunk továbbra is a
települések ifjúsága közötti ta-
lálkozók támogatása, hiszen ez
az alapja annak, hogy a jövőben
is fennmaradjanak és tartalom-
mal teljenek meg a testvérvárosi
kapcsolatok – mondta el
Herczeg József tanácsnok. Ta-
valy a legtöbb találkozó
Kézdivásárhellyel szerveződött,

a város és a civil szervezetek
képviselői mellett paksi diákok
is utaztak az erdélyi településre
és a kézdivásárhelyi iskolások
idén is itt voltak a Ki mit tud?-
on, valamint a Regélő mese-
mondó versenyen.  Emlékezetes
lesz a 2012-es esztendő is a két
település kapcsolatának szem-
pontjából, hiszen március 14-én
felállítják Nyergestetőn a Feil
József fafaragó által készített
paksi kopjafát. 

Tovább mélyültek az intézmé-
nyek közötti, a sport- és gasztro-
nómiai kapcsolatok Galántával
is. A Galántai Vásárban a
dunakömlődi borbarátok mellett
városunk polgármestere is faka-
nalat ragadott, a Gastroblues
fesztiválon pedig három csapat-

tal képviseltette magát testvér-
városunk. A viskiekkel nyolc al-
kalommal találkoztak paksiak
2011-ben, szeptemberben váro-
si küldöttség utazott a kárpátal-
jai településre. A látogatást kö-
vetően a Visken épülő magyar
óvoda részére egymillió forintot
ajánlott fel városunk, a társadal-
mi összefogással megvalósuló
beruházáshoz paksi vállalkozók
és a Gastroblues fesztivál fő-
szervezője, Gárdai György is
hozzájárult. Döntés született ar-
ról is, hogy a paksi közvilágítás-
korszerűsítés alatt lecserélt lám-
paoszlopokat átadják a viski te-
lepülésvezetésnek. Az egyik
legrégebbi kapcsolatot Rei-
chertshofennel ápolja városunk.
Ősszel a II. Rákóczi Ferenc Ál-

talános Iskolából utazott diák-
csoport Németországba és paksi
hivatalos delegáció is járt Rei-
chertshofenben, hogy a lussoni-
umi elképzelések megvalósítá-
sát előkészítendő tanulmányoz-
zák a város közelében lévő tör-
ténelmi park működését. 

– Az idei esztendő nemzetközi
kapcsolatokat tartalmazó prog-
ramnaptárának összeállítása már
novemberben elkezdődött. Sok
igény érkezett, igyekszünk min-
denki számára támogatást bizto-
sítani egy-egy testvérvárossal
közös rendezvény megvalósítá-
sához – mondta el Herczeg Jó-
zsef. 2011-ben 14 millió forint
állt rendelkezésre erre a célra, az
idei keretről tavasszal határoz a
képviselő-testület.           -dallos- 

Tartalmas kapcsolat a testvérvárosokkal
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2011 első félévében hat alka-
lommal okoztak ittasan közle-
kedési balesetet, ezért dr. Kuti
István, Paks rendőrkapitánya az
év második hat hónapjára foko-
zott ellenőrzéssorozatot rendelt
el. A paksi kapitányság az autó-
pálya-rendőrséggel közösen fél
év alatt negyvenszer tartott el-
lenőrzést. A kétkerekű jármű-
vek vezetőit 314 alkalommal
szondáztatták, a végeredményt
tekintve nagyfokú előrelépés
mégsem történt. 

– Célkitűzéseink ellenére a
második félévben is öt olyan
személyi sérüléses baleset
történt a paksi kistérségben,
melyet ittas járművezető oko-
zott. Az előző időszak hat
esetéhez képest ez csak igen
minimális csökkenés, ezért

idén is folytatjuk az akciót –
fogalmazott Herman Gábor, a
Paksi Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Alosz-
tályának vezetője. Hozzátette,
mind az öt balesetet férfiak
okozták, két súlyos és két kön-
nyű sérült maga a jármű veze-
tője volt. Az ellenőrzéssorozat
célja a baleset-megelőzés volt,
ezért az italmérő egységekben
propagandakiadványokat he-
lyeztek ki az egyenruhások,
valamint fokozott jelenléttel
próbálták elérni törekvésüket.
Az ellenőrzések során három
főt előállítottak, két forgalmi
engedélyt vettek el az intéz-
kedők, valamint tíz szabály-
sértési feljelentést tettek a
rend őrei.

-faller-

Két keréken is csak józanul!

Célkeresztben a vandalizmus
Kerekasztal-beszélgetést kez-
deményezett a képviselő-testü-
let közbiztonsági, ifjúsági,
sport- és esélyegyenlőségi bi-
zottsága. A városvezetés és a
meghívott szakemberek a fia-
talok hétvégi szórakozásával
kapcsolatos közbiztonsági kér-
désekről tárgyaltak.

Paks nyugodt, biztonságos tele-
pülés, és a város vezetése to-
vábbra is mindent megtesz azért,
hogy ez így maradjon. Ez a tö-
rekvés vezérelte a közbiztonsági,
ifjúsági, sport- és esélyegyenlő-
ségi bizottságot, amikor úgy
döntött, kerekasztal-beszélgetést

kezdeményez a fiatalok hétvégi
szórakozásával kapcsolatos köz-
biztonsági kérdésekről, mondta
el Bordács József, a bizottság el-
nöke. A kibővített ülésen az ön-
kormányzat képviselői mellett a
rendőrség, a polgárőrség és a
szociális szféra szakemberei ta-
nácskoztak. A beszélgetésen a
paksi rendőrkapitányság vezető-
je tájékoztatta a megjelenteket a
tényekről, tapasztalatokról. E
szerint városunkban tavaly fiata-
lok hétvégi szórakozásához köt-
hető rongálás hat esetben történt,
jellemzően fakitörés, padok
megrongálása. Dr. Kuti István
rendőrkapitány azt is elmondta,

hogy Paks viszonylag kis város,
ismertek azok az időpontok és
helyszínek, ahol megerősített
rendőri jelenléttel hatékonyab-
ban meg lehetne előzni az ilyen
eseteket, de az ehhez szükséges
humánerő-, illetve anyagi forrás
nem áll rendelkezésükre. Ennek
ismeretében a városvezetés úgy
döntött: az idei esztendőtől támo-
gatást nyújt a rendőrkapitányság-
nak, amelyet az a fokozottabb
rendőri jelenlétre fordít. A rend-
őrség mellett a polgárőrség tagja-
ira is számít a város. A találko-
zón a közbiztonság helyzete mel-
lett a fiatalokat érintő egyéb kér-
désekről is szó esett. A szakem-

berek véleménye szerint a jelző-
rendszer jól működik Pakson, a
problémás gyerekekre figyelnek
a pedagógusok és a gyermekvé-
delmi szakszolgálat munkatársai.
Pozitívumként értékelték, hogy a
művelődési központban számos
programot indítottak el a fiata-
loknak, teret és lehetőséget bizto-
sítva a kulturált, tartalmas szóra-
kozáshoz. Örvendetes, hogy e
programokra egyre többen ellá-
togatnak. A jövőben a felek
rendszeressé kívánják tenni a ke-
rekasztal-beszélgetéseket, így
nyomon tudják követni az ered-
ményeket és egyeztetni a további
teendőket.                           -kgy-

Lapunk is több alkalommal beszámolt a szombat éjszakák során történt vandál rongálásokról.
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Mesterházy: az államcsőd felé rohanunk
Magyarország az államcsőd irányába ro-
han, jelentette ki Mesterházy Attila, a Ma-
gyar Szocialista Párt elnöke paksi sajtótá-
jékoztatóján. A vezető hozzátette, a jelen-
legi politikán azonnal módosítani kell. 
– Egyértelmű, hogy ez az ortodox, szabad-
ságharcos gazdaságpolitika elbukott. Mi-
nél gyorsabban, minél jobb feltételekkel
kell megállapodnia a kormánynak az IMF-
vel és az Európai Unióval. A forint törté-
nelmi mélyponton van, az euró árfolyam
320 forint felett jár, az országkockázati
felár 700 bázisponttal csúcsot döntött. A
tízéves lejáratú államkötvények hozama
2009-es szinten van, és akkor a válság kö-
zepénél voltunk. Tisztán látszik, hogy ez
az idióta gazdaságpolitika nem működik.
A miniszterelnöknek és a pénzügyminisz-
ternek változtatnia kell, mert úgy tűnik,
hogy két ember hülyeségének a fogságá-
ban senyved az ország – fogalmazott
Mesterházy Attila. 

Az MSZP elnöke a napi aktualitásokkal
kapcsolatban elmondta, a kormánynak
meg kell ígérnie, hogy nem nyúl a jegy-
banki tartalékokhoz és a betétesek meg-

takarításaihoz. A Paksi Atomerőmű
üzemidő-hosszabbítása és bővítése –
meglátása szerint – nem kérdéses, az új
blokkok építéséről azonban további
egyeztetést sürget. Dr. Harangozó Tamás
megyei elnök hozzátette, ez ügyben nin-
csenek egyértelmű viszonyok, a korábbi
tisztánlátás megszűnt. – Akkor tudjuk
politikai pártként támogatni az erőmű
bővítését, ha helyreállítják ennek az in-
tézményes parlamenti és szakmai egyez-
tetési fórumait. Korábban negyedévente
tájékoztatást kaptak a pártok, civil és
szakmai szervezetek, és beleláthattak az
előkészítő anyagokba. Ha ez magától
nem működik, a változtatás érdekében
minden jogi lépést megteszünk. Nem fo-
gadjuk el azt, hogy kihirdetik a végered-
ményt, milyen technológiával, kivel és
hogyan kívánnak atomerőművet építeni.
Ez itt a paksi atomerőmű, nem egy cső-
gyár, a magyar nemzet nemzetbiztonsági
és energiabiztonsági szempontból is
egyik legfontosabb üzeme, nem a Fidesz
valamely tagozata – tette hozzá a megyei
pártvezető.                        Faller GáborFo
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Lapunk megjelenésével egy
időben veszi át a Paks Kultúrá-
jáért elismerést a Szaggató ze-
nekar. A kitüntetést a képvise-
lő-testület ítélte az együttes-
nek, melynek vezetője, Kiss
Zoltán azt mondta: elismerést,
lehetőséget és felelősséget is
jelent a díj. – Szívügyemnek
tekintem, hogy a paksiaknak
zenéljünk – hangsúlyozta a
zenekarvezető-prímás hozzá-
fűzve, hogy ugyan nem tős-
gyökeres paksi, a zenekar töb-
bi tagja pedig nem a városban
él, mégis paksinak vallja ma-
gát a Szaggató. 

A zenekar repertoárjában
Magyarország szinte összes
tájegységének zenéje szerepel.
– Nem játszunk autentikusan,
de aki minket hall, megszeret-
heti a népzenét – vallja Kiss
Zoltán. A zenekarnak vannak
saját átdolgozásai, népzenei
eredetű darabok könnyűzenei
feldolgozásban, rockzene népi-
es hangszerelésben. Egy-egy

előadás anyagát rugalmasan
kezelik, igyekeznek a közön-
séghez igazítani és lehetőség
szerint a nézőket bevonni. Fel-
lépéseik egytől egyig arról ne-
vezetesek, hogy jó hangulat-
ban zajlanak. Sikerük titka
szerintük, hogy szeretnek
együtt lenni, szeretnek együtt
zenélni. 

Zoltán mellett – aki Szász-
régenből települt át Magyaror-
szágra és választotta otthonául
Paksot – Nemes András ját-
szik kezdetektől a Szaggató-

ban.  Brácsásuk, Steig Zoltán
három éve csatlakozott a csa-
pathoz, amelynek nyár óta új
énekese van. Nagy Mónika –
Andráshoz hasonlóan – egy
külföldi bemutatkozás kap-
csán lett a zenekar tagja.  Az
együttes, mint Kiss Zoltán be-
számolt róla, a paksi önkor-
mányzatnak köszönhetően
meghívást kapott  Kézdivásár-
helyre, az Őszi Sokadalomra.
Korábbi énekesükre itt nem
számíthattak, Mónikára vi-
szont annál inkább, aki alig

több mint egy hónap alatt fel-
készült az erdélyi fellépésre,
amelyen Zoli tizenhat eszten-
dős lánya, Kiss Barbara nagy-
bőgősként debütált. A zene-
karvezető azt mondta, tökéle-
tes volt az erdélyi bemutatko-
zás. Az pedig, hogy már nagy-
bőgős is van, javított a hangzá-
son, és Barbara Nemes And-
rást is „tehermentesítette”, aki
így a bőgő helyett más hang-
szereken játszhat.  A Szaggató
zenekar számára mozgalmas
volt a tavalyi év, sok fellépést
tudhatnak maguk mögött. A
Paks Kultúrájáért elismerés
Kiss Zoltán reményei szerint
további meghívásokat eredmé-
nyezhet, s talán azt is, hogy
egy-egy bemutatkozásukon
népesebb közönség előtt játsz-
hatnak.  A kitüntetés, mint
mondta, azon túl, hogy rendkí-
vül nagy öröm, még jobb telje-
sítményre, magasabb színvo-
nalra kötelezi őket.   

Vida Tünde

Szívügyük a paksiaknak zenélni
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Bejárva Vereckétől a szerb,
bolgár, török területeket,
hosszú utat bolyongott körbe
Julianus az Urálig. Ezt az
utat járja most be a társulat
nemzetközi táncokat, számos
kultúra jegyeit felvonultatva,
árulta el lapunknak Mádi
Magdolna, a Tűzvirág Tánc-
együttes művészeti vezetője.
A csapat török koreográfus
segítségével készült az ápri-
lisi gálaműsorra. Kadir
Sonuk, az Amszterdami
Nemzetközi Táncszínház
tánckarvezetője egy hetet töl-
tött Pakson. Az először négy
éve városunkba látogató
táncmester jól kihasználta az
itt töltött időt, ugyanis a fia-
talok még ki sem heverhették
az újévi mulatozás fáradal-
mait, rögtön a próbaterembe
várta őket. A Tűzvirág elő-
adásának első felvonását ha-
gyományosan magyar nép-
táncok töltik ki, a második
részben mindig valami kü-
lönlegességet visznek szín-
padra, a gálaműsort ezúttal
uráli összeállítással szeret-
nék zárni, ebben segített a tö-
rök koreográfus.

A magyar néptánc abban kü-
lönbözik a többitől, hogy rop-
pant érzelmes és erőteljes, de a
magyar ugyanúgy sír, nevet,
küzd és élvezi a táncot, ahogy
minden más európai nemzet,
fogalmazott Kadir Sonuk la-
punknak. A Franciaországot,

Olaszországot, Angliát, Német-
országot és Belgiumot is meg-
járt tánckarvezető elárulta,
rendkívüli hozzáállást, pontos-
ságot és odafigyelést, a népi
elemek hiteles előadását tapasz-
talta a Tűzvirágnál. Más orszá-
gokkal ellentétben a néptánc
hagyománya itt az emberekben,
a gyökerekben él, tette hozzá
Kadir. Az, hogy különböző
nemzetiségű koreográfusok lá-
togatnak el a Tűzvirághoz más-
más tánccal, testmozgással, az
nem csupán a csoport tagjai,
hanem a nézők számára is rop-
pant izgalmas, fogalmazott
Mádi Magdolna. A művészeti
vezető hozzátette, amellett,
hogy nagyon fontosnak tartja a
gyerekek és a nézők magyar
néptánccal való megismerteté-
sét, éppúgy nélkülözhetetlen az
is, hogy más népek táncait is
megértsék, elfogadják, tolerál-
ják. Ebben a külföldi tanítómes-
tereknek is nagy szerepük van.
Az amszterdami tánckarvezető
után a tervek szerint jövőre Af-
rika-kutatóval dolgozik együtt a
Tűzvirág.                 Matus Dóra

Toleranciára is tanít 
a külföldi tánckoreográfus
Az ősmagyarokat
felkutató Julianus
barát útját eleveníti
meg a színpadon
szerb, bolgár és tö-
rök hatásokat idéző
táncaival a Tűzvi-
rág áprilisi bemuta-
tóján. 
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Magdi nénit köszöntötték
Karácsonykor ünnepelte 90.
születésnapját Weisz Pálné
Tomolik Magdolna. A család-
tól és a házbéliektől kapott
csokor mellé az új év első nap-
jaiban egy harmadik került:
Hajdú János polgármester és
Tell Edit alpolgármester láto-
gatta meg Magdi nénit. A vá-
ros szépkorú polgárának a mi-
niszterelnök üdvözletét és
ajándékát vitték el, megtoldva
két, Paksról szóló könyvvel.
Egyik Magdi néni valamikori
munkahelyéről, a konzerv-
gyárról szól. 

A Tomolik család történetét
egészen az 1710-es évekig
felkutatta Magdi néni unoka-
húga, Szabóné Tomolik Te-
réz. Ő, a testvérek gyerekei,
unokái jelentik Weisz Pálné
számára a családot. Férjét

1984-ben veszítette el, gyer-
meke nem született, ami a
sors különös kegyetlensége,
hiszen imádta a csemetéket. 
– Mindig oda mentem szol-
gálni, ahol gyerekek voltak,

mert nagyon szerettem őket –
mesélte. 

Tizenkét gyermek közül az
utolsó előttiként született, ma
azonban már egyetlen testvére
sem él. Néhány éve ő is elhagy-

ta Liget utcai családi házukat és
társasházba költözött, ami na-
gyon barátságos, de Magdi né-
ni számára nem az igazi. Bár
betöltötte már 90. évét, ma is
tevékeny, jó egészségnek ör-
vend, és nem akadály számára
az sem, hogy második emele-
ten lakik. Két-három naponta
maga megy vásárolni, sütni-
főzni is szokott, sőt – mint
mondta – néha még kézimun-
kázni is.  Jó egészségét szavai
szerint annak köszönheti, hogy
rengeteget kerékpározott. Ezt
ma már nem teszi, 82 esztendős
korában ugyanis kisebb baleset
érte, ezért a család „eltiltotta” a
kerékpározástól. A város veze-
tőit örömmel fogadta Magdi
néni, szívesen mesélt a gyerek-
koráról, a cselédévekről, a min-
dennapjairól.                  -vida-

Érmekkel tértek
haza Temerinből
a borosgazdák
A korábbiakhoz hasonlóan idén
is remekeltek a paksi borászok
a Temerinben rendezett Vince-
napi borversenyen. A nemzet-
közi mustrán a legsikeresebb a
Fabro Pince volt, tájékoztatott
Polgár Zoltán. Arról is beszá-
molt, hogy a Paksi Hegyközség
képviselői ezúttal is kivették
részüket a bírálatból. A múlt
szombati versenyen hatan vál-
laltak szerepet borbíróként:
Keller János, Kovács Sándor,
Hoós László, Fehér József, Pol-
gár Zoltán, valamint Spiesz Jó-
zsef. A vajdasági város kertba-
rát köre által tizenötödik alka-
lommal megrendezett borver-
senyen 14 bizottságban 74-en
614 mintát bíráltak. Mind a
versenyzők, mind a zsűri tagjai
Szerbiából, Romániából, Hor-
vátországból és Magyarország-
ról érkeztek, mondta el Polgár
Zoltán. A paksi-dunakömlődi

borosgazdák temerini villámlá-
togatásának eredménye: négy
oklevél, ugyanennyi bronz-
érem, kilenc ezüst, tizenhárom
arany és egy nagyarany. Utób-
bit a Fabro Pince 2009-es
cabernet sauvignonja érdemel-
te ki 97,4 ponttal a lehetséges
százból. A Fabro Pincészet
még öt arany és egy ezüst bir-
tokosa lett. Fehér József há-
rom, Mayer István kettő,
Hanuszka Sándor kettő,
Mayer Antal egy arannyal
gyarapította a paksi érmeket.
Polgár Zoltán hozzáfűzte, a fe-
hérborok versenyében is el-
hoztak egy aranyat annak
köszönhetően, hogy Tomolik
János bölcskei borásztól is vit-
tek mintákat a megméretésre.
Ezek egyike, egy sauvignon
blanc 96,4 ponttal nagyara-
nyat, a másik is arany minősí-
tést kapott.       -vt-

Január 14-én, életének 66.
évében türelemmel, méltóság-
gal viselt súlyos betegség után
elhunyt L. Németh Erzsébet
Babits-díjas költő, a Magya-
rok Világszövetségének el-
nökhelyettese, lapunk egykori
munkatársa. L. Németh Er-
zsébetet a szövetség saját ha-
lottjának tekinti. Hamvasztás
utáni búcsúztatása január 30-

án 13 órakor lesz a paksi Kál-
vária temetőben.

– Hogy mi a legkedvesebb
szolgálat? A munkám a világ-
szövetségben – nyilatkozta L.
Németh Erzsébet 2011 áprili-
sában a Paksi Hírnökben. 
– Olyan harcostársakat, olyan
csodálatos embereket ismer-
tem meg, akikre nyugodtan
merem bízni akár az életemet
is, egyformán látjuk a világot,
egyformán gondolkodunk. Ez
ajándék. Ne vedd nagy szónak,
de nekem nagyon fontos a ha-
zám, nagyon fontos a magyar-
ságom. Azt hiszem, mi annyi-
ra kivételes örökséget kaptunk
a sorstól, hogy mindent kibí-
runk, mindent túl tudunk élni.
Átok-e vagy áldás, amit a sors
nekem szánt? A mélységes hit
az, ami átsegít mindenen.

Elhunyt 
L. Németh
Erzsébet
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Atomerőmű

Mozgalmas év előtt az OAH
A paksi atomerőmű biztonsá-
gos, semmilyen azonnali intéz-
kedésre nincs szükség, állapí-
totta meg az Országos Atom-
energia Hivatal (OAH) a Nem-
zeti Jelentésben, amelyet a
paksi atomerőműben zajlott
célzott biztonsági jelentésről
az Európai Bizottságnak meg-
küldött. A beérkezett jelentése-
ket, beleértve a paksi atomerő-
műre vonatkozót is, nemzetkö-
zi felülvizsgálatnak vetik alá a
következő hónapokban, a
munkában magyar szakembe-
rek is részt vesznek – minder-
ről sajtótájékoztatón számolt
be az Országos Atomenergia
Hivatal Budapesten. 

Ugyanitt mondták el azt is,
hogy a hatóság megkezdte a
paksi atomerőmű egyes
blokkjára vonatkozó üzem-
idő-hosszabbítási engedélyké-
relem értékelését. Fichtinger

Gyula megbízott főigazgató-
helyettes (képünkön) ennek
kapcsán elmondta, hogy van
bizonyos késedelem, így az
üzemeltetőnek 2012-re is ma-
radtak teendői. Hozzáfűzte:
erre az évre maradt egyes be-
rendezések minősítése, bizo-
nyos kifáradási- és élettartam-

számítások, illetve alkatré-
szek cseréje. Ezek a paksi
atomerőmű ütemtervében sze-
repelnek, és elvégezhetők év
végéig, de arra is van lehető-
ség, hogy feltételekkel vagy
korlátozással adja meg az en-
gedélyt a paksi atomerőmű 
1-es blokkjának további üze-
meltetésére a hivatal a köve-
telmények nem teljesülése,
valamilyen hiányosság vagy
elégtelenség esetén.

Az Országos Atomenergia
Hivatal főigazgatója, dr.
Rónaky József azt mondta,
hogy mozgalmas, a fukusimai
események által uralt év után
2012-ben is sok teendője lesz
a nukleáris hatóságnak. Az
atomerőmű üzemidő-hosszab-
bításának engedélyezése mel-
lett az OAH-nak fel kell ké-
szülnie az új blokkal kapcso-
latos teendőkre is. Az a mun-

ka már 2009-ben, a parlamen-
ti döntés után elkezdődött, de
idén fontos állomáshoz érke-
zik. – Az új blokkokkal kap-
csolatos követelményeket
magas szintű jogszabályban,
kormányrendeletben kihirde-
tett nukleáris biztonsági sza-
bályzatkötetekben fogják
megjeleníteni. Az új blokkra
vonatkozó tender kiírása előtt
ki kell dolgozni a Központi
Nukleáris Pénzügyi Alapba
történő befizetés szabályait,
mert ez egy jelentős költség-
elem, fontos, hogy már a be-
ruházás során tudjanak szá-
molni vele. Fel kell készülni a
telephelyengedély kiadására
is, hiszen az erre való igény
még a blokktípus kiválasztása
előtt beérkezhet, azt követő-
en, ha megszületik az új blokk
építésére vonatkozó, megfele-
lő szintű döntés.    Vida Tünde

Megközelíti a 200 milliárd
forintot a Központi Nukleá-
ris Pénzügyi Alapban ra-
dioaktív hulladékkezelésre
felhalmozott összeg. Az
atomtörvényben megfogal-
mazottak szellemében az
atomenergia azon alkalma-
zói fizetnek az alapba, akik-
nél radioaktív hulladék ke-
letkezik.  

A legnagyobb befizető a pak-
si atomerőmű, amely a hulla-
dék és a kiégett fűtőanyag ke-
zeléséhez, illetve a létesít-
mény majdani leszereléséhez
szükséges minden költséget
befizet. Az alap mechanizmu-
sa olyan, hogy ezek teljes
költségét az erőmű fizeti be,
tájékoztatott dr. Rónaky Jó-
zsef főigazgató. Az alapot ke-
zelő Országos Atomenergia
Hivatal vezetője leszögezte,
az állam nem pénzügyileg tá-
mogatja az alapot. Annak,

hogy mégis megjelenik a
költségvetésben egy költség-
vetési támogatásnak nevezett,
jelentős, többmilliárdos tétel,
az az oka, hogy az állam ga-
rantálja az alap értékállósá-
gát. – Ha ez nem ilyen elkülö-
nített állami pénzalap lenne,
hanem befektetésen nyugvó,
állami felügyeletű magán-
alap, mint például a finn és a
svéd, akkor az alapban lévő
pénz, igen korlátozott feltéte-
lekkel ugyan, de befektethető
lenne. Mi nem ezt a megol-
dást választottuk, itt egy álla-
mi pénzalap van, amiben 180
milliárd forint fölötti a felhal-
mozott összeg. Ez egy elkülö-
nített számlán van, de azt a
magyar állam használja, így
nem kell ekkora mértékben
állampapírt kibocsátani. Az
állam fizet a használatért egy
pontosan megállapított, kis-
mértékű kamatot, ami csak az
értékállóságot biztosítja, nem

eredményez hozamot. Tehát
az állam nem járul hozzá a
KNPA összegéhez, csak an-
nak értékállóságát biztosítja,
lényegében kamatot fizet az
általa használt pénzért, fűzte
hozzá a főigazgató. Arról is
beszámolt, hogy 180 milliárd
forintot meghaladó összegű
számlára a Paksi Atomerőmű
Zrt. évente nagyságrendileg
18 és 23 milliárd forint között
fizet be. Ez dr. Rónaky József
szavai szerint bőven több
mint 90 százaléka a befizeté-
seknek, tehát lényegében a
paksi atomerőmű finanszíroz-
za az alapot.

Ez az összeg 2013-tól csök-
kenni fog az üzemidő-hosszab-
bítás miatt, azaz azon egyszerű
ok folytán, hogy hosszabb pe-
riódus áll az atomerőmű ren-
delkezésére, hogy felhalmozza
a leszereléshez, hulladékkeze-
léshez szükséges összeget. Az
atomenergiáról szóló 1996. évi

CXVI. törvény, közismert ne-
vén atomtörvény előírja, hogy
az atomenergia alkalmazása
során a tudomány legújabb
igazolt eredményeivel, a nem-
zetközi elvárásokkal, valamint
tapasztalatokkal összhangban
biztosítani kell a keletkező ra-
dioaktív hulladék és a kiégett
üzemanyag biztonságos elhe-
lyezését. Az atomtörvény
1998. január 1-jei hatállyal
hozta létre a Központi Nukleá-
ris Pénzügyi Alapot, hogy álta-
la biztosítsa a radioaktív hulla-
dékok végleges elhelyezésé-
nek, a kiégett üzemanyagok át-
meneti tárolásának és a nukle-
árisüzemanyag-ciklus lezárá-
sának – azaz a kiégett fűtőele-
mek végleges elhelyezésének,
vagy a nukleárisüzemanyag-
ciklus más módon való lezárá-
sának – finanszírozását, továb-
bá a nukleáris létesítmények
leszereléséhez szükséges forrá-
sokat.                           -tünde-
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Gáncs: Betyáros év lesz az idei
Hagyományosan az atomerő-
mű balatonfüredi rekreációs
központjában tartotta meg
idei első összejövetelét a
TEIT. A Társadalmi Ellenőr-
ző, Információs és Területfej-
lesztési Társulás tagtelepülé-
seinek vezetői azután, hogy
röviden áttekintették a 2011-
es évet, az atomerőmű vezeté-
sének tájékoztatóját hallgat-
ták meg a múlt évről, majd a
2012-es együttműködés alap-
jait tették le. A TEIT társelnö-
ke úgy tájékoztatott, hogy 190
millió forintot kaptak a múlt
évben a PA Zrt.-től, 280 mil-
liót a Radioaktív Hulladéko-
kat Kezelő Kft.-től. Ebben az
évben hasonló nagyságrendre

számíthatnak, tette hozzá
Gáncs István, aki azt is kifej-
tette, hogy a települések éle-
tében a 2012-es év betyáros
lesz, amikor is a nadrágszíj
meghúzása kevésnek bizo-
nyulhat. Éppen ezért fontos,
hogy már a költségvetés ösz-
szeállításakor tisztában legye-
nek az önkormányzatok azzal,
hogy mekkora támogatási
összeggel számolhatnak.

A források felhasználását il-
letően azt mondta, a társulás
működésére elenyésző össze-
get fordítanak, a többi alap-
feladatukra, a tájékoztatásra
megy el, illetve a települések
osztoznak rajta. A pénzt akár
fejlesztésre, akár működésre

is használhatják. A mostani
gazdasági helyzetben a hang-
súly várhatóan az utóbbira he-
lyeződik át.

A TEIT-nél a múlt évben
belső ellenőrzés zajlott, ennek
megállapításait hasznosítják
idén. Jelentős, működést, te-
vékenységet veszélyeztető
problémát a vizsgálat nem tárt
fel, húzta alá Gáncs István.
Mint kiemelte, abban megál-
lapodtak, hogy a kommuniká-
ciós tevékenység nem csor-
bulhat, sőt a források jobb ki-
használásával gyorsabbá és
hatékonyabbá kívánják azt
tenni.

Az idei programokat illetően
Gáncs István beszámolt arról,

hogy elkezdték egy japán út
előkészítését, a társulás
ugyanis úgy döntött, felkeresi
a fukusimai katasztrófa hely-
színét. 

– Az atomerőmű tervezett
bővítése miatt fontosnak tart-
juk azt, hogy azok, akik egy
atomerőmű körzetében élnek,
nézzenek meg olyan helyet is,
ahol katasztrófa történt – fo-
galmazott. Hozzáfűzte, józan
ésszel gondolkodva, más le-
hetőség nincs, mint új blokk
építése Pakson, hiszen ez je-
lenti a biztos jövőt. Ha ez terí-
tékre kerül, a TEIT tevékeny-
sége is új alapokra helyeződik
és felértékelődik – hangsú-
lyozta.                            -vt-

Nagy teljesítmények találkozása
Atom 100 néven új verseny-
sorozattal jelentkezik négy,
a paksi atomerőmű térségé-
ben fekvő dél-dunántúli vá-
ros. Kaposváron, Baján,
Nagyatádon és Pakson a
maraton távjának meghatá-
rozott részét teljesítve össze-
sen 100 kilométert futhat-
nak a résztvevők. Az Atom
100 fővédnöke Kovács Antal
olimpiai és világbajnok
sportoló, az Atomerőmű SE
ügyvezető-elnöke.

– Kaposváron kezdődik a so-
rozat februárban, ahol fél-
maratont kell futni, vagyis 21
kilométert. Ugyanennyi lesz
a táv márciusban Baján, majd
a Nagyatádi Ironman triat-
lonverseny futópályáján hét
kört kell teljesítenie az indu-
lóknak, ami 27 kilométert je-
lent. Szeptember 15-én zárul
a rendezvénysorozat, Pakson
31 kilométer vár a rajthoz ál-
lókra. Összeadva a távokat,
pontosan száz kilométer jön
ki – fogalmazott Péter Attila,
az Atom 100 szervezője az
Erzsébet Nagy Szállodában
rendezett sajtótájékoztatón.
A megmérettetés mottója:

„Nagy teljesítmények talál-
kozása”, a régióban, Pakson
található ugyanis Magyaror-
szág legnagyobb teljesítmé-
nyű erőműve, és a távok le-
küzdéséhez is komoly telje-
sítmény kell. A program több
célt szolgál. A térség kulturá-
lis és turisztikai értékeinek
megismerése mellett többek
közt növelheti a paksi atom-
erőmű társadalmi elfogadott-
ságát, ezért társul Paks új
helyszínként a már hagyomá-
nyokkal rendelkező, nagy
múltú futóversenyek mellé.

A verseny fővédnöke Kovács
Antal olimpiai és világbaj-
nok sportoló. 

– Mindannyian büszkék
vagyunk Pakson az atomerő-
műre, a halászlére és a borok-
ra, illetve önmagában erre a
kisvárosra. Szeretnénk ezt
megmutatni a világnak – tette
hozzá az Atomerőmű SE ügy-
vezető-elnöke. Scheffer Ist-
ván, a paksi rendezvény szer-
vezője az újságíróknak el-
mondta, az útvonal összetett
lesz, nagy szintkülönbségek-
kel. A futók a városon keresz-

tül teljesítik a 14 és a 21 kilo-
méteres távokat, míg a 31 ki-
lométeres útvonal érinti az
atomerőművet és a horgászta-
vakat is. Scheffer István hoz-
zátette, a futófesztivállal egy
időben zajlik majd a város ön-
kormányzatának hagyomá-
nyos rendezvénye, a Kenyér-,
hal- és borünnep, így az ősz
ezen időszakában több ezren
élvezhetik Paks vendégszere-
tetét. Az Atom 100-ról továb-
bi információ a www.atomfu-
tas.hu honlapon olvasható. 

Faller Gábor
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Üdvözlet Paksról!

Régi várrom a Duna medrében
Az idősebb paksiak, az én ge-
nerációm tagjai jól ismerik
ezt a képeslapot, s a vele egy
időben készült felvételek so-
rozatát, ahol szüleink, nagy-
apáink a hajdani római kori
erőd megmaradt kövein ülve,
állva, egyedül merengve vagy
csoportosan, esetleg mellette
csónakázva, szívesen fotogra-
fáltatták magukat. A Duna
nem minden évben apadt le
annyira, hogy láthatóvá válja-
nak a falak maradványai, de
Tumpek Mihály fényképész-
mester képeslapjai megörökí-
tették és megőrizték ezeket a
csak ritkán fotózható életké-
peket és jeleneteket. 

A helyszín festői volt és kü-
lönleges: a szélesen hömpöly-
gő folyam, körülötte az
imsósi erdő koszorúja vagy a
város látképe, a Duna hatal-
mas víztükre, közepén az ap-
rócska kőhalom a tájat szem-
lélő, szemlátomást abban
gyönyörködő utcai ruhás em-
berekkel. A nagyszerűen
komponált fotók egyszerre
mutatták meg a természet ere-
jét és szépségét, egyúttal bi-
zonyították azt is, ilyen ritka-

ságszámba menő látványban,
nagyszerű panorámában lehet
része mindenkinek, aki váro-
sunkba látogat. 

A „paksi romok” (melyek
valaha a Lussoniumot biztosí-
tó túlparti ellenerőd falait al-
kották) első tudományos le-
írását Szelle Zsigmondnak
köszönhetjük, aki Pattantyus
János folyamfelügyelőtől
megkapta a dunai hajózást
akadályozó falmaradványok
mederbeli helyének részlete-
ző, a hajózási térképen is be-
jelölt rajzát, amelyet 1879-
ben vettek fel, s amit ő a ta-
nulmányában közzé is tett.
Írásából azt is megtudhatjuk,
hogy „…az épület anyaga
nyolcz szögletre faragott
mészkő, római téglarétegek-
kel felváltva, a nyílások pedig
szerfelett összetartó kavicsos
mészöntvényekkel vannak ki-
töltve, úgy annyira, hogy az
egyes téglákat is csak nagy
fáradsággal lehet egymásról
lefeszegetni. E rom minden
kétséget kizárólag római ko-
rabeli tábor, melynek hossza
100, szélessége pedig 50
méter…” 

A Tolna megyei történészek
már a XIX. század elején is-
merték ezt a lelőhelyet, de a
Duna szabályozása után már
nemcsak ők tudtak a vízben
rejtőző romokról, a hajósok,
révészek és vízimolnárok is
számon tartották, hiszen a me-
derben rejlő falak, kőtöredékek
veszélyt, a hajózás biztonságá-
nak akadályozását jelentették
számukra. Ezért aztán az ala-
csony vízálláskor felbukkanó
„kűrom” maradványait igye-
keztek elbontani, és a téglákat,
köveket szét is hordták a vá-
rosban, hogy beépítsék a lakó-
házakba. Sok-sok feliratos tég-
lát használtak fel folyosók kö-
vezésére, utcaajtók küszöbé-
hez, a nagyobbakat káposztás
hordókba nyomatéknak, többet
a melléképületek, présházak
falaiba építettek be. (Kőben
szegény vidékeken ez egyéb-
ként is szokás volt, s ez lett a
sorsa minden magára hagyott
építménynek, melynek építő-
anyagát hasznosítani lehetett.)
A korabeli paksi amatőr régé-
szek, dr. Novák Sándor városi
tisztiorvos és Zavaros József
főjegyző gyűjteményében is

több, innen származó bélyeges
téglát sikerült megőrizni, amik
később a paksi polgári fiúisko-
la „Szelle-múzeumába” és
Szekszárdra, a megyei múze-
umba kerültek.

De elárulhatom, a paksiak
számára a várrom nemcsak
ilyen emelkedett, a természet
fenségét vagy a történelmi
előzményeket feltáró, magvas
gondolatok kifejtésére terem-
tett alkalmat. Mint látható, a
fényképen egy valóságos, si-
sakos vízisten áll a Duna hab-
jaiból kiemelkedő köveken,
kezében háromágú szigonyá-
val; s a tréfás kedvű paksi
Neptunus mosolya elárulja,
hogy alkalmasint ez, a humor
is lehet forrása a dolgok ma-
gyarázatának. 

Különösen ilyenkor, disznó-
torok idején, a farsang
közepén…

Forrás: Szelle Zsigmond: A
legújabb urnatemető Duna-
földváron és a paksi rom.
Archeologiai Értesítő, 14. évf.
1894. 361-365; A képeslap
Tumpek Mihály felvétele, a
fotó magántulajdon.

Kernné Magda Irén



2012. január 20. 11 Paksi Hírnök

A portré különös műfaj
Látom magamban… cím-
mel Móser Zoltán fotómű-
vész íróportréiból nyílott ki-
állítás a művelődési központ
kis kiállítótermében. Az al-
kotó fotóinak különlegessé-
ge, hogy mindegyikhez kap-
csolódik egy képben kifeje-
zett gondolat.

Emlékszik, hogy amikor
Weöres Sándorhoz vitt az útja,
és a költő megszólalt „gyer-
mekhangján”, olyan nevetőgör-
csöt kapott, hogy egyszerűen
nem tudta lefotózni, csak ami-
kor harmadjára tért vissza hoz-
zá. Amikor Illyés Gyulához in-
dult, akiről tudta, hogy nem
szereti a fotósokat, vitt magá-
val valakit, hogy ha az úton
vissza akarna fordulni, ne en-
gedje, idézett fel néhány emlé-
ket Móser Zoltán fotóművész,
akinek a magyar irodalom
nagyjairól készült portréiból
nyílott kiállítás a művelődési

központban. Első kiállítását
még egyetemi évei alatt ren-
dezték, azóta majd’ kétszáz tár-
lata nyílt meg. Móser Zoltán
közel harminc önálló néprajzi,
irodalmi, illetve történelmi tár-
gyú albumot, kötetet jegyez.
Több, a magyar művelődéstör-

ténetről és középkorról szóló
tévéfilm forgatókönyvét írta.
Közel huszonöt éve jelennek
meg írásai a mai magyar iroda-
lom, a modern magyar művé-
szet, a fotóesztétika, a magyar
középkor, a népköltészet és
népzene témáiból. Fotózni

1965-ben kezdett, az első évek-
ben kizárólag fákat fényképe-
zett. Első íróportréját 1968-ban
készítette el Fábry Zoltánról, a
„stószi remetéről”, akiről ez
volt az utolsó fotográfia. Móser
Zoltán ma körülbelül három-
ezer fotóból álló íróportré-soro-
zatából harmincnégy látható a
paksi kiállításon, többségük
1989 előtt készült. A képek kü-
lönlegessége, hogy a művész
mindegyikhez egy másikat csa-
tolt. Elmondása szerint ezek
nem allegóriák, hanem ráfogá-
sok, a művész játéka. Erre utal
a kiállítás címe is: látom maga-
mban… A fekete-fehér fotók
jellegzetessége, hogy nem be-
állított kompozíciók, és készí-
tésükhöz a művész nem hasz-
nált műfényt. Móser Zoltán azt
mondja, a portré különös mű-
faj, amely két ember viszonyá-
ról szól, ezt a fajta kapcsolatot
pedig nem szabad siettetni, eh-
hez idő kell.         Kohl Gyöngyi

Paks és a környékbeli falvak
1919-es felkelésének viszon-
tagságait mutatja be Marosi Ti-
bor József Ellenforradalom
Pakson és Tolnán 1919-ben
címmel megjelent könyve. A
Hiador sorozat legújabb kiad-
ványát január 16-án mutatták
be a Pákolitz István Városi
Könyvtárban. Marosi Tibor a
Tolna Megyei Levéltár munka-
társaként közel kétéves kutató-
munka eredményeként készí-
tette el könyvét, amely első-
ként dolgozza fel ilyen részle-

tességgel a helyi események
történéseit. A könyv hűen ele-
veníti fel a Tanácsköztársaság
uralmának időszakát. A vidék,
amely igazán soha nem fogad-
ta el a rendszert, többször is
nemtetszését fejezte ki az ak-
kori vezetés intézkedései ellen:
hatalmas megmozdulás tört ki
a sorozási rend bevezetésekor,
hiszen a parasztok aratás ide-
jén nem akartak bevonulni a
Vörös Hadseregbe. Miután a
gazdák riadóztatták egymást, a
felkelés a Duna-Tisza közéről
elért Tolna megyébe, így
Paksra is. A szerző kellő rész-
letességgel végigfűzve az ese-
mények láncolatát a felkelés
összefüggéseit, a vörösterror,
majd annak reflexiójaként a fe-
hérterror, a rögtönítélő katonai
bíróságok, valamint az elítél-
tek és személyes sorsok tragé-
diáit is feleleveníti az olvasók
előtt. – Ez az időszak még a
rendszerváltás után két évti-

zeddel sincs helyretéve, a helyi
történéseket pedig még senki
nem kutatta, így a kiadvány hi-
ánypótlónak tekinthető – mond-
ta el Marosi Tibor, akinek
könyvét Romsics Ignác törté-
nész, a Magyar Tudományos
Akadémia rendes tagja méltat-
ta a könyvbemutatón. Mint
mondta, azért különleges ez a

mű, mert azon ritka munkák
egyike, amely alapos kutató-
munka alapján, a tényekre tá-
maszkodva, minden szempont-
ból megvilágítva mutatja be az
eseményeket. A Hiador soro-
zat újabb kiadványa 500 pél-
dányban jelent meg és a városi
könyvtárban megvásárolható.    

-md-

Hiánypótló mű a 1919-ről
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Schubert Péter grafikus
munkáját dicséri a művelő-
dési központ könyvtárát nép-
szerűsítő új leporelló. Az
igényes, kifinomult brosúra
pályázati támogatással ké-
szült el 3000 példányban,
amely a ház más kiadványai-
val együtt januártól juthat el
a paksi háztartások zömébe. 
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Tragédiából született adomány
Újszülöttek százainak lehet se-
gítségére az a lélegeztetőgép,
amelyet a PTE Gyermek-
gyógyászati Klinika Perinatális
Intenzív Centruma kapott egy
volt betegük családjának köz-
benjárására. A több mint négy-
millió forintos adományt az új-
szülötteket ellátó intenzív rész-
leg a Reménysugár a Beteg
Gyermekekért, a Rászorulta-
kért és a Betegekért Alapít-
ványtól kapta. A szervezetet
egy nagyon fiatal édesanya,
Béda Nikolett kereste meg. Ni-
ki kisfiát egy éven át ápolták a
klinikán. Az erőfeszítések hiá-
bavalónak bizonyultak, Bence
nem tudott megbirkózni a be-
tegséggel. Édesanyja azóta
visszaült az iskolapadba, cse-
csemőgondozó szeretne lenni,
idén érettségizik a paksi Vak
Bottyán Gimnáziumban.

Mint elmondta, kisfia a várt-
nál korábban, kis súllyal szüle-
tett a pécsi klinikán. Egy génhi-
ba miatt nem tudott önállóan
lélegezni, ezért egy éven át gép
segítségével lélegeztették. Ni-
kolett nap mint nap utazott, ami
rendkívül nagy anyagi terhet

jelentett számára, ezért a Re-
ménysugár a Beteg Gyermeke-
kért, a Rászorultakért és a Be-
tegekért Alapítványhoz fordult,
hogy segítségüket kérje. Mire
megérkezett a pozitív válasz,
már késő volt: Bence feladta a
harcot. Éppen az első születés-
napján temették.

Niki és szülei úgy gondolták,
hogy ha nekik nem is, mások-
nak talán tud segíteni az alapít-
vány, ezért újra megkeresték a
pécsi gyermekgyógyászati kli-
nika támogatását kérve. Egy év

elteltével, tavaly év végén ér-
kezett meg az alapítvány és a
kórház meghívása az adomány
ünnepélyes átadására. Az intéz-
mény egy igen korszerű léle-
geztetőgéppel gazdagodott.
Mint azt lapunknak dr.
Adamovich Károly osztályve-
zető főorvos, Bence volt orvosa
elmondta, a légzési problémák-
kal küszködő babák életminő-
ségét javítja a berendezés,
amely a hasonló célú gépekhez
képest kevésbé agresszív mó-
don gondoskodik a lélegezte-

tésről, így a koraszülöttek éret-
len tüdejét kisebb mértékben
károsítva tudja az oxigénellá-
tást biztosítani. Miként a szak-
orvos kifejtette, ha az éretlen
tüdőt olyan hatások érik, króni-
kus állapot alakul ki, amelynek
terápiája még nem ismert, így
akár a gyermek halálához is ve-
zethet. Arról is beszámolt,
hogy osztályukon évente két-
száz babát ápolnak. A gépet
már használatba is vették: az új
év első napjaiban használták el-
ső ízben. Dr. Adamovich Ká-
roly hozzátette, szép gesztus
Nikolett és szülei részéről, hogy
az alapítványt megkeresték. 
– Itt elsősorban a család volt a
zászlóvivő – hangsúlyozta, hoz-
záfűzve, hogy manapság, ami-
kor mindenki az egyéni boldo-
gulásával van elfoglalva, min-
den ilyen gesztus dicséretes. 

Nikolett elmondta, örömmel
töltötte el, hogy kezdeményezé-
sük eredménnyel járt. Azt is el-
árulta, hogy abban bízik, egy-
szer ugyanazon az osztályon
dolgozhat, ahol kisfiát gondoz-
ták, terve ugyanis az, hogy cse-
csemőápoló lesz.                  -vt-

Az új esztendő első újszülöttje
Csire Gábor a 2012-es esztendő első kis-
babája Paks közigazgatási területén.
Édesanyja, Orsolya január 2-án valami-
vel fél hat előtt adott életet Gáborkának a
szekszárdi kórházban, kaptuk a hírt a vé-
dőnői szolgálattól. A vártnál tíz nappal
előbb érkezett a csöppség, akinek jöttét
már nagyon várta a család. Orsolya és
párja, Ádám apás szülésre készültek, ami
meg is adatott. A büszke apuka elmondta,
döbbenetes élmény volt látni egy új élet
születését, jó érzés, hogy ebben a meg-
hitt, csodálatos pillanatban foghatta a fe-
lesége kezét. Csak ajánlani tudja minden
édesapának, hogy legyen jelen gyermeke
születésénél, mert felejthetetlen élmény.
Orsolya hozzátette, neki is jó érzés volt,
hogy párja mellette volt, és amint meglát-
ta kisfiukat, el is felejtett minden fájdal-
mat. Ami a 3450 grammal és 56 centimé-
terrel született Gábort illeti, nagyon nyu-
godt baba és a vizsgálatok eredménye

szerint teljesen egészséges. A pici foga-
dására a szülők mindent előkészítettek
biritói otthonukban. Az új családtagot
nyolcéves bátyja, Balázs is nagyon várta,
aki egyáltalán nem féltékeny, sőt szíve-
sen segít öccse gondozásában és a testvé-
ri puszival, simogatással sem fukarkodik.
Bár Orsolya és Ádám tapasztalt szülők,
nyolc év alatt sok változás történt a cse-
csemőgondozással kapcsolatban, így fi-
gyelemmel hallgatják védőnőjük és gyer-
mekorvosuk tájékoztatóját, tanácsait. A
szülők elmondták, minden nap ajándék,
amit gyermekeikkel tölthetnek, és a nagy
életfordulókat éppen olyan izgalommal
telve várják, mint a hétköznapokat. Hosz-
szú, szép, élményekben gazdag életet kí-
vánunk az immáron négytagúra bővült
Csire családnak és azt, hogy meg tudják
adni fiaiknak a legnagyobb dolgot, amit
szülő adhat: gyökereket és szárnyakat.      

-gyöngy-
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PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
PÁLYÁZATOT HIRDET

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA
(7030 PAKS, ISKOLA U. 7. TEL.: 75/311-278)
IGAZGATÓI ÁLLÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

Az állás betöltésének feltétele:

- az intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez
szükséges egyetemi szintű tanári végzettség és szakkép-
zettség, továbbá pedagógus szakvizsga,

- másodszor és további alkalommal történő megbízás ese-
tén a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intéz-
ményvezetői szakképzettség,

- legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat

- az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, ha-
tározatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással
egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozat-
lan időre szóló alkalmazás

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- a pályázó önéletrajzát,
- szakmai életrajzát,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványát,
- iskolai végzettséget igazoló oklevelének másolatát,
- az intézmény irányítására vonatkozó szakmai programot

a helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
- a személyes adatok kezeléséről szóló hozzájáruló nyilat-

kozatot

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 

2012. augusztus 1.–2017. július 31.

Bérezés: 

A hatályos jogszabályi besorolás szerint, vezetői pótlék a
jogszabály szerinti pótlékalap 300%-a.

A pályázat benyújtása: 

A pályázatot 2012. április 2-ig kell benyújtani Dr. Blazsek
Balázs címzetes főjegyzőhöz (Polgármesteri Hivatal 7030
Paks, Dózsa György út 55-61.).
Részletes felvilágosítás az Oktatási és Kulturális Csoportnál
kérhető a 75/500-579 telefonszámon.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ internetes oldalán való közzététel időpont-
ja: 2012. január 13.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejétől számított 30 napot köve-
tő első képviselő-testületi ülés. 

Megtartotta éves közgyűlését a
Paksi Sporthorgász Egyesület
(PSHE). Az összejövetelen
tisztújítás is történt: a felü-
gyelőbizottság elnöke Koloh
Tamás lett, új tagja pedig Füre-
di Zsolt. 

– Különböző pályázati forrá-
sokból jelentős eredményeket
értünk el tavaly: a Kis-Duna
takarítását már 2010-ben meg-
kezdtük, akkor a régi kompot
sikerült kiszedni, és eltüntettük
az illegális kőgátakat – fogal-
mazott Várszegi Viktor, a
PSHE elnöke. – Az elmúlt idő-
szakban kiemeltük a folyóból a
mederbe dőlt fákat és az
uszadékfákat, valamint az
egyestől az ötös kőgátig vala-
mennyit megtisztítottuk a fe-
lesleges növényzettől. Idén na-
gyobb volumenű munkát ter-
vez az egyesület, a meder kot-
rásához azonban komoly ösz-
szefogásra van szükség. A pá-
lyázati lehetőségek mellett fel-

veszik a kapcsolatot cégekkel
és a lehetséges támogatókkal
is. – Hiszünk abban, hogy egy
kis odafigyeléssel igazi
gyöngyszemet lehet varázsolni
a paksi Duna-szakaszból – je-
lentette ki az egyesület elnöke.
A közgyűlésen részt vett
Gecse Lajos, a Tolna Megyei
Horgászszövetség ügyvezető
elnöke is, aki példaértékűnek
nevezte az egyesület munkáját.
Az összejövetelen elhangzott:
a tagság létszáma 300-350 fő
között mozog, a versenyeken
és a közösségformáló rendez-
vényeken a pártolók is aktívak.
A horgászegyesület vezetője
kiemelte: megfelelő jelentke-
zői létszám esetén tavasszal
Pakson is lesz horgászvizsga.
A Paksi Sporthorgász Egyesü-
let életéről, rendezvényeiről,
2012-es terveiről bővebben a
pshe.eliveport.com honlapon
olvashatnak.

Faller Gábor

Gyöngyszemet
varázsolnának
a paksi Dunából

Gázszagot éreztek, ezért riasz-
tották a paksi tűzoltókat január
9-én este fél 9-kor egy társasház
lakói. A helyszínre kiérkezve
kiderült, hogy az egyik lakó egy
PB-gáz-palack kinyitásával pró-
bált meg öngyilkosságot elkö-
vetni. A hölgy a tűzoltók kiér-
kezéséig ugyan elállt öngyilkos-
sági szándékától, de a házat át-
járó, átható gázszag, illetve egy
esetleges robbanás megelőzése
miatt a tűzoltók gázkoncentráci-
ót mérve átvizsgálták az épüle-
tet. A lakosokra veszélyes gáz-
koncentrációt nem mértek,
azonban a hölgyet állapotára

való tekintettel a mentők szállí-
tották kórházba, tájékoztatta la-
punkat Boros Brigitta, a Tolna
Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság szóvivője.         md

Gázzal próbált
véget vetni 
az életének
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Globalizáció hangokba öntve
Látványos multimédiás kon-
certshow-val köszöntötte az
új évet Hatvani Szabolcs. Az
újabb Szín-fóniára, amely
egyben lemezbemutató is
volt, a művelődési központ
színháztermében várták az
érdeklődőket.

Egy évvel ezelőtt rendezte meg
első Szín-fónia koncertjét Hat-
vani Szabolcs. A zeneszerző
idei újévköszöntő koncertjén is
érzelmek, hangulatok töltötték
be a színháztermet a muzsika
és a zenével szerves egységet
alkotó fényjáték, vetítés és lé-
zershow segítségével. A kon-
certen a paksi imázsfilm zené-
je is felcsendült, csakúgy, mint
Hatvani Szabolcs most megje-
lent lemezén, a Globalizáción
hallható szerzemények. – Álta-

lában a Föld és a környeze-
tünk, ami témaként érdekel, ezt
jelenítem meg a zenében. A
globalizáció mindig is kicsit

megmagyarázhatatlan fogalom
volt a számomra, új lemeze-
men úgy próbáltam még meg-
foghatatlanabbá tenni, hogy

hangokba öntöttem gondolatai-
mat – mesélte el a zeneszerző,
aki koncertjén a lézershow
programozásának, előkészíté-
sének feladatát is magára vál-
lalta. Az újévköszöntőre Hat-
vani Szabolcs vendégfellépő-
ket is hívott álladó zenekará-
nak tagjai mellett, ők a multi-
médiás részért feleltek és az
elektronikus hangszereket szó-
laltatták meg. Tamásiból ér-
keztek a fúvósok és a paksi
művészeti iskolából a Came-
rata Pro Artis vonósegyüttes,
valamint Góczán Gáborné
szólóénekes. Aki kíváncsi,
hogy mit jelent Hatvani Sza-
bolcs számára a Globalizáció,
az a szerző internetes honlap-
ján megtalálhatja a legújabb le-
mezt.

Dallos Szilvia

Díjaztuk őket

Immár 24 éve adta át a kuratórium el-
nöke az első díjakat Paks fiataljainak, az
évtizedek során közel 1400 elismerést. A
Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány
1988 óta jutalmazza helyi diákok ki-
emelkedő teljesítményét, tehetségét. Az
egykori díjazottak között már vannak
olimpiai, világ- és Európa-bajnok spor-
tolók, világot járt művészek, alkotók,
egyetemi tanárok, több kötetet megje-
lentető költők. Lapunk új rovatában be-
mutatjuk az egykori díjazottakat és azt,
mi befolyásolta őket a pályaválasztás so-
rán, miként teljesültek álmaik, illetve
módosultak elképzeléseik.

Jelenlegi munkahelyén, a művelődési
központ kiskiállítójában vette át első rajz-
pályázaton nyert díját még általános isko-
lás korában Baracskay Zsanett, aki gye-
rekként biztos volt benne, hogy művész
lesz. Mindig is a képzőművészetek iránt
érdeklődött, és miután egy nemzetközi
rajzpályázaton különdíjas lett az alkotása,
2001-ben a Tehetséges Paksi Fiatalokért
Alapítvány is díjazta tehetségét. Egyrészt
az elismerés, másrészt azok a tanulmányi
ismeretek, amelyeket a Balogh Antal ka-

tolikus iskolában szívott magába, adtak
szárnyat ahhoz, hogy jelentkezzen a kép-
zőművészeti főiskola intermédia szakára.
– Akkor azt gondoltam, bármi lehet belő-
lem, azonban az általam kiszemelt felső-
oktatási képzésre az egész országból csu-
pán négy ember nyert felvételt és én nem
voltam köztük – árulta el Zsanett. Mivel
mindig is nagy álmodozó volt, ez nem
törte le lelkesedését és miután a képző-
művészet mellett második szerelme a
film volt, jelentkezett az esztergomi főis-

kola művelődésszervező szakára, ahol
filmre is lehetett szakosodni. – Ott jöttem
rá, hogy a művelődésszervezést pont ne-
kem találták ki – tette hozzá Zsanett. A
katolikus gimnáziumban osztályukat má-
sodikként indították el, így ifjúsági prog-
ramokat illetően nem álltak előttük több-
éves hagyományok. Mint mondta, meg-
volt a lehetőségük, hogy ezeket ők fektes-
sék le, és ehhez teret is kaptak. A szerve-
zésnek és közösségi munkának tehát min-
dig is élharcosa volt, emellett gyermek-
kora minden idejét a művelődési köz-
pontban és a moziban töltötte, így amikor
három éve állást kapott a házban, tudta,
hogy megtalálta a helyét. Mint fogalma-
zott, második lakcíme a művelődési ház,
ahol nagyon jó közösségre lelt, így gyak-
ran szabadidejét is kollégáival tölti. El-
árulta, bár ma már ritkán van ideje a mű-
vészetnek hódolni, reméli, egyszer saját
kiállítását is megszervezheti. A tehetsé-
ges paksi fiatal ’92-ben költözött Dunaúj-
városból Paksra, és mint fogalmazott, az
alapítványtól kapott elismerés segített ne-
ki, hogy otthonra találjon a városban és
szárnyat adott álmai megvalósításához.   

-dóra-
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Jó napot, mi újság?

A tánc számára a levegő

Majdnem a Mikulás hozta a családba
1967 telén. A hagyományosan sváb tele-
pülésen, Györkönyben nevelkedett, ott is
végezte az elemi iskolát. Falusi gyerek-
ként természetes volt számára, hogy mi-
előtt lakodalomba vagy bálba megy, a
szülőkkel, nagyszülőkkel begyakorolja a
táncokat, hogy szégyenben ne maradjon.
Rádiót hallgatva sajátította el a táncos
mozgáskultúra alapjait és az ehhez kap-
csolódó illemszabályokat. Középiskolás-
ként elkerült Szekszárdra, majd Buda-
pesten a Bánki Donát Műszaki Főiskolán
folytatta tanulmányait általános gépész
szakon. A főiskolai kollégiumban egy
zenekar kezdeményezésére fogtak bele
egy rock ’n’ roll klub megszervezésébe,
amire óriási volt az érdeklődés: fiúkollé-
gium dacára csak úgy tolongtak a lá-
nyok, a klubfoglalkozásokra jelentkezők
sora az utcán kígyózott. – A videódiszkó
időszakában ez még így ment, élő zene-
karral. Abban az időben a kultúrházak-
ban még táncos teadélutánok voltak, tel-
jesen más volt az akkori világ, most éjfél
előtt fel sem hangosítják a zenét a disz-
kóban – mondta Krausz Ádám. A főisko-
lai tanulmányok befejeztével hiába tért
vissza Paksra, a tánc továbbra is Pesthez,
illetve Dunaújvároshoz kötötte. Bár ’90-
ben még csábította a pesti élet, visszavolt
a katonaság, így ennek kapcsán, no meg
szülői kérésre tért vissza Paksra. 

– Engedtem a csábításnak, hiszen e
mellett szólt a kényelem, az atomerőmű-
ben volt munkahely, nem kellett kilin-
cselni Pesten – tette hozzá. Így került az
atomerőmű költségtervezési osztályára,
ahol pályakezdőként teret kapott, de nem
sikerült az atomerőműben letöltenie a
katonaidőt, Kalocsára került harckocsi-
zónak. Egy év szolgálat után, ’91-ben
tért vissza az erőműbe, és akkor született
meg benne egy helyi tánciskola ötlete,
amelynek alapítása kapcsán a művelődé-
si házban partnerre talált. 

Kezdetben az Erzsébet Szálló báltermé-
ben indultak tanfolyamok, amelynek al-
kalmain 70-100-an is megfordultak. A
’90-es évek elején azonban Krausz Ádám
nem csupán tánciskolákat, hanem úgyne-
vezett Teddy bárokat is szervezett baráta-
ival, ahol darts, rulett, sőt még egérfuttató
is volt. Csodálkozó arckifejezésemre be-
szélgetőpartnerem nevetve magyarázta:
egérpályákat építettünk, ahol futtatni és
fogadni lehetett rájuk. Bár magánélete az
ezt követő időszakban válságba került, a
tánc nem szünetelhetett, a megyében egy-
re több helyen, többek közt Tolnán,
Györkönyben, Németkéren, Nagydoro-
gon és Szekszárdon is oktatott. Ma már
nem nyüzsög ennyire, a tanítást öt éve
hárman, Alpek Imrével és Alpekné
Mihalik Andreával közösen végzi. – Há-
rom gyermekem született, a legidősebb és

legfiatalabb között csupán három év a kü-
lönbség, így van elfoglaltság – árulta el
Ádám. Az egykori ötlet sikerét, a paksi
táncklub megalapítását igazolja, hogy
húsz év óta egy esztendő sem telt el tánc-
tanfolyam indítása nélkül a városban. A
Társastánccal a paksi diákéletért Alapít-
vány keretei között működő Duna Party
Táncklub gőzerővel üzemel, a tanfolya-
mok mellett bárki látogathatja a kétha-
vonta megrendezésre kerülő táncesteket,
nyári programokat, illetve a társaság far-
sangi bálját, ami idén február 4-én lesz.

Azonban a tánc szerepe két évtized alatt
nagyon megváltozott, vallja a tréner. 
– A probléma az, hogy nem veszik elő a
táncot az emberek. Egyre kevesebben is-
merik, egyre kevesebben adják át a gye-
rekeiknek, elfelejtik, hogy ez mit adhat,
miből maradnak ki: társaságból, az egy-
másra való odafigyelésből, a kommuni-
káció e különleges formájából – fogal-
maz Krausz Ádám. A társastánc sokkal
több, mint zene és mozgás: a mai világ-
ban nő és férfi számára is feszített a mun-
katempó, leghamarabb este kilenckor in-
dul a magánélet, ami hosszú távon nem
épít egy kapcsolatot. Csupán az a lendü-
let viszi egy darabig, amit előtte az ember
beletett. De ha vannak közös élmények,
ahol egymásra lehet találni, egy pillanat-
ra víz fölé tudunk kerülni, levegőhöz tu-
dunk jutni – ez a tánc.            Matus Dóra

Otthonról hozza a tánc
szeretetét, amit fiatalko-
rában csupán hobbiként
űzött, mára azonban hi-
vatásává vált. Krausz
Ádám vallja, hogy a tánc-
ra fordított idő többet
hoz az emberek életébe,
mint amennyit visz: tisz-
teletet, bizalmat, viselke-
déskultúrát, törődést,
egymásra figyelést, ese-
tenként pedig pótolhatat-
lan élményeket egy pár-
kapcsolatba. Fo
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Sport

A honi dzsúdó internetes újság-
ja, a Judoinfo megszavaztatta
olvasóit, hogy kit tartanak 2011
legjobb magyar dzsúdósának.
A szavazatok alapján első he-
lyen Bor Barna, az ASE +100
kg-os versenyzője végzett.

A kazahsztáni Almatiban
rendezték meg az idei Meste-
rek tornáját, a World Judo
Masters-t, melyen a világ-
ranglista valamennyi súlycso-
portjának legjobb tizenhat
dzsúdósa léphetett tatamira.
Bor Barna az első körben a
szlovén Cerajt verte, a ne-
gyeddöntőben a japán világ-
bajnok Kamikavával találko-
zott. Tavaly novemberben az
open világbajnokságon Barna
nyert ellene, és ezúttal is jól
tartotta magát a hosszabbítá-
sig, amikor a japán megkont-
rázta, és ipponal legyőzte.
Barna végül az ötödik helyen
zárta a viadalt.                  -kj-

Ötödik hely a
Mesterek tornáján

Az OTP Bank Liga nyolcadik
helyéről várja a tavaszi folyta-
tást az MVM Paks labdarúgó-
csapata. Az egylet tavaly re-
mek második félévet produ-
kált, megnyerte a Ligakupát és
másodikként zárt a bajnokság-
ban. Hasonlóan a korábbi téli
felkészülési programhoz, idén
is Törökországba készül a
zöld-fehér csapat, Magyaror-
szágon pedig további hat edző-
mérkőzést játszik majd Kis
Károly együttese. – Törökor-
szágban négy mérkőzés vár
ránk, a pontos időpont és az el-
lenfelek kiléte még egyeztetés
alatt van. Nagyon erős ellenfe-
lekkel szeretnénk játszani,
hogy miként tavaly, most is
profitálhassunk ezekből a
meccsekből – fogalmazott Kis
Károly, az MVM Paks vezető-
edzője. 

Ami az egyesület pénzügyi
hátterét illeti, a főtámogatóval
folyamatosan egyeztet a klub-
vezetés. A Magyar Villamos
Művek Zrt.-vel még nincs alá-
írt szerződés az idei évre, de

Haraszti Zsolt ügyvezető el-
mondta, bizonyára kevesebb
pénzből gazdálkodhatnak majd
2012-ben. – A szerződésterve-
zetet elküldtük az MVM-hez,
remélhetőleg a napokban aláír-
ják a dokumentumot. Ha így
lesz, már nyugodtabban dol-
gozhatunk – tette hozzá a klub-
vezető. A játékos keretben
nagy változások nem történtek.
Böde Dániel, Barta László,
Szabó János és ifjabb Haraszti
Zsolt is Pakson kezdte az ala-
pozást, bár utóbbi futballistát

január 11-én a Videoton FC
két és fél évre leigazolta.
Vayer Gábor az első edzést
megelőző sajtótájékoztatón el-
mondta, bízik magában és tár-
saiban, a csapatkapitány azon-
ban nem helyezésekben gon-
dolkozik. – Fontos, hogy fő tá-
mogatóink, az MVM Zrt. és
Paks Város Önkormányzata
továbbra is úgy érezzék, érde-
mes ezt az együttest támogatni.
Szeretnénk, ha ugyanolyan vi-
dám arcokkal találkozhatnánk
a stadionban, mint tavaly

ilyenkor. Természetesen az
eredmény sem másodlagos, de
számomra ezek a legfontosab-
bak – mondta el Vayer Gábor.
Az MVM Paks első tétmérkő-
zését február 22-én a Ligaku-
pában játssza. A címvédő a
negyeddöntő első találkozóját
hazai pályán a Debrecen ellen
vívja, visszavágó március 7-
én lesz. A bajnokságban idén
először a tervek szerint márci-
us 3-án Pápán lép pályára a
zöld-fehér klub. 

Faller Gábor

Erős ellenfelekkel készül a Paksi FC

Négy játéknapot követően
csupán két csapat veretlen a
2012. évi Paks Városi Te-
remlabdarúgó-ba jnokság
„A” csoportjában. A korábbi
többszörös bajnok Kreszpark
Rangers három mérkőzés
után hibátlan mérleggel ren-
delkezik, míg a tavalyi
aranyérmes Diófa két győze-
lemmel és egy döntetlennel
áll. A sorozat korai szakaszá-
ban jóslatokba bocsátkozni
nem érdemes, de az érmekért
az említett együtteseken kí-
vül a City, a Ferr-Kert, a

Trend Bútor és a Fefe
Paks–Beanett is jó esélyek-
kel száll harcba. A „B” cso-
portban a Tar és Tar Security
még nem talált legyőzőre,
így ez a gárda nagy valószí-
nűséggel jövőre már a leg-
jobbak közt folytathatja. Az
első osztályban 12, a máso-
dik vonalban 8 egylet ver-
seng a helyezésekért. A kö-
vetkező fordulót január 21-
én és 22-én rendezi az ESZI
Sportcsarnokban a PSE Sza-
badidősport Szakosztálya.

efgé 

Csak két csapat
veretlen a városi
bajnokságban
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TESTNEVELÉSÓRÁN VETT RÉSZT a Bezerédj Általános Iskolában
Kámán Tamás és Morgen Ferdinánd, az ASE kosárlabdázói az
Atomic Boys Szurkolói Egyesület szervezésében. A játékos gyakor-
latoknak nagy sikere volt az ötödikes nebulók között, a két csapatra
osztott osztály a profi játékosok vezetésével különböző ügyességi fe-
ladatokban mérte össze erejét. Az óra végén a sportolók meghívták a
gyerekeket a Debrecen elleni szerdai bajnoki mérkőzésre. Az Atomic
Boys szeretné az összes paksi iskolába elvinni a kosárlabdázókat, a
következő állomás a II. Rákóczi általános iskola. – A kosárlabda-
szakosztály és a klub vezetősége támogatásáról biztosította az
Atomic Boyst, célunk az összes paksi iskola felkeresése a játékosok-
kal karöltve. Szeretnénk, ha minden meccsen legalább egy osztály
megjelenne – mondta el Babik Róbert, a program egyik szervezője.

Szerződtették
a Costa Rica-i
Kertészt 
Gyógyír lehet az ASE férfi ko-
sárlabdacsapatának center-
gondjaira az újonnan szerződ-
tetett Hernold Gardener. A
Costa Rica-i állampolgárságú
játékos 30 éves, 205 cm ma-
gas, 111 kg. Az USA-ban a
Lon Morris JC főiskolai csa-
patban játszott, hazájában a
Cartago és a Liceo játékosa
volt. Európában a francia
Bourg és a török Final Genclik
alkalmazásában állt, Paksra a
görög első osztályú Ilysiakos-
ból került, ahol meccsenként
átlagban 23 percet játszott és
12.8 pontot szerzett. A Szeged
elleni kupamérkőzés után a
klub a szezon végig szerző-
dtette a játékost.

-joko-

A kötelezőket már behúzták
A felemásra sikerült decemberi
évzárás (Szolnoki Olaj KK–
ASE 68-96 és Albacomp–
ASE 76-48) után, az új évben
még idegenben és itthon sem ta-
lált legyőzőre az Atomerőmű
SE NB I-es férfi kosárlabdacsa-
pata. Igaz, mind a három ellen-
fél az alsóházban tanyázik, de a
2011/12-es bajnokság őszi sze-
zonjában már érték kellemetlen
meglepetések Völgyi Péter
együttesét. Karácsony után ki-
derült, hogy Lee Nailon sérülése
nem jött rendbe, és a további or-
vosi vizsgálatok megállapítot-
ták, hogy az egykori NBA játé-
kos lába még pár hónapig nem
terhelhető. Donald Cole-lal nem
hosszabbított szerződést a szak-
vezetés, ezért új center után kel-
lett nézni. A Szeged ellen ide-
genben így csak két légióssal
állt fel a csapat, és nagyon meg
kellett küzdeniük a győzelemért
Fodor Péter gárdája ellen.
Naturtex-SZTE-Szedeák– ASE

84-94. A Debrecen elleni hazai
találkozóra egy hónap szünet
után került sor a Gesztenyés
úton – jó lenne tudni, milyen
szempontok alapján sorsolják a
bajnoki alapszakasz mérkőzése-
it –, még mindig csak két külföl-
di játékossal a keretben. A ne-
gyedik negyedben már 16 pon-
tos előnye is volt az ASE-nak,
de a végén nagyon megszorítot-
ta Vojvodáékat a hajdúsági csa-

pat. A 36. percben kipontozó-
dott Tóth Ádám helyét a center
poszton a szintén fault problé-
mával küzdő Morgen Ferdinánd
vette át, így a végjátékban már
neki is vigyáznia kellett, nehogy
Tóth sorsára jusson. ASE–
Factum Sport Debrecen 86-82.
A következő ellenfél, a soproni
csapat egy mérkőzéssel koráb-
ban cserélte le vezetőedzőjét, az
egykori paksi trénert, Horváth

Imrét és reaktiválta Meszlényi
Róbertet. A csere rögtön meg-
tette hatását, a ZTE ellen nagy-
arányú győzelmet arattak. A
mérkőzés előtt két nappal Gö-
rögországból megérkezett Paks-
ra az új centerjelölt, Hernold
Gardener, és a találkozó ötödik
percében már pályára is lépett.
Hamar kiderült, hogy a palánk
alatt nagyon hasznos a játéka,
ponterős, jól szedi a lepattanó-
kat, és nagyon erős testfelépíté-
sű. A mérkőzés a 30. percben el-
dőlt, az utolsó negyedben már
cifrázták a hazai játékosok.
ASE–Kis Rába menti Takarék
SKC 82-62. 

Kovács József

A Magyar Kupában is pályá-
ra lépett az Atomerőmű SE.
A nyolc közé jutásért az oda-
visszavágós párharc első
mérkőzésén ASE–Naturtex-
SZTE-Szedeák 94-61.
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Paksi Hírnök
online

a twitteren

Kövesse Ön is okostelefonján
a Paksi Hírnököt, 

és kapja meg azonnal a
város legfrissebb híreit! 

Tanuljunk tanulni!
Nem tudod egyedül elkészíteni 

a házi feladatod, vagy megtanulni 
a leckét? Segítek. Általános iskolások

számára korrepetálást tartok. 
Érd: 20/475-9922

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel.: 75/315-983

20/9450-992

Tizennyolcadik évébe lépett a PAFF
Hamarosan nagykorú lesz a
Paksi Amatőr Futó Fiatalok
(PAFF) Egyesülete, az idei
évben a hagyományos verse-
nyek mellett új kihívások is
várják a tagokat. A verseny-
zők nem csak futással készül-
nek a tavaszra: van, aki úszni
jár, sokan korcsolyáznak, síel-
nek, esetleg a konditeremben
erősítik magukat.

– Az elmúlt időszakban nőtt a
létszámunk, most harminc fő
körül mozog. Az aktívak is töb-
ben lettek, nőtt a versenyzési
kedv, de jó lenne, ha edzésekre

többen járnának. Inkább a har-
minc éven felüliek jönnek, talán
azért, mert a monotóniát jobban
bírják, mint a fiatalok. Meg ta-
lán azért is, mert a gyerekek
már akkorák, hogy otthon lehet
hagyni őket akár több órára is –
mondta el a Paksi Hírnöknek
Dobi Krisztina, a PAFF egyik
alapítója, vezetőségi tagja.
Megtudtuk tőle: idén is négy
verseny nevezési díját állja az
egyesület, amiket nagyjából
nyolc magyarországi helyszín
közül választhatnak ki a tagok.
Emellett más versenyeken is in-

dulnak futóik, akár külföldön is,
de többen triatlon- és kerékpá-
ros versenyekkel színesítik a
programjukat. – Arra törek-
szünk, hogy a támogatott verse-
nyek között legyen egyéni és
csapatverseny, rövidebb távútól
egészen a maratoniig, hogy ki-
ki megtalálja a számára kedve-
zőt. Szeretnénk hűek maradni
azokhoz a versenyekhez, ame-
lyeken már a kezdetek óta indu-
lunk. Ezek közül kiemelkedik a
Pécs–Harkány 25 km-es, dim-
bes-dombos országúti futás
március első hétvégéjén. Ked-

velt még november végén a két-
napos Balaton félmaraton, de
felkapott lett a körünkben a
szekszárdi Borvidék félmaraton
is. Az idén bővül a kínálat az
Atom100 futóversenyeivel, Ka-
posvár, Baja, Nagyatád, és
Paks helyszínekkel. A PAFF a
szervezésben és a lebonyolítás-
ban is segít, sőt azoknak az
amatőröknek, akik ezeken a
versenyeken szívesen részt
vennének, segítünk edzésterv-
vel, étkezési tanácsokkal és
edzéshez alkalmas futóútvona-
lak bemutatásával.       -kovács-

Országos döntőben
a II. Rákóczi
Két csoportban zajlottak a küz-
delmek az ASE sportcsarnokban
a labdarúgó diákolimpia negye-
dik korcsoportjának megyei dön-
tőjében. Az ezt megelőző város-
környéki megmérettetést a II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola
csapata nyerte, így egyedüliként
képviselték a települést a hat egy-
letből álló megyei találkozón.
Vábró József testnevelő, a gárda
vezetője árgus szemmel figyelte
a mérkőzéseket, a cél itt is az el-
ső hely volt. – Fontos az ellenfe-
lek ismerete, hiszen ezen a szin-
ten már tudni kell alkalmazkodni
az ellenfelekhez. A játékidő na-
gyon rövid, kétszer 12 perc alatt

kell minél több gólt rúgni – ös-
szegzett a tréner. A paksi intéz-
mény játékosainak mindegyike
az ASE vagy a PSE utánpótlás-
csapataiban futballozik, ami
meglátszott teljesítményükön. –
A kispályán sokat kell futni, a
csapat együtt védekezik és tá-
mad. Az első meccsek mindig a
legnehezebbek, mert nem kön-
nyű felpörögni, de az eredmény
már számít – tette hozzá Rácz
Zsolt, a torna gólkirálya. A leg-
jobb kapus Pámer Krisztián lett,
a gólkirály Rácz Zsolt, míg a leg-
jobb edző Vábró József. Az or-
szágos döntőt február 3. és 5. kö-
zött Miskolcon rendezik.       efgé

Lezajlott a diákolimpia úszás vá-
roskörnyéki döntője a Tanuszo-
dában. Mivel Pakson és a régió-
ban nincs versenyszerű úszások-
tatás, ezért az úgymond nem iga-
zolt diákok mérték össze tudásu-
kat. – A B kategóriában a ver-
senyzőknek ötven métert kell
teljesíteniük mind a négy úszás-
nemben – tájékoztatott Poór Jó-
zsef, a Diáksport Bizottság elnö-
ke, aki hozzátette, az idei térségi
finálé látványosra és élvezetesre
sikeredett. 

Az általános iskolák tanrendjé-
ben, a testnevelésórákon ki-
emeltként kezelik az úszásokta-
tást, így van ez a Balogh Antal
Katolikus Általános Iskola és

Gimnáziumban is. Kalász Mik-
lós 25 gyermekkel érkezett a fel-
ső tagozatosok versenyére. – Al-
sóban a tananyag kötelező része
az úszásoktatás, míg felsőben
már csak azok járnak a heti egy
úszóedzésre, akik tehetségesek
vagy szeretik a vizes közeget –
fogalmazott a testnevelő. Az em-
lített intézmény váltóját Debre-
ceni Kata vezette, aki elmondta,
a rajt, a bukóforduló és a beérke-
zés a legfontosabb mozzanatai a
csapatversenynek. A különböző
korcsoportok egyéni arany- és
ezüstérmesei, valamint a váltók
első helyezettjei a lapzártánk
után rendezett bonyhádi megyei
döntőbe jutottak.                  röné
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Pozitív nap nőknek

Január 22. (vasárnap) 17 óra
KARÁCSONY ARTÚR

angol-amerikai 
animációs film

Január 25. (szerda) 19 óra
PORTRÉFILM 

CSENGEY DÉNESRŐL
magyar dokumentumfilm

Január 27. (péntek) 17 óra
ALVIN ÉS 

A MÓKUSOK 3.
amerikai animációs vígjáték

Január 29. (vasárnap) 17 óra
CSIZMÁS, 

A KANDÚR
amerikai animációs vígjáték

Január 29. (vasárnap) 19 óra
SZILVESZTER ÉJJEL

amerikai romantikus vígjáték

Február 1. (szerda) 19 óra
SRÁC A BICIKLIVEL

feliratos belga-francia-olasz
filmdráma

Moziműsor
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PANTAR Kegyeleti
Szolgáltató Bt. Paks, 

Kálvária utca 2. 
Állandó ügyelet:

30/9363-255

Paksi Hírnök

MUNKAVÁLLALÁSRA 
is alkalmas 3 nyelvű 

(magyar, angol, német)
(Külföldi munkalehetőség!)

OKLEVET adó
MASSZŐRTANFOLYAM
indul február 10-től Pakson,

és Szekszárdon (hétvégenként).
Ára: 45.000Ft 
(részletfizetés, 

egyéb kedvezmények)
Érdeklődni: 

06-30/30-21-487
(Nyilv.szám:0111-2011)

Hosszú expozíciós idővel ké-
szíthetnek fotográfiákat a Pak-
si Képtár műhelymunkáján
résztvevők január 26-án: zseb-
lámpák, villogó bicikli-hely-
zetjelzők és más fényforrások
segítségével rajzolhatnak fény-
képeket. Az előadást és a mű-
helymunkát Trojkó Ildikó és
Szegedy-Maszák Zoltán tartja.
A programon való részvétel in-
gyenes. További információ és
jelentkezés: Göttinger Eszter,
20/8830-284.

Expozíció

Pakson ABSZOLÚT
központban 38 m2

üzlethelyiség kiadó.
Érdeklődni: 

06-20/924-33-05.

Szépülhettek, testileg lelkileg is megújul-
hattak, jó tanáccsal gyarapodhattak azok a
hölgyek, akik ellátogattak a paksi művelő-
dési központban szombaton megrendezett
szépség- és egészségnapra. A Pozitív nap
nőknek címmel meghirdetett program
kezdeményezője Tibai Eszter kozmetikus-
mester, aki mint mondta, nem csupán a
hölgyek szépségét, gyakran a lelkét is
ápolják a szépségiparban, amelynek több
képviselője is vállalta ez alkalomból, hogy
díjmentesen kézbe veszi a jelentkezőket.
A mai nők nagyon túlhajszoltak, fáradtak,
olykor pesszimisták, ezért volt szükség
egy olyan napra, ahol pihenhetnek, kikap-
csolódhatnak, jól érezhetik magukat, és
ahol a szakemberek előcsalhatják a ben-
nük rejlő szépséget, mondta el lapunknak
Tibai Eszter. A programon volt stílusta-
nácsadó, fodrász, manikűrös és kozmeti-
kus, emellett divattanácsokkal is ellátták
az érdeklődőket, akiknek divatbemutatót
is tartottak Nemes Nikolett munkáiból. A
bemutatók mellett előadásokra invitálták a
hölgyeket a ház nagyklubjába, a témák kö-
zött a biorezonancia, valamint a teljes ér-

tékű táplálkozás fontossága is megjelent.
Az előadások közben egészséges italokat
és jó borokat kóstolhattak a résztvevők, és
élvezhették a Pálfáról érkezett néptánc-
csoport, a Vándorok Tánciskola produkci-
óját. A rendkívül sikeres programra a tiné-

dzserektől a nagymama korú nőkig, a várt-
nál is többen látogattak el a művelődési
központba. A rendezvénynek a tervek sze-
rint folytatása is lesz, ugyanis Tibai Eszter
egy pozitív nők klubjában is gondolkodik.  

MD 

Staub Ferenc festő halálának
huszadik évfordulója alkalmá-
ból emlékkiállítás nyílt lapzár-
tánk után a művelődési ház
nagykiállítójában. A tárlat feb-
ruár 19-ig tekinthető meg.

Móser Zoltán fotográfus író-
portréi február 5-ig láthatók a
művelődési központ kiskiállí-
tójában.

Kiállítás
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Építész vállalja
lakóházak 
tervezését

rövid határidővel
20/429-3990

Pakson gyakorlattal 
rendelkező 

ékszerbecsüst keresek.
Tel.: 70/938-4392

Pakson, 
a Bástya utca 42. 

kétszobás, komfortos 
családi ház eladó. 
Érd.: 30/241-9237

TUD JOBBAT ?
Euró-megtakarításaira 

1 hónapra 
évi 4,5 % 

betéti kamatot (EBKM: 4,5 %) 

kínálunk egyszeri lekötésű

lakossági számlabetétekre

összeghatártól függetlenül,

meglévő Ügyfeleinknek is. 

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A szerződések

részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák !

A Paksi Atomerőmű Zrt. évente 500
millió forintot bocsát a Jövőnk Ener-
giája Térségfejlesztési Alapítvány
rendelkezésére, mely az erőművet be-
fogadó települések térségfejlesztési
elképzeléseit támogatja pályázat út-
ján. Az alapítvány e mellett az életmi-
nőség emelését és a munkahelyterem-
tést jelölte meg kitűzött célként.  Az
első évben biztosított támogatás köz-
vetve 4,3 milliárd forint fejlesztést ge-
nerál a paksi, a kalocsai, valamint a
szekszárdi kistérség északi részén
fekvő településeken.

A Paksi Atomerőmű Zrt. (PA Zrt.) közel
30 éve van jelen működő létesítmény-
ként a Paks-Kalocsa-Szekszárd centru-
mok által meghatározott területen, mint
a térség legnagyobb beruházója, gazda-
sági vállalkozása és munkáltatója.
Emellett felelősséget érez környezeté-
ért, annak állapotáért, az ott élők életmi-
nőségéért, a térség fejlődéséért, jövőjé-
ért. Ennek szellemében egyre szélesebb

körű támogató tevékenységet folytat.
Az elmúlt évek eredményes megoldása-
it megtartva 2011-ben egy közhasznú
alapítvány létrehozását határozta el,
amellyel koncentráltabb, még jobban át-
látható, kézben tartható támogatási
rendszert indított el. Az így létrejött Jö-
vőnk Energiája Térségfejlesztési Ala-
pítvány célja a kedvezményezett terüle-
teken megvalósuló széleskörű fejlesztés.
Az érintettségi kört a paksi és kalocsai
kistérség, valamint a szekszárdi kistér-
ség északi részét magába foglaló össze-
sen 41 település alkotja. 

Az alapítvány működése első évében
elsősorban és kiemelten az Új Széchenyi
Terv keretében európai uniós források-
ból, magyar társfinanszírozás mellett tá-
mogatott pályázatokon való részvételt
kívánta segíteni a szükséges önerő egy
részének biztosításával.  Az alapítvány
további célja, hogy a támogatási lehető-
ségek keretein belül segítséget nyújtson
a települések, vagy azok társulásai szá-
mára a helyi lakosság jelentős részét

érintő önkormányzati fejlesztésekhez,
valamint elősegítse az alapító okiratban
felsorolt szakterületeken működő vállal-
kozások – elsősorban munkahelyterem-
tést, versenyképesség-növelést célzó –
fejlesztéseit.

Az alapítványtól igényelt támogatás
összege 2011-ben meghaladta a 700 millió
forintot. A kuratórium nyilvános ülésén
31 pályázatot minősített nyertesnek és
417 millió forint támogatást ítélt meg, ami
közvetve 4,3 milliárd forint fejlesztést ge-
nerál. A támogatott projektek között van
a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa
János Kórháza, amely egy – a mai kor kö-
vetelményeinek megfelelő – alacsonyabb
sugárterheléssel működő CT-berendezés
megvásárlásával szeretné a lakosság ellá-
tását megbízhatóbbá tenni és magasabb
színvonalra emelni. A Paks és térsége
hulladékgazdálkodási rendszer kialakítá-
sának projektjére is támogatást ítélt meg
a kuratórium a nyertes KEOP-pályázat
önerő-kiegészítésének formájában. A be-
ruházás során hét településen oldódik
meg a kommunális hulladék környezetkí-
mélő elhelyezése. Több pályázó nyert
gyermekintézmény energetikai korsze-
rűsítésére támogatást 2011-ben.

A pályázati lehetőséggel a következő
években is élhet az erőművet befogadó
térség, hiszen az alapítói célok megva-
lósítása érdekében a Paksi Atomerőmű
Zrt. 2014-ig összesen kétmilliárd forint
támogatást bocsát a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítvány részére.
Az alapítás évétől eltérően 2012-től évi
két alkalommal hirdet pályázatot a ku-
ratórium. Az első forduló kiírása várha-
tóan márciusban jelenik meg.  A pályá-
zati lehetőségekről, támogatott projek-
tekről bővebb tájékoztatás az alapít-
vány www.jovonkenergiaja.hu című
honlapján érhető el, ahonnan az aktuá-
lis pályázati felhívás is letölthető.

(X)

Követendő példa 
a térségfejlesztésben

A Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer ki-

alakításának projektjét  is támogatta az alapítvány.


