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Megérkeztek a szelektív kukák

A Paks és térsége hulladékgazdálkodá-
si rendszer hulladékkezelője január óta 
működik. Már átvehetőek a szelektívhul-
ladék-gyűjtő edények is a DC Dunakom 
Plusz Kft. Kölesdi úti telephelyén:  
7 és 17 óra között lehet jelentkezni a 
kukákért személyi igazolvány,  lakcím-
kártya és adókártya bemutatásával. Ösz-
szesen több mint tízezer kukát kapnak a 
szelektív hulladékgyűjtéshez a háztar-
tások, az első szállítmány, 1250 edény 
nemrég érkezett. Nem tulajdonba, csak 
használatra kapják meg a háztartások az 
edényeket, amelyekbe kizárólag az elkü-
lönített (műanyag, fém és papír) hulladék 
kerülhet. Eddig több mint százan jelent-
keztek a szelektív hulladékgyűjtőkért.
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Elkezdődött a Paksot és Csám-
pát összekötő, a hatos út mellé 
tervezett kerékpárút építése. 
A közel 220 millió forintos 
költségű, pályázati forrás fel-
használásával megvalósuló 
beruházás során több mint 4,5 
km hosszú kerékpárút készül. 
A kivitelezés ideje alatt for-
galomkorlátozás lassíthatja a 
közlekedést a főúton. 

Az állandóan változó útügyi 
előírások és pályázati lehetősé-
gek miatt hosszú évek előkészítő 
munkája után indulhat el az új 
paksi kerékpárútszakasz építése. 
A 4630 méter hosszúságú, 2 mé-
ter széles aszfaltburkolatú pálya a 
városi kerékpárút folytatásaként 
még belterületen, de már lakott 
területen kívül halad majd, csat-
lakozva a várost elkerülő út mel-
lett haladó és a lakótelepen véget 
érő kerékpárúthoz. A kerékpárút 
keresztezi az atomerőmű északi 
és déli bejáróját, így az ott dolgo-
zók balesetmentesen juthatnak 
el munkahelyükre. A megvaló-
suló szakasz egyszerre szolgálja 
a hivatásforgalmi közlekedést, 
és hozzájárul az egyenlő esélyű 

hozzáféréshez a hivatali ügyinté-
zésben. A beruházás előkészíté-
seként több mint 50 millió forin-
tot fordított az önkormányzat a 
telekvásárlásokra, kisajátításokra 
és a terveztetésre. A kivitelezésre 
a város európai uniós alapokból 
az Új Széchenyi Terv kereté-
ben nyert forrást: az 1508 méter 
hosszú belterületi szakaszra 57 
millió forintot közel 90%-os, a 
3121 méter hosszúságú külte-
rületi szakaszra pedig 100%-os 
pályázati támogatással 154 millió 
forintot. A munkálatokra a tizen-
két ajánlattevő közül kiválasztott 
Baranya Aszfalt Kft. kapott meg-
bízást. A jelentős referenciákkal 
rendelkező cég (Pakson Cse-
resznyésben, a Rosthy utcában 
és a Kishegyi úton építettek utat, 
kerékpárutat pedig Pécs és Orfű 
között) március elején kezdte 
meg az építést. A geodéziai mun-
kálatok, a nyomvonal kitűzése, 
az építést akadályozó fák kivá-
gása, a közművek feltárása, majd 
a tuskók kiszedése után indul a 
pályaszerkezet építése, tájékoz-
tatott Károlyi Sándor, a Baranya 
Aszfalt Kft. fő-építésvezetője. A 
kivitelező cég helyi alvállalko-

zók bevonását is tervezi, várják 
a földmunkákat vállaló paksi 
cégek jelentkezését. Az építkezés 
alatt számítani kell forgalomkor-
látozásra is a hatos út érintett sza-
kaszán, a közútkezelővel történt 
egyeztetés alapján 10-15 napon 
át korlátozzák egy-egy szakaszon 
a forgalmat, amiről előzetesen 
tájékoztatást adnak. A Paks és 
Csámpa közötti kerékpárút szer-
ződés szerinti átadási határideje 
július 15. 
Megépítését követően akár ke-
rékpáron is közlekedhet majd 
munkahelye és otthona között 

az atomerőmű 2500 munkavál-
lalója, és két keréken is megkö-
zelíthető lesz a csámpai telepü-
lésrész. A beruházás turisztikai 
szempontból is jelentős, hiszen a 
Cseresznyéskert Erdei Iskolából, 
melynek programjában szerepel 
a Tájékoztató és Látogatóközpont 
és az Atomenergetikai Múzeum 
megismertetése, kerékpáron is 
eljuthatnak a táborozó diákok az 
fenti intézményekbe.                 -dal-

Megkezdődtek a tereprendezési 
munkálatok a leendő extrém-
sport  park területén az ürge-
mezei strand mellett. A három 
részletben megvalósuló előké-

szítő projekt befejezése után az 
önkormányzati beruházás első 
üteme 2014-ben készül el. A DC 
Dunakom Plusz Kft. szakembe-
rei az elmúlt napokban vették 

birtokba a területet. Az extrém 
sportok parkja egyhektáros terü-
leten épül, a telekkialakítás már 
korábban megtörtént. 
Jelenleg a terület előkészítésén 
dolgoznak a szakemberek, az 
akácerdő kivágása után a tuskó-
zás következik, majd a végleges 
tereprendezés. A munkálatokat 
a DC Dunakom Plusz Kft. az 
önkormányzattal kötött szolgál-
tatási szerződés keretében végzi, 
tudtuk meg Szászy Zsolt részleg-
vezetőtől. A komplexumra idén 
30 millió forintot különített el az 
önkormányzat, az összeg a faki-
vágás, a tereprendezés és a végle-
ges tervek költségeit fedezi. 
– Első lépésként elkészítjük a 
háromgenerációs pálya terveit. 
Leegyszerűsítve: három külön-

böző szintű pályát alakítunk ki 
három különböző korosztálynak 
– mondta el Csajági Sándor, a 
körzet képviselője. A település-
vezetés további 50 millió forintot 
tervez a jövő évre a kivitelezési 
munkálatok első üteme, egy úgy-
nevezett tereppálya megvalósítá-
sára, de a tervezőgárda további 
utcai pályák kialakításának  lehe-
tőségét is előkészíti. A paksihoz 
hasonló extrémsportpark legkö-
zelebb Kecskeméten található, 
amely egy éve üzemel, itt már két 
nemzetközi versenyt is rendez-
tek, több ezres nézőszám mellett 
– tette hozzá a városatya. A vég-
leges terveket háromdimenziós 
változatban az interneten is meg-
tekinthetik majd az érdeklődők. 

Faller Gábor

Épül a kerékpárút

Jövőre elkészül az extrém sportok parkja

 Paksi Hírnök, 2013. március 8. n 3



Amekkora előny, akkora hát-
rány is Paks számára az autó-
pálya és Budapest közelsége, 
ugyanis nehéz a látogatókat 
több napra itt tartani. A cél az, 
hogy a városunkba látogató tu-
risták több napot is eltöltsenek 
Pakson. A vendégéjszakákat 
tekintve egyébként nem áll 
rosszul a település: 11 ezer ven-
dégéjszakával 2012-ben a 12. 
volt a dél-dunántúli régióban, 
ugyanezen a listán Szekszárd 
a 16. helyet foglalja el. A turiz-
mus szakembereit kérdeztük 
meg arról, mi jelenthet kitörési 
pontot Paks számára.

Városunk a korábbi évek sikerei 
ellenére idén nem vett részt az 
Utazás kiállításon. Tavaly má-
sodik díjjal jutalmazták a paksi 
standot, ahol reformkori kaszinó, 
római nap, szórakoztató fizikakí-
sérletek és sportkülönlegességek 
várták a látogatókat. 2011-ben 
pedig külön bekezdést is szentelt 
Paksnak Magyarország egyik ve-
zető hírportálja az Utazás 2011 
kiállításon készült riportjában. 
Szily László a legrokonszenve-
sebb kiállítóként aposztrofálta a 
város standját, ahol még remek 
trükköket is tanult. – Az előző 
években az volt a cél, hogy a szak-
ma megismerjen minket, ez sike-
rült is, azonban a turisták nagy 

tömegeit nem a vásárcsarnokban 
lehet megszólítani, szögezte le 
Czink Dóra turisztikai referens. 
Véleményéhez csatlakozott Hegyi 
Zsuzsanna, a Dél-Dunántúli Re-
gionális Marketing Igazgatóság 
vezetője, kiemelve, hogy manap-
ság nagyon nehéz egy település 
turisztikai kínálatát kizárólag kul-
turális tartalommal vonzóvá ten-
ni, mert a hazai vendégközönség 
több mint 70%-a vízparti üdülést 
vagy wellnesst keres. A szakem-
ber úgy látja, a paksi fejlesztések 
nagyon meghatározóak, fontos 
volna kihasználni a város kultu-
rális adottságait, fókuszba állítani 
az országos szinten is egyedülál-
ló Paksi Képtárat, de potenciált 
rejt Lussonium is. A Gastroblues 
fesztivál pedig egyike a régió leg-
markánsabb profilú, nemzetközi 
turisztikai vonzerővel bíró ren-
dezvényeinek. Hegyi Zsuzsan-
na hangsúlyozta, a szakma már 

felfigyelt Paksra, de a turistákat 
nem kiállításokon, hanem online 
marketingeszközökkel és színes 
programokkal lehet megfogni.  
– Pakson idén több mint száz 
rendezvény várja az érdeklődő-
ket, a helyieket és a turistákat 
egyaránt. A legnagyobb tömeget 
megmozgató program valószínű-
leg most is a Kenyér-, hal- és bor-
ünnep lesz, amely a gasztronómi-
ai élvezetek mellett futóversenyre, 
a második alkalommal megren-
dezendő Atomfutásra invitálja a 
jelentkezőket – emelte ki Czink 
Dóra. A rendezvényt és a várost 
Kaposváron egy hónapos önál-
ló kiállítás reklámozza, de már 
most száznál is több jelentkezés 
érkezett a szeptemberi esemény-
re. A tavalyihoz hasonlóan idén 
is több ezer emberre számítanak 
és több különlegességgel készül-
nek a szervezők. A futás napján 
lesz óvodai játszóház és gyerek-

megőrző, valamint elindítanak 
egy új számot, a Brutálfutást, 
ami nálunk brutálATOM néven 
szerepel és az országban csak két 
helyen rendeztek ilyet eddig. A 
rendezvény népszerűsítéséhez 
további támogatásra is számíthat 
Paks, derült ki Hegyi Zsuzsanna 
szavaiból. A regionális igazga-
tóság a Magyar Turizmus Zrt. 
keretcéljainak megfelelően ősz-
szel külön promóciós programot 
tervez a régió 15-20 piaci része-
sedés szerinti legjelentősebb 
településének. Van esély arra, 
hogy Paks az őszi fesztiválsze-
zonban, az Atomfutás idejére 
külön forrást nyerjen egy olyan 
tanulmányút szervezésére, ame-
lyen az országos média újságírói 
megismerhetnék a várost, ezzel 
hozzásegítve Paksot ahhoz, hogy 
nevezetességei és kiemelt rendez-
vényei országos médiumokban is 
helyet kapjanak.                Matus D.

Új csatornákon csalogatják a turistákat

A régiók éves marketingkeretüket az előző éves vendégéjszakaszám szerint kapják, piaci 
részesedését tekintve a dél-dunántúli régió a hetedik helyen áll, ez nehezíti a helyzetet, mondta Hegyi 
Zsuzsanna, a Magyar Turizmus Zrt. Dél-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság vezetője. A 
turizmus fellendítéséhez és a turisták megtartásához tematikus programokra, egységes területfejlesz-
tési koncepcióra, összefogásra, a vállalkozói és az önkormányzati szféra közös gondolkodására van 
szükség, véli a két éve működő Harkányi Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) Szervezet 
szakértője, Mészáros Bernadett. Egy TDM-szervezet célja, hogy hosszú távon biztosítsa egy adott 
térség turisztikai menedzsmentjét, így a városok és rendezvényeik népszerűsítését, a helyi turiszti-
kai vonzerők hatékonyabb kiaknázását és hasznosítását. Paks az idén januárban megalakult Dél-
Mezőföld Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesülete szakmai támogatására számíthat. 
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A tavaly megjelent új személyszál-
lítási törvény rendelkezései miatt 
a szolgáltatók a korábbinál éle-
sebben elkülönítik a helyi és a tá-
volsági buszközlekedést: más-más 
a finanszírozás, illetve az állami 
támogatás, az úgynevezett vesz-
teségtérítés módja. Ez az utasok 
szempontjából azt jelenti, hogy a 
távolsági buszjáratok nem vehetők 
igénybe helyi tömegközlekedési 
célra. A Tolna megyei városok 
mindegyike tárgyal ezekben a he-
tekben a Gemenc Volán Zrt.-vel. 
A cég igazgatója, Amrein Károly 

elmondta: – Megegyezés kérdé-
se, hogy hol, milyen megoldást 
választ a városvezetés. A szolgál-
tató, a jelenlegi gazdasági körül-
mények közepette nem mond-
hat le a közös járatokon való 
veszteségtérítésről. Példaként 
Bonyhádot említette, ahol két 
helyi járat indításával orvosolták 
a problémát. A paksi helyzetről 
Tell Edit alpolgármester adott tá-
jékoztatást. Eszerint átgondolják 
a lehetőségeket, áttekintik anyagi 
vonzatukat, és megkeresik a leg-
jobb megoldást.

Az önkormányzatok anyagi 
helyzetének stabilizálása céljá-
ból a kistelepülések adósságát 
teljes egészében átvállalta az 
állam. Most az ötezres lélek-
számot meghaladó városokon 
a sor, számolt be Wessely Gá-
bor, a városháza sajtóreferense. 
A településeknél 40-70%-os 
az állami adósságátvállalás, ez 
Paks esetében 40%. Nemrég 
az érintett nyolc Tolna megyei 
település polgármestere írta alá 
az ezzel kapcsolatos dokumen-

tumot Szekszárdon. Az adós-
ságátvállalás mértéke a másik 
hét Tolna megyei településnél: 
Bátaszék 65%, Bonyhád 70%, 
Dombóvár 60%, Dunaföldvár 
42%, Szekszárd 60%, Tamási 
70%, Tolna 65%.
A kormány első döntései kö-
zött szerepelt az önkormány-
zati rendszer megújításának 
szükségessége. Kiemelt cél 
volt, hogy a települések által 
hosszú évek alatt felhalmo-
zott hitel- és kötvényállomány 

terhe ne súlyosbítsa tovább 
az önkormányzatok költség-
vetését, ne akadályozza a kö-
telező feladatok színvonalas 
ellátását, hangsúlyozta sajtó-
közleményében Tóth Ferenc 
kormánymegbízott. A kom-
müniké szerint az átvállalt 
adósság mértéke országosan 
összesen 600 milliárd forintot 
tesz ki, a települések az adós-
ságátvállalásért cserébe sokkal 
szigorúbb pénzügyi szabályok 
betartását vállalták.

Átvehetőek az új, szelektívhulla-
dék-gyűjtő edények a DC Duna-
kom Plusz Kft. Kölesdi úti telep-
helyén. 7 és 17 óra között lehet 
jelentkezni a kukákért személyi 
igazolvány,  lakcímkártya és adó-
kártya bemutatásával, mondta el 
Sárosi József, a hulladékkezelési 
cég vezetője. Összesen több mint 
tízezer kukát kapnak a szelektív 

hulladékgyűjtéshez a háztartások, 
az első szállítmány múlt héten ér-
kezett: 1250 edény. Ezeket a pak-
siak vehetik át. Nem tulajdonba, 
csak használatra kapják meg a 
háztartások az edényeket, ame-
lyekbe az elkülönített (műanyag, 
fém és papír) hulladék kerülhet. 
Eddig több mint százan jelentkez-
tek a szelektív hulladékgyűjtőkért.

A szelektívhulladék-gyűjtési 
kampány része az a műanyag-
kupak-gyűjtési verseny, ame-
lyet önkormányzati támoga-
tással szervez gyermekeknek 
a Paksi Hulladékgazdálkodási 
Kft. A legtöbb kupakot össze-
gyűjtő három-három óvodai 
csoport, illetve általános isko-
lai osztály önkormányzati tá-
mogatással táborozhat, illetve 
más programokon vehet részt. 
A kupakgyűjtés március 1-jétől 
május 15-ig tart, az eredmény-
hirdetés a május 25-i városi 
gyermeknapon lesz.

Fotókkal gazdagon illusztrált ki-
advány készül Paksi Pincekönyv 
címmel. A Sárgödör téri Présház-
tulajdonosok Egyesületénél fogal-
mazódott meg a helyi borkultúrát 
bemutató könyv elkészítésének 
ötlete, s a kezdeményezést az ön-
kormányzat felkarolta. Az album 
szövegét Wessely Gábor, az ön-
kormányzat sajtóreferense írja, a 
fotókat Babai István és Kövi Gergő 
készíti, a szakmai vezetést pedig 
Kováts Balázs látja el.

A kompot üzemeltető Charon 
Kft. tájékoztatja a paksiakat, hogy 
a Paks–Géderlak között üzemelő 
komp március 2-től 7–12 órá-
ig, majd 14–17 óráig közlekedik 
óránként. Igény esetén különjá-
ratot biztosítanak. A kompátke-
léssel kapcsolatban információ a 
(20) 539-2617-es számon kérhető.

Február 25., a kommunizmus 
áldozatainak emléknapja alkal-
mából megemlékezést tartott a 
Fidelitas paksi csoportja. Vitéz 
Hernádi Ferenccel idézték fel a 
vészterhes időket és emlékeztek a 
kommunizmus több mint félmil-
lió magyar áldozatára. Az egyko-
ri hadifogoly, a történelmi vitézi 
rend utolsó Tolna megyében élő 
tagja nemcsak a történelemköny-
vekből ismeri a Horthy-kort, a 
világháborút, a hadifogságot, a 
padláslesöprő ötvenes éveket és a 
proletárdiktatúrát. Mindezt átélte 
és emlékeit elmesélte a rendezvé-
nyére érkezőknek. 
– Fontosnak tartjuk, hogy to-
vábbvigyük a kommunizmus ál-
dozatainak örökségét, ezért szer-
veztük az emléknapi találkozót. 
Szeretnénk, ha ezek az alkalmak 
minden esztendőben hasonlóan 
emlékezéssel telnének, annál is 
inkább, mert a Fidelitas a múlt év 
őszén aláírt egy megállapodást 
több hadifogoly- és bajtársi szer-
vezettel azt vállalva, hogy a kom-
munizmus áldozatainak öröksé-
gét továbbviszi, és azok emlékét, 
akik már nem mesélhetnek to-
vább, ápolja – tájékoztatott dr. 
Hanol János. A Fidelitas Tolna 
megyei elnöke azt is elmondta, 
hogy szervezetük paksi csoportja 
örvendetesnek tartja és üdvözli a 
városvezetés azon előterjesztését, 
hogy hamarosan átnevezi a kom-
munista utcaneveket. – Pakson is 
elérkezett az idő, hogy megszaba-
duljunk a Ságvári Endre, a Szabó 
Erzsébet vagy a Zalka Máté elne-
vezésektől – tette hozzá dr. Hanol 
János.                                      -dallos-

Távolsági 
kontra helyi buszok

Kompjáratok

Indul  
a kupakakció

Pincekönyv

Emlékezett  
a FidelitasPaks adósságának 

40%-át vállalja át az állam

Átvehetőek 
a szelektív kukák
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Félidőben
Az egykori újváros, valamint a hozzá kap-
csolódó déli és nyugati terület alkotja a he-
tes választókörzetet. A lakótelepig húzódó 
kertvárosi terület a város déli kapuja. A 
körzet képviselője Leber Ferenc, aki alpol-
gármesterként is segíti az önkormányzat 
munkáját. 

Magyarországon kevés olyan élhető város 
van, mint Paks. Minden megtalálható itt, 
amire egy embernek szüksége van. Tiszta a 
levegő, hiszen egyetlen olyan ipari létesít-
mény sincs, ami szennyezné – az atomerő-
mű egy igen tiszta környezetet teremtő üzem 
–, emellett ma már kevés olyan helyet lehet 
találni hazánkban, ahol minden szabadidős 
tevékenységhez járul egy létesítmény: van 
uszodánk, strandunk, jégpályánk, sportcsar-
nokaink, futballpályáink. Ezeket ki is hasz-
nálják a polgárok, sorolja Paks előnyeit Leber 
Ferenc. 
Szeretne többet tenni a közért és azért a 
körzetért, ahol él. Ez a gondolat indította el 
a helyi politikusi pályán városunk alpolgár-
mesterét. 2010-ben, amikor úgy döntöttek a 
választópolgárok, hogy bizalmat szavaznak 
neki, többféle problémára kellett megoldást 
keresni a hetes körzetben. A járda- és útfe-
lület-javítások, a csapadékvíz-elvezetés rend-
szeresen napirenden szereplő kérdés azóta is, 
meséli a képviselő. 
– Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy a 
konzervgyári lakások alagsoránál a gyakori 
csapadékvíz-betöréseket magakadályozzuk 
– ígérte Leber Ferenc a választások idején.  
– Azóta történt előrelépés, a végleges meg-
oldás kidolgozása nem egyszerű – mondja 
beszélgetőpartnerem, aki szerint a hagyo-
mányos, régi vízelvezető árkok átalakítása 
nem segítette a probléma felszámolását. Bár 
az alvég és a volt Békaváros irányában az 
új átemelő szivattyúk üzembe állításának 
köszönhetően megoldódni látszik a csapa-
dékvíz-elvezetés, a volt konzervgyár előtti 
főutcaszakaszon a probléma megoldása még 
várat magára. Több elképzelés megfordult 
már a tervezőasztalon, de egyik sem hozott 
volna kielégítő megoldást. 
A hetes körzetet érintő jelentős fejlesztés volt, 
amikor első ütemben újjáépült a meglévő 
kerékpárútszakasz a gimnáziumtól a Nyárfa 
utcáig, majd 2012-ben folytatva a programot 
a Kölesdi útig. – Célunk, hogy a kerékpárút-
hálózat Paks egész területén kiépüljön. Az 
elképzelés újabb állomásaként idén elkészül 
a Csámpáig tervezett kerékpárút, amelyet 
az év második felétől már használhatunk. 
Az európai uniós támogatással megvalósuló 

beruházás az atomerőműben dolgozók, va-
lamint a kirándulni szerető családok örömét 
is szolgálja – mondja a képviselő, akitől azt is 
megtudtuk, hogy következő lépésként sorra 
kerülhet az északi irányba, Dunakömlőd felé 
tervezett kerékpárút megépítése
A ciklus nagyberuházásait sorolva, az inku-
bátorházról szólva Leber Ferenc arra hívta 
fel a figyelmet, hogy az ősszel átadott léte-
sítmény nem csupán az ipari park fejlődése 
és a kezdő vállalkozások segítése szempont-
jából jelent előrelépést. Véleménye szerint ez 
jó példa arra, hogy ösztönözzék a helyi vál-
lalkozásokat, hogy a lakóházas övezetekből 
próbálják meg a telephelyüket áthelyezni az 
ipari parkba, óvva a lakóövezetek nyugalmát. 
Az út- és járdajavításokat érintve arról kap-
tunk felvilágosítást, hogy a DC Dunakom 
Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződésnek 
köszönhetően több balesetveszélyes járda- és 
útburkolatszakasz újult már meg körzetében 
is. A képviselő türelmet kér, mint elmondta, a 
most zajló nagyberuházások miatt szorultak 
kissé háttérbe a nagyobb útrekonstrukciók. 
A hetes körzetben két utca teljes körű kor-
szerűsítése szerepel a tervek között, az Ady 
Endre és az Újtemplom utca alsó szakasza. 
Ha a két helyszín valamelyikén megjelennek 
a munkagépek, egy másik régi elképzelés is 
megvalósulhat a körzetben: autóbusz-parko-
ló építését tervezik a Szentlélek-templommal 
szemben lévő üres területre. 
A Kölesdi út neuralgikus pont a hetes körzet 
közlekedésében. Számos olyan cég működik 
a körzetben, amelynek a működéséhez kap-
csolódó tehergépjárművek terhet rónak az 
utakra, zavarják az ott élőket, veszélyeztetik a 
házakat. A Kölesdi út nem az önkormányzat 
tulajdonában van, ezért a teherforgalomtól 
való mentesítése nem könnyű feladat. – Út-
cserére irányuló kérésünket nem fogadta el 
a közútkezelő, azt tudtuk csak elérni, hogy 
15 tonnás súlykorlátozó táblákat helyeztek 
ki, így a nehézgépjárműveknek az elkerülőút 
felé kell haladniuk. Megoldást jelenthetne 
a problémára, ha sebességcsökkentést ér-
hetnénk el, és egy gyalogátkelő kerülne a 
Kölesdi út Tolnai úti szakaszához, illetve, ha 
biztosítva lenne a Vadász utca felől a balra ka-
nyarodás lehetősége. Eddig nem sikerült elő-
relépést elérnem ebben a két ügyben, de nem 
mondtam le róla – meséli tovább a ciklusban 
történteket a városatya. 
A körzetben lakók gyakorta megkeresik 
problémáikkal képviselőjüket fogadóóráin, 
személyesen, telefonon és elektronikus úton 
is. Előfordul, hogy nem szokványos ügyek-
ben – például szomszédok közötti vitás kér-
désben – kérik közbenjárását. Ahol tud, szí-
vesen segít. Leggyakrabban a már említett 
vízelvezetési kérdések szerepelnek napiren-

den, másfél millió forintos éves keretét ezekre 
fordította Leber Ferenc. A fejlesztések mellett 
társadalmi kérdések is felmerülnek olykor 
a hetes körzetben, itt él a város roma lakos-
ságának többsége. A választásokkor célként 
megfogalmazott cigány közösségi ház létre-
hozása Tell Edit alpolgármester munkájának 
és a Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
közreműködésének köszönhetően megva-
lósult, ha nem is a körzetben. A tanoda el-
indításával és számos közösségformáló ren-
dezvény megszervezésével a ház jó integráló 
hellyé vált, tudtuk meg. 
– Bármennyire is romlik Magyarországon 
a gazdasági helyzet, és ez jelentősen érinti a 
roma lakosságot is, Pakson komoly lépéseket 
tettünk az ellensúlyozására. Városunkban ez 
szerencsére kevésbé okoz problémát – hangsú-
lyozza Leber Ferenc, akire alpolgármesterként 
is feladatok várnak. A városi rendezvényeken 
való aktív részvételen kívül átfogó képpel kell 
rendelkezzen a város fő folyamatairól, bekap-
csolódva a polgármesteri hivatalt érintő külön-
böző ügyekbe. Ahogy azt a képviselő mondja, 
a város gazdaságilag stabil, jelene és jövője 
összeforr az atomerőművel. A munkahelyte-
remtés, a biztonságos és olcsó energiaellátás 
– ez csak néhány hozadéka a vállalat jövőjé-
vel kapcsolatos terveknek. Mindenki szeret-
ne megfelelő számú és minőségű munkahe-
lyet Pakson, ehhez elengedhetetlen, hogy az 
üzemidő-hosszabbítással tovább működjenek 
a meglévő blokkok, ami az ellátásbiztonság és 
az energiaárak megfelelő szinten tartása miatt 
is fontos. Az új blokkok építése pedig hozzá-
segíthet a gazdasági növekedés beindításához 
is – mondja Leber Ferenc, aki hozzátette: bár 
jó néhány évnek kell még eltelnie ahhoz, amíg 
termelő üzemként nézhetünk az új blokkokra, 
de mivel a kezdeti lépések megtörténtek, és a 
kormány komolyan gondolja megépítésüket, 
minden paksi bizton számíthat arra, hogy a 
beruházás megvalósul, biztos jövőt teremtve a 
legtöbb paksi számára.                        Dallos Szilvia
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Tizenhatodik alkalommal hirdet 
lakossági virágosítási versenyt 
az „Együtt a parlagfű ellen” Ala-
pítvány legszebb virágos kertes 
ház, lépcsőház és utca kategó-
riában. A jelentkezők feladata 
változatlanul az, hogy lakóhe-
lyükön szép, tiszta, rendezett, 
virágos és gyommentes környe-
zetet alakítsanak ki, de a bírálat-
nál szempont az is, hogy a kert 
közterületről belátható legyen. 
A négytagú zsűri áprilisban és 
júliusban értékel, a két felmérés 
együtt adja a végeredményt. Az 
idei verseny újdonsága, hogy 
nem helyezéseket, hanem okle-
velet, arany-, ezüst- és bronzmi-

nősítést érhetnek el a résztvevők. 
Az oklevéllel 30, a bronzmi-
nősítéssel 60, az ezüsttel 75, az 
aranyminősítéssel pedig 100 tő 
egynyári virágpalánta jár együtt, 
amit a következő tavasszal vehet-
nek át a díjazottak. A versenyre 
március 30-ig lehet jelentkezni 
kitöltött nevezési lappal, ami 
letölthető a www.paks.hu és a 
www.parlagfuellenalapitvany.hu 
oldalról, lehet kérni a parlagfu@ 
t-online.hu címen vagy faxon a 
75/510-413-as telefonszámon, 
illetve az alapítvány székhelyén 
a Paks, Gesztenyés u. 24. alatt 
(Atomfitt centrum). 

-gyöngy- 

Tovább emelkedett az influen-
zaszerű tünetekkel jelentkező 
betegek száma Tolna megyé-
ben – derül ki a Tolna Megyei 
Kormányhivatal Népegészség-
ügyi Szakigazgatási Szervének 
összefoglalójából. A védőoltás 
beadása még mindig nem késő.

A Tolna Megyei Kormányhiva-
tal Népegészségügyi Szakigaz-
gatási Szervének aktuális ösz-
szefoglalójából az derül ki, hogy 
az év nyolcadik hetében tovább 
emelkedett az influenzaszerű 
tünetekkel orvoshoz fordulók 
száma Tolna megyében. Terü-
leti egyenlőtlenség változatlanul 
megfigyelhető: a dombóvári és 
a tamási járás területén felére 

csökkent a mutató, a szekszárdi, 
tolnai és bonyhádi járásban több 
mint kétszeresére emelkedett, a 
paksi járás területén pedig ne-
gyedével nőtt. 
Az influenza tünetei a hirtelen 
jelentkező láz vagy hőemel-
kedés, fejfájás, rossz közérzet, 
izomfájdalom; kísérheti a be-
tegséget köhögés, torokfájás, 
légszomj. A betegség súlyos 
szövődményekkel – középfül-
gyulladás, tüdőgyulladás – jár-
hat, kiemelten veszélyeztetettek 
az idősek, a krónikus betegek, 
a várandósok, a gyerekek, va-
lamint a zárt helyen, nagyobb 
közösségben élők, dolgozók. 
Ahogy korábban megírtuk, fél-
éves kor alatt a gyermekek nem 

olthatók influenza ellen. Ese-
tükben ajánlott, hogy a környe-
zetükben élők kérjenek oltást, 
mert ezzel csökkentik az influ-
enzavírusok átadásának lehe-
tőségét, és egyben magukat is 
védik. A 6–36 hónapos gyere-
keket számukra készült vakci-
nával lehet oltani. Az eddigi ta-
pasztalatok szerint az influenza 
elleni oltóanyagoknak nincsen 
komolyabb szövődménye, eny-
he helyi reakció és hőemelke-
dés előfordulhat. Ha valaki sze-
retné beoltatni magát, minden 
esetben keresse fel háziorvosát, 
aki tájékoztatja a védőoltással 
kapcsolatos tudnivalókról. 
Az influenzaszezonban figyelő-
szolgálat működik az országban 

az év 40. hetétől a következő év 
20. hetéig. Az ebben részt vevő 
háziorvosok hetente jelentik a 
betegforgalmat és az influenza-
szerű megbetegedések előfordu-
lását praxisukban. Az influen-
zafigyelő szolgálat mellett több 
háziorvos is részt vesz a légúti 
kóroki monitorhálózatban, ami-
nek keretében az influenzaszerű 
megbetegedések esetén légúti 
váladékmintákat vesznek és 
elküldik laboratóriumi vizsgá-
latra. Az eredmények alapján a 
szakemberek tájékozódni tud-
nak az influenzaszerű megbe-
tegedéseket okozó aktuális kór-
okozókról, az influenzavírusok 
jelenlétéről. 

Kohl Gyöngyi

Kakaópartit rendeztek a Kincskereső Gyermekkönyvtárban: 
az új program kifejezetten óvodásoknak szólt, mivel ezt a korosztályt 
korábban még nem szólították meg. A finom ital mellett mesét is 
hallgathattak a gyerekek, de színezhettek, rajzolhattak is. A rendez-
vény sikeres volt, így folytatása következik március utolsó szerdáján.

Virágosítási verseny

Nem csillapodik az influenza
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Atomerőmű

Negyedmilliárdra pályázhatnak

Címzetes egyetemi docens 
címet adományozott a Pécsi 
Tudományegyetem Kováts Ba-
lázsnak. A Felnőttképzési és 
Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Kar felterjesztését a szenátus 
tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül fogadta el. Kováts Balázs, 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
vezető mérnöke ma már nyug-
díjas, de az aktív munkától nem 
búcsúzott el. Az egyetemmel 
való kapcsolata több évtizedre 
nyúlik vissza, és az utolsó tíz 
évben csúcsosodott ki. Közös 
vállalkozásfejlesztési, erőmű-
bővítéssel kapcsolatos előké-
szítő és humánerőforrás-kutató 
munka, több évtizedes előadói 
és publikációs tevékenység áll 
a hátterében. Sőt még közös 
céget is létrehoztak az egye-
temmel. A címmel az oktatás, 
a tudományos ismeretterjesz-
tés területén végzett munkát 
ugyanúgy elismerték, mint az 
újszerű PR- és kommunikációs 
megoldásokat, az Európa-szer-
te mintaként szolgáló nukleáris 
települési szövetségek létreho-
zását és azt a segítséget, amelyet 
az atomerőmű és az egyetem 
közötti kapcsolat kialakításá-
ban, ápolásában nyújtott. Ko-
váts Balázs a paksi atomerőmű 
térségi kapcsolatainak építője, 
annak utazó nagykövete, jó-

szolgálati küldötte, emeli ki a 
felterjesztés, ami kitér arra is, 
hogy az elmúlt három évtized-
ben több száz ismertető elő-
adást tartott, számos újságcik-
ket írt oktatás és PR-témában, 
igen sok nyilvános szereplést 
vállalt. – Meglepetésként ért, 
de örülök neki, nem gondoltam 
volna, hogy így nyomon követ-
ték az életpályámat – reagált 
a címzetes egyetemi docens 
címre Kováts Balázs, akinek 
számos szervezet elismerte már 
munkáját. Megkapta a Tudo-
mányos, Szakmai és Üzemi 
Lapok Szövetségének Kommu-
nikációs Díját, az Év embere 
az ezredfordulón elismerést, a 

Paksi Iparoskör Lussonium Dí-
ját, számos országos, megyei és 
szervezeti kitüntetést.
A szenátus által adományozott 
cím érvénybe lépése másnapján, 
március 2-án már az új minő-
ségében debütált Kováts Balázs 
a Pécsi Tudományegyetemen. 
Mintegy kétszáz hallgató előtt, 
az Országos Szakkollégiumi Ta-
lálkozón adott elő rangos tár-
saságban. Előtte Bódis József 
rektor, majd Mellár Tamás pro-
fesszor, a Központi Statisztikai 
Hivatal volt elnöke vitte a szót. 
Kováts Balázs egyórás előadása 
az atomenergia és a társadalom 
bonyolult kapcsolatával foglal-
kozott.                         Vida Tünde

Az önkormányzatok és a radio-
aktívhulladék-elhelyezés aktuális 
helyzete állt a középpontjában 
annak a konferenciának, amit 
Spanyolországban, Hornachuelos 
városában szervezett a Nukleáris 
Létesítmények melletti Euró-
pai Önkormányzatok Csoportja 
(GMF). Tíz országból mintegy 
130 fő vett részt a rendezvényen,  
a TEIT-társulást Török Ferenc 
elnök és Gáncs István társelnök 
képviselte. A GMF megalakulása 
óta egyik legfontosabb feladatá-
nak tartja, hogy tagjai a tagor-
szágok helyszínein közvetlenül 
ismerjék meg az önkormányza-
tok és a nukleáris létesítmények 
kapcsolatrendszerét. Az elgon-
dolás helyességét a spanyol kon-
ferencia is igazolta, tudtuk meg 
Gáncs Istvántól. A rendezvény 
első napján előadások hangzottak 
el, a tagországok önkormányzati 
társulásai bemutatták tevékeny-
ségüket és beszámoltak az elmúlt 
időszak legfontosabb eseménye-
iről. Dohócz  ki Csaba, a GMF 
alelnöke beszámolójában ki-
emelte, hogy a paksi atomerőmű 
üzemidő-hosszabbítása és a Bá-
taapáti radioaktívhulladék-tároló 
átadása jó példa az üzemeltetők 
és a lakosság közötti példaértékű 
együttműködésre. A konferen-
cia második napján a résztvevők 
megtekintették az El Cabril kis 
és közepes aktivitású végleges ra-
dioaktív hulladéktárolót.          -vt-

Negyedmilliárd forintos pályá-
zati keret nyílt meg az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. által ala-
pított Jövőnk Energiája Térség-
fejlesztési Alapítvány jóvoltából. 
A kuratórium február 21-i ülé-
sén fogadta el a pályázati kiírást, 
mely szerint 2013. április 19-ig 
várják az igényeket. Az alapít-
vány elsősorban a térségfejlesz-
tést, az életminőség emelését 

és a munkahelyteremtést célzó 
kezdeményezéseket támogatja a 
működése által érintett térség-
ben. Ez az atomerőmű körzete, 
azaz 41 Paks, Kalocsa és Szek-
szárd környéki település. Az 
alapító okiratban megnevezett 
települések önkormányzatai, 
azok társulásai, intézmények 
és azok fenntartói pályázhatnak. 
Mittler István kommunikációs 

megbízott tájékoztatása szerint 
idén prioritást élveznek az euró-
pai uniós hátterű, Új Széchenyi 
Terv keretében nyíló pályázato-
kon történő részvételt célzó igé-
nyek, az energiahatékonyságot 
elősegítő kezdeményezések, az 
életminőség-javító beruházások.
A kuratórium elfogadta a 2012. 
évi működésről szóló beszámo-
lót. Tavaly 60 pályázatból 41 ré-

szesült támogatásban. 768 millió 
forintra rúgott a pályázók igé-
nye, a megítélt támogatás pedig 
meghaladta a 472 millió forintot, 
ami 17 munkahely létrejöttét 
és 4,9 milliárd forint fejlesztést 
mozdított elő. A támogatottak 
között volt a Paks és térsége hul-
ladékgazdálkodási rendszer, a 
szedresi pihenőpark és a kalocsai 
Szent Kereszt Kórház.        -vida-

Címzetes egyetemi docens 
címet kapott

Nemzetközi 
konferencia
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Tavaszi feltöltődést kínál már-
cius 10-re a Csengey Dénes 
Kulturális Központ: a Pozitív 
nap (nemcsak) nőknek címmel 
meghirdetett program testnek 
és léleknek egyaránt kikap-
csolódást ígér. A Tibai Eszter 
kozmetikusmester szervezé-
sében második alkalommal 
megrendezendő szépség- és 
egészségnapon önismereti és 
energetizáló foglalkozások, 
meditáció és érdekes előadá-
sok sora várja az érdeklődő-
ket. A vasárnapi rendezvény a 
Joyfullness tánccsoport bemu-
tatójával kezdődik, majd a Díva 
és az Offensive női, illetve férfi 
divatbemutatójával folytatódik, 
ezt követően pedig a Duna-
Party Táncklub és a Száz-
szorszép Esküvői Ruhaszalon 
mutatkozik be. Emellett elő-
adásokra invitálják a hölgyeket 
a ház nagyklubjába, ahol szó 
lesz többek között a vitaminok-
ról, a fito- és aromaterápiáról, 
valamint a meridiántorna jóté-
kony hatásairól is.
A rendezvény ugyanakkor nem 
csupán az egészség, hanem a 
kényeztetés jegyében is telik: a 
programon lesz fodrász, koz-
metikus, sminkes és manikűrös 
is. Az esemény sztárfellépője 
16 órakor Nagy Bandó András 
lesz, aki előadása után könyv-
dedikálást is tart. Az előadások 
közben kézművesek és kister-
melők kínálják portékáikat az 
érdeklődőknek, akik a színes 
programokkal gazdagított na-
pot az Egy asszony illata című 
Oscar-díjas filmmel zárhatják a 
moziban. 

Matus D.

Szeret koncertekre járni, táncol-
ni, a barátokkal közös programo-
kon részt venni, van egy kutyája 
és egy halomnyi cicája, gyakran 
lóg a neten. Kuti Lívia olyan, 
mint a többi korabeli fiatal, a kü-
lönbség „csupán” annyi, hogy kü-
lönös vonzódása és – úgy tűnik – 
érzéke van az informatikához. Ez 
most egy újabb szép elismerést 
hozott számára. A Györkönyben 
élő diáklány, aki idén érettségizik 
az Energetikai Szakközépisko-
lában a Blikk által harmadszor 
meghirdetett választáson mint 
fiatal fejlesztő az Év reménysége 
lett. A projektről, aminek a kima-
gasló versenyeredményt és most 
ezt az elismerést köszönheti, azt 
mondta, hogy egy navigációs al-
kalmazásról van szó, amely a se-
gélykérő közelében lévő emberek 
mobiltelefonjára küld riasztást. A 
programnak van egy olyan opci-
ója is, amely lehetővé teszi, hogy 
az ismerősök, barátok felkerülje-
nek egy térképre, és ezáltal köny-
nyen meg tudják találni egymást. 
Ahogy az informatika, ugyanúgy 
az eszközök, különösen a tele-
fonok, folyamatosan fejlődnek, 
ezért Lívia is folyamatosan fej-
leszti WindowsPhone 7-re írt 
alkalmazását, ami ennek köszön-
hetően WindowsPhone 8-on is 
fut már, hangsúlyozta Kuti Lívia. 
Murányi Marcell, a Blikk fő-
szerkesztője kampányukról el-
mondta, hogy az első évben 20, 
tavaly 50, idén 200 ezer szavazat 
érkezett. Ezen öt kategória jelölt-
jei osztoztak. A zsűri tagjaként 

Halász Judit színművész, Bárdos 
András újságíró, a Színművésze-
ti Egyetem rektorhelyettese, Ge-
rendai Károly, a Sziget-fesztivál 
atyja, Rudolf Péter színművész 
és Murányi Marcell, a Blikk fő-
szerkesztője választotta ki ka-
tegóriánként az öt-öt jelöltet.  
– Sok mindenben különböznek, 
egyvalami azonban közös ben-
nük: eredményeiknek, kitartá-
suknak, emberi nagyságuknak 
köszönhetően mindannyian 
példaképek lehetnek, mondta a 
jelöltekről Murányi Marcell. Az 
Év civil hőse Czuri Zsolt tűzol-
tó lett, aki élete kockáztatásával 
mentett meg egy kislányt. Az 
Év médiaszemélyiségének Ör-
dög Nórát, az Év művészének 
Alföldi Róbertet választották. 
Az Év szakembere elismerést 
Gschwindt András, a Masat–1 
nevű, első magyar műhold 
projektvezetője vette át. Lívia 
Hollós Ádám feltalálót, Mik-
lós Ádám rendező-operatőrt, 
Gyarmati Anna snowboardost 
és Szász Kitti freestyle-focistát 
maga mögé utasítva lett első az 
Év reménysége kategóriában.  
– Nagy megtiszteltetés volt már 
bekerülni a jelöltek közé is. Na-
gyon sok emberhez eljuthattunk 
így, és ez már önmagában nagy 
szó. Hozzátette, sokan furcsáll-
ják, hogy lány, ráadásul vidéki 
lány létére ilyen ötlettel állt elő 
és azt meg is valósította. – Sze-
rintem pedig teljesen normális 
– fűzte hozzá mosolyogva.

-tünde-

ESZI-s lány lett  
az Év reménysége

Egy pozitív 
nap nemcsak 
nőknek

Régi-új rovat indult újra a Paksi 
Hírnök internetes oldalán. Mit 
süt-főz ma? című sorozatunk 
még 2005-ben mutatkozott be 
a Paksi Hírnök hasábjain és 
több éven át mutatott be a nem 
mindennapi receptek és a prak-
tikus konyhai fogások mellett  
színes embereket: többek közt 
Simon Pétert, Schuckert Józse-
fet, Heisler Juditot, Kanczler 
Istvánnét és Németh Irént. 
Most a www.paksihirnok.hu ol-
dalon indítottuk újra a rovatot, 
amelyben nemrég Czink Dóra 
engedett bepillantást a kony-
hájába. A kizárólag interneten 
olvasható írásokat Babai István 
étvágygerjesztő fotói kísérik.

Házhoz
megyünk!

Mit süt-főz 
ma…?

A szerkesztőség nagy örömére 
szolgál, hogy olvasóink nagy 
része nemcsak várja, de elvárja 
a kéthetente megjelenő Paksi 
Hírnök érkezését. Jó hír, hogy 
ezentúl akár garantáltan kéz-
hez kaphatja a város lapját: új 
akciónk keretében mindössze 
a postaköltségért cserébe a pos-
taládájába kézbesítjük kedvenc 
helyi újságját. Ha nem szeret-
né, hogy lemaradjon a város 
frekventált pontjain terjesztett 
Paksi Hírnökről, csupán any-
nyit kell tennie, hogy befárad 
a Dózsa György út 51-53. szám 
alatt található szerkesztőségbe 
(TelePaks Kistérségi Televízió, 
a járási hivatal mellett), és gyár-
tásvezető kollégánknál befizeti 
az éves díjat. (Ez jelenleg az idei 
fennmaradó tizenkilenc meg-
jelenést 150 forinttal számolva: 
2850 forint.)

Kuti Lívia (középen) egy tehetségkutató megmérettetésen, ahol a 
Google különdíját nyerte el.

Olvassa be a kódot 
okostelefonjával, és 
máris megjelenik 
az új rovat!

Irodák, üzlethelyiségek 
kiadók Pakson,  

a POLIGON irodaházban.  
Padlófűtéses, klímás,  

vizesblokkal, étkezővel. 
Telefon: +36 20 574 4119
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Bemutatkoznak az óvodák

Pakson két óvoda működik az 
önkormányzat fenntartásá-
ban, a Benedek Elek Óvoda és 
a Napsugár Óvoda. Mindkettő 
székhelyintézményében, illet-
ve tagintézményeiben nagyon 
várják a szeptemberben érkező 
gyerekeket, akiket április ele-
jén kell beíratni. 

A Benedek Elek Óvodához 
három tagintézmény tartozik, 
amelyekbe jelenleg összesen 410 
gyermek jár. Osztatlan csopor-
tokban foglalkoznak a 3–7 éves 
gyerekekkel közös pedagógiai 
program mentén, amelynek 
fókuszában a gyermekközpon-
túság áll, ezen belül mindegyik 
tagóvodának van specialitása. 
A különböző műveltségi terü-
leteket lefedve munkaközössé-
gek működnek az óvodákban. 
Mindegyik tagintézményben 
van gyógytestnevelés, néptánc, 
adventi készülődés és külön-
böző családi programok. Ezek 
megvalósítását többségében a 
fenntartó és a tagóvodák alapít-
ványai biztosítják. Az óvodában 
sajátos nevelési igényű gyer-
mekeket is ellátnak. A Benedek 
Elek Óvoda a város, sőt ma már 
az ország határain túl is ismert 
és elismert gyermekintézmény. 
Két nemzetközi együttműkö-
désben vettek részt más orszá-
gokkal karöltve a Comenius 
program keretében, az egyik 
témája a környezeti nevelés volt, 

a másiké pedig a matematika 
megjelenése az óvodai zenei ne-
velésben.

Mesevár székhelyóvoda
A Benedek Elek Óvoda szék-
helyintézménye a Mesevár az 
Ifjúság úton. A gyermekintéz-
ményben hat csoport működik. 
Programjuknak az Óvodai ne-
velés játékkal, mesével Mesevár-
módra címet adták. A gyerekek 
ehhez híven a játék, illetve a 
mese segítségével ismerkednek 
a világgal, szereznek tapasztala-
tokat, ismereteket. Nagy hang-
súlyt fektetnek a mozgásfejlesz-
tésre is, speciális programjuknak 
része a labdás testnevelés, illetve 
a vízhez szoktatás, járnak kor-
csolyázni és évente egy alkalom-
mal sítábort szerveznek. Kedvelt 
az uszodai foglalkozássorozatot 
lezáró családi uszodai buli, a 
2,5–3 éves gyerekeknek szóló 
pöttöm délutánok, az óvónők 
húsvéti bábelőadása és a madár-
karácsony. 

Kishegyi úti tagóvoda
A Kishegyi úti tagóvodát 1983-
ban nyitották meg. A Mese-
várhoz hasonlóan hatcsopor-
tos az óvoda, de az épületet és 
a zöldfelületekkel gazdagon 
tarkított, sok játékkal ellátott 
udvart tekintve is nagy hason-
lóságot mutat a két lakótele-
pi intézmény. A Kishegyi úti 
tagóvodában a művészet esz-

közeivel nevelik a gyerekeket, 
megjelenik a mese, a vers, a 
dramatikus játék, az ének-zene 
és a vizuális nevelés egyaránt. 
Többéves hagyománya van a 
Gyermekek hete programnak, 
ahol a hagyományőrzésen van 
a hangsúly, népszerűek aján-
dékkészítő munkadélutánjaik. 
A tagóvodában dolgozók báb-
csoportja és énekkara ünnepek 
alkalmával műsorral lepi meg a 
kicsiket, a nevelési év végén ze-
nés mesejátékot adnak elő. 

Hétszínvirág tagóvoda
A Benedek Elek Óvoda legna-
gyobb múltú tagintézménye a 
63 esztendővel ezelőtt megnyi-
tott, hatcsoportos Hétszínvirág 
tagóvoda a Tolnai úton. Mivel 
kiemelt feladatuknak tekintik 
a környezeti, környezetvédelmi 
nevelést, pedagógiai program-
jukat is ebben a szellemben fo-
galmazták meg, ötvözve Freinet 
pedagógiájával, amelynek a 
Környezeti nevelés Freinet-ele-
mekkel címet adták. A kétsze-
res „zöldszíves” és környezeti 
nevelési oktatóközpontként 
is működő óvodában időköz-
ben elindult a Madarász ovi, 
van természetbúvár-terem és 
sószoba. Néhány évvel ezelőtt 
az udvaron tanösvény kiala-
kítását kezdték el, van már 
madár-, pillangó-, és gyógy-
növénykert, odú- és madárete-
tő-bemutatójuk.

A Napsugár Óvodához Pak-
son egy székhelyintézmény 
és három tagóvoda tartozik, 
valamint kistérségi társu-
lás keretében a németkéri és 
pusztahencsei óvoda is, náluk 
az óvodai nevelés az adott te-
lepülésen folyik. A tagóvodák 
nyitottságát, egységét a nap 
sugarai szimbolizálják, a nap-
sugarak maguk a vidámság, vi-
lágosság, melegség. A nevelési 
elveket egy közös pedagógiai 
programban határozták meg 
Színesen, hatékonyan címmel. 
A program az alapvető tevé-
kenységi formákra, a játékra és 
a mozgásra épít, a cél a gyer-
mekek képességeihez, fejlő-
dési üteméhez alkalmazkodó, 
komplex személyiségfejlesztés, 
az óvodából az iskolába való 
átmenet megkönnyítése. Ezen 
gondolatok jegyében foglalkoz-
nak jelenleg 340 gyermekkel. 
Az ovisok járnak uszodába és a 
képtárba, fakultatív lehetőség a 
hittan és a néptánc. Együtt ün-
neplik március 15-ét, október 
23-át és az összetartozás napját, 
valamint közös program a Már-
ton-napi lampionos felvonulás. 
Az óvodában a sajátos nevelési 
igényű gyerekek ellátását is vál-
lalják.

(Folytatás a 11. oldalon)

Az óvodai beíratás április 
8-án és 9-én 7.30–17.00 óráig 
lesz a két székhelyóvodában. 
Beiratkozáskor be kell mutatni 
a gyermek személyazonosí-
tására alkalmas, a gyermek 
nevére kiállított személyi 
azonosítót és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványt, továbbá 
a szülő személyi azonosító és 
lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványát. Bővebb információ-
val Benedeczki-Pach Orsolya, 
a polgármesteri hivatal köz-
művelődési referense szolgál a 
75/500-555 telefonszámon.
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(Folytatás a 10. oldalról)
Vörösmarty utcai 

székhelyóvoda:
Játékokkal gazdagon felszerelt 
udvar és csoportszobák állnak 
rendelkezésre a játékhoz a Vö-
rösmarty utcai oviban, a Napsu-
gár Óvoda székhelyintézményé-
ben. A négy csoport egyikében 
megismerkedhetnek a gyerekek 
a német nemzetiségi nyelvvel, 
ami életkori sajátosságaikhoz 
igazodva játékosan történik. 
A képességek fejlesztésében a 
kommunikációra és a kooperá-
cióra való készség kialakítására 
törekednek. Nagy hangsúlyt fek-
tetnek az egészséges életmódra, 
valamint a környezetvédelmi 
nevelésre, ez meghatározza a 
mindennapokat. A kirándulá-
sok, séták alkalmával tapaszta-
latokat gyűjtenek a gyerekek, 
megismerik a természetet. A 
madárbarát óvodában rendsze-
resen szerveznek madármegfi-
gyelő napokat. 

Eötvös utcai tagóvoda
Csendes környezetben található 
az Eötvös utcai tagóvoda. A tér-
köves burkolatú udvar mellett egy 
nagyobb, füves is rendelkezésre 
áll, fajátékokkal, homokozók-
kal, de a mozgásra a tornaszo-
ba is lehetőséget ad. Nemcsak 
az épület családias, hanem az 
óvoda légköre is. A gyermekek 
életkori sajátosságaihoz igazítják 

a napirendet, a fejlődést segítő 
tevékenységeket játékidőben kez-
deményezik az óvónők. Program-
jaik sorába tartozik a karácsony 
és húsvét közeledtével megrende-
zett barkácsdélután, ahol szülők, 
gyerekek, pedagógusok együtt 
készíthetnek ünnepi díszeket. 
Arra törekednek, hogy boldog, 
kiegyensúlyozott, élményekben 
gazdag óvodás évek után lépjék át 
a gyerekek az iskola küszöbét. 

Munkácsy utcai tagóvoda
1982-ben épült a Munkácsy utcai 
tagóvoda a Malomhegyen, ahon-
nan szép kilátás nyílik a Dunára. 
Itt három csoportba várják a gye-
rekeket, amelyek egyikében meg-
ismerhetik a német nemzetiségi 
nyelvet, a svábság hagyományait, 
kultúráját. A barátságos óvodá-
ban a játék mellett sokat énekel-
nek, mesélnek és sétálnak. A já-
tékkészlet, mozgásos játékszerek 
mindig a gyerekek rendelkezésére 
állnak. A tágas udvar és a nagy fe-
dett teraszok, udvari játékok lehe-
tővé teszik a változatos tevékeny-
séget. A csoportszobák mellett 
tornaszoba is rendelkezésre áll. A 
harmincéves fennállását ünneplő 
tagóvodában kedvelt program a 
szüreti hét, valamint a kiszézés, 
utóbbi mindegyik tagóvodában 
hagyomány.

Dunakömlődi tagóvoda
A dunakömlődi tagóvoda a 
Béke utcában van. Az épület 
udvara tágas és füvesített, ami 
lehetővé teszi, hogy a gyerme-
kek sok időt töltsenek a szabad-
ban. A tagóvodában egy csoport 
működik, a csoportszoba tágas, 
világos, felszereltsége számos 
lehetőséget kínál a gyerekek-
nek a játékra, ahogy a mozgásra 
a tornaszoba. Nagy hangsúlyt 
fektetnek a gyermeki képzelet 
szárnyalására mesével, drama-
tizálással. A mindennapi test-
nevelésen óvodásaik egészséges, 
kiegyensúlyozott életét preven-
tív jellegű mozgással biztosít-
ják. Hagyományos programjaik 
például az adventi készülődés és 
a fergeteges gyereknap. A tag-
óvodába járó gyerekek gyakorta 
részt vesznek fellépőként a falu-
ház rendezvényein.         Kohl Gy.

Tizenhét évesen meghódította 
Amerikát a Pakson nevelkedett 
kosaras, Papp Márk, akire nagy 
lehetőségek várnak, hiszen esé-
lye van arra, hogy kiérdemelje az 
MVP, azaz a legértékesebb játékos 
(Most Valuable Player) címet. A 
díjat a legjobb, legfontosabb játé-
kos kapja különböző sportágak-
ban: az elismerést legtöbbször 
sportújságírók ítélik oda egy sze-
zon, egy torna, esetleg egy kiemel-
kedő mérkőzés után. A Tehetséges 
Paksi Fiatalokért Alapítvány egy-
kori díjazottja tengerentúli karri-
erjéről mesélt lapunknak.
Levelezésünk idején nyerte meg 
Márk csapata, a Melstone Broncs a 
déli divíziódöntőt, a tornán az ifjú 
titán dobta a legtöbb pontot. Jövő 
hétvégén tartják az állami döntőt, 
amelynek a Montana-beli csapat 
évről évre rendszeres résztvevője, 
utoljára 2006-ban nyertek baj-
nokságot, idén szeretnének ismét 
döntőt játszani. Erre minden esé-
lyük meg is van, főként úgy, hogy 
augusztus óta gólkirályuk, Márk 
erősíti a stábot. A tengerentúli gár-
da 17 éves sztárja versenyszerűen 
kilencéves kora óta kosárlabdázik. 
Az ASE-ban hamar kitűnt tehetsé-
gével, csapata egyik legjobbja volt: 
a többszörös gólkirályt számos 
alkalommal hívták a válogatottba 
is, különösen büszke arra, hogy 
a ’96-os korosztály eddigi összes 
országos döntőjén megszerezte a 
gólkirályi címet. Korán felfigyeltek 
rá külföldön is: tavaly leigazolta a 
Melstone Broncs, így augusztus 
óta Amerikában él. 
– Melstone-ban a helyi középis-
kolába járok. Montanában nin-
csenek nagy városok, de Melstone 
még ahhoz képest is kicsinek szá-
mít. Az iskola az egyik legjobb az 
államban: hat diákra egy tanár jut, 
az intézmény rendszeresen kap 
komoly támogatásokat, a legmo-
dernebb eszközökkel van felszerel-
ve –mesélte Márk. Egy cserediák-
program keretében a Grebe család 
fogadta be, amelynek feje egyben 
a kosárcsapat edzője is. A família 
rendszeresen fogad cserediáko-

kat, de általában kritérium, hogy 
az illető tehetséges kosárlabdázó 
legyen. Márk elárulta, könnyen 
ment a beilleszkedés, mindenki 
segítőkész volt és a nyelvi akadá-
lyokat is hamar leküzdötte. Az 
elvárások terén azonban nagyok 
a különbségek, hangsúlyozta. – Az 
edző és a nézőközönség is elvárja, 
hogy minden egyes meccs utolsó 
pillanatáig olyan keményen játssz, 
ahogy csak tudsz. Még negyven-
pontos előny után sem vehetünk 
vissza az iramból. A meccseken a 
nézők (a tornákon több ezres tö-
megek vannak) mindig megadják 
az alaphangulatot, és egy kosaras-
nak, főként, ha jól játszik, komoly 
megbecsülése van – fogalmazott 
Márk. Mint elárulta, már  a legele-
jén érezte, hogy ez a sport az, ahol 
igazán eredményes lehet, és a jö-
vőben szeretne nemzetközi szin-
ten is profivá válni. Azonban nem 
erre tesz fel mindent, szögezte le. 
A 2-es és 3-as poszton bevethető 
kosaras a tanulás területén is kivá-
lóan teljesít: nemrég nyerte meg az 
állami Business Challenge-et, azaz 
egy üzleti témájú versenyt, illetve a 
Business Professionals of America 
elnevezésű állami döntőre is ki-
jutott négy kategóriában, amit 
heteken belül tartanak. Eredmé-
nyeinek köszönhetően tanulmá-
nyi és sportösztöndíja is van már 
különböző amerikai egyetemekre. 
– Nem szeretnék mindent a ko-
sárlabdára feltenni. Próbálom az 
élet minden területén a legtöbbet 
kihozni magamból, aztán meglá-
tom, mely területen lennék a leg-
sikeresebb – mondta, hozzátéve, 
hogy jelenleg jövőjét hosszú távon 
az Államokban képzeli el.         MD

Díjaztuk őket

Amerikába jöttem
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Judit és férje 2008-ban háza-
sodott össze.  Mindketten túl 
voltak a harmincon, túl egy ér-
zelmeket próbára tevő, komoly 
kapcsolaton-házasságon, éret-
ten, megfontoltan választották 
egymást és a családot. Együtt 
indultak el, bíztak egymásban 
és közös jövőjükben: hasonló-
an gondolkodtak, világlátásuk 
rokon volt, érdeklődési kö-
rük megegyezett. Jövőjükkel 
kapcsolatban nem terveztek 
el pontosan mindent, egyet 
azonban biztosan tudtak, hogy 
gyereket akarnak, nem is egyet, 
ha lehet, többet. Az események 
kedvezően alakultak: Judit cso-
dával határos módon egy 12 
éve tartó, gyógyíthatatlannak 
hitt vesebetegségből gyógyult 
meg és gyereket vállalhatott. 
Az idő telt-múlt, a házaspár 
aggódni kezdett, mert termé-
szetes úton nem következett be 
a terhesség. Ekkor a mestersé-
ges megtermékenyítést válasz-
tották, lombikbébi-programra 
jelentkeztek.

Lombikbébi-program
– A lombik mindig reményt 
adott egy-egy beültetéskor, de a 
fájdalom, mikor elvesztettük a 
már megfogant életet, nagyon 
megviselt – mondja Judit.  – Azt 
hiszem, olyan ez, mint  amikor 
egy nagybeteg hozzátartozót 
ápolunk már évek óta, és tudjuk, 
hogy el fogjuk veszíteni, mégis 
amikor bekövetkezik a meg-
változtathatatlan, hatalmas űr 
marad. És kérdezhetik, hogyan 
lehet a kettő hasonló, hiszen a 
meg nem születettet még nem 
is ismerted… Igen ám, csak any-
nyira vágyakozol rá, hogy már 
képzeletben az esküvőjén állsz. 
– Szóval a veszteséget nehéz fel-
dolgozni – folytatja a visszaem-
lékezést Judit. – De: ott van mel-
letted a társad, és rájössz, hogy 
ő mindennél fontosabb. Hiszen 
a gyermek vendég a háznál, vi-
szont a házastársadat örökre vá-
lasztottad, ő veled marad sokkal 
tovább, mint a gyermeked. És ha 
ezt végre sikerül tudatosítani és 

elfogadni, akkor indul be a „gé-
pezet”. Azt értem ezalatt, hogy a 
továbbélés. Ha megvan a bizal-
mad a másik iránt, akkor sikerül 
örülni a mindennapoknak, és – 
ami a legfontosabb –  tudsz örül-
ni a barátod, ismerősöd, család-
tagod születendő és megszületett 
gyerekének! Meg tudod találni 
a hétköznapok örömét, örülni 
tudsz annak, hogy egészséges 
vagy, hogy nem olyan kórral kell 
küzdened, amire nincs megol-
dás! Mert erre van gyógymód, és 
ez az örökbefogadás – idézi fel a 
megoldástalálás pillanatát Judit. 

Örökbefogadás
És egy másik úton indult el ak-
kor a házaspár. A többszöri be-
ültetés után elhatározták, nem 
próbálkoznak tovább, és a gyám-
hatósághoz fordultak. – Mikor 
elkezdtük intézni, azt gondoltuk, 
mire eredményre jutunk, meg-
öregszünk – kezd bele az újabb 
út állomásainak mesélésébe Ju-
dit. – Csak sorolta a gyámhivatal 
előadója a teendőket: alkalmas-
sági vizsgálat a pszichológusnál, 
családlátogatás, egészségügyi 
vizs gálat a háziorvosnál, meg-
felelő anyagi háttér… Öt hónap 
múlva jött meg a határozat, 
amivel elindult a „sorbanállás”. 
Alapítványokat kezdtek keres-
ni, hogy azok segítsenek nekik. 
Így akadtak rá  a Bölcső nevűre, 
amely akkor már 16 éve fog-
lalkozott nyílt örökbefogadás-
sal. Ilyenkor az örökbefogadók 
majdnem mindent tudnak a 
születendő gyermek körülmé-
nyeiről, sőt találkoznak is az 
anyával.
 – Mikor ott is kiderült, milyen 
hosszú a sor… rájöttünk, hogy 
élni kell tovább a hétköznapokat, 
dolgozni, tervezni a nyaraláso-
kat – emlékezik vissza akkori 
életérzésükre Judit. – Egy év el-
teltével erősödött meg bennem a 
gondolat, hogy nem szabad csak 
a várakozásnak élni, és bármit is 
félretenni azért, mert mi van, ha 
csörög  a telefon.  Igen ám, köny-
nyű ezt így kijelenteni, de nehéz 
megtenni – válik sötétebbé még 

most is a hangja Juditnak. – És 
akkor, mikor szinte pontosan 
egy év telt el azóta, hogy a Böl-
csőnél regisztráltunk, szólt a tele-
fon… le kéne jönni Szekszárdra 
a szülészetre… Gondolhatja…
csak egy nagy levegőt tudok 
venni most is, ha eszembe jut. 
Mikor a folyosón kifordult a cse-
csemős egy pici újszülöttel, és én 
megláttam a fiunkat! Pedig több 
baba is „közlekedett” a folyosón! 

De én pontosan éreztem, hogy ő 
a mi fiunk. Szóval hasonlót élhet 
át az a mama is, akinek először 
felmutatják a babáját. És tényleg 
azonnal érzed, ő a tiéd, a tiétek! 
Persze mikor már itthon van, 
jön a kétségbeesés, miért sír, mi-
ért nem alszik, miért alszik csak 
ennyit, eleget evett-e, jó-e neki ez 
a testhelyzet stb. Szóval minden 
nap csak dagad és dagad a bol-
dogság, majd’ elönt mindent, az-
tán újra kezdi a „dagadást”, és ez 
így megy nap mint nap…  

Találkozás a szülőanyával 
– Talán ez volt a legnehezebb 
– folytatja a történetet Judit. – 
Mert persze nagy dolog a mi el-
határozásunk, de még nagyobb 
azé a nőé, aki nem elveteti, ha-
nem odaajándékozza örökre a 
magzatát. A lány gyönyörű volt, 
magas, dús, hosszú barna hajú. 

Mikor a kezemet nyújtottam, ak-
kor villant át az agyamon, miről 
is fogunk beszélgetni… És bár a 
félórás úton a férjemmel meg-
fogalmaztunk néhány kérdést, 
mégis akkor kicsit „lefagyott a 
rendszer”. Azt nem kérdeztük, 
hogy miért mond le a gyerme-
kéről. Pedig mi, akik vágyunk a 
gyerekre, ezt nem tudjuk felfog-
ni. A beszélgetés során megtud-
tuk, hogy a lány teherbe esett, 

de Levente (ezt a nevet adtuk 
a gyermekünknek) annyira el-
bújt, hogy a 12 hetes terhességi 
időig nem vette észre, hogy gye-
reket vár. Mikor a teszt pozitív 
lett, azonnal orvoshoz ment, és 
örömmel vállalta a babát, de a 
biológiai apa meggondolta ma-
gát. A lány, aki tanulmányai után 
akkor kezdett dolgozni, és a szü-
leivel hármasban élt, nem tudta 
egyedül vállalni. Úgy érezte, nem 
tud olyan körülményeket terem-
teni a születendő gyermekének, 
amit eltervezett, és apa nélkül 
semmiképpen nem vállalja. Ek-
kor a védőnő elmondta, már 
késő abortálni, de van lehetőség 
örökbe adni. A lány olyan ala-
pítvánnyal akart együttműköd-
ni, amelynek van a lakóhelyétől 
távol anyaotthona, hogy bizton-
ságban fejlődhessen a baba. 

(Folytatás a 13. oldalon)

A gyermek maga a csoda

Képünk illusztráció.
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Nemsokára kerítésre könyöklő 
figurák néznek ki Feil József 
udvarából az utcára. Az alko-
tó azt mondja: közel lakik a 
Makovecz-templomhoz, a tu-
risták hozzá is beugorhatnak 
egy kis tárlatlátogatásra. 

Most már nem a kiállításokon 
való megjelenés az elsődleges cél-
ja Feil Józsefnek, hanem az, hogy 
házához csábítsa az érdeklődő-
ket. A Makovecz-templomtól 
nem messze lakik, az arra sé-
tálók faragott szobrokat – főleg 
művészportrékat – láthatnak 
az udvarában, karácsony előtt 
betlehemi figurákat is kihelyez, 
megvilágítva. Kisebb alkotásait 
fedett helyen, a házában kialakí-
tott kiállítóteremben mutatja be. 
Tervezi, hogy a kerítésre könyök-
lő figurákat farag, ily’ módon is 
invitálva a járókelőket.
Az 55 éves férfi több mint har-
minc esztendőt dolgozott ácsként. 
Aztán váltott; 2006 óta öltözői 
ügyeletes az atomerőműben. 
Emellett jut ideje kedvelt időtöl-
téseire, a faragásra és a kertész-
kedésre. Első szobrocskáját 14 
évesen készítette. Aztán sorjáztak 
az alkotások, a paraszti munkát 

végző figuráktól, az állatábrázo-
lásokon át a bibliai jelenetekig. 
Lakását egyedi rönk- és gallybú-
torokkal rendezte be. Az aprócska 
gyűrűtől, a kopjafán át a négymé-
teres tölgyfakeresztig sok minden 
kikerült már a műhelyéből. Az 
utóbbi időben főként dió- és cse-
resznyefa az alapanyaga. Azokhoz 
tud legkönnyebben hozzájutni. 
Általában könnyen meglátja a fá-
ban a témát, de gyakran előfordul 
az is, hogy az ötlethez keresi meg 
az alkalmas törzset vagy gallyat. 
Bemutatkozott már kiállításo-

kon Dunaújvárosban, Pakson, 
Dunakömlődön, Budapesten 
és Őriszentpéteren. Egyszer 
külföldön is volt tárlata: a né-
metországi Plauenben. Köz-
téri alkotásai közül talán a 
dunakömlődi Faluháznál elhe-
lyezett Bottyán János-szobor a 
legismertebb. 
Feil József az ismert és elis-
mert kismesterek közé tarto-
zik. Szobrainak jelentős részét 
zsűrizteti. Ennek köszönhető-
en kapta meg 2001-ben a népi 
iparművész címet.                 -w-

Filmkedvelők, mozifanatikusok 
családias társasága találkozik havi 
rendszerességgel minden hónap 
második hétfőjén a kulturális 
központ könyvtár olvasójában. 
Nem csupán azért, hogy együtt, 
kellemes társaságban nézzenek 
meg egy-egy klasszikust, hanem, 
hogy meg is vitassák a hátterét, te-
matikáját vagy gondolatvilágát. A 
vetítéseket beszélgetések követik, 
amelyeket a tagok, illetve meghí-
vott vendégek vezetnek, mondta 
el Gyulai István, a városi mozi ve-
zetője. Előkerült már a kívánság-
kosárból indiai film, dán vígjáték, 
de olasz, illetve francia dráma is, 
a tagok vagy meghívott vendégek 
minden alkalommal újabb ked-
vencet ajánlanak a filmbarátok 

figyelmébe és szívesen osztják 
meg a társasággal az alkotáshoz 
kötődő élményeiket, gondolatai-
kat. Mint kiemelte, szívesen néz-
nek meg olyan filmeket, amelyek 
valóban elgondolkodtatnak, és 
mások véleményére is nyitottak, 
a közösségi programnak éppen 
ez a lényege. A filmklubot, vél-
hetően a társaság miatt is többen 
látogatják, mint a hagyományos 
vetítéseket, a közös eszmecserék 
pedig több élményt nyújtanak, 
mint az  az otthoni filmezés. Az 
összejövetelek szervezését ősszel 
vette át a filmklubot indító Gutai 
Júliától, és mint mondta, kellemes 
hangulatú, ingyenes programja-
ikra várják az új jelentkezőket is. 
A filmkedvelők legközelebb már-

cius 11-én 18 órakor találkoznak 
ismét a könyvtár olvasótermében. 
Ez alkalommal dr. Csuta Tamás 
ajánlja majd A rettenthetetlen 
című amerikai történelmi dráma 
részleteit és elemzi a film történel-
mi hátterét.
Februárban indult útjára egy 
másik, hasonló kezdeményezés, 
a Keresztyén Filmklub Apostagi 
Zoltán Adorján református se-
gédlelkész szervezésében. A cso-
port tagjai – akik ezentúl minden 
hónap utolsó hétfőjén találkoznak 
a Csengey Dénes Kulturális Köz-
pont emeleti termében – filmeken 
keresztül közelítik meg a keresz-
ténység üzenetét. A következő 
alkalommal március 25-én a Kó-
risták című filmet vetítik le.    -md-

Házi tárlat a népi iparművésznél

Önök kérték!

(Folytatás a 12. oldalról)
Így esett a választása a Bölcső Ala-
pítványra és a szekszárdi anya-
otthonra. Az asztalnál ülve azt 
kérdezte, még mire vagyunk kí-
váncsiak. Mi már előző nap láttuk 
a picit, tudtuk, milyen gyönyörű 
és egészséges, így hát azt szeret-
tük volna megtudni, hogy neki, 
illetve az apának van-e, volt-e 
valamilyen betegsége. Részletes 
választ kaptunk, és megtudtuk, 
hogy egy makkegészséges „fel-
menőkkel” rendelkező baba vár 
ránk. Ez persze megnyugtató 
volt, de nem befolyásolta volna a 
döntésünket, ha valami betegség-
ről hallunk. A lány azt is elmond-
ta: ahogy meglátott minket, és a 
kezünket nyújtottuk, belehasí-
tott, miattunk akart megszületni 
a baba. Nagyon határozott volt 
a döntésében, nem nézte meg a 
picit, mert nem szeretett volna 
képet őrizni róla. Azt mondta, 
szeretné életének ezt a részét 
lezárni. Nem tudtunk mit vála-
szolni, csak megköszöntük, hogy 
adott Leventének egy lehetőséget, 
mi pedig megígértük, hogy meg-
adunk mindent a folytatáshoz. 
Mikor arra tértem ki, a fiunk 
tudni fogja, milyen jó döntést 
hozott az a nő, akinek a hasában 
növekedett, annyit felelt könny-
be lábadt szemmel, ne mondjuk 
meg neki… Én nem válaszoltam 
semmit. Ő is gyászolt – fejezi be 
az örökbefogadás történetét Judit. 

Epilógus
Nem tudom, milyen érzés, ha 
bennem fejlődik az élet – tekint 
vissza a történetükre Judit –, de 
látni, hogy a kezünk között in-
dul el, hogy  hatással vagyunk 
rá, a szokásainkat örökítjük rá, 
a családunk az ő családja, ba-
rátaink az ő barátai... Nem tu-
dom folytatni, mert csorognak 
az örömkönnyek! Azt érzem, 
nincs semmi különbség! Mikor 
állunk az ágya fölött a férjem-
mel, vagy hancúrozunk, vagy 
épp csodáljuk valamilyen te-
vékenységét vagy csak egysze-
rűen a létét –  csak sóhajtunk 
és boldogok vagyunk, nagyon. 
A gyermek maga a csoda, Isten 
ajándéka!

Ambrus Ágnes
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Akár egy osztálytalálkozó, így 
jellemezte Orbán Gyula is, Galy-
lyas Vilmos is a Houdinis elmúlt 
hétvégi koncertjét. 14 évnyi szü-
net után állt újra színpadra az 
egykori – talán nem túlzás, ha 
azt mondjuk – legendás paksi 
zenekar. Lehet, hogy saját ha-
zájukban nekik sem sikerült 
prófétának lenni, mindenesetre 
országos hírnevet szereztek ma-
guknak és megfordult soraikban 
néhány olyan zenész, aki még 
ma is szereplő a zene hazai szín-
padán…
Egyikük Orbán Gyula, a Heaven 
Street Sevenből (HS7) és a Túl-
világ zenekarból ismert dobos. 
Mint felidézte, az akkoriban 
indult underground muzsika 
híveivé váltak, az angol gitárze-
ne volt a mindenük, azt akarták 
tolmácsolni közönségüknek. A 
később „poszt-punkosnak, dark 
wave-esnek” jellemzett Houdi-
nist 1988-ban négyen alapítot-
ták. Orbán Gyula dobos mellett 
Gallyas Vilmos basszusgitáros, 
Balczer Gábor gitáros és Csuprik 
Tamás énekes, aki – ahogy ak-
koriban mondták – disszidált az 
USA-ba, ahol nem sokkal később 
tisztázatlan körülmények között 

meghalt. Ahogy minden zene-
karban, itt is történtek személy-
cserék, megfordult a csapatban 
például a Quimby frontembere, 
Varga Livius és Kiss Tibor, illet-
ve bátyja, Endre, aki a HS7-ben 
is gitározott. Az igazi, ahogy Or-
bán Gyula fogalmazott, az első 
formáció, az ős-Houdinis volt, 
ezt akarták visszahozni. Egé-
szen pontosan az általa képvi-
selt hangzást, az akkori dalokat 
rögzíteni és hátrahagyni az utó-
kornak. Gyula emlékei szerint 
talán két éve emlegetik már, hogy 
megfelelő minőségű stúdiófel-
vételeket kellene készíteni. Most 
végre nemcsak eljött az idő, ha-
nem elég is volt arra, hogy elké-
szüljenek és sikerült megnyerni 
két remek zenészt is az ügynek. 
Az alapítóhármashoz az Ivan and 
The Parazol énekese, Vitáris Iván 
csatlakozott, aki Gyula szavai 
szerint „iszonyatos tehetséges és 
ugyanaz a karma, mint Csuprik 
Tamás volt”. A másik srác, Pin-
tér Norbert tehetséges gitáros, 
road a Heaven Street Sevennél. 
Mindennek tükrében sem volt 
kis feladat, amit vállaltak, hiszen 
a többiek már nem zenélnek ak-
tívan, Balczer Gábor öt-hat HS7-

ben eltöltött év után búcsúzott a 
muzsikusélettől, Gallyas Vilmos 
pedig a Túlvilág óta csak a maga 
kedvéért porolja le basszusgitár-
ját. – Az a szórakozás számomra, 
ha megtanulok más együttesek-
től számokat. Közben felfrissítet-
tem a régi számainkat is – árulta 
el. Mint mesélte, először tavaly 
húsvétkor jöttek össze próbálni a 
zeneiskolában, aztán legközelebb 
ősszel, az utóbbi időben azonban 
már keményen készültek, heten-
te kétszer-háromszor utaztak Bu-
dapestre próbálni. Eleinte a stú-
diófelvétel kedvéért.  – Aztán úgy 
gondoltuk, hogy ha már felszív-
juk magunkat, mutassuk meg a 
közönségnek is – mesélte Orbán 
Gyula. Mint mondta, a Houdinis 
alakulása idején teljesen más volt 
egy koncert promóciója, mint 
most, hiszen nemhogy internet, 
de mobiltelefon sem volt. A do-
log mégis működött. 
És persze működött most is, 
közel 15 évvel az utolsó fellé-
pés után. A visszatérőkoncerten 
telt ház volt a Café Bongóban.  
– Nagyon szuper volt! Nagy 
banda vagytok még mindig, tet-
szik a két új tag, beillenek, hoz-
nak egy kis új színt, de valójában 

Houdinis maradt! Bárhol fogtok 
játszani, ott leszek…– Ezt Csi-
szár Szabolcs írta az együttes 
Facebook-oldalán. Decsi Béla 
viszont lapunknak mondta el, 
hogy nagy öröm volt számára 
a koncert, hiszen annak idején 
nagy rajongójuk volt. Sőt, annál 
is több, hiszen sokat vitte a fiú-
kat koncertekre a szívóbenzines, 
1300-as Ladájával. A koncert – 
mint mondta – nemcsak azért 
volt jó, mert hallhatta őket is-
mét, hanem azért is, mert össze-
futott rég nem látott haverokkal. 
– Remélem, lesz folytatás – fűzte 
hozzá. Ez a kívánsága nem biz-
tos, hogy teljesül annak ellenére, 
hogy a zenekar tagjai is élvezték 
a visszatérést. – Olyan volt, mint 
régen, előjött a fiatalos hangu-
lat – foglalta össze Gallyas Vil-
mos. Hozzátette: biztos, hogy 
felvesznek néhány régi számot, 
némelyiket újraértelmezve, meg 
azt az újat, ami erre az alkalom-
ra készült Vitáris Iván szövegé-
vel. Hogy ezekből lemez lesz-e, 
vagy a világhálón teszik közzé, 
még nem döntötték el. Azt igen, 
hogy több koncert nem lesz. De 
azért azt nem mondják, hogy 
soha többé.                        Vida T.

Folytatást követelnek a Houdinis-rajongók
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Jó napot, mi újság?

Jakab Éva
Híve a „totáliberizmusnak”, nemkülönben 
a természetjárásnak Jakab Éva. Lelkes uta-
zó, de nem vágyik messzire, mert Európa-
párti. Imádja Magyarországot, a számokat 
és jól tájékozódik. 

Huszonkét itt eltöltött év után paksinak vall-
ja magát, hiszen sehol máshol nem élt még 
ennél hosszabb ideig. Gyermekéveinek vá-
rosa Nyírbátor. Orosz tagozatos osztályban 
érettségizett Nyíregyházán, a Zrínyi Ilona 
Gimnáziumban. Az iskola szervezésében 
alkalma volt három hetet Oroszországban 
eltölteni. Akkor vette a bátorságot, hogy a 
varázslatos Szentpéterváron (akkor még Le-
ningrádban) tanuljon tovább. Nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok szakon szerezte első 
diplomáját, amelyet – mint megtudtam – 
itthon továbbiak követtek, de erről később, 
ugyanis még fontos elidőznünk egy kicsit a 
határon túl. Éva Kijevben az egyetem előtti 
két hónapos nyelvi előkészítőn találkozott 
Jakab Alberttel. Későbbi férje Moszkvában 
diplomázott atomerőművek és berendezé-
sek szakon, így adódott, hogy Pakson kezd-
tek felnőtt életet. Éva tíz évet a banki pénz-
ügyek területén, majd öt évet a közszférában 
dolgozott, ötödik éve pedig a helyi vízmű, 
a Mezőföldvíz Kft. gazdasági igazgatója. 
Ahogy meséli, a víziközmű-törvény köve-
telményeinek megfelelő új regionális társa-
ság létrehozásáért nem mindennapi (nem 
mindennapian nehéz és nem mindennapian 
érdekes) munkával telt az elmúlt év, és az 
idei sem fog kihívásokban szűkölködni. Azt 

mondja, kíváncsi rá, milyen lenne egy nem 
projekt típusú munkában, nyugisabb mun-
kahelyen dolgozni, és úgy érzi, bejönne neki, 
de erre senki ne vegyen mérget. Nyilvánva-
lóan szüksége van kihívásokra, pezsgésre, új 
feladatokra, élethosszig tartó tanulásra, amit 
mindenkori munkája mellett a természetjá-
rásban is megtalált. A férjével közös hobbi az 
egyetem alatt kezdődött, majd Paksra érkez-
ve gyorsan rátaláltak az ASE Természetjáró 
Szakosztályára, amelynek Albert később a 
vezetője lett. Idővel jöttek választékbővítés-
ként a teljesítménytúrák, a túraversenyzés és 
a túravezető-képzés előbb tanulóként, majd 
oktatóként és vizsgabiztosként. Éva szerint 
fontos az életben, ha úgymond „elindul egy 
gondolat”. Egy ilyen kósza ötletből realizáló-
dott a Demeter Egyesület 2004. decemberi 
alapítása, amelynek az elnöke. Büszke rá, 
hogy a Dél-Mezőfölddel kapcsolatban az 
országból is őket találják meg, és a helyi táj-
egységért felelősséget is éreznek. Több nyílt 
rendezvényt, őszi gyaloglónapot, gyalogos és 
kerékpáros teljesítménytúrát, Mikulás-túrát 
szerveznek Paks környékén. A nyári sátras 
természetjáró gyermektábor táborvezetői 
feladatai pihenésképpen maradtak Évára. 
Legnagyobb rendezvényük az alkalmanként 
mintegy 400 embert megmozgató, válto-
zó helyszínű Bakancsos Atomkupa (BAK), 
amely már 16. éve az országos bajnokság első 
állomása. A BAK az egyik legnagyobb létszá-
mú tájékozódási túraverseny az országban. 
Most éppen az idei versenyt készítik elő, ami 
március 23-án, szombaton lesz az Ürgeme-

zőn. Emellett már zajlik a június végi iparági 
sporttalálkozó, a Villamosenergia-ipari Or-
szágos Természetbarát Találkozó szervezése 
is, amelynek 2008 után idén ismét az ASE a 
főszervezője, a Demeter pedig a társrende-
zője. 
Az egyesület tevékenysége magával hozta 
térképek, kiadványok, könyvek készítését, ki-
adását. Ami azt illeti, ez a terület sem idegen 
Évától. A jogi szakokleveles közgazdászkép-
zés, majd a Bankárképző Központ Bankdip-
loma Programja után, egy-két év szokásos 
tanulásmentes időszakot hagyva, a Pázmány 
Péter Tudományegyetemen könyvkiadói 
szakember végzettséget szerzett. Hálás 
Treszl Gábornak, vagyis Trelónak, hogy el-
zarándokolt motorral Szibériába és könyvet 
írt róla, majd engedte, hogy diplomamunka 
készüljön a Pannónia-expedíció című köny-
véből, melynek szerkesztését, nyomdai elő-
készítését és tördelését Éva végezte két éve, 
és úgy érzi, friss diplomásként sem kellett 
szégyenkeznie miatta. Éva a túrás szerveze-
tek mellett egy másik lelkes közösségnek, a 
TotáLibernek is tagja. A csapat könyvkiadót 
alapított a közelmúltban, ami a kezdetektől 
benne volt a levegőben, amióta közösen ír-
ják és szerkesztik a TotáLiber.blog.hu oldalt, 
ahol könyvekről, filmekről, könyves ese-
ményekről és általában a könyvszakmáról 
osztják meg személyes hangvételű írásokban 
gondolataikat az olvasókkal. És mert mindig 
elindul az a bizonyos gondolat, éppen írásra 
ösztönzik az olvasóikat is: április végéig tartó 
pályázatukban novellákat várnak.      -gyöngy-
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Sport

Csoknyai pontszerzésre készül 
az első hazai rendezésű Eb-n
Csoknyai László, az ASE dzsú-
dósa az áprilisi budapesti Eu-
rópa-bajnokság miatt már 
négy nemzetközi versenyen 
is tatamira lépett az elmúlt 
hetekben. A hazai rendezésű 
kontinenstornán automatiku-
san azok a magyar versenyzők 
indulhatnak, akik a londoni 
olimpián pontszerző helyen 
végeztek. Mivel Lacinak ez 
nem sikerült, ezért az Eb-ig 
megrendezésre kerülő nyolc 
nemzetközi viadalon kell ki-
harcolnia az indulás jogát. 
A sportág új szabályai miatt 
Hangyási László mesteredző 
fontosnak tartotta, hogy rög-
tön az év elején tapasztalatot 
szerezzenek, miként is alkal-
mazzák a bírók mindezt éles-
ben.

– Grúziában az European Ope-
nen az idei első versenyeden az 
új szabályokkal hetedik lettél. 
Hogy értékeled?
– Az új szabályok nekem nem 
kedveznek, mert eléggé ala-
csony vagyok a vetélytársakhoz 
képest. Már nem lehet alkal-
mazni a kétkezes fogásbontást, 
amivel le tudtam szedni az el-
lenfél kezeit, ha felfogtak ne-

kem. Most közel kell menni az 
ellenfelekhez, a derekukat át-
kapni, úgy tudok támadást indí-
tani. Tbilisziben nem volt nagy 
a létszám, de az orosz, örmény, 
azeri, ukrán versenyzők mellett 
még mongolok és kazahok is 
tatamira léptek. Fizikálisan is 
nagyon erős ellenfelek, komoly 
viadal volt.
– A párizsi Grand Slam torna 
már jobban sikerült, minek kö-
szönhető?
– A grúziai verseny után el-
kezdtük gyakorolni, hogy az 
új szabályok szerint hogyan és 
miként tudom kizárni a táma-
dásokat, és ez a francia fővá-
rosban már egészen jól ment. 
Sikerült hat mérkőzést vívnom, 
ami szakmailag nagyon hasz-
nos volt, és nem utolsósorban 
az eredmény szempontjá-
ból is. Olyan versenyzőkkel 
meccseltem, akik saját orszá-
gukban elsők a súlycsoportjuk-
ban, a 81 kg-ban indult közel 60 
emberből 50 nagyon jó dzsú-
dós volt. A legjobb nyolc kö-
zött is volt visszamérkőzés, és 
most már csak két ötödik hely 
van, nem úgy, mint régebben. 
Nekem most ez az ötödik hely 
több világranglistapontot ho-

zott, mintha megnyertem volna 
a Tbiliszi viadalt. 
– Következett Budapesten a 
Hungária Kupa, ahol a magyar 
versenyzők közül egyedül te tud-
tál érmet szerezni.
– Őszintén szólva a verseny nap-
ján nagyon stresszes voltam, mert 
szerettem volna bizonyítani a 
magyar közönség előtt. Már a ver-
seny előtti sajtótájékoztatón esé-
lyesként lettem felkonferálva, és 
emiatt egy kicsit begörcsöltem. Jól 
jött, hogy az első mérkőzést egy 
ügyes, de viszonylag kezdő ellen-
féllel vívtam, ez jó volt arra, hogy 
beinduljak. Laci bácsi mondta, 
hogy zárjam ki a közönséget, és 
csak a melómra koncentráljak, 
de ha nem szurkolnak ennyire, 
nem biztos, hogy eljutok a bronz-
éremig. A harmadik helyért az 
ukrán fiúval nagyon parázs mecs-
cset vívtam, egy sido döntött, és 
akkor, úgy érzem, a szurkolás tett 
magabiztossá. Örültem a bronz-
éremnek, de még jobban örültem 
volna, ha még több magyar érem 
születik, és nemcsak nekem sike-
rül felállnom a dobogóra.
– Düsseldorfban megszakadt a 
„sorminta”. Minek tulajdonítod?
– Nekem ott még sose sikerült 
összehozni semmit, ott mindig 

leragadok. Egy némettől kap-
tam ki, rögtön az első mecs-
csen, lehet, hogy azért, mert 
fejben már továbbmentem a 
következő fordulóra. A 2012-es 
londoni olimpia győztese, Kim 
Jae-Bum lett volna az ellenfe-
lem a következő körben, de így 
sajnos elmaradt a visszavágás. 
(Csoknyai a londoni olimpián 
a legjobb nyolc közé jutásért ví-
vott mérkőzésen csak bírói intés-
sel maradt alul a későbbi olim-
piai bajnok Kim Jae-Bummal 
szemben. – a szerk.) Lehet, hogy 
jókor kaptam ezt a pofont az Eb 
előtt, így még keményebben 
dolgozom. 
– Mit vársz a budapesti Eb-től?
– A 81 kg-ban nagyon sok a 
versenyző, valószínű, hogy szin-
te minden részt vevő ország két 
versenyzőt fog indítani ebben a 
kategóriában. Az olimpia után 
inkább a fiatalokat szokták ki-
próbálni, az olimpikonok pihen-
nek. A reális elvárás a pontszer-
zés,  tehát minimum a hetedik 
hely, de úgy érzem akár érem is 
lehet belőle.
Az első hazai rendezésű Eb-re 
április 24-28. között Budapes-
ten, a Papp László Sportaréná-
ban kerül sor.           Kovács József

Elkezdődött a tavaszi szezon 
a Bács-Kiskun megyei regioná-
lis kézilabda-bajnokság déli cso-
portjában. A Paksi Kézilabda SE 
első – a felsőházba jutás szem-
pontjából nagyon fontos – mér-
kőzését a Dávod SC ellen játszot-
ta az ESZI-sportcsarnokban. A 
sok hibával tarkított, küzdelmes 
mérkőzésen a második félidő 
közepétől fizikálisan kerekedett 
felül ellenfelén a hazai csapat, 
és 16-15-ös félidő után 33-26-ra 
győzött. A PKSE II. csapata sza-
badnapos volt. 

Farsangi uszodai foglalkozásra 
várták a Tanuszodába a város 
négy általános iskola 3-4. osztá-
lyosait a Bezerédj pedagógusai. 
Az uszodai testnevelésóráknak 
köszönhetően a tanulók már 
otthonosan mozogtak a vizes 
közegben, így a játékos ügyes-
ségi feladatokat könnyedén 
megoldották. Az eseményen az 
egészséges táplálkozás fontos-
ságát is hangsúlyozták.

Vizes farsang
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Az új játékosok érkezése mellett 
a szakmai stáb is bővült a télen 
az MVM Paks labdarúgócsapa-
tánál. Tomiszlav Szivics korábbi 
segítője, Szabó István is a klub-
hoz igazolt.
– Mikor került a labdarúgás vér-
keringésébe?
– Tizenöt éve vagyok edzői stá-
tusban, ebből 12 évet fiatalokkal 
foglalkoztam, majd Kecskemé-

ten az utánpótlás szakmai igaz-
gatója voltam. Tomiszlav Szivics 
invitálására kerültem a felnőtt 
kerethez, az ő vezérletével nyer-
tünk Magyar Kupát a lila-fehér 
klubbal. Amikor Tomiszlav tá-
vozott Kecskemétről, az NB I-es 
gárdát megbízott vezetőedzőként 
irányítottam, a tavalyi szezon 
végén az ötödik helyre vittem 
az együttest – természetesen 
stábommal együtt – és a Liga-
kupában ezüstérmesek lettünk. 
Szeptemberben edzőváltás tör-
tént a klubnál, és az új szakmai 
vezetés nem tartott igényt a to-
vábbi munkámra, így érvényes 
szerződésem ellenére távoztam.
– Milyen az új csapatnál?
A télen Haraszti Zsolt ügyveze-
tő keresett meg, hogy dolgoz-
zam az MVM Paks csapatánál. 
Igent mondtam a megtisztelő 
feladatra, így újra együtt dolgoz-
hatom Tomiszlav Sziviccsel, akit 
rendkívül jó és győztes típusú 
edzőnek tartok. A Paks maga-
biztos háttere és a csapatszellem 

mindig is híres volt, ezért biztos 
vagyok abban, hogy megfelelő 
helyre kerültem. Másfél évre ír-
tam alá szerződésemet. Öt hete 
vagyok az egyletnél, két edzőtá-
borban is voltam, ami segítette 
a beilleszkedésemet. Korábban 
dolgoztam már együtt Tökö-
li Attilával, Németh Gáborral, 
Bori Gáborral és egy-két fia-
tallal, így azt gondolom, eddig 
minden zökkenőmentesen ala-
kul. Nem ingázom Paks és Kecs-
kemét között, a városban lakom, 
ami szintén nagyon barátságos. 
Úgy gondolom, hogy nekem kell 
alkalmazkodnom a klubhoz, de 
ez nagyon könnyű, hiszen Péter 
Norbert és Heizler János szemé-
lyében nemcsak edzőkollégákra, 
hanem barátokra is szert tettem.
– Mi lesz a feladata az MVM 
Paksnál?
– Konkrétan Szivics instrukci-
óit kell követnem, együtt dol-
gozunk, megbeszéljük az edzői 
feladatokat, amit ki kell vinni a 
pályára. Kollégáimmal a csapat 

technikai, taktikai, mentális és 
fizikális felkészítéséért vagyunk 
felelősek. Ezenkívül a mérkő-
zéselemzés is a feladatok közé 
tartozik, ami a gárda és a veze-
tőedző szakmai munkáját segíti 
hétről hétre.
– Véleménye szerint milyen esé-
lyekkel indul a tavaszi szezonnak 
a zöld-fehér csapat?
– Vezetőedzőnk tisztában van 
a többi csapat képességeivel, eb-
ből a szempontból én mindig 
egy kicsit a ló túloldalára esem. 
Kifejezetten figyelem a riváli-
sokat, szabadidőmben rengeteg 
meccset megnézek, akár alacso-
nyabb osztályú összecsapásokat 
is. A következő ellenfelet rendre 
megfigyeljük, általában egy-két 
hétre előre, ezért ismerem az NB 
I. mezőnyét. A csapat fejlődőké-
pes, biztos vagyok abban, hogy 
minőségi játékot fogunk produ-
kálni és bízom abban, hogy elő-
rébb végzünk majd a kilencedik 
helynél – ami nem lesz könnyű 
feladat.                            Faller Gábor

Parádésan kezdte a tavaszt az 
MVM Paks, ezt megelőzően 
a zöld-fehér csapat vezetése 
sajtótájékoztatón értékelte a 
tavaszi felkészülést és a labda-
rúgócsapat új játékosai is be-
mutatkoztak. A Fehérvári úti 
klub a kilencedik helyről várta 
az OTP Bank Liga folytatását. 

Egy győzelem, egy döntetlen és 
egy vereség az MVM Paks lab-
darúgócsapatának törökországi 
mérlege, a gárda Belekben me-
legben és kiváló körülmények 
között készült az elmúlt tíz 
napban. A 2012/13-as szezon 
tavaszi küzdelmeire január 10-
én kezdődött a tréningek sora, 
januárban egy hétig Horvát-
országban is edzőtáborozott a 
zöld-fehér egylet. 
– Sikeres felkészülésen vagyunk 
túl, amit majd úgyis az eredmé-
nyek minősítenek. Ami nagyon 

fontos, hogy sérülésmentesen 
zajlott ez az időszak. Az edző-
mérkőzéseken látottak alapján 
nyugodtan lehetek bizakodó – 
fogalmazott Haraszti Zsolt. 
A Paksi FC ügyvezetője után 
Tomiszlav Szivics vezetőedző 
ismertette a télen elvégzett 
munka részleteit, a horvátor-
szági és a törökországi edzőtá-
borok tapasztalatait: – Örülök, 
hogy lehetőségünk volt két 
edzőtáborba is elutazni, ezek 
sokat segítettek a felkészülés-
ben. Komoly, kemény munkát 
végeztünk, amivel elégedett 
vagyok, a játékosok pedig 
mindvégig partnerek voltak 
ebben. Az edzőmeccseken erős 
ellenfelek ellen játszhattunk. A 
gárda jó erőben van, felkészül-
ten várjuk az első fordulót – 
nyilatkozott a tréner. A együt-
tes játékoskeretében történtek 
változások. A téli szünetben 

távozott Pokorni Péter, Sipeki 
István, Kovács Attila, Simon 
Attila és Csehi Tamás. Az ér-
kezők rovatba Könyves Nor-
bert és Németh Gábor neve 
már korábban bekerült, Juhász 
Dániel a törökországi edzőtá-
bor előtt, Kovács Gábor pedig 
február végén szignálta két és 
fél éves szerződését az MVM 
Pakssal. 
– Az elején úgy gondoltam, 
hogy Csernyánszki Norbert 
mögé keres kapust az MVM 
Paks. Az edzőmérkőzéseken 
egyformán kaptunk lehetőséget, 
de azt, hogy ki véd a bajnoki ta-
lálkozókon, a szakvezetés dolga 
eldönteni – mondta Németh 
Gábor. 
– Mindenképpen fontos, hogy 
jó légkör legyen, a játékosok 
egymásért, és ne egymás ellen 
futballozzanak. A családias 
hangulat is közrejátszott abban, 

hogy Paksra igazoltam – tette 
hozzá Juhász Dániel. 
– Nem azért jöttem, hogy arra 
várjak, amíg valaki megsérül 
vagy eligazol a csapatból. Sze-
retném beverekedni magam a 
kezdő tizenegybe, az edzéseken 
ezért dolgozom. Nem lesz egy-
szerű, mert sok jó játékos alkotja 
az együttest, de bízom magam-
ban – fogalmazott Kovács Gábor. 
Az MVM Paks már lejátszotta 
tavaszi első bajnoki mérkőzését 
az OTP Bank Ligában: az Újpest 
ellen a Szusza Ferenc Stadion-
ban 6:0-ra győzött a zöld-fehér 
egylet, a paksiak közül Lázok 
négyszer (!), míg Tököli kétszer 
volt eredményes. A társaság 
máris két helyet javítva, a hete-
dik pozícióból várta a lapunk 
megjelenésével egy időben le-
játszott Budapest Honvéd elleni 
Fehérvári úti összecsapást.

-efgé-

Szabó István is az MVM Paks színeiben

Sajtótájékoztató és parádés győzelem
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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

A Tehetséges Paksi Fiatalokért 
Alapítvány azzal a kéréssel fordul 
Önökhöz, hogy jövedelemadójuk 
1%-ával támogassák az Alapító Ok-
iratunkban megfogalmazott célokat:
- A tudomány, az anyanyelvi kultú-
ra, a művészetek és a sport terüle-
tén kimagasló teljesítményt felmu-
tató 10-24 éves fiatalok és a velük 
foglalkozó felnőttek ösztönzése a 
további sikerekre és eredményekre.
A felkészülésükhöz szükséges fel-
tételek biztosításának támogatása.
- Kimagasló eredményeket elért 
fiatalok részére, tanulmányaik foly-
tatásához ösztöndíj folyósítása.
Adószámunk: 18850099-1-17
Segítségüket ezúton is köszönjük!

A Tehetséges  Paksi Fiatalokért 
Alapítvány Kuratóriuma

834 m2-es 
közművesített 
építési telek 

eladó 
Dunaszentgyörgyön, 

a Tolnai Lajos utcában.

Irányár: 
3,2 millió.

Telefon: 20/9731-444

A Városi Tájfutó Bajnokság első 
fordulóját rendezték az ESZI 
sportcsarnokban. Télvíz idején 
teremben épített pályákon bizo-
nyítják tájékozódó képességüket 
és gyorsaságukat a tájfutók. Ez 
más élmény, mint a szabadtéri táj-
futás.  – A komplexum adottságai 
miatt sokkal rövidebbek a pályák. 
A leghosszabb útvonal is legfel-
jebb csak 300-350 méter. Viszont 
van javítási lehetőség, ha a futó té-
vesztett, újból teljesítheti az adott 
távot. A gyors iram miatt ez gyak-
ran előfordul, a pontok ugyanis 
nagyon közel vannak egymáshoz. 
A versenyt az nyeri, aki a pályákat 
a leghamarabb és a legpontosab-
ban teljesíti – fogalmazott Kiss 
Gábor, a Paksi Sportegyesület Tá-
jékozódási Futó Szakosztályának 
vezetőedzője. A megmérettetést 
tíz kategóriában rendezték: fiúk, 
lányok korcsoportonként, illetve 
felnőtt versenyzők álltak rajthoz, 
többségében általános és közép-
iskolás diákok. Közel nyolcvanan, 
a PSE sportolói mellett szekszárdi, 
bogyiszlói és bölcskei versenyzők 
is érkeztek a megméretésre. A so-
rozat következő állomása március 
21-én, Szekszárdon lesz.        -efgé-

Teremben 
futottak

Befejeződött a 2012/13-as férfi 
NB I/A  kosárlabda-bajnok-
ság alapszakasza, melyben az 
ASE csapata 16 győzelemmel 
és 6 vereséggel a második he-
lyet szerezte meg. Hazai pályán 
nem találtak legyőzőre Kámán 
Tamásék, mind a hat vereségü-
ket idegenben gyűjtötték be. Az 
utolsó két fordulóban Pécsett 
és Körmenden léptek pályá-
ra a paksi játékosok, az Alba-
Fehérvár csapatával versengve 
az alapszakasz-elsőségért. A 
baranyai megyeszékhelyen az 
utolsó felvonásban Vojvoda 
Dávid vezérletével állva hagyta 
ellenfelét az Atomerőmű, a 34 
paksi pontra csak 12 érkezett vá-
laszként. A végén így biztosnak 
mondható paksi siker született. 
Pécsi VSK-PANNONPOWER–
Atomerőmű SE: 64-80. Az utol-
só fordulóban Vas megyébe 
utazott a Gutierrez-legénység, 
a Körmend elleni meccsnek 
a végső helyezés szempontjá-

ból csak bizonyos eredmények 
függvényében volt jelentősége. 
Többféle változat is létezett az 
első három helyre, de óriási tü-
lekedés volt az alapszakasz ötö-
dik helyéért is. Az alapszakasz 
után a középszakasz követke-
zik, az első öt helyezett a Szol-
noki Olaj KK-val kiegészülve a 
felsőházban folytatja oda-visz-
szavágós alapon. Az alsóház-
ban maradt csapatok középsza-
kasz-mérkőzései után pedig az 
első két helyen végző jut fel a 
felsőházi rájátszásba. 
Végül az Alba Fehérvár szom-
bathelyi győzelmével nem en-
gedte ki a kezéből az elsőséget, 
így az ASE számára nem volt 

számszerű jelentősége a Kör-
mend elleni fiaskónak. Az utol-
só szalmaszálba kapaszkodó 
vasi csapat az ASE ellen végig 
vezetve győzött, hiába dobtak 
a paksi játékosok 85 pontot, 
a vendéglátók könyörtelenül 
kihasználták az ASE gyenge 
védekezését.  Lami-Véd Kör-
mend–Atomerőmű SE: 94-85.
A körmendiek szempontjából 
szerencsésen alakuló eredmé-
nyeknek, az ASE elleni győze-
lemnek, valamint a ZTE sopro-
ni diadalának köszönhetően, a 
vasi csapat az azonos mutatók-
kal rendelkező Szombathely és 
Sopron előtt jutott be a felső-
házba.                                 (joko)

Csak idegenben tudták  
megverni az Atomerőmű  
kosárlabdacsapatát

Az ASE márciusi középszakasz-programja

Március 9. (szombat) 18.30: Kaposvári KK–Atomerőmű SE 
Március 13. (szerda) 18.45: ASE–Szolnoki Olaj KK
Március 23. (szombat) 18.00: ASE–TOP COP Security Jászberény  
Március 27. (szerda) 18.30 Alba Fehérvár–ASE 
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Paksi halászcsárda
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vállalja  

rendezvények szervezését akár 150 főig. Családi ünnepségek, keresztelő,  
ballagás, lakodalom, vállalati ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Egész évben választékos étlappal, széles kínálattal, udvarias kiszolgálással  
és menüfőzéssel várjuk kedves vendégeinket,  

igény esetén ingyenes ételkiszállítást vállalunk.

Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Villamosmérnökök jelent-
kezését várjuk tervezési és 
szerelési feladatokra. Pak-
si, vagy Paks környékiek 
előnyben.

allas@robolution.eu

Pakson, a Piactéren 
60 nm-es, földszinti, 

összkomfortos  
üzlethelyiség kiadó.
Érd.: 06-20-253-1499

TESCO-val szemben  
270 nm-es irodarendszer, 
konyhával, vizesblokkal,  

beléptető rendszerrel,  
strukturált számítógépes 

hálózattal kiadó.
Telefon: +36 20 574 4119

Az új oktatási törvény nyomán 
megemelték a testnevelésórák 
számát, a diákoknak ezentúl na-
ponta lesz lehetősége a testmoz-
gásra. Sztanóné Körösztös Lívia, 
a Balogh Antal Katolikus Általá-
nos Iskola és Gimnázium tanára 
1998 – utolsó főiskolás féléve 
– óta a tantestület tagja, tizenöt 
éve foglalkozik testneveléssel. 

A Balogh Antal nem önkor-
mányzati, hanem egyházi fenn-
tartású, ezért eddig nem volt 
mindennapos testnevelés az el-
múlt években úgy, ahogy a város 
többi iskolájában. Az idei tanévtől 
lett kötelező, jelenleg az első, az 
ötödik és a kilencedik évfolyamot 
érinti. Az intézmény tornaterme 
akkora, mint egy jól megtermett 
osztályterem, ezenkívül van még 
egy nem túl nagy konditerem, itt 
kell megoldani az egész iskola, 
az alsó és felső tagozat, valamint 
a gimnázium testnevelésóráit.  
– Az alsósok minden héten jár-
nak uszodába és péntekenként 
a nagyok is mehetnek külön 
úszásra. Emellett péntek délutá-
nonként az ESZI-ben béreljük a 
tornatermet röplabdaedzéshez, 
ennyi az összes lehetőségünk – 
fogalmaz Sztanóné Körösztös 
Lívia. A jelenlegi és a várható 
testnevelés-oktatásról a tanár-
nő elmondta: próbálják a dupla 
testnevelésórákat az iskolán kívül 
eltölteni, mentek már tekézni, 
korcsolyázni, és szeretnének ta-
vasszal sárkányhajózni, így már 
van értelme kimozdulni. Jövőre 
már kétszer ennyi osztálynak kell 
mindennap testnevelésórát tarta-

ni, ám a pedagógus egyelőre nem 
látja ennek a hátterét. – A min-
dennapos testnevelésnek lenne 
értelme, ha meglennének a felté-
telek. Már az is jó, ha a gyerekek 
játékosan mozognak, de elkép-
zelhető, hogy ez majd más tantár-
gyak rovására megy. Amikor jó 
idő van, kimegyünk a szabadba, 
szerencsére közel van a KRESZ-
park. Ott kosarazni, focizni és 
futni is lehet, de már a Duna-par-
ton is tartottam órát – fogalmaz, 
hozzátéve, hogy a lehetőségeik-
hez képest igyekeznek mindent 
megtenni a jó eredményekért. 
– A röplabdás lányok nagyon 
ügyesek – egy volt kolléga kezd-
te még el velük a munkát –, és 
úszásban érünk el jó eredménye-
ket. Az atlétika és a mezei futás 
mellett kosárlabdázunk is. Akik 
iskolán kívül sportolnak, meg-
kapnak minden segítséget, sok a 
lány és fiú kosárlabdázó, kajakos, 
kenus, dzsúdós, de vannak kara-
tésok és focisták is – A tanár hoz-
záteszi: nem mindenki fogadja 
pozitívan a heti ötnapos testne-
velést, bár próbálnak minél több 
gyereket bevonni, nem minden-
ki szeret mozogni – Mozgássze-
gény a gyerekek életmódja, egész 
nap az iskolapadban ülnek, aztán 
otthon folytatják a tanulást, majd 
maradnak a számítógép előtt.                                                                              
Pedig a gyerekek példát vehet-
nének tanárnőjükről. Sztanóné 
Körösztös Lívia elmondta, nyolc 
éve rendszeresen tekézik, egyre 
aktívabban sárkányhajózik, éle-
tének állandó része a futás, és a 
Balaton-átúszáson is részt vesz. 

Kovács József

Közel kétszáz diák szurkolt 
annak idején 2012 tavaszán a 
Szurkoljunk együtt program 
első eseményén a Fehérvári 
úti stadionban az MVM Paks 
csapatának az Újpest FC elleni 
mérkőzésén. A kezdeményezés 
a 2012/13-as szezonban is nagy 
sikerrel zajlik, a tanulók az ősz-
szel is szervezetten érkeztek a 
komplexumba a zöld-fehér klub 
invitálására. 
– Az általános és középiskolák-
nak meghirdetett program lé-
nyege, hogy a diákokat várjuk a 
hazai mérkőzésekre testnevelő- 
vagy kísérőtanárok felügyeleté-
vel – fogalmazott Balog Judit, a 
Paksi FC ügyvezetője. Az előző 
idényben a paksi Deák Ferenc 
Általános Iskola mozgatta meg 
a legtöbb diákot, másodikként 

a Bezerédj, harmadik helyen 
a Balogh Antal Katolikus Ál-
talános Iskola és Gimnázium 
végzett, jutalmuk sportszervá-
sárlási utalvány volt. A kezde-
ményezésre elsősorban helyi 
intézmények jelentkeztek, pedig 
a klub célja a régió iskoláinak 
mindegyikét a paksi stadionba 
csábítani. 
– Kifejezetten a régió iskoláinak 
hirdettük meg ezt a versenyt. 
Kollégáim kiküldték az összes 
intézménybe a jelentkezési lapot 
és a felhívást, remélem, a kör-
nyékbeli diákság is szép szám-
mal képviselteti majd magát a 
Paksi FC meccsein – tette hoz-
zá az ügyvezető. A Szurkoljunk 
együtt programról további rész-
letek olvashatók a www.paksifc.
hu honlapon.            Faller Gábor

Mindennapos  
testnevelés  
Pakson is

Idén is folytatódik a 
Szurkoljunk együtt
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Konceptualizmus ma címmel 
nyílik kiállítás március 14-én 
18 órakor a Paksi Képtárban. 
A Konceptuális művészet Ma-
gyarországon a kilencvenes évek 
elejétől alcímet viselő kiállítás 

kurátora Tatai Erzsébet művé-
szettörténész.
Tumpek Györgyi művésztanár 
alkotásaiból nyílt tárlat lap-
zártánk után a Csengey Dénes 
Kulturális Központ Nagykiállí-

tójában. A kiállítás április 2-ig 
tekinthető meg.
Ugyanitt, a Kiskiállítóban az 
Atomfoltosok foltvarróklub 
Kavalkád című tárlata nyílik 
meg március 11-én 17 órakor, 

ez a kiállítás április 5-ig tekint-
hető meg.
A Csengey Társalgó galériájá-
ban Erdélyi Gabriella és Nagy-
né Tosa Mónika kézműves-ki-
állítása várja az érdeklődőket. 
Ugyancsak a kulturális köz-
pontban, a Könyvtárgalériában 
Tóth András, Csortos Szabolcs, 
Kövi Gergő és Molnár Gyula 
werkfotókiállítását tekinthetik 
meg a látogatók április 11-ig. 
(Képünkön balra az egyik kiál-
lító, Tóth András.) 
Garay János, a reformkor 
szekszárdi születésű, ünnepelt 
költőjének életútját mutatja 
be az a vándorkiállítás, amely 
hamarosan a Pákolitz István 
Városi Könyvtárba érkezik. A 
Wosinsky Mór Megyei Múze-
um anyagából Lovas Csilla által 
összeállított tárlat tablósoro-
zaton idézi fel a kétszáz évvel 
ezelőtt született költő, újságíró 
munkásságát, életét. A Garay 
200 névre keresztelt kiállítás 
március 25-én 17 órakor nyílik 
a könyvtár földszintjén.

Kiállításajánló

Eladó 
ingatlanok
Gesztenyés utcában hőszigetelt, 
erkélyes 2 szobás, IV. emeleti la-
kás eladó. Ár: 8,5 M Ft.

Az Óváros központjában, a 
Duna mellett tetőtér-beépíté-
ses, panorámás, 3 és fél szo-
ba összkomfortos családi ház 
nagy terasszal eladó. Irányár: 
28 M Ft

A Mező utca 11 sz. alatt 3 
szobás családi ház pincével, 
melléképületekkel eladó. Vál-
lalkozási telephelynek is al-
kalmas. Irányár: 12,5 M Ft

A Május 1. utcában 700 m2-es 
építési telek eladó. Ár: 4,7 M Ft

Paks, Öreghegy utcában 1000 
m2-es területen 86 m2-es 3 szoba 
összkomfortos családi ház mel-
léképülettel eladó. Ár: 19 M Ft.

Dunakömlődön, a Radnóti 
utcában, téglaépítésű 3 szo-
bás családi ház garázzsal, lak-
ható melléképülettel eladó. 
12,8 M Ft.

Németkéren 1546 m2-es terü-
leten 125 m2-es 2 és félszobás, 
összkomfortos, gázfűtéses, 
családi ház, melléképülettel, 
garázzsal, szuterénnal eladó. 
Irányár: 12,8 M Ft

Pakson, az Öreghegy utcá-
ban 2005-ben épült, korsze-
rű, energiatakarékos családi 
ház eladó. Amerikai kony-
hás, három hálószobával, 
fedett terasszal, garázzsal, 
alapterülete 120 m2. Érték-
egyeztetéssel két paksi la-
kásra cserélnénk.

Részletes felvilágosítás 
Fonyó ingatlan 

és Média iroda, Fonyó Lajos
Tel: 06-70/ 310-8374 

E-mail: 
fonyo.lajos@t-online.hu 


