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Tavasszal kezdődik el az új 
paksi szociális ellátóház kiala-
kítása. A Kereszt utcai egykori 
óvodaépületben fogyatékkal 
élők nappali otthona nyílik, és 
ide költözik az idősek klubja. 
Az átalakítást pályázati forrás 
felhasználásával valósítja meg 
az önkormányzat.

Legkorábban tavasszal, a közbe-
szerzési eljárás lefolytatása után 
kezdődhet el a régi Kereszt utcai 
óvoda átalakítása. Az intézményt 
a csökkenő gyermeklétszám 
miatt 2007-ben számolta fel az 
önkormányzat és költöztette át 
a gyerekeket a környező óvo-
dákba. Az épületben a jövőben 
fogyatékkal élők és idősek szá-
mára biztosítanak nappali ellá-
tást. Mindkettő kötelező önkor-
mányzati feladat minden 10 ezer 

lakos feletti település számára, a 
törvény úgy rendelkezik, hogy 
a településen felmerülő igény 
szerint kell működtetni és kiala-
kítani az intézményeket. A Ke-
reszt utcai új központban értelmi 
fogyatékosok, mozgásszervi be-
tegségben szenvedők, valamint 
az érzékszervi fogyatékossággal 
élők számára biztosít a város 
nappali ellátást, és a felújított 
épületbe költözteti a Templom 
utca 6. szám alatti idősek klubját, 
ahova húsz férőhelyre van mű-
ködési engedély. – Az új épület 
alkalmas arra, hogy minimális 
átalakítással megvalósíthassuk 
azokat a funkciókat, amelyekre 
ezeknek az embereknek szük-
ségük van. Készül egy melegítő-
konyha, egy foglalkoztató, egy 
étkező és több pihenőszoba. A 
ház akadálymentesíthető és a 

parkolás is megoldott lesz, hogy 
könnyen szállíthatók legyenek 
az ellátottak, tehát a legkedve-
zőbb helyen és feltételek mellett 
tudjuk kialakítani az új szociális 
ellátó  központot – mondta el Tell 
Edit. Paks alpolgármestere arról 

is tájékoztatott, hogy a beruhá-
zásra a Jövőnk Energiája Térség-
fejlesztési Alapítvány pályázatán 
20 millió forintot nyert az önkor-
mányzat, a kivitelezés összköltsé-
ge mintegy 87 millió forint. 

-dallos-

Húszmillióval támogatja az erőmű
a szociális ellátóház kialakítását

Pthr: jó ütemben
halad a beruházás
Három hulladékgyűjtő, egy kisteherautó és egy konténerszállí-
tó gépjármű érkezett Paksra a hulladékgazdálkodási rendszer 
működtetéséhez szükséges eszközök beszerzésének első üte-
mében. A járművek a próbaüzem indulásával, január elsejétől 
lesznek munkába állítva, ezekkel és a leendő szolgáltató cég 
gépjárműveivel gyűjtik majd a társult településeken keletkező 
kommunális és egyéb hulladékot. A járműveket a közbeszerzé-
si eljáráson kiválasztott cég hozta Paksra, beszerzési értékük 
141 millió forint volt, az összeg 72 százalékát a projektre nyert 
európai uniós forrásból biztosítja a Paks és térsége hulladék-
gazdálkodási rendszer megvalósítására alakult társulás. 
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Jövő évtől néhány mozdulat-
tal rengeteget tehetünk kör-
nyezetünkért: az új hulladék-
kezelő központ indulásával 
többféle szemetesbe kell majd 
gyűjteni a lakosságnál kelet-
kező hulladékot. A szelektí-
ven gyűjtött szemetet külön-
böző időpontokban szállítja 
majd el a szolgáltató cég.

Az ütemtervnek megfelelően 
halad az új paksi hulladékkeze-
lő központ építése, a szerződés 
szerinti határidőre várhatóan 
átadják az építményeket. El-
készült az új szociális blokk és 
megkezdődött a régi rekonst-
rukciója. A hulladéktest, aho-

va az őrölt szemét kerül majd, 
nyolcvan százalékos készült-
ségű. Áll a szelektívcsarnok, 
hamarosan elkezdődik a válo-
gatósor beépítése és  a hulladék-
udvar kialakítása is a végéhez 
közeledik. A próbaüzem január 
elsejével indul a központban, 
biztosítva a társult hét település 
lakossági hulladékának elhelye-
zését és válogatását. 
A kommunális hulladék be-
gyűjtésében jelentős változás 
nem lesz, ami újdonság, hogy 
az év elejétől minden háztar-
tásban külön kell gyűjteni az ott 
keletkező zöld-, szerves és mű-
anyaghulladékot. Az elkülöní-
tett gyűjtés eszközrendszerét a 

társulás biztosítja, tájékoztatott 
Hoffmann Zoltánné projekt-
koordinátor, aki elmondta azt 
is, hogy a pályázatban ugyan 
zsákos gyűjtést terveztek, de 
miután a társulás úgy gondol-
ta, hogy hosszú távon problé-
mát jelenthet a zsák hulladékká 
válása, úgy döntött a támoga-
tó szervezet hozzájárulásával, 
hogy kiskukában gyűjt majd a 
lakosság minden hulladékot. A 
jelenlegi elképzelések szerint 
a kommunális hulladékgyűjtő 
fekete színű lesz, a komposztba 
kerülő szerves hulladék, illetve 
a műanyagok gyűjtésére pedig 
a szelektív hulladékgyűjtést 
segítendő színes edényzetet 

alkalmaznak. Más-más héten 
szállítja el a szolgáltató majd a 
műanyag, illetve a szerves hul-
ladékot. Az ütemezési menet-
rendet minden háztartásba el-
juttatják. A lakossági kiskukák 
beszerzéséről, csakúgy, mint 
a házi komposztálásra ingye-
nesen igényelhető négyezer 
darab komposztláda vásárlásá-
ról a társulás gondoskodik. Ez 
utóbbira még lehet jelentkezni 
a 06/80-205-290-es ingyenesen 
hívható telefonszámon, illetve 
Pakson, a Deák Ferenc utca 3. 
szám alatt működő hulladék-
gazdálkodási információs iro-
dában.            

Dallos Szilvia

A helyi rendelet változtatá-
sának oka egy törvénymódo-
sítás, ami a jövőben szűkebb 
lehetőséget ad az önkormány-
zatoknak a haszonállatok tar-
tásának helyi szabályozására. 
A módosítással a korábbi öve-
zetek megszűntek ugyan, de 
ez a továbbiakban sem jelent 
korlátlan lehetőséget.

Október 1-jén lépett hatályba 
az a törvénymódosítás, amely 
szerint önkormányzati rende-
letben nem lehet korlátozni a 
mezőgazdasági haszonállatok 
tartását, így elképzelhető, hogy 
egy településen ott is tartható 

majd például sertés, szarvas-
marha vagy ló, ahol korábban 
ezt a helyi rendelet nem enged-
te meg. A paksi képviselő-tes-
tület már módosította is a helyi 
állattartási rendeletet: az eddi-
gi szabályozást hatályon kívül 
helyezte. Az új törvény alapján 
ugyan az önkormányzat nem 
szabhatja meg a mezőgazdasá-
gi haszonállatok számát, ám az 
állattartást szolgáló épületekre, 
helyiségekre vonatkozó védőtá-
volságokat továbbra is megha-
tározhatja helyi rendeletében. 
Eszerint Pakson a lakóépülettől 
10, ásott kúttól 15, fúrt kúttól 5, 
fürdőmedencétől 10 méteren 

belül, egyházi épületek, teme-
tők, bölcsődék, óvodák, isko-
lák, diákotthonok, napközi ott-
honok, egészségügyi, valamint 
közétkeztetési intézmények, 
élelmiszerüzletek, üzemek, 
vendéglátó egységek, sportléte-
sítmények esetében 50 méteren 
belül tilos haszonállatot tartani, 
akárcsak az országos település-
rendezési és építési követelmé-
nyekről szóló kormányrende-
letben meghatározott helyeken. 
Az állattartásról szóló rendelet 
felsorolja az állattartással kap-
csolatos magasabb szintű jog-
szabályokat, így azt is, hogy a 
haszonállatok tartásához mek-
kora az előírt minimális hely-
szükséglet. 
A törvénymódosítás a kedvte-
lésből tartott állatok esetében 
most nem hoz változást, így az 
új rendeletbe átemelték a ko-
rábbi szabályozást. A védőtá-
volságok a kedvtelésből tartott 
állatok esetében megegyeznek 
a haszonállatoknál megfogal-
mazottal. A város teljes köz-
igazgatási területére érvényes, 
hogy társasházban lakásonként 
kutya egy, macska kettő, csalá-
di házban eb három, macska 
öt tartható, egyéb kedvtelés-

ből tartott állat tartása pedig 
korlátozás és külön engedély 
nélkül megengedett, ameny-
nyiben a közegészségügyi, ál-
lategészségügyi, állatvédelmi, 
környezetvédelmi és egyéb vo-
natkozó előírásokat betartja a 
gazda, mások nyugalmát nem 
zavarja, testi épségét nem ve-
szélyezteti és nem okoz kárt. A 
rendelet a tenyésztési célú ku-
tya- és macskatartás szabálya-
it is tartalmazza. Állatfuttató, 
edző közterületként a Nyárfa 
utcával szemben a Duna-part 
területét, valamint az Ürgeme-
zőn az úgynevezett lengyel fut-
ballpálya melletti területet jelöli 
ki a szabályozás. Akár haszon-, 
akár kedvtelési célú állattar-
tásról van szó, az állattartónak 
kötelessége gondoskodni arról, 
hogy mások jogai és érdekei ne 
sérüljenek, különös tekintettel 
a zaj- és bűzterhelésre, a leve-
gő, a talaj, a felszíni és a felszín 
alatti vizek szennyezésére, va-
lamint a káros rovarok és rág-
csálók szaporodására. A paksi 
önkormányzat helyi állattartási 
rendelete október 27-én lépett 
hatályba, a www.paks.hu hon-
lapon olvasható. 

Kohl Gyöngyi

Indul a szelektív hulladékgyűjtés

Módosult az állattartási rendelet
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Pro Urbe díjat kaptak
Paks Város Önkormányzata Pro 
Urbe Emlékéremmel ismeri el 
azok munkáját, akik tevékeny-
sége a város életében kiemelke-
dő jelentőségűnek bizonyult. 
1992 óta adják át a kitüntetést, 
amit idén Szabó Vilmos Béla 
evangélikus esperes és a Babai 
István–Kövi Gergő függetlenfil-
mes alkotópáros vehetett át.

Szabó Vilmos Béla a helyi vá-
lasztási bizottság elnöke, a Tol-
na-Baranyai Evangélikus Egy-
házmegye esperese, evangélikus 
lelkész, 1995 óta szolgál Pakson. 
1951-ben Pusztavámon született, 
lelkészi hivatását édesapja nyom-
dokaiba lépve választotta. Pápa 
körzetében kezdte pályafutását 
segédlelkészként, ’79-ben kapta 
meg első parókusi állását a Ba-
konyban, ahol gyülekezeti és egy-
házi összefogással kis protestáns 
templomot is építtetett, majd ’85-
ben hívták meg Hartára. 17 éve 

szolgál Pakson, 2006-tól tölti be 
az esperesi feladatokat az egyház-
megyében. Idén júliusban újravá-
lasztása nyomán immár második 
ciklusát kezdhette meg, ennek 
révén újabb hat éven át Pakson 
lesz a Tolna-Baranyai Evangélikus 
Egyházmegye esperesi székhe-
lye. Kinevezése nyomán feladata, 
hogy vezesse, irányítsa az egy-
házmegyei testületek tagjainak 
választását, emellett felügyeli és 
segíti az egyházmegyében műkö-
dő gyülekezetek és intézmények 
munkáját. 1997-ben először, majd 
2007-ben is megszervezte az or-
szágos evangélikus találkozót, 
1999-ben a történelmi egyházak 
regionális találkozóját. A ’90-es 
évek elején ő indította útjára az 
evangélikus lelkészek erőnléti 
bajnokságát „Együtt, egymásért 
az egészségesebb egyházért” mot-
tóval. Nyomkereső néven évente 
szervez rendhagyó hittantábort 
paksi gyerekek számára. A tá-

bori alkalmak – amelyekre nem 
csupán a gyülekezethez tartozó 
családokból érkeznek résztvevők 
– lehetőséget adnak arra, hogy 
a legkisebbektől a kamaszokig a 
fiatal generáció is közelebb kerül-
jön az egyházhoz, megtanulják 
a közösségi szolgálatot, a mások 
iránti tiszteletet, gondoskodást. 
Munkája folyamatos felkészülést, 
állandó lelki ügyeletet, készenlé-
tet kíván. Nagy figyelmet szentel 
nem csupán a gyülekezet tagjaira 
és a gyülekezeti alkalmakra: ön-
zetlenül segíti a rászorulókat, lelki 
támogatást nyújt az elesetteknek. 
Nem tesz különbséget ünnepnap 
és szabadnap között. Lelkészként 
és magánemberként is minden 
munka egyforma számára. Türel-
mének, érdeklődésének köszön-
hetően a gyülekezet minden kor-
osztályával szót ért, határozottan 
áll ki a gyülekezet tagjai mellett. 
Munkájára, Pakshoz kötődésére 
jellemző az esperesi székfoglaló 

beszédében megidézett Jeremiás 
próféta gondolata: „Fáradozzatok 
a város békességéért, mert annak 
békességétől függ a ti békessége-
ket is.” A jelen kihívásai kapcsán 
azt vallja, alkalmazkodni kell a 
világ változásaihoz. Úgy véli, a kö-
zösség gondozásában növekvő je-
lentőségű a gyülekezet aktív rész-
vétele, ezért is kapcsolódtak be 
az evangélikus egyházmegyében 
nemrégiben indult gyülekezeti 
munkatársi tanfolyamsorozatba. 
Nagy hangsúlyt fe továbbra is a 
lelkészek gyülekezet iránti szere-
tetére, a törődésre és odafigyelés-
re, beleértve a személyeket csak-
úgy, mint a körülményeket.                                          

MD

Felülmúlni eddigi alkotásainkat, 
túlszárnyalni azok sikerét és szó-
rakoztatni a közönséget – a jövő-
ben is ezzel a céllal szeretne dol-
gozni Babai István és Kövi Gergő.  
(Képünkön balra és jobbra). 2008 
óta dolgozik közös filmeken Ba-
bai István, a TelePaks Kistérségi 
Televízió operatőr-szerkesztője 
és Kövi Gergő, a Paksi Hírnök 
főszerkesztője. Egy-egy film el-
készítése mintegy fél év munkája, 
tudtuk meg Kövi Gergőtől, aki el-
mondta azt is, hogy minden alko-
tásuknál egymásra talált egy kre-
atív stáb, a sikerhez mindannyiuk 
munkájára szükség volt. 

A paksi filmesek Négy lövés című 
alkotásukkal 2008-ban elnyerték 
az AXN Filmfesztivál közön-
ségdíját. A 2009-ben elkészült 
Menedék című filmjük a Magyar 
Függetlenfilm-szövetség produ-
ceri díját kapta meg, majd ugyan-
ez a film Zalaegerszegen, a Göcsej 
Filmszemlén harmadik helyezést 
ért el. 2009-ben Babai István ope-
ratőri munkájával és szerkesztésé-
vel készült Hárompont kulturális 
magazin fődíjat (a helyi televíziók 
legnagyobb szakmai elismerését) 
kapott a Helyi Televíziók Orszá-
gos Egyesületének Helyi Érték Díj 
pályázatán – tematikus magazi-

nok kategóriában. Ugyanebben 
az évben a Pécsi Filmmaratonon 
Kilenc című alkotásukat első díj-
jal jutalmazta a szakmai zsűri. A 
Babai–Kövi alkotópáros 2010-es 
Konstans című rövidfilmjét már 
több mint ötvenezren látták az in-
dex.hu videomegosztó portálján. 
Ez az alkotás Tallinnban különdí-
jat kapott, a Pannonfíling Feszti-
válon második helyezést ért el.
A látványért, a maszkért és az 
operatőri munkáért kapott kü-
löndíjat a szerzőpáros ez év má-
jusában a Suzie című kisfilm-
jének zalaegerszegi bemutatója 
után. A Suzie ezt követően kü-
löndíjat nyert a Dunaújvárosi 
Amatőrfilmes Fesztiválon. A 
filmet nemrégiben angol nyel-
ven is bemutatták Magyarország 
egyik legrangosabb rövidfilm-
fesztiválján, a BuSho-n, ahol a 
világ minden tájáról érkezett 
1800 filmből választotta ki a be-
mutatásra kerülők közé a zsűri 
a Babai–Kövi-filmet. Jelenleg az 
Átmeneti szállás című produk-
ció utómunkálatait végzi a szer-
zőpáros. Babai István és Kövi 

Gergő jegyzi a paksi imázsfilmet 
is.
Ahogy azt az alkotások forgató-
könyvíró-rendezője elmondta: 
nagyon jó Pakson filmet készíte-
ni, mert nagyon könnyen, sokszor 
első szóra nyílnak meg előttük az 
ajtók, így kapták meg helyszínül 
a téglagyárat, az autóbusz-pá-
lyaudvart vagy az Erzsébet Nagy 
Szállodát. – Legutóbbi filmünk 
költségvetését ötven százalékban 
szponzorok biztosították – tette 
hozzá Kövi Gergő, aki szerint az 
internet a világot egyetlen hatal-
mas moziteremmé változtatja, 
bárki közzéteheti elkészített film-
jét és ha nemcsak tehetséges, de 
szerencsés is, akár egy hét alatt 
híres lehet. 
– A közönségtől leginkább inter-
netes hozzászólások formájában 
kapunk visszajelzéseket, ez szá-
munkra ugyanolyan fontos, mint 
a szakmai elismerések, ezért is 
készítünk újabb és újabb filmeket. 
Nyáron forgatott alkotásunkat Át-
meneti szállás címmel 2012 végén 
mutatjuk be – tette hozzá Babai 
István.                                          -dal-
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– A mai ünnep az emléke-
zésen túl a számvetés ideje 
is. Tisztelgés a hősök előtt, 
akiket kivégeztek, akiket 
megtiportak. Akik miatt Ma-
gyarország beiratkozott a 20. 
század történelmébe, akik 
miatt csodáltak bennünket 
az egész világon. Egyben dol-
gaink, feladataink számba-
vétele is a mai ünnep, hogy 
hol tartunk és mi a dolgunk – 
mondta Hajdú János polgár-
mester az ’56-os emlékműnél 
tartott beszédében. A 1956-
os forradalom és szabadság-
harc 56. évfordulója alkalmá-
ból megemlékezést tartottak 
a Fehérvári úti temetőben és 
a Csengey Dénes Kulturális 
Központban is. 

A Fehérvári úti temetőben Czu-
czor Antal sírjánál az 1956-os 
jeles napokra a Vak Bottyán 
Gimnázium diákjai emlékeztek. 
Lenkey István református lelkész 
igét hirdetett a kopjafáknál, majd 
Tuba János nemzetőr parancsnok 
sírján is elhelyezték az emlékezés 
virágait. A programsorozat az 
’56-os emlékműnél, a városháza 
előtti téren folytatódott, közre-
működött a Pro Artis Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
fúvószenekara. Hajdú János pol-
gármester ünnepi beszédében 
kifejtette, hogy nemzeti egységre, 
nemzeti összefogásra van szük-
ség. Mint mondta, bár a felisme-
rés nehezen akar megérni, de el 
kell gondolkodnunk azon, hogy 
közös nemzethez tartozunk, a kö-

zös múltunk, a közös nyelvünk, a 
közösen megélt történelmi, iro-
dalmi, közéleti élmények sokkal 
jobban összekötnek bennünket, 
mintsem gondolnánk. Közös 
érdekünk egy erős, biztonságos, 
mások által is tisztelt ország meg-
teremtése. Közös veszteség, ha 
csökken az ország, a magyarság 
hite, alkotókészsége, mások általi 
tisztelete,  emelte ki. Az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 56. 
évfordulójára rendezett városi 
ünnepség este a Csengey Dénes 
Kulturális Központ színházter-
mében folytatódott. Tell Edit al-
polgármester ünnepi köszöntő-
jében kiemelte: mutassunk példát 
egymásnak és a gyerekeinknek. 
Mutassuk meg a hétköznapok és 
ünnepek értelmét. Legyen kitar-

tásunk, türelmünk egymáshoz, 
de mindenekelőtt a gyerekek-
hez, a fiatalokhoz. Tanítsuk meg 
őket a közös nyelven megismert 
példaképek vállalására. Tanítsuk 
meg őket az állhatatosságra, az 
őszinteségre, a helyes választásra. 
Az ’56-os csendes, tiszta indu-
latokra, a tisztesség és az igazság 
melletti kitartásra. 
Az ünnepi köszöntő után átadták 
a Pro Urbe Emlékérmet, majd a 
Deák Ferenc Általános Iskola 
diákjainak ünnepi előadása kö-
vetkezett Ne feledd a tért címmel. 
Az ünnepi rendezvénysorozat 
állófogadással zárult, ahol Bor-
dács József, az ifjúsági, sport- és 
esélyegyenlőségi bizottság elnö-
ke mondott pohárköszöntőt.       

Kohl Gyöngyi

Schilling Rogér születésének 111., egyben halálának 50. évfordulójára 
emlékeztek Dunakömlődön. A helyi születésű tudós, paptanár lelki 
üdvéért szentmisét mutatott be Herendi János, Bátaszék plébánosa, 
címzetes cikádori apát. A megemlékezés az atya emlékművénél foly-
tatódott, ahol Féhr György, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke idézte fel Schilling Rogér életútját. A megemlékezést koszo-
rúzással zárták. 

Az ünnep jó alkalom  
feladataink számbavételére is

A dunakömlődi 
születésű tudósra 
emlékeztek
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Küllemében, szerkezetében és 
tartalmában is megújult a város 
honlapja, amelyen ezentúl hat 
rovatban találhat napi frissítésű 
híreket az olvasó. A cikkek sor-
rendje a honlapon érdeklődési 
kör és dátum szerint személyre 
szabottan is variálható. A képes 
hírek jelentős része mellé nem 
csupán fotó dukál a városban tör-
ténő rendezvényekről, a fontos 
vagy közérdekű eseményekről 
szóló beszámolókat a TelePaks 
munkatársai által készített video-

összefoglalók is színesítik. Az új 
weblap innovatív, modern megje-
lenést kapott, ami a kezdetek kez-
detén talán szokatlan lesz az oldalt 
böngészők számára, de frissessége 
és a könnyebb navigáció bizo-
nyára hamar elnyeri az olvasók 
tetszését, mondta el lapunknak 
Csapó Ágnes városmarketing-
referens. A város korábbi hon-
lapja hatéves volt, rendkívül sok 
adat, információ halmozódott fel 
benne, és megalkotása óta az in-
ternet-technológia is korszerűbb 

lett. Ezek együttesen indokolták a 
fejlesztést. A friss, naprakész por-
tált egyszerűsített struktúra jel-
lemzi, ami azt jelenti, hogy a meg-
rendelő önkormányzat számára 
alapvető igényt jelentett a szol-
gáltatási tartalmak különválasz-
tása a hírektől. A város honlapján 
természetesen továbbra is meg-
találhatóak az önkormányzati el-
látás körébe tartozó információk, 
aktuális pályázatok, rendeletek, 
rendezési tervek az Önkormány-
zat menüpont alatt. Emellett 

helyet kaptak a város naprakész 
hírei is, amelyeket fényképek, vi-
deók, fotógalériák gazdagítanak 
minden témában. Mindemellett 
a város nevezetességein keresztül 
hangsúlyos szerephez jutott Paks 
bemutatása is, ahogyan azt koráb-
ban a városmarketing-koncepció 
is rögzítette, mondta Csapó Ág-
nes. A Mi városunk menüpont-
ban a város nevezetes helyszíneit, 
eseményeit, szervezeteit mutatják 
be az ún. brandek. A weboldalt a 
www.paks.hu címen találja.     MD 

Megújult a város honlapja
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Cégein keresztül biztosít mun-
kát a Paksi Romákért Közhasz-
nú Egyesület számára a paksi 
önkormányzat. Az első megbí-
zás ároktisztítás volt.

Két vízelvezető megtisztítására 
kapott megbízást a Paksi Ro-
mákért Közhasznú Egyesület a 
Mezőföldvíz Kft. paksi kirendelt-
ségétől. Gyapán a kápolna mel-
letti Rét utcai árok elzáródott sza-
kaszán dolgoztak, majd Pakson a 
Molnár-árok eliszapolódott részét 
takarították. – A településrészi 
vízelvezető feltárása lakossági ké-
rés volt, Pakson pedig esőzések 
idején nagy mennyiségű vizet 
visz el a területről az árok, amit a  
növényzet nyáron benőtt – tájé-
koztatott Kovács István üzemve-
zető, aki elmondta: elégedettek a 
közhasznú szervezet munkájával. 
Gomán Jánostól, az egyesület ve-
zetőjétől megtudtuk, hogy két éve 
működnek, negyven taggal, kevés 
megbízásuk volt, ezért fordultak 
az önkormányzathoz, hogy bizo-
nyíthassák: tudnak és akarnak is 
dolgozni. Tell Edit alpolgármester 
arról tájékoztatott, hogy az együtt-
működés várhatóan tavasszal 
folytatódik.                                  -dsz-

November 5-től változik Pak-
son a 3-as számú helyi járat 
menetrendje, ami ezentúl job-
ban igazodik az ezen a vonalon 
utazó diákok tanrendjéhez. A 
buszpályaudvar–Kossuth Lajos 
utca–sportpálya útszakaszon 
köz lekedő helyi járat reggel tíz 
perccel később indul és az eddigi 
két reggeli járat helyett egy köz-
lekedik majd. Délután az eddigi 
egy helyett két járat fog indulni. 
Mindez az alábbiak szerint ala-
kul: a buszpályaudvarról indul  
7.10-kor; 13.20-kor; 16.10-kor. 
A sportpályától indul 7.20-kor, 
13.29-kor, 16.19-kor.

November 12-én 17.30-kor is-
mét összeül a Paksi költők, írók 
kerekasztala, ahol ezúttal Mukli 
Petra, Horányi György, Komá-
romi József és Péger József fog-
lal majd helyet. A beszélgetést, 
melynek a Pákolitz István Városi 
Könyvtár ad helyet, Gálosi János 
nyugalmazott középiskolai tanár 
vezeti majd.

Projektnapon ismerkedhettek a 
nyolcadikosok az I. István Szak-
képző Iskolával, egyúttal part-
nereit  is fogadta az intézmény. 

Képezzünk Pakson paksi szak-
embereket! – E mottó jegyében 
dolgozik az I. István Szakképző 
Iskola. Céljuk eléréséhez elenged-
hetetlen a szakképző helyekkel és 
az egyéb partnerekkel ápolt folya-
matos, jó kapcsolat, tájékoztatott 
Czetthoffer Gyuláné igazgató, 
hozzátéve: a projektnap jó lehe-
tőséget biztosít arra, hogy talál-
kozzanak a gyakorlati képzést vál-
laló vállalkozások képviselői, az 
általános iskolák továbbtanulási 
felelősei, valamint az iskola peda-
gógusai, és megbeszéljék az aktu-
ális kérdéseket. A rendezvényre 
előadókat is vártak az iparkama-
rától, a munkaügyi központtól, 
valamint a kormányhivataltól; a 
szakemberek a továbbtanulást is 
érintő, a szakképzésben várható 
változásokról beszéltek. Kocsis 
Csaba, a Tolna megyei Kormány-

hivatal főosztályvezetője elmond-
ta: január elsejétől a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
Szekszárdi Megyeközponti Tan-
kerülete működteti majd a szak-
képző iskolákat Tolnában, ez az 
intézmények mindennapi életé-
ben nem okoz változást a máso-
dik félévben. Szeptembertől mó-
dosul majd a munka: a nemzeti 
alaptanterv alapján újragondolt 
és átalakított program szerint kez-
dődik a tanítás. 
A projektnapra nyolcvan általá-
nos iskolás diák is érkezett – Paks 
valamennyi általános iskolájából 
–, hogy tájékozódjon a szakképző 
intézmény által kínált képzésekről 
és a választható szakmákról. For-
gószínpadszerűen kilenc állomá-
son ismerkedhettek a férfi és a női 
szakmákkal, mindenütt lehetőség 
volt arra, hogy kipróbáljanak egy-
egy munkafázist. A beiskolázá-
si program első állomása volt a 
projektnap Biritón, a nyílt napok 
időpontjairól az intézmény hon-
lapján tájékozódhatnak.     -dallos-

A bajor–magyar evangélikus 
partnerkapcsolat hivatalos kez-
detének huszadik évfordulóját 
ünnepelték október derekán 
Nürnbergben, az eseményre 
hazánkból mintegy ötszáz fő lá-
togatott el: énekkarok, ifjúsági 
csoportok, diakóniai és oktatási 
intézmények, illetve gyüleke-
zetek küldöttei, többek között 
a paksi evangélikusok is 25 fő-
vel. A langenzenni evangélikus 
gyülekezettel 1998 óta tart a 
partnerkapcsolat: Szabó Vilmos 
Béla lelkész még németországi 
tanulmányútján ismerkedett meg 
Winfried Winter dékánnal, aki 
gyülekezeti vezetők kisebb cso-
portja élén hamarosan látogatást 

tett Pakson; ekkor öntötték hi-
vatalos formába az együttműkö-
dést, azóta kétévente tesznek láto-
gatást egymásnál a gyülekezetek. 
Az idei jubileum különösen 
nagyszabásúra kerekedett, a láto-
gatócsoportok tizenegy különféle 
kulturális program közül válo-
gathattak, például túrázhattak 
az óvárosban, látogatást tehettek 
számos múzeumban és temp-
lomban, valamint megnézhették 
a Dürer-házat is. A többnapos 
program kiemelkedő eseménye 
volt, hogy a magyarországi gyüle-
kezetek külön-külön is bemutat-
kozhattak. Mivel a paksi küldött-
ség nagy részét az énekkari tagok 
alkották, zenés műsorral készül-

tek, emellett egy Paksot bemutató 
standot is állítottak – az önkor-
mányzat támogatásának köszön-
hetően gazdag szóróanyaggal. 
Külön német nyelvű prospektus 
készült a városról, emellett bemu-
tatóanyag a paksi művészeti ne-
velésről, a gyülekezetről, az evan-
gélikus templomról, valamint az 
AlternArt lapjai színesítették a 
kiállítási anyagot. A szórólapok 
mellett az érdeklődők paksi kerá-
miákat is megcsodálhattak, meg-
kóstolhatták a paksi borokat és a 
jellegzetes magyar ételeket is. 
Mindezekből többször is ízelí-
tőt kaphattak már azok, akik a 
testvérkapcsolat nyomán Paksra 
látogattak. Az ilyen alkalmakkor 

a vendégek nem csupán a gyü-
lekezet életébe tekinthetnek be, 
a város nevezetességeit is meg-
ismerhetik. A mostani látogatás 
célja is részben az volt, hogy hírül 
vigyék a város nevét, mondta el 
Koch Józsefné, a paksi evangéli-
kus gyülekezet tagja. Hozzátette, 
a bajor– magyar egyházi testvér-
kapcsolat a kezdetekben abban 
nyilvánult meg, hogy a magyarok 
Németországból kaptak támoga-
tást, például onnan érkeztek az 
első szolgálati autók is. A törek-
vés az, hogy ezt hasonló mérték-
ben sikerüljön meghálálni, ami a 
részünkről a vendégszeretetben 
nyilvánul meg.

Matus Dóra

Romákat 
foglalkoztatnak

Változik  
a menetrend

Kerekasztal  
a könyvtárban

Januártól az állam 
veszi át a biritói
szakképző iskolát

Paksi evangélikusok Nürnbergben
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Atomerőmű

A Céggyűrű kitüntetés  
egy értékteremtő közösség elismerése
Hússzal gyarapodott a paksi atomerőmű leg-
rangosabb kitüntetésével elismert dolgozók 
tábora, átadták az idei Céggyűrű elismerése-
ket. Hagyományosan október 23. előtti idő-
pontban rendezték az ünnepséget, s szintén 
hagyományosan rövid értékelést is tartott a 
társaság vezérigazgatója. – Büszkék vagyunk 
arra, hogy a ránk bízott atomerőművet több 
évtizede az elvárt felelősséggel, biztonságosan 
üzemeltetjük – kezdte Hamvas István vezér-
igazgató, majd az elmúlt évek biztonságnö-
velő intézkedéseiről tett említést, kezdve az 
1991-ben indult AGNES-projekttel, amely 
kezdetét jelentette annak a számos beavatko-
zásnak, amellyel növelték a blokkok bizton-
ságát. Mint mondta, ezen az úton haladnak 
tovább mindig igazodva a nemzetközi szak-
mai elvárásokhoz. Szót ejtett a stressztesztről, 
különféle nemzetközi szervezetek és a szak-
ma visszaigazolásáról, amelyek mindegyike 
a Pakson folyó munka helyességét és ered-
ményességét tanúsítja. Mint mondta, ez nem 
egyedüli érdem: intézmények, szervezetek 
– köztük a nukleáris hatóság – együttmű-
ködésének köszönhetően nézhetnek elége-
dettséggel vissza és tekinthetnek előre. – Ma 
már az egyes blokk üzemidő-hosszabbítására 
vonatkozó engedélyt várjuk, és előttünk áll 
a következő feladat: a kettes blokk berende-
zéseinek felkészítése az üzemidő-hosszab-
bításra – mutatott rá. Baji Csaba, az MVM 
Zrt. elnök-vezérigazgatója, az MVM PA Zrt. 
igazgatóságának elnöke pohárköszöntőjében 
arról szólt, hogy egy vállalkozás értékét álta-
lában gépei és berendezései értékével jelzik és 
nem ejtenek szót az ott dolgozó emberekről. 
Ez – mint megjegyezte – tévedés, hiszen ér-
ték a közösség is. Különösen igaz ez a paksi 
atomerőműre, amelynek kiváló kollektívája 
van. Az ott lévő közösség értéket teremt, ér-
tékre nevel és hagyományain keresztül irányt 
mutat. Egy ilyen hagyomány a Céggyűrű 
kitüntetés is, amelynek jutalmazottjai az 
igazgatóság elnöke szerint példát mutatnak 
mindannyiunk számára.
Hamvas István azt megelőzően, hogy átadta 
az erőmű húsz kiváló munkatársának az elis-
merést, úgy fogalmazott, hogy a gyűrű szim-
bólum, amely a közösség, a munkatársak el-
ismerését hordozza.
Gergely László 1983-ban friss diplo-
másként lépett be Magyarország atomerő-
művének kapuján. Nyírbátort hagyta maga 

mögött. Meglepő, de emlékszik a 29 évvel 
ezelőtti érzésekre: azon túl, hogy munkale-
hetőséget keresett, az atomtechnika iránti ér-
deklődés is hajtotta. – Izgatott az atomerőmű 
mibenléte – árulta el. Mint mondta, három 
műszakos rendben műszerészként kapott 
munkát. A 11 évi műszakos munka lehetővé 
tette, hogy a pincétől a padlásig megismerje 
az atomerőművet, illetve tanult és gyakorolt 
szakmáját, az irányítástechnikát, amiről azt 
mondja, rendkívül szép szakma és rendkívül 
fontos szerepet tölt be az atomerőmű bizton-
ságos működtetésében. Először csoportveze-
tő, majd osztályvezető, 2007 közepétől pedig 
a Karbantartási Igazgatóság Üzemfenntartási 
Főosztályának vezetője lett. Az általa vezetett 
főosztály feladata alapvetően az atomerőmű 
irányítástechnikai rendszereinek karban-
tartása, de hozzájuk tartoznak a villamos 
automatikák és a hírközlési szervezet. László 
szereti ezt a munkát, ami változatos műszaki 
kihívásokkal, egy viszonylag nagy szervezet 
menedzselésével, sok ember gondjának-ba-
jának megoldásával teljes. Az atomerőmű 
egyik nagy erényének a kollektívát tartja. 
Számára elsősorban a műszaki kollégák ösz-
szetartása, lojalitása jelent nagy értéket, mert, 
mint fogalmazott, még a mai új időkben is 
olyan szintű, színvonalú, amelyre az ország-
ban kevés példa van. Gergely László neve 
ismerősen csenghet mindazok számára, akik 
a természetjárás iránt érdeklődnek, hiszen a 
hobbija a túrázás, túrák sorát vezeti minden 
évben. Alapvetően Magyarországot járja, az 
Országos Kéktúra Program vezetője.
Könnyen indult – jellemzi pályájának kez-
detét Kovács Ferenc, az üzemidő-hosszabbí-
tási projekt vezetője. Harmadéves volt a mű-
egyetemen, amikor Simon Péter ösztöndíjat 
ajánlott neki. 1989-ben Nagy Sándor, aki ak-
kor reaktorosztály-vezető volt, a nukleáris fű-
tőanyaggal foglalkozó társasághoz hívta. Egy 
kis, nyolcfős egység vezetője lett, s nagyon 
sok újdonságnak számító feladatot kapott.  
– Akkortájt jelentkezett új feladatként a ki-
égett fűtőelemek kezelése, nekünk kellett 
kitalálni a módját, minden technológiát mi 
írtunk. Akkor létesült a Kiégett Kazetták Át-
meneti Tárolója, annak az üzembe  helyezé-
sét is mi végeztük. Nagyon szép feladat volt 
– fogalmazott. Addigra a nyolcfős egységből 
majd’ harmincfős üzem lett. Mire ez a terü-
let „bejáródott”, Kovács Ferenc új feladatot 

kapott: az üzemidő-hosszabbítást előkészítő 
projekt vezetője lett. – Óriási kamikaze fe-
jesugrás volt. Fogalmam sem volt, mi ez, de 
éreztem, hogy fontos. Ez egy tősgyökeres 
paksinak nemcsak műszaki feladat, hiszen a 
városunk, a régiónk sem tud létezni az atom-
erőmű nélkül. Sok példa van előttünk, hogy 
mivé lettek azok a városok – Ózd, Komló –, 
amelyek mögött megszűnt az ipar – húzta 
alá. Így – mint mondta – személyes motiváci-
ótól hajtva fogott hozzá. Az első idők nagyon 
nehezek voltak, hiszen a téma teljesen idegen 
volt, sokat kellett tanulni, de megkapta mind-
végig a vezetői támogatást, nagyon jó kollé-
gák segítették, köztük elődje, Katona Tamás. 
Véleménye szerint ez a díj ennek az útnak egy 
nagyon szép állomása és kifejezi a cég meg-
becsülését, de benne van annak a dolgozónak 
a lojalitása is, aki megkapja.           Vida Tünde

További díjazottak: Balázs Pálné, 
Böcz Tibor, Csordás Gábor, Csordás Jenő, 
Gulyás Zoltán, Hevesi Antal, Józsa Sán-
dor, Kardos Sándor, Kubis Ottó, Mészáros 
János, Nagy Lajos, Németh Tibor, Papp 
Sándor, Patkós István, Pécsi Zsolt, Pólya 
Lajos, Szilágyi Antal, Tóth Tamásné.
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Sikerrel zárult a vietnami szakemberek képzésének első 
üteme, amelyben a paksi atomerőmű kulcsszerepet vállalt. A hallgatók, 
akik egyébként már képzett fizikusok, egyetemi tanárok és oktatók, a 
nukleáris technológiai ismeretekbe csak betekintést nyertek annak elle-
nére, hogy igen intenzív volt a hat hét, amit hazánkban töltöttek.
Ngo Duy Ngo, a Vietnami Szocialista Köztársaság nagykövete, (ké-
pünkön) miután köszönetet mondott a képzésben szerepet vállalók-
nak, kiemelte: ahhoz, hogy 2020-ban üzembe helyezzék az ország 
első atomreaktorát, új ismeretekre van szükségük, saját szemükkel 
kell látniuk és tapasztalniuk. Elárulta, hogy a két ország hosszú távú 
együttműködést tervez. – A nukleáris oktatás fejlesztése az elmúlt 
évek egyik magyar sikertörténete, amely hozzájárul az ágazat elisme-
résének és elfogadásának növeléséhez is – hangoztatta Hamvas Ist-
ván. Az atomerőmű vezérigazgatója arról beszélt: legfontosabb, hogy 
a továbbképzés résztvevői megértsék és képesek legyenek továbbadni 
azt a felelősséget, amivel az atomtechnika alkalmazása jár.
– Magyarország nemzetközi szinten meghatározó szerepet tölt be a 
nukleáris technológiai ismeretek oktatásában – jegyezte meg Kovács 
Pál klíma- és energiaügyért felelős államtitkár, majd elmondta, hogy 
Szaúd-Arábiával már fogalmazzák a megállapodást, ami a jövő nuk-
leáris szakembereinek képzéséről szól, de a mostaninál jóval nagyobb 
létszámot érint, illetve Indonézia és Törökország is bejelentkezett már, 
építene a Magyarországon felhalmozódott tudásra.

Hamvas István vezérigazga-
tó meghívásának eleget téve az 
atomerőmű vezetésével közös ta-
lálkozón vettek részt a képviselő-
testület tagjai. Ahogy a házigazda 
a visszatérő találkozókról mond-
ta, cél, hogy ismerjék egymást, 
egymás gondolatait, problémáit. 
Szavai szerint a mostani alkalom 
különösen időszerű volt, mert a 
város jövőjét érintő kérdések van-
nak napirenden: az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. rövidesen vá-
laszt kap üzemidő-hosszabbítás-
sal kapcsolatos kérelmére és halad 
a bővítés előkészítése is. – Normál 
üzemmód esetén a kölcsönös tá-
jékoztatáson túl egyébre nincs 
különösebb szükség, de a bővítés 
olyan kérdés, amely nehezen kép-
zelhető el anélkül, hogy segíte-
nénk, tájékoztatnánk egymást. Ez 
már csak azért is szükséges, hogy 
ne legyen üresjárat, duplicitás 
– mondta Hajdú János polgár-
mester hozzátéve, hogy a bővítés 
kapcsán felmerülő kérdéseket 
csak részben tudják megbeszélni 
az erőmű vezetésével, hiszen a fel-
adatra új céget hoztak létre, a Paks 
II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.-t. 

– Az új blokképítés gondolata a 
mienk, saját gyerekünknek te-
kintjük, mi dolgoztunk azért, 
hogy a parlament biztos több-
séggel megszavazza, de nyilván a 
paksi atomerőmű alapfeladata a 
blokkok üzemeltetése. Mi ezt az 
alaptevékenységünket végezzük, 
de nem vesszük zokon, ha szakér-
telmünkre számítanak, bátorítjuk 
a szakembereket, hogy menjenek 
és dolgozzanak a Paks II.-nél, ezt 
jó néhány kolléga meg is tette – je-
gyezte meg a vezérigazgató. 
Bár kétségtelenül fontos kérdés a 
bővítés, nemcsak ez volt a téma, 
a városvezetésnek is volt mit 
mondania. – Az önkormányzat 
háza táján is rengeteg újdonság 
van. A szokásos beruházásokon 
túl nagyon nagy fejlesztés folyik 
alapvetően uniós támogatással, 
pályázaton elnyert pénzekből. De 
itt van a nyakunkon a közigazga-
tási reform, a járások kialakítása. 
Azt gondolom, a legjelentősebb 
gazdasági partnerünknek, amely 
adóbefizetésének köszönhető az 
itt tapasztalt városi lét, illik tájé-
koztatást adnunk – hangsúlyozta 
Hajdú János.                                -vt-

A város és az erőmű 
vezetése találkozott

Tizenhét pályázónak összesen 
204 millió forintot ítélt oda tol-
nai ülésén a Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítvány. Az 
atomerőmű által létrehozott 
alapítvány támogatásával ener-
getikai korszerűsítések zajlanak, 
városrészek szépülnek, közösségi 
konyhák korszerűsödnek. Ösz-
szességében közel hárommilliárd 
forintnyi fejlesztést segít elő az 
alapítvány mostani döntésével, 
hiszen többnyire uniós pályá-
zatokhoz nyújt sajáterő-kiegé-
szítést. A nyertesek között van 
Tolna, Szekszárd, Tengelic, Fadd, 

Györköny a Duna innen eső, Ka-
locsa, Dusnok, Homokmégy a 
Duna túlsó partjáról. 
A szervezet ezúttal Tolnán ülé-
sezett, ahol az idei második for-
dulóra beérkezett pályázatok 
értékelése volt a legfontosabb 
napirendi pont. Ezúttal harminc 
igény érkezett az alapítványhoz 
több mint 330 millió forint ér-
tékben. Két pályázatot vissza-
vontak, így huszonnyolc került 
a szakmai és munkaszervezet, 
majd a kuratórium elé. A döntés 
során – mint Mittler István kom-
munikációs megbízott mondta 

– egyetlen korlát volt csupán, ez 
pedig az anyagi keret nagysága, 
hiszen minden pályázat megfe-
lelt a kiírásnak tartalmilag és for-
mailag egyaránt. Végül tizenhét 
igénylő kapott pozitív elbírálást. 
A nyertesek között van Paks vá-
rosa is, amely egy fogyatékosok 
és idősek ellátását biztosító intéz-
mény kialakításához kért támo-
gatást. Az ülésnek otthont adó 
Tolna pályázatát is támogatásra 
méltónak ítélte a kuratórium, a 
mözsi településrész szociális vá-
ros-rehabilitációs programjával 
pályáztak. Örülhet Solt városa, 

ahol egy, a közintézmények 
hőellátását biztosító biomassza 
alapú fűtőerőmű és közműrend-
szer építését segíti az alapítvány. 
Homokmégyen és Szakmáron 
közösségi konyhát újítanak fel, 
Szekszárdon óvodát, Faddon és 
Tengelicen a polgármesteri hiva-
tal épületét alapítványi forrással.  
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
évente 500 millió forintot bocsát 
az alapítvány rendelkezésére, 
amely évi két alkalommal teszi 
közzé pályázati kiírását. Erre leg-
közelebb 2013 tavaszán kerül sor.

-vida-

Az erőmű alapítványa  
a kistérség fejlődésének szolgálatában
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Díjaztuk őket

A sportmúlt is segíti karrierjében

A TPF Alapítvány idei díjazottjai

Értékesítőként kezdte, majd 
kevesebb mint négy év alatt 
egy harmincnál is több or-
szágban jelen lévő nemzet-
közi acélipari cégcsoport 
budapesti leányvállalatának 
kereskedelmi igazgatója lett 
Siebel Lajos. A paksi sport-
kedvelők számára minden bi-
zonnyal ismerősként cseng a 
műszaki szakember neve, aki 
sikeres sportmúltjával öregbí-
tette a város hírnevét, eredmé-
nyeit a Tehetséges Paksi Fiata-
lokért Alapítvány is díjazta.

A közismert paksi sportikonok-
kal, többek között Kozmann 
Györggyel és Feil Imrével 
együtt az 1990-es évek közepé-
től számos ifjúsági Európa- és 
világbajnoki címet gyűjtött az 
ASE kajak-kenu szakosztály 
sportolójaként Siebel Lajos. 
A 13-szoros magyar bajnok 
1990-ben kezdett el kajakozni, 
első országos címét már 91-ben 
megszerezte. Ifiként négyszer 
nyert Európa-, egyszer pedig 

világbajnokságot. 2004-ben 
indult utoljára felnőtt Európa-
bajnokságon, ahol 5. helyen 
végzett párosban. 2005-ben 
elsősorban anyagi problémák 
miatt fejezte be sportpályafu-
tását, illetve ahogy fogalmaz, 
további motiváció híján úgy 
érezte, váltania kell. Az ifjúsági 
kor végén egyébként az ASE-
tól átigazolt a Csepel SC-be, 
mivel Budapestre nyert felvé-
telt a főiskolára. A Vak Bottyán 
Gimnázium elvégzését köve-
tően tanulmányait a Budapesti 
Műszaki Főiskolán (jelenleg 
Óbudai Egyetem) mint műsza-
ki menedzser folytatta, majd a 
képesítés megszerzését követő-
en 2006-ban azonnal állást is 
kapott az Outokumpu nemzet-
közi cég magyarországi képvi-
seleténél. Rozsdamentes acélok 
közép-magyarországi értéke-
sítésével foglalkozott és mivel 
rövid idő alatt jelentős sikere-
ket ért el munkájában, 2009-
ben kinevezték kereskedelmi 
vezetőnek, és jelenleg is ebben 

a pozícióban dolgozik. A nem-
zetközi munkakörnyezetben 
angolnyelvtudása nélkülözhe-
tetlen, de azt vallja, feladatai 
során elsősorban a sportban 
megszerzett kitartását, türel-
mét, stratégiai gondolkodását 
tudja kamatoztatni. 
– A sport sokat segít a civil 
életben és azóta sem búcsúz-
tam el tőle teljesen. Jelenleg is 
szeretek mozogni, biciklizni, 
úszni, de sajnos a munkám, 

családom mellett kevés idő jut 
rá – mondja. Elárulta, ahogy 
minden sportoló számára, neki 
is nehéz volt az élsport utáni 
váltás. – Amikor a sportpálya-
futásom vége felé jártam, el sem 
tudtam képzelni, milyen lehet 
egy irodában dolgozni 8-tól 
5-ig, de ma már a munkában is 
megtaláltam a mindennapi ki-
hívásokat – hangsúlyozta Lajos. 
Szakmai sikerei mellett a mai 
napig sokra becsüli a sportban 
elért eredményeket, a teljesít-
ményéért elnyert díjakról pedig 
azt vallja, az elismerés mindig 
nagyon fontos, hiszen további 
motivációkat ad, és visszacsato-
lást nyújt arról, hogy az ember 
jól végzi a munkáját. – Pakson 
kiemelten figyelnek a fiatal te-
hetségekre, ami fontos a továb-
bi fejlődésük szempontjából. 
Remélem, megmarad ez a jó 
szokás, illetve a fiatal tehetsé-
gek is tevékenyek lesznek Pak-
son – tette hozzá a város hozzá-
állását méltatva. 

MD 

Az október 23-i városi ünnep-
ségsorozat hagyományosan a Te-
hetséges Paksi Fiatalokért (TPF) 
Alapítvány díjkiosztójával kez-
dődött. A gálán a tudomány, az 
anyanyelvi kultúra, a művészet, 
a tanulmányok és a sport terü-
letén kiemelkedő eredményeket 
elért fiatalokat és a velük foglal-

kozó felnőtteket, pedagógusokat 
díjazzák. A paksi önkormányzat 
és az atomerőmű által közösen 
létrehozott alapítvány idei felhí-
vására összesen 83 pályázat érke-
zett, közülük 41-et díjaztak. Idén 
nem adtak ki ösztöndíjat a felső-
fokú tanulmányok kategóriában, 
viszont született egy új kategó-

ria, amelyben három tehetséges, 
nehéz körülmények között élő 
fiatalt jutalmaztak. Dávid József, 
a kuratórium elnöke elmondta, 
hogy az erkölcsi elismerés a leg-
fontosabb, de a díj pénzzel is jár, 
amit az alapítvány alaptőkéjének 
kamatából, adományokból, illet-
ve a személyi jövedelemadó 1%-

ából befolyt összegből finanszí-
roznak. Kiemelte, nem az a cél, 
hogy minél többen, hanem, hogy 
az arra méltóak kapjanak elisme-
rést. A díjakat Hajdú János, Paks 
polgármestere és dr. Kovács An-
tal, az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. kommunikációs igazgatója 
adta át.

Kuti Lívia
Orgován József
Gyarmati Péter
Horváth Viktória
Antoni Csanád
Mukli Péter
Ledneczky Zoltán
Sárosi Sára
Nikl Ágnes Dorottya
Blatt Krisztián Tibor
Bencze Leila Aida
Paksi Harmonika Együttes

Takács Nóra
Schmidt Péter
Bodor Gábor
Eibeck Tamás
Horváth Barbara
Alpek Csenge
Weisz Pál
Buzás Attila
Pupp Réka
Koleszár Zoltán
Klippel Krisztina
Talentumok

Rodenbücher Adrienn
Nagy Dóra
Kolki Hanna Janka
Liptai László
Szép Zsóka
Kovács Áron
Kárpáti Gábor
Ritter Kristóf János
Őri Felicián
Horváth Ákos
Gracza Virág
Ledneczki László

A Vak Bottyán Gimnázium  
V. korcsoportos fiú kosárlabda-
csapata
Damjanovitsné Eke Violetta
Kern Zsófia
Grízer Orsolya
Grízer Fanni
Bogdán Nikolett
Györgye Norbert
Horváth Szabolcs
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Rövid látogatásra érkezett a 
krakkói Zespol Szkól nr 1 kül-
döttsége az Energetikai Szak-
középiskola és Kollégiumba a 
közelmúltban. A találkozón a 
felek megújították együttmű-
ködési megállapodásukat. 

A Zespol Szkól nr 1 és az Ener-
getikai Szakközépiskola és 
Kollégium évekkel ezelőtt vette 
fel a kapcsolatot, és 2005-ben 
testvériskolai megállapodást 
kötött. A lengyel középiskola 
küldöttsége a közelmúltban 
rövid látogatásra érkezett 
Paksra. Hajdú János polgár-
mester és Tell Edit alpolgár-
mester fogadta a vendégeket a 
Városházán, majd az ESZI-ben 
tájékoztatást kaptak a paksi 
intézmény történetéről, kép-
zési rendszeréről. A találkozón 
Wieslaw Mroszczyk, a lengyel 

iskola új igazgatója és Szabó 
Béla, a paksi szakközépisko-
la vezetője újabb együttmű-
ködési megállapodást írt alá, 
amely a szakmai, társadalmi, 
kulturális és sportkapcsolatok 
további ápolásáról szól. A felek 
elmondták, hogy nagy lehető-
séget látnak a partnerségben, 
amely reményeik szerint hosz-
szú távú és az eddigiekhez ha-
sonlóan gyümölcsöző lesz. A 
kapcsolat keretében korábban 
már lebonyolítottak egy ún. 
Leonardo da Vinci mobilitás-
projektet a Tempus Közalapít-
vány támogatásával, amelynek 
keretében háromhetes szak-
mai gyakorlaton vettek részt 
egymásnál a két oktatási intéz-
mény diákjai, de más lehető-
ségeik is voltak a találkozásra, 
kapcsolatépítésre.

-gyöngy-

Régi szokás szerint minden 
hordóba kerül pár csepp a Már-
ton-napkor megszentelt borból, 
hogy a nemes nedű meg ne ro-
moljon, a többit pedig elteszik 
gyógyítószernek. A borszentelés 
hagyománya Magyarországon a 
középkorig vezethető vissza, de 
Pakson is immár egy évtizedes 
múltja van annak, hogy a város-
unk szívében található pincefa-
luban áldást kérhetnek boraikra 
a gazdák, a borkedvelők pedig 
színes rendezvények kíséreté-
ben kóstolhatják meg első ízben 
az újborokat. A Paks Sárgö-
dör téri Présháztulajdonosok 
Egyesülete november 10-én 16 
órakor immár tizedik alkalom-
mal rendezi meg hagyományos 
Márton-napi ökumenikus új-
boráldását. A program 15:45-
kor kezdődik a Roger Schilling 

városi fúvószenekar csalogató-
jával, majd a Paksi Korzó Szín-
társulat előadásában A Tabarén 
mester csínytevései című komé-
diát láthatják a borkedvelő pak-
si lakosok. Végül a megáldott 
újborok csapra verését követő-
en ünnepélyes pohárköszöntő 
zárja a sort. A kóstoló alatt a 
muzsikát a Medinai Zenekar 
szolgáltatja. A hagyományok-
hoz híven a borszentelőre érke-
ző paksi gazdák egy-egy palack 
borát is megáldják a történelmi 
egyházak képviselői, a rendez-
vényre minden bortermelő vi-
heti saját nevével ellátott, 2012-
es évjáratú borát, amelyet az 
ünnepség után haza is vihet. A 
helyszín a Sárgödör téren felál-
lított sátor lesz, ahová minden-
kit várnak a szervezők.

Matus Dóra

A The Irish Dance Tornado egy ír sztepptánctársulat, 
szólótáncosa és koreográfusa az ír nemzeti bajnok és többszö-
rös világbajnok Catherine Gallagher, aki tagja volt a világhírű 
Riverdance együttesnek és megannyi vezető társulatnak. A tán-
cos tehetség a világon egyedüliként koreografál és vezet nőként ír 
sztepptánctársulatot és minden idők legfiatalabb ír sztepptáncosa-
ként tüntették ki az Írország Nemzeti Bajnoka címmel. A társulat a 
napokban a Csengey Dénes Kulturális Központban lépett fel.

A fenti címmel tartott orgonakoncertet a paksi evangé-
likus templomban Rákász Gergely. Az orgonaművész a hangverse-
nyen külön erre a célra hozott hangszert szólaltatott meg. A digi-
tális zenei hangképzés jelenlegi csúcsát képviselő eszközön többek 
közt Händel- és Vivaldi-műveket adott elő. A művész zenetörténeti 
kommentárjai ezúttal sem maradtak el.

Lengyel delegáció 
az ESZI-ben

Rákász Gergely:
Organ Magic

Áldást kérhetnek 
boraikra
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Nem büntetnek a muskátlik 
miatt, a lábtörlő, a virágok, 
akár még a rácsos ajtó is ma-
radhat a lépcsőházban, de 
nem akármilyen feltételek-
kel, ezért érdemes utánajárni, 
pontosan mi is vonatkozik 
ránk: lapunk összefoglalta a 
társasházi közlekedőkre vo-
natkozó legfontosabb előírá-
sokat, változásokat.

Január óta szigorúbb a megítélé-
se a társasházakban nem rendel-
tetésszerűen tárolt holmiknak, 
ugyanis tűz esetén ezek lassítják, 
akadályozzák a tűzoltó munkáját, 
gyúlékonyak lehetnek és elzár-
hatják a menekülés útvonalát. A 
tűzvédelmi bírságok összegeit 
még egy 2011 decemberében 
megalkotott kormányrendelet-
ben tették egyértelművé: a mini-
mumtétel 60, de akár 100 ezer fo-
rint is lehet. A türelmi idő április 
elején lejárt, azóta megbírságol-
hatják azokat, akik nem tartják 
be a szabályt. Kezdetben sokan 
felháborodtak azon, hogy nem 
lehet virágokat, szekrényeket tá-
rolni a lépcsőházban, a katasztró-
favédelem szerint azonban ennek 
megvan az oka, s a szabályt be kell 
tartani. Erre reagálva többen arra 
hivatkoztak, hogy nem tudják hol 
tárolni a holmijaikat. Korábban 
lapunk is foglalkozott a témá-
val, azóta azonban módosultak 
az előírások: nem arról van szó, 
hogy semmit sem lehet a lépcső-
házban tárolni, hanem konkrét 

paramétereket határozott meg a 
katasztrófavédelem. Az országos 
településrendezési és építési kö-
vetelményekről szóló kormány-
rendelet, azaz az OTÉK meghatá-
rozta a kiürítésre figyelembe vett 
folyosók legkisebb szabad széles-
ségét. A szélességgel kapcsolatos 
konkrét követelmények szerint 
a menekülési útvonal szélességét 
számítással kell meghatározni, 
de annak szélessége 1,1 méter-
nél, illetve a tömegtartózkodásra 
szolgáló építményrészben 1,65 
méternél keskenyebb nem le-
het, mindemellett a járófelülettől 
mért 1,95 méter magasságban 
nem szabad leszűkíteni a kiürítési 
útvonal keresztmetszetét. Közért-
hetőbben fogalmazva: az 1,1 mé-
ter széles menekülési útvonalon 
nem helyezhető el a menekülést, 
közlekedést akadályozó tárgy, de 
a feltüntetett magasságon felül 
bármi, például virág is elhelyez-
hető a tűzvédelmi hatóság enge-
délye nélkül abban az esetben, 
ha a virágtartó alsó része van az 
említett magasságban. A módosí-
tott szabályleírásból kiderül az is, 
hogy ugyan a rácsos ajtó elhelye-
zése tűzvédelmi előírásokkal nem 
ellentétes, azonban a kialakítás a 
menekülést, valamint a tűzoltói 
beavatkozás hatékonyságát korlá-
tozza. Ezért a rácsos ajtóval lezárt 
területen nem lehet tűzvédelmi 
biztonsági berendezés, ezek in-
dító-, nyitószerkezetei, valamint 
a közműelzárók főkapcsolói, 
például fali tűzcsap, hő- és füstel-

vezető ablak vagy mentésre szol-
gáló ablak. Továbbá a közlekedőn 
elhelyezett rács nyílószárnya nem 
torlaszolhatja el vagy szűkítheti 
le a lépcső menekülési útvonalát. 
Nem sért tűzvédelmi jogszabá-
lyokat, ha valaki lakása bejárati 
ajtaját ráccsal vagy a lakóépület 
főbejáratát kulccsal, illetve kód-
dal zárja le. Elektromos zár esetén 
az a szabály, hogy a menekülés 
irányából hozzáférhető helyen a 
zárat oldó, feliratozott nyomó-
gombot kell elhelyezni.
A tűzvédelmi hatóság az ellenőr-
zések során a biztonsági berende-
zések kialakítását, az épületben 
tartózkodó személyek mene-
külési feltételeit, tűzbiztonságát 
vizsgálja. Azokban az esetekben, 
amikor úgy ítéli meg a kataszt-
rófavédelmi kirendeltség, hogy 
az épületben tartózkodók bizton-
ságát veszélyezteti a menekülési 
útvonal szűkítése, közlekedőn, 
lépcsőházban éghető anyagok, 
burkolatok elhelyezése, felszólítás 
vagy bírság következhet. A paksi 
társasházakban is folyamatos az 
ellenőrzés, a legtöbb helyen kielé-
gítőek a körülmények, csupán két 
esetben került sor eddig bírság 
kiszabására, árulta el lapunknak 
Bán Attila, a katasztrófavédelem 
paksi kirendeltségének vezető-
je. Idővel minden ingatlanban 
megtörténik az ellenőrzés, a vizs-
gálatok előtt pár héttel értesítik a 
lakókat. Hibák azért még mindig 
akadnak, leggyakrabban a bicik-
li vagy éghető anyagok helytelen 

tárolása okoz problémát, a sza-
bálytalankodókat minden eset-
ben figyelmeztetik. A lakóknak 
azt kell megérteniük, hogy ezek 
a vizsgálatok az ők és családjuk 
biztonsága érdekében történnek, 
illetve a többi lakó védelmében, 
hiszen itt lakóközösségekről van 
szó, hangsúlyozta Bán Attila. Tűz 
esetén az akadályok a maguk és a 
többiek biztonságát veszélyezte-
tik, valamint a beavatkozó tűzol-
tók munkáját is nehezítik, ugyan-
is egy füsttel telített helyiségben, 
korlátozott látási viszonyok kö-
zött alapvetően nehézkes az em-
berek vagy értékek mentése, mu-
tatott rá a szabályozás lényegére a 
tűzoltó parancsnok. 
Ádám Attila a közel 120 pak-
si társasház közül mintegy 42 
kapcsán lát el közös képviselői 
feladatokat. A tűzvédelmi előírá-
sokról lapunknak úgy nyilatko-
zott, eleinte nehéz volt a rende-
let elfogadtatása, mára azonban 
megszokták a lakók és igazodnak 
a szabályokhoz, amelyeken azóta 
egyszerűsítettek is. Az ellenőr-
zésekről előzetesen mindig tájé-
koztatást kapnak, és a rendeletek 
módosításáról is időben értesül, 
köszönhetően a közös képvise-
lők és a helyi hivatalos szervek 
együttműködésének, a jó infor-
mációáramlásnak. A szabályo-
zásokat a lépcsőházakban rendre 
kifüggesztik, de ezek a katasztró-
favédelem honlapján is megtalál-
hatóak. 

Matus Dóra

Lépcsőfokokon továbbra is tilos lesz virágcserepet elhelyezni.

Zónán kívül maradhat a rács és a virág
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Távoli országban élő vendégek jártak a minap 
Pakson. A látogatók: Mr. J. P. Singh Sharma 
és Mrs. Mridula Rani Sharma Indiából ér-
keztek fiuk, Ashish és annak felesége Jaksa 
Judit, immár Judit Sharma társaságában. 
Bár Párizsba tartva csupán röviden időztek 
Magyarországon, azon belül is Pakson, időt 
szakítottak arra is, hogy lapunknak élmény-
beszámolót tartsanak. Mint elmondták, Bu-
dapesten és a Balatonnál, egészen pontosan 
Balatonfüreden jártak, illetve futólag Pakssal 

is megismerkedtek. Mr. J. P. Singh Sharma 
azt mondta, hogy Budapest gyönyörű város, 
és bár sok helyen megfordult a világban, ilyen 
szép fővárost még nem látott. A Balaton szin-
tén mély benyomást tett rájuk, az meg külö-
nösen, hogy a balatonfüredi sétány a népsze-
rű indiai költő, Rabindranath Tagore nevét 
viseli és szobrot is állítottak neki. Megcsodál-
ták a Gárdonyi kilátóból a paksi panorámát, a 
Dunát és a Makovecz-templomot.
Az, hogy egyik fiuk, Ashish magyar lányt vett 
feleségül, nem okozott számukra különösebb 
megrázkódtatást. Az édesapa azt mondta, 
számukra csak az fontos, hogy boldogok 
legyenek, hogy mely nemzet tradíciói sze-
rint élnek, s hogy mennyire követik hazájuk 
szokásait, az az ő dolguk, nekik semmiféle 
elvárásuk nincs. Sharma úr és neje peda-
gógusok, Újdelhiben egy modern, nyitott 
szemléletű iskolában dolgoznak, amit nemes 
egyszerűséggel Modern Schoolnak hívnak, s 
az ország legnagyobb iskolája. Itt miniszterek 
és más befolyásos emberek gyermekei tanul-
nak, mesélték. A Sharma házaspár – amellett, 
hogy bizonyos hagyományokkal nem sza-
kított – maga is nagyon modern gondolko-
dású. Felvilágosult szemléletüket bizonyítja, 
hogy gyermekeik már tervezetten születtek 
és az átlagosnál kevesebben, hárman vannak. 
Nyitottak az európai kultúrára, ami nagy 
részben annak köszönhető, hogy rendkívül 
sokat utaznak. Otthon – mint menyük, Judit 
és családja mesélte – viszonylag puritán kö-

rülmények között élnek, de bejárták, s járják 
a világot, gyermekeik sem otthon, Indiában, 
hanem a világ különböző pontjain élnek. 
Ashish például Londonban, ahol megismer-
te Juditot. A két fiatalt meglepő módon nem 
a különbözőség, hanem éppen a hasonlóság 
vonzotta és vonzza egymáshoz. Mint el-
mondták, a két nemzet kultúrája és felfogá-
sa egyáltalán nem áll egymástól távol, sok a 
hasonlóság például a családi kötelékek fon-
tosságának megítélésében, de olyan kevésbé 
magasztos dolgokban is, mint az ételek, sőt 
felfedeztek jó néhány szót – például a bazár és 
ananász kifejezéseket –, amelyek megegyez-
nek. Ahogy Judit és Ashish elmondták, Ang-
liában már nem tartják fontosnak, de ők igen, 
a szülőkkel való szoros kapcsolatot, a róluk 
való gondoskodást. Ebben India hazánkat is 
lekörözi, míg Magyarországon jellemzően a 
gyerekek szüleik holtáig gyerekek maradnak, 
és a szülők a végsőkig igyekeznek segíteni 
őket, addig Indiában, ahogy felcseperedtek 
a gyerekek, máris ők törekszenek arra, hogy 
szüleiket segítsék. 
Az esküvőt tavaly nyáron Londonban tartot-
ták baráti körben. Idén márciusban megis-
mételték Újdelhiben indiai viseletben, s az ott 
jellemző szertartás szerint. Ennek persze szá-
mos, hazaitól eltérő momentuma volt, például 
a tűz megkerülése. Ezt hétszer kell(ene) meg-
tenni közben fogadalmat mormolva, de ma-
napság már három kör is elegendő. Az egész 
ceremónia sokkal rövidebb, mint a magyar la-
kodalmak, csupán néhány órán át tart. Majd’ 
ennyi időt tölt ki a fényképek készítése, hiszen 
az ifjú párt a népes rokonság minden tagjával 
megörökítik. Juditot és édesanyjáékat elkáp-
ráztatta a szertartás, nemkülönben India. A 
hihetetlen India kifejezés találó, jegyzi meg 
Judit, édesanyjával, Katival egyetértve. Amit 
ott láttak, azt sem fotó, sem videó nem adja 
vissza, teszik hozzá. Igen szembetűnő különb-
ség például az időhöz való viszony. Indiában 
nincs rohanás, stressz, teljesen természetes az 
egy- vagy akár többórás késés. A fiatal pár éle-
te viszont sem nem indiai, sem nem magyar, 
kedvükre ötvözik az otthonról hozottakat az 
Angliában tapasztaltakkal. Nincs vita vallás-
ról, miegyébről, teljes mértékben elfogadják 
egymás szokásait és nem erőltetik egymás-
ra. Például Ashish minden reggel imádkozik 
munkába menet előtt, Judit viszont nem. Ké-
sőbbi terveikről elmondták, hogy Angliában 
szeretnének maradni, családot alapítani, mert 
ott könnyebb boldogulni.               Vida Tünde

India és Magyarország közelebb van,
mint gondolnánk
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Ütött-kopott autó gördült a Kál-
vária-dombra. Éppen ott állt 
meg, ahol a temetőkert a szán-
tófölddel találkozik. Sosem ér-
tettem meg, hogyan képesek a 
gazdák megzavarni az örök bé-
kében nyugvó emberek lelkét? 
Kombájnok és traktorok, ekék 
és robosztus gépek zaja. Kora ta-
vasszal, nyáron és ősszel. Éppen 
hogy csak télen pihenhetnek a 
holtak. 
Autó érkezik, egy kisfiú pattan 
ki belőle, kezében gyufásdoboz.  
– Kisfiam, ez nem kisgyerek ke-
zébe való – hallatszik mögötte 
egy kedves, meleg, gyengécske 
női hang. Öregecske forma. Az 
intő szót a gyermek meg sem 
hallja. Hatévesforma lehet, mit 
sem sejt még a világ veszedel-
meiről, a temető tiszteletével 
mégúgy sincs tisztában.
Nehezen száll ki az idős hölgy 
a kocsiból. Aprócska vállai vas-
tag kendőbe bugyolálva, vé-
kony, reszketeg keze a fiúcska 
feje után nyúl, hogy azt meg-
pihentetve a kócos kobakon 
a gyermeket nyugalomra bír-
ja, magát egyensúlyba hozza.  
– Hosszú volt az út, Lajos. De 
friss a levegő. Mintha  minden 
tiszta köntösben ünnepelné 

halottaink emlékét. – Ahogy 
ezt kimondja, nehéz füst száll 
fel a Kálvária-domb egy szeg-
letéből. Lángra kapott néhány 
koszorú. Hát senki sem tisztel 
semmit?
– Fogd meg nagyanyád kezét, 
Lajoska! Nem illik rohangálni a 
temetőben – majd egy aprócska 
lendülettel az édesapa kiveszi 
gyermeke kezéből a dobozt és 
kopott zsebébe csúsztatja.
Megáll a három ember, utóbbi 
még csak emberke. Barázdált 
arcukon a világ terhe ül, éle-
tük gondja, és szívük fájdalma. 
Egyedül a kisfiú arca fürkésző, 
pajkos és gyermeki. Ő még 
gondtalan, előtte áll az élet. 
Az apa középkorú lehet, de haja, 
mint a hamu. Termete magas 
és erős, mégis valamiféle alá-
zatot, csüggedtséget sugároz. 
Valamikor talán daliás lehetett, 
hatalmas életkedvvel bíró em-
ber. Szomorú-szürke tekinteté-
ből mára ez megszűnni látszik. 
Egyetlen boldogsága gyermeke 
kacaja lehet. 
A gyermek megfogja apja hatal-
mas kezét és egészen szorosan 
bújik hozzá. Bütykös, száraz 
ujjai kemény fizikai munkáról 
tanúskodnak. 

A férfi halvány mosollyal fogadja 
gyermeke pillantását. Elindulnak.
Az idős hölgy a sírok között 
botorkálva, márványlapok közt 
halad. Egyszer aztán megáll a 
sírhalomnál és hosszasan néz.  
Mit lát maga előtt? Nem lehet 
tudni.
Közben megérkezik a férfi is 
kisfiával, majd ők is megállnak, 
és csak néznek a semmibe. Sze-
mük, ami eddig száraz pillantá-
sokkal vette tudomásul a teme-
tői élet lágy nyüzsgését – amely 
többnyire halk motoszkálások 
közepette telt –, egyszeriben 
megtelik hatalmas könnycsep-
pekkel. Keserűség, fájdalom és 
tehetetlenség. Ezekről szólnak 
azok a könnyek, amelyek most 
patakokban hullanak az idős nő 
és a férfi arcáról. A csendes zo-

kogás közben halk jajszó hagyja 
el az asszony száját: 
– Kislányom… Drága boga-
ram… 
A férfi egy csokor krizantémot 
helyez el a földhalmon: 
– Kedvesem… – majd odalép 
mellé a gyermek, nézve apját, 
majd a virágcsokrot.  – Ez a tied, 
anya – szorítja meg apja kezét, 
mintha kis lelkét valami hideg 
rázná és valóban. Fújni kezd a 
szél. Hűvösre jár. 
Meggyúlt az emlékezés gyertyá-
ja is. Hárman állnak a sírdomb 
mellett, három lélek más-más 
érzésekkel. Egy anya, egy férj és 
egy gyermek. Árva mindegyi-
kük. Olyan árva és elhagyatott, 
amilyen árva és elhagyatott az a 
kis kápolna a temető oldalában. 

Lehmann Katalin

Plakátkiállítás nyílt a Lengyel Inté-
zet gyűjteményéből, ami a művész szemével 
mutatja be az ’56-os forradalom emlékét. A 
Csengey Dénes Kulturális Központ Panorá-
ma kiállítóterében november 12-ig tekint-
hető meg a tárlat, majd 13-án a Deák Ferenc 
Általános Iskola kézműves táborában készült 
alkotásokból nyílik ugyanitt kiállítás. A Kis-
kiállító teremben november 5-én 17 órakor 
Rónai Gábor fotókiállítását Lengyel János, a 
Tolnai Népújság főszerkesztője nyitja meg. 
Pár nappal később, 9-én 17 órakor a Nagyki-
állítóban Stekly Zsuzsa Angyalok éneke című 
tűzzománc-kiállítását Kubanek Miklós tanár, 
újságíró ajánlja a publikum figyelmébe.

Embermesék

Mindenszentek 
emlékére
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Jó napot, mi újság?

Bajsz József
Nem a múltba réved, hanem 
a jövőt jelentősen befolyáso-
ló feladataira koncentrál Bajsz 
József, az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt. Minőségfelügyeleti 
Főosztályának vezetője. Azt vi-
szont fontosnak tartja, hogy a 
múlt tanulságai ne merüljenek 
feledésbe. Nem véletlen, hogy 
beszélgetésünket múltidézéssel 
kezdtük, hiszen Bajsz József volt 
az ügyeletes mérnök, azaz az első 
számú operatív vezető, amikor az 
egyes blokk fizikai indítása meg-
történt, azaz kritikussá vált a re-
aktor. Minderre 1982. december 
14-én került sor, azaz harminc 
esztendővel ezelőtt. Bajsz József 
nem tulajdonít különösebb je-
lentőséget az évfordulónak már 
csak azért sem, mert hosszan 
lehetne sorolni az ehhez hasonló 
pillanatokat. – December 14-én 
az egyes blokk reaktora először 
került kritikus állapotba, megin-
dult a láncreakció. Ezt követték 
az ilyenkor előírt mérések, ellen-
őrzések és a további előkészítő 
munkák eredményeként a reak-
tor teljesítményét olyan szintre 
tudtuk növelni, ami lehetővé 
tette a turbinák indítását, a gene-

rátorok hálózatra kapcsolását, ez 
december 29-én történt – idézi 
fel. Az, hogy a kritikussá válás 
időpontjában ki lesz az ügyeletes 
mérnök, nem volt előre látható, 
egy ilyen komplex tevékenységet 
óramű pontossággal nem lehe-
tett ütemezni. Azt tudták, hogy 
aznap esedékes, de arra számí-
tottak, hogy délután kerül rá sor, 
végül az éjszakás műszakban tör-
tént meg. Persze egyfajta emel-
kedett pillanatként élték meg és 
nagy tömeg volt a vezénylőben, a 
személyzet azonban „csupán” azt 
látta, hogy megtettek egy újabb 
szükséges lépést, amire épülhet a 
következő. 
– Én ma is úgy tartom, hogy 
ez egy folyamat egyik eleme 
volt, kiemelni nem lehet azon 
műveletek sorából, amelyek az 
építkezéssel kezdődtek. Voltak 
pillanatok, például, amikor az 
első reaktortartály megérkezett 
a kikötőbe, és ott csodáltuk a 
méreteit, aztán, amikor beemel-
tük, meg az első megawattórák 
megtermelése… – sorolta Bajsz 
József. Az évforduló számára 
más üzenetet hordoz. Eszébe 
juttatja, hogy nemcsak ott volt, 

hanem azon kevesek közé tar-
tozik, akik „egymunkahelyesek”, 
hiszen harmincöt éve az atom-
erőmű munkatársa. Ez – ha az 
atomerőmű kapuin túl tekin-
tünk, akkor is – ritkaságszámba 
megy és érték, még ha az is tény, 
hogy speciális az erőmű dolgo-
zóinak szaktudása. A jubileum 
nemcsak arra jó alkalom, hogy 
visszatekintsen, hanem arra is, 
hogy elmélkedjen arról, mit hoz 
a jövő. Számára, mint annak a 
szervezetnek a vezetője, amely-
nek a hatósággal való kapcsolat-
tartás, belső ellenőrzés, felügyelet 
a feladata, a legfontosabb, hogy 
a továbbüzemeléshez szükséges 
engedély megérkezzen. Addig és 
azután is még sok a feladat. Ezek 
sikere érdekében a tanulságok 
levonását folyamatosan meg kell 
tenni, húzza alá az atomerőmű 
főosztályvezetője kiemelve, hogy 
vannak ennek a harminc évnek 
olyan tanulságai, amit nem illik 
elfelejteni. 
– Ha versenyképesek akarunk 
maradni, ha azt akarjuk, hogy a 
környezetünk boldoguljon, nem 
lehet lazítani – fogalmaz.

Vida Tünde

2000-ben indult útjára a Zsaru-
Car autóvadász mozgalom, mely-
nek lényege, hogy egy video-
kamerával és a vele összekötött 
számítógéppel az autó fedélzetén 
kiszűrjék a lopott vagy bűncse-
lekmény miatt körözés alatt álló 
kocsikat. Az autóvadászok ma-
gyar fejlesztésű szoftverrel járják 
az országot, munkájukat szpon-
zorok segítik, csupán erkölcsi el-
ismerésért dolgoznak, számukra 
a legnagyobb elismerés, ha egy 
lopott autót visszajuttathatnak 
jogos tulajdonosának. A társasá-
got zömében rendőrök alkotják, 
de vannak köztük polgárőrök, 
civilek is. Az autóvadász társa-
ság nemrégiben Pakson járt, 
itt és a környező 13 településen 
egyszerre, egy időben figyelték 
a közlekedőket: négy autóval 
nyolc óra alatt közel 6500 autót 
ellenőriztek. Az akció során hat 
embert bírságoltak meg, egy so-
főr ittasan vezette járművét, hat 
gépjárműnek lejárt a műszaki 
vizsgája, egy esetben pedig egyedi 
azonosítójelzés hamisítása miatt 
indítottak eljárást. Emellett négy 
forgalomból kivont gépkocsi 
akadt fenn a rostán és hat esetben 
szabálysértési feljelentéssel zárult 
a paksi autóvadászat.              -efgé-

Az Erzsébet Nagy Szálloda ad 
otthont a 17. megyei levéltári 
napnak november 16-án.  A 10 
órakor kezdődő konferenciát 
dr. Várady Zoltán, a Magyar 
Nemzeti Levéltár Tolna Megyei 
Levéltárának igazgatója vezeti. 
A délután 13 óráig tartó tanács-
kozáson több témát is érintenek 
az előadók. Szó lesz többek kö-
zött a Daróczyak tevékenységé-
ről, arról, hogy Szabó malom-e 
a Szabó malom, s terítékre ke-
rül a paksi vendéglátás a Ráko-
si-korszakban is. A konferencia 
a Levéltári kutatások Paks törté-
netéről témát öleli fel. 

Autókra 
vadásztak

Levéltári 
konferencia
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Máté Csaba örül  
az új kihívásnak
Máté Csaba szülővárosában, 
Szekszárdon ismerkedett meg 
a labdarúgás alapjaival, ahová 
már profi játékosként többször 
is visszatért. Pályafutása során 
megfordult a PMFC-nél, majd 
Tatabányán, és hosszú éveket 
töltött el Belgiumban is. Edző-
ként Szekszárdon debütált, 
majd a magyar válogatottnál 
Erwin Koeman segítője lett. A 
Haladás második csapatát kö-
vetően Paksra szerződött, ahol 
Kis Károly munkáját segítette, 
majd 2012 augusztusában meg-
bízott edzőként az NB I-ben is 
bizonyíthatott. Jelenleg a Fe-
rencvárosnál Ricardo Moniz 
pályaedzője.

– Milyen élmények kötnek Paks-
hoz?
– Pályaedzőként dolgoztam Péter 
Norbival közösen. Az edzéseken 
való közreműködésen kívül az 
ellenfelek feltérképezése volt a 
feladatom. Egy nagyszerű közös-
ségnek lehettem tagja, szerintem 
az elért sikerek egyik kulcsa volt, 
hogy ritkán tapasztalható össz-
hang jellemezte a stábot.
– Mit tartasz a csapat legnagyobb 
sikerének?
–  Egyértelműen a bajnoki ezüst-
érmet, hiszen az harminc mér-
kőzés teljesítményének a jutalma. 
Kimondani is furcsa, de közelebb 
voltunk az első helyezett Video-
tonhoz, mint a harmadik FTC-
hez. Büszke vagyok rá, hogy az a 
csapat, amelynek korábban a 11. 
helyezés volt a legjobb eredmé-
nye, az elmúlt két év bajnoki sze-
replései alapján a 3. legjobb volt a 
Videoton és a Debrecen után. Az 
Európa Ligában való szereplésün-
ket is sikeresnek értékelem. Csak 
magyar játékosokkal, nálunk ma-
gasabban jegyzett, nemzetközi ta-
pasztalattal rendelkező ellenfelet 
sikerült búcsúztatnunk. Jólesett, 

amikor hazaértünk Tromsöből és 
hajnalban sokan várták a csapatot 
a stadionunknál. Ezekért a pilla-
natokért érdemes edzősködni.
–  Kis Károly távozását követően 
mint megbízott vezetőedző irányí-
tottad a  gárdát. Milyen volt akkor 
a légkör az együttes háza táján?
–  Mi, a közvetlen munkatársai 
tudtuk, milyen gondolatok járnak 
vezetőedzőnk fejében, de a játé-
kosokat villámcsapásként érte a 
távozása. Két sikeres év után senki 
nem gondolt erre. Minden játé-
kos másképp reagált rá: volt, aki 
elbizonytalanodott, akadt, aki úgy 
érezte, eljött az ő ideje. Néhány já-
tékoson a mai napig érzem, hogy 
nem heverte ki a váltást. A leg-
fontosabb feladat a mérkőzéshez 
szükséges harci kedv, motiváció, 
koncentráció szinten tartása volt. 
Az első mérkőzésen még éreztem 
a csapaton a bizonytalanságot, de 
utána nem volt gond.
–  Négy mérkőzés jutott a PFC-nél, 
hogyan élted meg?
–  Először egy meccsre való be-
ugrásról állapodtunk meg Ha-
raszti Zsolttal. Akiket a klub 
vezetőedzőnek szeretett volna, 
nem tudták, akarták elvállalni, így 
további egy, majd két mérkőzésre 

maradtam megbízott vezetőedző-
ként. Akkor nem éreztem, de ma 
már tudom: nagyon nehéz négy 
meccsen keresztül megbízottként 
a csapat előtt állni. Nehéz úgy 
döntéseket hozni, hogy nem tu-
dod, mi lesz a következő héten. 
Ha tudom, hogy négy meccsen 
keresztül irányítom a csapatot, 
egy-két döntést másképpen hoz-
tam volna meg. A játékosokat is 
zavarta a helyzet, és bár minden 
mérkőzésben benne volt a győze-
lem lehetősége, nüánszokon mú-
lott a siker, no meg a játékvezetői 
ítéletekkel sem volt szerencsénk.  
–  Amikor nem nevezett ki a veze-
tőség vezetőedzővé, a Ferencváros-
hoz távoztál. 
–  A klubnál szerették volna, ha 
pályaedzőként folytatom a mun-
kát, de nem akartam sem maga-
mat, sem az új vezetőedzőt kelle-
metlen helyzetbe hozni. Ha nincs 
a Fradi invitálása, akkor is eljöt-
tem volna Paksról. Nem haraggal 
váltunk el, Haraszti Zsolt ügy-
vezető megértette az érveimet. 
Olyan gyorsan történt, hogy el 
sem tudtam köszönni a csapattól. 
A vezetőkkel, játékosokkal, stáb-
tagokkal jó a kapcsolatom, a mai 
napig keressük egymást, találko-

zunk. A Fradi választása egyszerű 
volt, hiszen rögtön megkerestek, 
amikor kiderült, hogy nem mara-
dok Pakson. Örültem az új kihí-
vásnak, és büszke vagyok rá, hogy 
egy patinás klubnál dolgozhatok.  
–  Ott mik a feladataid?
–  Pályaedzőként dolgozom, egye-
dül ebben a beosztásban, a felada-
taim hasonlóak a paksihoz. Az 
edzések vezetése mellett az ellen-
felek megfigyelése a dolgom. Az 
öltözőben az angol a hivatalos 
nyelv. Néhány játékos kivételével 
mindenki érti, amit a vezető-
edzőnk mond, ketten próbálunk 
segíteni azoknak, akiknek gond-
juk van. Egymás között hollan-
dul beszélünk Ricardo Monizzal, 
hiszen abban én is jobban ki tu-
dom fejezni magamat. Két évre 
szól a szerződésem, jó lenne 
megérni, hogy az új stadionban 
is – talán 2014-ben – ott legyek 
a csapattal. A célunk, hogy a gár-
da a hagyományaihoz méltóan 
szerepeljen. Ilyen rövid idő alatt 
is megtapasztalhattam, hogy a 
Fradi vendégjátéka mindenhol 
ünnep, ezért is fontos, hogy újra 
élcsapat legyen.   
–  Látsz reális esélyt, hogy rövid ha-
táridőn belül vezetőedző legyél va-
lamely – akár NB I-es – csapatnál? 
–  Azon kevés edző közé tarto-
zom, aki a labdarúgás szinte min-
den szintjén (utánpótlás, felnőtt, 
amatőr, profi, válogatott) dolgoz-
hatott. Szerintem nemcsak az NB 
I-ben vagy vezetőedzőként érde-
mes edzősködni, de fontos, hogy 
az ember örömét lelje a munká-
ban. Rengeteg edző vár munká-
ra, meg kell becsülni, ha az em-
bernek jut feladat. Kipróbálnám 
magam külföldön is, de hatalmas 
a konkurencia mindenhol. 
–  Ha lehetőséged lenne, vállalnál-e 
újra szerepet Pakson?
–  Részemről nem lenne akadálya.

Faller Gábor

Tizenkét forduló után
13 szerzett ponttal a 14. helyen áll, mindössze 2 pontra a kieső-
helytől, de alig 5 egységnyire a negyedik helyezettől az MVM Paks 
OTP Bank Ligában szereplő labdarúgócsapata. A kettő győzelem és 
négy vereség mellett már hat döntetlen sorakozik. A paksi zöld-fe-
hérek legutóbb a Videoton, a Győr, a Ferencváros és az MTK elleni 
rangadók mindegyikén döntetlent ért el. Az említett összecsapások 
eredménye önmagában jó eredménynek számít, de ha a tabellára te-
kintünk, már korántsem ennyire rózsás a kép. Az őszi fordulókból a 
Debrecent követően novemberben a Kaposvár elleni hazai és a kecs-
keméti idegenbeli találkozó maradt, valamint a tavaszról áthozott 
két mérkőzés, vagyis a pécsi kirándulás és a Pápa paksi vendégjáté-
ka. Ahhoz, hogy a Paks megkezdje a felzárkózást, mindenképpen 
győzelmek kellenek, amire a 2012-es esztendőt záró utolsó négy 
bajnoki összecsapásán reális esély mutatkozik.                               -efgé-
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A Belgrádban rendezett csel-
gáncs Európa-kupa viadalon 
huszonhárom ország csaknem 
háromszáz dzsúdósa lépett ta-
tamira. A szerb fővárosban 
nagyon jól szerepelt a magyar 
küldöttség, négy arany-, két 
ezüst- és három bronzérem-
mel az éremtáblázat első he-
lyén zártak, Szlovénia (4, 1, 4) 
és Románia (2, 1, 2) előtt. Az 
Atomerőmű SE versenyzői kö-
zül Csoknyai László szerepelt 
a legjobban, a 81 kilogrammos 
súlycsoportban olasz, szerb, bol-

gár és orosz dzsúdós legyőzésé-
vel jutott a döntőbe. A londoni 
olimpikon az aranyéremért az 
olasz Carollóval csatázott, aki 
vazarival szerzett vezetést, de 
Csoknyai ipponnal válaszolt, és 
felállhatott a dobogó legfelső fo-
kára. A paksi versenyzők közül 
Kiss Norbert és Kárpáti Gábor 
is a hetedik helyen végzett a 73 
kg-os súlycsoportban, míg Őri 
Felicián (66 kg) és Ohát Zalán 
(90 kg) helyezetlenül zárta a 
belgrádi Ek-t.

(joko)

Több válogatott sportoló, na-
gyon sok utánpótláskorú ver-
senyző és masters kajakos, 
kenus vett részt a Bécs–Po-
zsony–Budapest ultramaraton 
zárónapján, a Kolonics György 
Emlékfutáson. A 317,3 km-es 
táv utolsó 21 km-ét Budake-
szitől a budai MOM parkig fu-

totta le többek között a hétfős 
ASE-csapat is, a pekingi olim-
pia előtt tragikus hirtelenséggel 
elhunyt kenus emléke előtt tisz-
telegve. A paksi versenyzőket 
kerékpárral kísérte végig a tá-
von Kozmann György, az ASE 
kiváló kenusa, Kolonics egyko-
ri versenyzőtársa.

A jól sikerült bajnoki rajt (Atom-
erőmű SE–TOP COP Jászbe-
rényi KSE 102:90, Kaposvári 
KK–Atomerőmű SE 102:103, 
Atomerőmű SE–Zalakerámia-
ZTE KK 95:76) után két veresé-
get könyvelhetett el a paksi első 
osztályú kosárlabdacsapat. A 
negyedik fordulóban Sopronba 
utaztak Vojvodáék, a nyeretlen 
SKC ellen nem tűnt reményte-
lennek az újabb pontszerzés. A 
mérkőzés Morgen Ferdinánd 
halála miatt gyászszünettel kez-
dődött. Wise, a hazaiak új szer-
zeménye már pályára lépett, míg 
paksi oldalon Kámán Tamás és 
Kovács Ákos sérülés miatt to-
vábbra sem volt bevethető.  Az 
első félidőben potyogtak a kosa-
rak, a védekezésre egyik oldalon 
sem fektettek nagy hangsúlyt 
a csapatok. A soproniak a pa-
lánk alól és távolról is jól céloz-
tak, harminc perc után tíz pont 
előnyre tettek szert. A negyedik 
negyedben az ASE megpróbálta 
lefaragni hátrányát, de az extrán 
dobó hazaiakkal nem tudott mit 
kezdeni. Soproni KC–Atomerő-
mű SE 101:86. 
Az ötödik fordulóban Szom-
bathelyre utazott a Gutierrez-
legénység. A hazaiaknál minden-
ki játékra jelentkezett, míg paksi 

oldalon Lorenzo Williams és Ká-
mán Tamás sem tudta vállalni a 
mérkőzést, és Steven Idlet is lázas 
beteg volt a mérkőzés előtti na-
pokban.  Hamar elhúzott a ven-
déglátó, az első paksi pontokat 
Nick Williams szerezte 9:2-nél. A 
negyed végén ötre csökkent a kü-
lönbség, de a második felvonás-
ban a felzárkózás helyett ismét 
Bencze Tamás csapata húzott el, 
a nagyszünetben 52:38-at mu-
tatott az eredményjelző tábla. A 
térfélcsere után a paksi védekezés 
továbbra is akadozott, minden ott 
folytatódott, ahol az első félidő-
ben abbamaradt. Támadásban is 
aktívabb és pontosabb volt a ven-
déglátó, és lepattanószedésben is 
jobbak voltak a palánkok alatt. 
Tovább hízott a szombathelyi 
előny, a harmadik negyed végére 
tulajdonképpen eldőlt a mérkő-
zés, 22 pontos hazai előnnyel kez-
dődött az utolsó felvonás.
A vendéglátók könnyű kosa-
rakat szerezve tovább növelték 
előnyüket, az ASE játékosai pe-
dig beletörődtek a vereségbe. A 
betegségek és sérülések tizedelte 
paksi csapat nem tudta megne-
hezíteni a szombathelyiek dolgát. 
SZOVA-Trend Optika KC Szom-
bathely–Atomerőmű SE 106:77.

Kovács József

Ek-aranyérem
Belgrádból

Kolonics emléke 
előtt tisztelegtek

Nem ment  
a foghíjas  
kosárcsapatnak

A Bács-Kiskun megyei kézi-
labda bajnokság 4. fordulójá-
ban Dávodon vendégeskedett a 
Paksi KSE csapata. A szabadté-
ri, bitumenes pálya nem hozott 
szerencsét a fiúknak, 15-12-es 
félidőt követően – leginkább a 
gyenge védekezés miatt – várat-
lan, 31-26-os vereséget szenved-
tek. A második csapat szabad-
napos volt. Az 5. fordulóban a 
PKSE II. fogadta a Dávod SC-t 
az ESZI sportcsarnokban. Nem 
sikerült a bravúr, a becsületes 
helytállás ellenére a II. csapat is 
alulmaradt. PKSE II-Dávod SC 
19-27. Ebben a fordulóban az 
első csapat volt szabadnapos. A 
6. fordulóban a PKSE II. a KE-

CEL KC otthonába látogatott, a 
sérülésektől tarkított mérkőzé-
sen a tartalékos paksiak 43-13 
arányú vereséget szenvedtek a 
bajnokság legerősebbnek tartott 
csapatától. 
A PKSE-PVSE Bácsalmás mér-
kőzés ellenben nagyarányú ha-
zai sikert hozott. A házigazda rö-
vid idő alatt felőrölte a vendégek 
ellenállását és 24-10-es félidőt 
követően meggyőző játékkal 40-
21 arányban diadalmaskodott. 
A csapat minden tagját dicséret 
illeti, a nagyarányú győzelem a 
javuló védekezésnek, a töretlen 
harci szellemnek és a gólszerzés-
ben jeleskedő Pach fivéreknek is 
köszönhető.                      (kovács)

Váratlan vereség, 
nagyarányú győzelem
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Paks, Szent István tér 6. (a Duna-korzó felé)
(+36) 75 519-520

Nyitva minden nap 15–20 óra között
www.tolnaricum.hu

Havrila János  
kőműves mester,  

felelős műszaki vezető
Vállaljuk társasházak, lakások 

teljes körű külső és belső  
felújítását minőségi kivitelezésben.

06-30/335-8376  

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Az országos normál távú baj-
nokságon mérettették meg leg-
utóbb a Paksi Sportegyesület 
Tájékozódási Futó Szakosztá-
lyának versenyzői. A helyszín a 
Nyugat-Mecsek legmarkánsabb 
terepe volt, mely hazánk egyik 
legtechnikásabb területe, 2011-

ben itt rendezték a szenior vi-
lágbajnokságot is. A négy „A” 
döntős közül Weisz Pál F14-es 
kategóriában 12., Makovinyi 
Dorottya N14-ben 15., Lénárt 
Dániel F18-ban 17. és Lénárt 
Viktória N16-ban 20. helyezést 
ért el.                                        röné

A VIII. Golyósport Road-show 
legutóbbi állomása Pakson, a 
Deák Ferenc Általános Iskola 
sportcsarnokában volt. A Magyar 
Olimpiai Bizottság pályázati tá-
mogatásának köszönhetően Ba-
lassagyarmat és Szentlőrinc után 
a bocsázók ezúttal öt kategóriá-
ban, összesen 45-en indultak. Az 
Ürgemezei Sport-, Szabadidő- és 
Turizmus Egyesület (ÜSSTE) 
versenyzői közül az U18 kor-
osztályban Czmorek Dániel, az 
U15 kategóriában pedig Bencze 
Bernadett végzett első helyen. Az 
ÜSSTE összességében nagyon 
jól szerepelt, a női felnőtt kate-
góriát kivéve (mivel ott nem volt 

indulója) mindegyikben hozott 
dobogós helyet. A bocsa sportág 
iránt érdeklődőket ezt követően a 
Városi Tanuszodába várták. – Az 
úszáspróbán 145 résztvevő jelent 
meg és közel 100 km-t teljesítet-
tek, ami túlszárnyalja az elmúlt 
évi teljesítményt. Az ingyenes 
egészségügyi teszteken a Vörös-
kereszt helyi szervezetének kö-
szönhetően vérnyomás-, kolesz-
terin- és vércukorszint-mérés, 
valamint a paksi Egészségsziget 
jóvoltából gépi talpmasszírozás 
és számítógépes talpvizsgálat is a 
résztvevők rendelkezésére állt – 
tájékoztatott Cseh Attila, az egye-
sület elnöke.                                efgé

Jól szerepeltek a Paksi SE ököl-
vívói Pécsett, az Árkád Bevásár-
lóközpontban rendezett Árkád 
Kupán, melyen 12 ökölvívóklub 
85 versenyzője lépett kötelek 
közé. A paksi versenyzők (Feil 
Ádám, Kajtár László, Szakály 
Sándor tanítványai) közül a ser-
dülő korú Líbor Sándor (40 kg), 

a junior Licskó Ákos (75 kg), az 
ifjúsági Vidács István (64 kg) és 
Benkő Norbert (75 kg), a felnőt-
tek között pedig Horváth Máté 
(81 kg) és Pintér Attila (91 kg) 
állhatott fel a dobogó tetejére. 
Az ifjúsági László Norbert (69 
kg) a második helyen zárta a 
viadalt.                                  -joko-

A Paksi FC tájfutói 
a Mecsekben  
versenyeztek

Golyóztak 
és úsztak

Hat aranyérem  
a pécsi ökölvívó 
Árkád Kupáról

Paks Város Címzetes Főjegyzője pályázatot hirdet 
MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÓI MUNKAKÖR 

határozatlan időre szóló betöltésére.

A feladat jellege:
Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos fenntartási, 
beruházási feladatok ellátása.

Az állás betöltésének feltételei:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnök, 
szerkezetépítő mérnök vagy magasépítő üzemmérnök 
végzettség,
- érvényes „B” kategóriás személygépkocsi-vezetői 
engedély megléte és járművezetési gyakorlat,
- kiválasztás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség teljesítése, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány benyújtása.

Előnyt jelent:
- közigazgatási szakvizsga megléte,
- szakmai (tervezői, kivitelezői, beruházói) gyakorlat,
- közigazgatási gyakorlat,
- magasépítési szakterületre vonatkozó (ME-É-I.) műsza-
ki ellenőri jogosultság megléte.

A pályázathoz mellékelni kell:
- a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok máso-
latát,
- részletes szakmai önéletrajzot,
- érvényes jogosítvány másolatát,
- ha a pályázó ilyennel rendelkezik, műszaki ellenőri 
(magasépítési szakterület) névjegyzékbe vételről szóló 
határozat másolatát.

Bérezés:
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX 
törvény szerint.

A pályázat benyújtási határideje: 2012. november  30.

A pályázatok elbírálására a benyújtási határidőt követő 
10 munkanapon belül kerül sor.
Az állás a döntést követően azonnal betölthető.
A pályázatot dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyzőhöz 
kell benyújtani (7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61.).

A borítékra a címzésen túl írják rá „PÁLYÁZAT MAGAS-
ÉPÍTÉSI BERUHÁZÓI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE”.

Az állással kapcsolatban érdeklődni Hoffmann Zoltánné 
beruházási csoportvezetőnél lehet a 75/500-512-es 
telefonszámon.
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T E M E T K E Z É S
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2. 

Telefon/fax: 75/311-065
Irodavezető: Wágner Aranka

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok 
és koszorúk rendelése

KÖTELEZŐ 
AZ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ!

Az Országgyűlés 2012. szeptember 11-én elfogadta az augusztusban hatályba lépett új agrárkamarai törvény módosítását. A módo-
sításokra a választási regisztráció és az átmeneti működés megkönnyítése érdekében volt szükség. Fontos változás, hogy 2 hónappal 
meghosszabbodik a regisztrációra rendelkezésre álló idő: a tagságra kötelezetteknek november 30-ig kell bejelentkezni a Magyar Ag-
rárkamara honlapján az agrárkamarai választási tagjegyzékbe, és eddig kell megfizetni az 5000 Ft összegű egyszeri regisztrációs díjat 
is. Ez a feltétele annak, hogy a leendő tagok részt vehessenek a jövő év elején esedékes kamarai választásokon.

A REGISZTRÁCIÓRA KÖTELEZETTEK KÖRE
Regisztrációra kötelezett minden olyan Magyarországon tevékenykedő természetes személy és gazdálkodó szervezet, aki a törvény 
alapján az agrárkamarai tagságra kötelezetté válik, azaz:
– Őstermelőként vagy egyéni vállalkozóként agrárgazdasági tevékenységet folytat, vagy
– Gazdálkodó szervezetként Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező élelmiszerlánc-felügyeleti in-
formációs rendszerben nyilvántartott és agrárgazdasági tevékenységet folytató, vagy a fenti feltételek hiányában agrárgazdasági 
tevékenységet főtevékenységként folytató jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb állami gazdálkodó 
szerv, egyéni cég, szövetkezet, egyesülés, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, erdőbirtokossági társulat, európai szövet-
kezet, európai részvénytársaság.
A regisztráció alól mentesülnek azok, akik tagjai: a Magyar Állatorvosi Kamarának, vagy a Magyar Növényvédő Mérnöki és 
Növényorvosi Kamarának, vagy a Magyar Vadászkamarának, vagy más vadászati szakmai szervezetnek, vagy valamelyik hegy-
községnek, de csak akkor, ha az e tagságukkal összefüggő tevékenységen kívül más agrárgazdasági tevékenységet nem folytatnak.  
A felsorolt körbe tartozóknak azonban az online regisztrációs felületen erről nyilatkozniuk kell!

A BEJELENTKEZÉS MÓDJA
A regisztráció kizárólag a Magyar Agrárkamara honlapján (www.agrarkamara.hu) található online regisztrációs felületen történhet 
2012. november 30-ig. A kitöltés végén, a bevitt adatok véglegesítése után a rendszer elkészíti, és a képernyőn megjeleníti a re-
gisztráló egyedi kamarai nyilvántartási számát és a regisztráció visszaigazolását. A regisztrációs díjat is a honlapon közzétett bank-
számlaszámra lehet utalni, vagy „sárga csekken” (a csekket a kamarai tanácsadónál vagy a falugazdászoknál lehet beszerezni) lehet 
befizetni. A kamarai nyilvántartásba vétel csak azt követően történhet meg, hogy a regisztrációs díj befolyt a Magyar Agrárkamara 
erre a célra elkülönített – 14100000-10790649-02000004 számú—bankszámlájára.

NAGYON FONTOS: A REGISZTRÁCIÓ HITELESÍTÉSÉHEZ FELTÉTLENÜL LE KELL TÖLTENI ÉS KI KELL NYOMTATNI A VISSZAIGAZOLÁST, 
MAJD SAJÁT KEZŰ ALÁÍRÁSSAL ELLÁTVA POSTÁZNI KELL EGY PÉLDÁNYT A RAJTA MEGJELÖLT CÍMRE (legkésőbb 2012. november 
30-ig). Ennek hiányában a regisztráció érvénytelen!
 A BANKI, VAGY CSEKKES BEFIZETÉSNÉL A KÖZLEMÉNY ROVATBAN FELTÉTLENÜL FEL KELL TÜNTETNI AZ ONLINE REGISZTRÁCIÓ SO-
RÁN KAPOTT KAMARAI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMOT és a „KAMARAI REGISZTRÁCIÓS DÍJ” SZÖVEGET! Ennek hiányában az azonosítás 
nem lesz lehetséges!

A kitöltésben szükség esetén segítséget nyújtanak az agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálatának tanácsadói, azaz a me-
gyék teljes területét lefedő kamarai tanácsadók, valamint a falugazdászok. 

Ha kérdésük van vagy a kitöltésben kérik a segítségemet, keressenek Pakson, a Magyar Agrárkamara irodájában: 
Paks, Tolnai út 2. 1. emelet szerdán és csütörtökön 07.30-tól 16.00-ig. Tel: 06/30 286 8745.
          Bán Bálint Géza
          Kamarai tanácsadó
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Akár kamatadó nélkül 
7% betéti kamat (EBKM 6,66%) 

2012. december 31-ig  a Mecsek Takaréknál 
tartós betéti számlán elhelyezett összegre.

Tartós befektetési lehetőség 
5 évig garantált magas hozammal! 

(Mindenkori jegybanki alapkamat + 0,5 %.) 

A Tartós Betéti Számláról tájékozódjon a www.mecsekvideke.hu 
honlapon, vagy érdeklődjön Baranya, Tolna, Somogy és Zala me-
gyei fiókjainkban, illetve a 06/40-200-900 telefonszámon.

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A szerződések részletes leírá-
sát az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

7030 Paks, Villany u. 4.
Telefon: 75/511-240

7030 Paks, Barátság u. 3.
Telefon: 75/510-216

VILLA DOCTORIS 
MEDICI 
Magánrendelő és Diagnosztikai Komplexum

Egészségügyi ellátás másképp

Napi 7 forint 17 fillér a nyugalomért,
hogy nem vastagbélrákos: 10 éven át.

Ennyibe kerül, ha tükrözéssel 
ellenőrizteti magát!

Van még mire várnia?

A mi referenciáink azok a betegek,
akik a szűrésünknek köszönhetik 

az életüket!

Tel.: +36 30 44 35 259
7624 Pécs, Damjanich J. utca 26.

www.doctorismedici.hu
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