
Nyugodt szívvel, jó érzésekkel távozik Lovászi Zoltánné Anna, az Atomerőmű 

újság nyugdíjba készülő főszerkesztője, mert úgy gondolja, összeszokott, jól 

együttműködni tudó csapatot hagy maga után. 
15. oldal

7030 Paks, Villany u. 4. 
tel.: 06-75/511-240 

www. mecsektakarek.hu
A tájékoztatás nem teljes körű, jelen hirdetés nem minősül ajánlat-
tételnek. Részletes információkért forduljon a MECSEK TAKARÉK Szö-
vetkezet munkatársaihoz, illetve megtalálja azokat az igénylés helyén 
a hirdetésben feltüntetett termékekre vonatkozó Hirdetményekben.

FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK AGRÁRVÁLLALKOZÁSOKNAK!
Az agrárágazatban tevékenykedő ügyfelek likviditási gondjainak megoldására kínáljuk az alábbi lehetőségeket:
 SZÁMLANYITÁSI AKCIÓ AZ ÉV VÉGÉIG a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjainak
 AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA 
 TAKARÉK GAZDA HITEL – GAZDA KÁTRYA és GAZDA KÁRTYA PLUSZ
 TAKARÉK HITEL PLUSZ és MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM 
 2015. évi egységes TERÜLETALAPÚ AGRÁRTÁMOGATÁST megelőlegező kölcsön

Segítünk pénzügyei megoldásában!

 Ünnepi összefoglalónk 
a 4-5. oldalon

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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Megújul a vizesblokk a Csengey 
Dénes Kulturális Központ legal-
só szintjén. A munkálatok május 
5-ig tartanak, a beruházást mint-
egy tízmillió forintból valósítja 
meg az intézményt működtető 
önkormányzat. Az alagsori vizes-
blokkokban a kulturális központ 
átadása óta nem történt nagyobb 
felújítás, a mellékhelyiségek veze-
tékei elöregedtek, és csak hideg 
víz folyt a csapokból. Az önkor-
mányzat a költségvetés elfogadá-
sakor határozott úgy, hogy idén 
a fér� és női mosdó teljes körű 
korszerűsítésére ad megbízást, 
az ajánlatkérési eljárást az Ulbert 

K�. nyerte. A március elején el-
kezdődött munkálatok során 
korszerűsítik a fűtési és világítási 
rendszert, új aljzatot, burkolato-
kat, valamint válaszfalakat építe-
nek, kicserélik a szanitereket és a 
nyílászárókat. Bojler is kerül a he-
lyiségekbe, biztosítva a melegvíz-
ellátást. A beruházás összköltsége 
10,2 millió forint, a felújítás, a 
szerződés szerint május elejére 
fejeződik be. A kivitelező vállalta, 
hogy a kulturális központ prog-
ramjait a munkálatok alatt nem 
fogja zavarni, ezért folyamatos az 
egyeztetés a zajjal járó tevékeny-
ségek időzítéséről.                 -dallos-

Többek közt az MVM Paks II. 
Atomerőmű Fejlesztő Zrt. kérel-
mével foglalkozott a képviselő-
testület márciusi soros ülésén. 
A cég a hatályos rendezési terv 
módosítását kérte, hogy az új 
atomerőművi blokkok létesíté-
sének előkészítéséhez szükséges 
iroda-, felvonulási és mobilépü-
leteket megépíthessék. A zrt. 
vállalta az ezzel járó költségek 
�nanszírozását. 
Az ülésen mind az iparosított, 
mind a hagyományos tech-
nológiával épült lakóháza-
kat érintően módosították az 
energiamegtakarítást eredmé-
nyező beruházások támogatá-
sáról szóló helyi rendeletet. A 
változás lényege, hogy utólagos 

homlokzati szigetelés esetében 
a nyílászáró cseréje nem feltétel, 
amennyiben a lakások 90%-ában 
a meglévő nyílászárók megfe-
lelnek az épületek energetikai 
jellemzőinek meghatározásáról 
szóló miniszteri rendelet előírá-
sainak és ezt energetikai tanúsít-
vány igazolja.
Technikai jellegű volt az a ren-
delkezés, amely szerint a közutak 
kezelésével kapcsolatos bizonyos 
döntéseket jegyzői hatáskörbe 
utaltak. Mivel a közúti táblák ki- 
vagy áthelyezése és az ehhez ha-
sonló jellegű ügyek akár azonnali 
beavatkozást is igényelhetnek, 
nem volt célszerű képviselő-tes-
tületi hatáskörben tartani a dön-
tést.                             Kohl Gyöngyi

Felújítás 
a Csengeyben

Döntés után

Megvan az iskolai beíratás időpontja
Az általános iskolába készülő 
gyermekeket április 16-án 8 és 
19 óra, 17-én pedig 8 és 18 óra 
között lehet beíratni a választott, 
vagy a körzet szerinti oktatási 
intézménybe. A jogszabály sze-
rint azt a gyermeket, aki 2015. 
augusztus 31-ig betölti a hato-
dik életévét, kötelező beíratni 
az általános iskolába, melynek 
elmulasztása szabálysértési eljá-
rást von maga után. Ez alól ab-
ban az esetben van mentesség, 
ha a gyermek még nem érte el 
az iskolakezdéshez szükséges 
fejlettséget, és így az óvodá-
ban maradhat. A beíratáshoz 
szükség lesz a gyermek nevére 
kiállított lakcímkártyára, az is-
kolai fejlettséget igazoló szak-
véleményre, valamint a szülői 
felügyeleti jog gyakorlásáról 
tett nyilatkozatra. Az utóbbihoz 
szükséges adatlap megtalálható 
az óvodákban, általános isko-
lákban, a Paksi Tankerületben, 
valamint letölthető az iskolák 
honlapjáról. Az általános isko-
lai körzeteket a Tolna Megyei 
Kormányhivatal meghatározta 
és közzétette honlapján, de erről 
tájékozódhatnak az érintettek 
az óvodákban, általános isko-

lákban és a Paksi Tankerületben 
is. Arról, hogy melyik iskolában 
hány első osztály indul, a Kle-
belsberg Intézményfenntartó 
Központban döntenek a beíra-
tottak számának ismeretében. A 
felvételről, illetve az elutasításról 
az iskola igazgatója dönt, mely-
ről a szülők írásban kapnak érte-
sítést április 30-ig. Amennyiben 
valaki nem a körzetes iskolába 
szeretné beíratni gyermekét, 
csak a választott intézményben 
kell megjelennie, ahol várólistá-
ra kerül. Mivel az oktatási intéz-
mény köteles felvenni a körzeté-
ben lakó minden gyermeket, a 
várólistás igényeket csak akkor 
tudja kielégíteni, ha ezt köve-
tően van még szabad helye. Ha 
a választott iskola igazgatója a 
gyermek felvételére vonatkozó-
an elutasító döntést hoz, a szülő 
a gyermekét a döntés jogerőre 
emelkedését követő öt napon 
belül köteles beíratni a kötelező 
felvételt biztosító iskola első év-
folyamára. A felvétel elutasítása 
esetén a szülő érdeksérelemre 
hivatkozással kérelmet nyújthat 
be a kézhezvételtől számított 
tizenöt napon belül az iskola 
igazgatójához. A fellebbezést 

másodfokon a fenntartó bírálja 
el. Amennyiben a gyermek tan-
kötelezettségét külföldön teljesí-
ti, ezt be kell jelenteni a terüle-
tileg illetékes járási hivatalban. 
A beíratáskor a szülőnek dön-
teni kell arról, hogy az állami-
lag biztosított erkölcstan vagy a 
valamely bejegyzett egyház által 
tartott hit- és erkölcstan tantár-

gyat tanulja-e majd a gyermek, 
tájékoztatott Péterné Iker Ivett, 
a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ Paksi Tankerüle-
tének igazgatója. Az általános 
iskolai beíratással kapcsolatos 
további információ az iskolák 
igazgatóitól vagy a tankerület 
munkatársaitól kérhető.                                        

-kgy-

Ősztől óvodába járnak azok a kisgyerekek, akik augusztus 31-ig 
betöltik harmadik életévüket, beíratásuk április második felében 
válik esedékessé. Az intézményválasztás a szülők döntése, ebben 
nyílt nappal segítik őket a paksi óvodák, melyek a Pakson és a vá-
roshoz tartozó településrészeken élőket fogadják.

Paksi Napsugár Óvoda Székhelyintézménye 
április 16. csütörtök 15.30–17.30 óráig 
Paksi Napsugár Óvoda Dunakömlődi Tagóvodája 
április 8. szerda 9.30–11.30 óráig, 15.30–16.30 óráig 
Paksi Napsugár Óvoda Munkácsy utcai Tagóvodája 
április 15. szerda 9.00–11.30 óráig, 15.30–16.30 óráig 
Paksi Napsugár Óvoda Eötvös utcai Tagóvodája 
április 14. kedd 10.00–12.00 óráig,15.30–16.30 óráig 

Paksi Benedek Elek Óvoda Székhelyintézménye 
április 21. kedd 16.00–18.00 óráig 
Paksi Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti Tagóvodája 
április 22. szerda 10.00–11.00 óráig, 16.00–18.00 óráig 
Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája 
április 23. csütörtök 16.00-18.00 óráig
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Átkerült az asztal túloldalára 
Süli János. Mint mondta, koráb-
ban az atomerőmű vezérigaz-
gatójaként hallgatta, most első 
ízben ő tartotta a beszámolót a 
város nagyadózói fogadásán. A 
Prelátusban tartott eszmecse-
rére azoknak a társas és egyéni 
vállalkozásoknak a vezetőit hív-
ták, amelyek a legtöbb iparűzési 
adót �zetik. – A város nekik kö-
szönheti a lehetőségeit, termé-
szetes, hogy tájékoztatást ad ar-
ról, hogy mire fordítja be�zetett 
adójukat – fogalmazott. Sorra 
vette az elmúlt év beruházásait, 
kezdve a gyógyászati központ 
átadásával, az útfelújítások-
kal, de szót ejtett a csapadékvíz 
okozta problémák kezeléséről is. 

Arról is tájékoztatást adott, hogy 
a város bevételei csökkentek. 
Ennek hármas oka van, egyes 
feladatok, velük a hozzájuk tár-
sított állami normatíva elkerült 
az önkormányzattól, a kormány 
bizonyos területeken csökken-
tette a hozzájárulását a város jó 
adóerő-képessége miatt, illetve a 
szintén kormányzati rezsicsök-
kentés hatására folyamatosan 
csökken az erőmű árbevétele. 
Ez idén 400 millió forint mí-
nuszt jelent, de a korábbi éveket 
is �gyelembe véve 1,1 milliárd 
forintot. Ennek ellenére nem 
készül új adót kivetni a város-
vezetés. Süli János azt mondta, 
hogy az építményadónál „kell 
rendet tenni”, ott vannak tarta-

lékok. A város idei költségve-
tési bevétele 7,7 milliárd forint 
szemben a tavalyi 8,5 milliárd-
dal. Süli János azt mondta, az 
atomerőművel természetesen 
hosszú távú, megbízható, köl-
csönös előnyökön alapuló part-
nerségre törekszik a város, ami 
evidencia is, hiszen több mint 
30 éve szervesen együtt él vele.
A város legjelentősebb adó�-
zetőjét, az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt.-t Hamvas István 
vezérigazgató képviselte. Azt 
mondta, hogy természetesen ré-
szükről is megvan a szándék az 
együttműködésre. Az árbevétel-
csökkenésről annyit mondott, 
hogy a villamosenergia-piaci 
körülmények hatással vannak 

arra, hogy milyen áron értékesí-
tik a megtermelt energiát, illetve 
az elmúlt évek azt bizonyítják, 
hogy „hatékonyan tudták segí-
teni a kormány energiapolitikai 
célkitűzéseit”. Lapunk kérdé-
sére Hamvas István a követke-
zőképpen fogalmazott: – Min-
denben azon vagyunk, hogy a 
város céljait is segítsük, hiszen 
a város és a mi célkitűzéseink 
egybeforrtak. Ezek egy része az 
arra való felkészülés, hogy itt új 
atomerőművi blokkok épülje-
nek, másrészt a város lakóinak 
fele valamilyen módon kötődik 
az atomerőműhöz, és az ő élet-
feltételeik összefüggenek annak 
nyugodt, biztonságos üzemelte-
tésével.                                   Vida T.

Partnerségre törekszik 
a város az atomerőművel

A közbiztonsági, i�úsági, sport- 
és esélyegyenlőségi bizottság pá-
lyázatot hirdet �atal, szakképzett 
pályakezdők Pakson történő le-
telepedésének támogatására. Az 
önkormányzat vissza nem térí-
tendő támogatást nyújt lakás, il-
letve családi ház vásárlására vagy 

építésére. Azok a 35 év alatti szak-
képzett �atalok pályázhatnak, 
akik jelenleg is képzettségüknek 
megfelelő munkakörben Pakson 
dolgoznak, vagy a közeljövőben 
itt helyezkednek el. A részletes ki-
írást megtalálják a www.paks.hu 
honlapon.

A letelepedést
támogatják

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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A szabadság, a szólásszabadság, 
a választás szabadsága, melyért 
milliók küzdöttek és áldoztak év-
századokon át ebben a hazában, 
egyik legfontosabb értékünk, 
emelte ki március 15-i ünnepi 
beszédében Tell Edit alpolgár-
mester a Szent István téren. A 
hagyományos délelőtti megem-
lékezésen a Paksi II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola diákjai és 
a Napsugár kórus adott műsort, 
az ünnepségen közreműködött 
a Pro Artis Alapfokú Művészeti 
Iskola Fúvószenekara. Tell Edit 
rámutatott, hogy e szabadságot 
semmi nem helyettesítheti, sem-
mi nem pótolhatja, s nem abból 

áll, hogy szabadon ünnepelhe-
tünk, fejet hajthatunk a nemzet 
hősei és a dicső történések előtt, 
és nem is abból, hogy magyarnak 
vallhatjuk magunkat, hogy kiáll-
hatunk nemes hagyományaink, 
valós értékeink és érdemeink 
mellett. A szabadságot nem azzal 
védjük, nem azzal óvjuk, hogy 
elfogadjuk, hanem azzal, hogy 
őrizzük, neveljük és fejlesztjük 
tetteinkkel, szavainkkal és gon-
dolatainkkal. Kiemelte, hogy a 
szabadság együtt jár azzal az al-
kotmányos renddel, mely meg-
szabja jogainkat és kötelezettsé-
geinket, megszabja a választókét 
és a választottakét. Beszélt arról, 

hogy a magyar, éljen bárhol e 
világban, ezen a napon közelebb 
kerül egymáshoz. – Szép lenne, 
ha ez holnap, holnapután és az-
után is így maradna, ha a nem-
zeti összetartozás, az egymás 
megértésének akarása erősebb 
lenne bennünk, mint az ellen-
ségeskedésre és a széthúzásra 
való hajlam – fogalmazott. A 
Kossuth-szoborcsoport vissza-
állítására utalva hangsúlyozta, 
hogy országunk vezetői az első 
szimbolikus lépéseket megtették 
közös becsületünk visszaállítá-
sáért. – Határozottan várjuk és 
elvárjuk, hogy a státuszukhoz és 
beosztásukhoz méltatlan szemé-
lyeknek a kormánypolitikából és 
közéletből való kiszorítása is el-
kezdődjön, megtörténjen. A mi 
nemzedékünk ezzel is tartozik a 
167 évvel ezelőtti események hő-
seinek és saját önbecsülésének is 
– zárta beszédét. 
Az ünneplőket délután a Csen-
gey Dénes Kulturális Központba 
várták, ahol Bana János tanács-
nok, a képviselő-testület tagja 
mondott beszédet. Kiemelte, 
hogy olyan, a magyar történe-
lemben meghatározó eseményre 
emlékezünk, amely a bátorság-

ról, a hazaszeretetről és a jövőbe 
vetett hitről szólt és szól ma is. 
Kitért arra, hogy a szabadságharc 
csatái elkerülték településün-
ket, de ez nem jelenti azt, hogy 
lakói nem tettek meg mindent 
a harcok segítése érdekében. A 
kötelezően előírt honvédelmi 
adót be�zették, s az előírt újonc-
létszámnál többen, 98 helyett 
207-en szolgáltak a harcokban. 
Kiemelte, hogy elődeink kije-
löltek számunkra egy utat, mely 
világosan megmutatja, milyen 
értékek mellett kell kiállnunk, és 
melyik az az út, melyet minden 
demokráciában és szabadságban 
hívő embernek követnie kell. 
Mindannyiunk felelőssége, hogy 
’48 szellemi örökségét továbbvi-
gyük és átadjuk a jövő nemzedé-
kének. Az esten átadták a Tisztes 
Polgár elismerést, amelyet Karszt 
Jánosné és Valentiny Zoltánné 
vehetett át, majd a Szaggató ze-
nekar adott koncertet Dalba ön-
tött forradalom címmel a Paksi 
Szarkaláb Néptáncegyesület köz-
reműködésével. A napot állófo-
gadással zárták, amelyet megelő-
zően Bagdy László tanácsnok, a 
képviselő-testület tagja mondott 
pohárköszöntőt.                     -kgy-

Közös felelősségünk továbbvinni 
1848 szellemi örökségét

Fotók: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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A közbiztonsági, i�úsági, sport- 
és esélyegyenlőségi bizottság 
pályázatot hirdet a városban mű-
ködő bejegyzett alapítványok, 
közalapítványok, egyesületek és 
társadalmi szervezetek számára. 
Pályázhatnak különféle diák-, 
sport- és egyéb közösségi prog-
ramok szervezésére, támogatják 
a gyermekek és �atalok, illetve 
fogyatékosok aktív részvételé-
vel zajló rendezvényeket, illetve 
olyan programokat, amelyek a 
biztonságos szórakozást segítik 
elő, valamint amatőr kategóriájú 
sportolók felkészülését. A pályá-
zatokat április 3-ig lehet benyúj-
tani a polgármesteri hivatal 132-
es irodájába.
Két, civilszervezeteknek szóló 
pályázat jelent meg az önkor-
mányzat humánpolitikai bizott-
ságának felhívásában. Az egyik a 
kulturális alkotások, események 
létrehozását támogatja, illetve 
olyan tevékenységet, ami a város 
kulturális értékeinek, hagyomá-
nyainak megőrzését, fejleszté-
sét szolgálja. Az egészségügyi 
témában meghirdetett kiírás az 
egészségügyi, valamint szociális 
területen végzett tevékenysé-
get támogatja: többek között a 
folyamatos és sürgősségi beteg-
ellátás színvonalának és hozzá-
férhetőségének javítását, a szen-
vedélybetegségek megelőzését, 
valamint a lakosság szociális és 
gyermekjóléti alapellátásának ja-
vítását. Mindkét pályázat beadási 
határideje április 3.
Megjelent a gazdasági bizottság 
környezetvédelmi pályázata is. 
Pályázni lehet a környezeti ne-
velés, szemléletformálás számos 
témakörében, az ivóvíz minő-
ségének javítására, a vízterhelő 
anyagok mennyiségének mérsék-
lésére, de emellett még egyéb más, 
a környezetvédelemhez kapcsoló-
dó tevékenységgel is, a virágosí-
tástól az allergén növények irtá-
sáig. Ezt szintén április 3-ig lehet 
benyújtani a Városházán.
A támogatások részletes kiírását 
és feltételeit a www.paks.hu hon-
lapon böngészhetik.

Bizottsági 
pályázatok

Hagyományosan március 15-
én, az esti városi ünnepségen 
adják át a Tisztes Polgár elis-
merést. Ebben az esztendő-
ben a díjat Karszt Jánosné és 
Valentiny Zoltánné vehette át. 
Annak idején mindketten a 
pedagóguspályát választották, 
ma a pihenés éveit töltik. 

Sok szép emlékem van. Szeret-
tem a gyerekeket és azt hiszem, 
ők is szerettek engem – mondja 
Karszt Jánosné, aki olyan csa-
ládban nevelkedett Németkéren, 
ahol mindkét szülő pedagógus 
volt, és tanító lett mind a négy 
gyermek. Zsuzsa néni gyakorló 
évét Várdombon töltötte, majd 
Gyapán folytatta szakmai pálya-
futását, ahova hol busszal, hol 
kerékpárral járt. Ott ismerte meg 
szintén pedagógus férjét, Karszt 
Jánost. A következő állomás 
Zsuzsa néni életében Cseresz-
nyés volt, ahol hét évig tanított. 
Akkoriban még összevont osztá-
lyokba jártak a gyerekek, előfor-
dult, hogy a négy évfolyamból 
negyven diák tanult az osztályá-
ban. Pakson harminc évig dol-
gozott a mai nevén Paksi Deák 
Ferenc Általános Iskolában, ahol 
jellemzően első osztályosokkal 
foglalkozott, több száz gyerme-
ket tanított meg írni, számolni. 
Különösen nagy öröm számára, 

hogy tizenhat tanítványából lett 
kolléga. Karszt Jánosné 1990-
ben vonult nyugállományba, ez 
alkalomból megkapta a Peda-
gógus Szolgálati Emlékérmet. 
Nyugdíjas éveit is tevékenyen 
tölti, horgol, köt, kertészkedik és 
rengeteget olvas. Sok örömöt ad 
neki családja: egy gyermeke, két 
unokája és két dédunokája van. 
A díjról szólva elmondta, úgy 
érzi, hogy azt férje életpályájá-
nak elismeréséül is vette át. 

– A mottóm az volt, hogy ha a 
gyerekek érzik, hogy oda�gyel-
nek rájuk, hogy fontosak, akkor 
kialakul a bizalom, s bármit meg 
tudunk együtt oldani – ezt már 
Valentiny Zoltánné mondta, a 

Tisztes Polgár elismerés másik 
pedagógus díjazottja. Arról is 
mesélt, hogy osztályai mindig 
jó közösséget alkottak, sokat 
kirándultak és szép eredménye-
ket értek el megyei és országos 
versenyeken. A városi múzeum 
szervezésében zajlott tudáspró-
bákra különösen szívesen em-
lékszik vissza, egy alkalommal 
a szekszárdi múzeum csapatát 
is sikerült legyőzniük. Valentiny 
Zoltánné négy esztendővel ez-

előtt, negyvenegy év tanítás után 
vonult nyugállományba. Hat 
évet Gerjenben, majd harminc-
öt esztendőt a Paksi Bezerédj 
Általános Iskolában dolgozott, 
szeretettel és emberséggel igaz-
gatta a gyerekek útját. 1991-ben 
miniszteri dicséretet vehetett át, 
munkáját elismerte a Tehetséges 
Paksi Fiatalokért Alapítvány és 
két alkalommal az iskola alapít-
ványa is. A paksi önkormányzat 
2008-ban Gyermekeinkért Díjjal 
tüntette ki. A pihenés éveit is te-
vékenyen éli, sokat foglalkozik 
két unokájával, szívesen fejt ke-
resztrejtvényt, végzi a ház körüli 
munkát, és bár ritkán, de televí-
ziót is néz. A Tisztes Polgár díj 
megtisztelő számára és büszke 
rá. A díjazottakat egykori isko-
lájuk képviseletében is köszön-
tötték. 

-gyöngy-

Pedagógusok kapták 
a Tisztes Polgár elismerést

Fotók: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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Atomerőmű

Komoly feladatok előtt a régió

MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

További információ:      
www.mvmpaks2.hu

www.facebook.com/MVMPaks2

Nagyon komoly feladat vár a ré-
gióra, hiszen megfelelő szakem-
berek kellenek az új munkahe-
lyekre, és el kell helyezni, el kell 
látni az építkezés során ideérke-
zőket – mondta Aszódi Attila, 
a paksi atomerőmű kapacitás-
fenntartásáért felelős kormány-
biztos Kalocsán, ahol elindult az 
a negyvenegy állomásból álló tá-
jékoztatósorozat, amelynek vé-
gén közmeghallgatást tartanak 
Pakson az új blokkok létesítése 
kapcsán. A közmeghallgatás a 
környezetvédelmi engedélyezés 
része. Ilyenre nemcsak hazánk-
ban, hanem az erre igényt tartó 
országokban is sor kerül.
Aszódi Attila arról is beszélt, ko-
moly fejlesztési programra lesz 
szükség, hogy az új állásokat be 
tudják tölteni megfelelő szak-
emberekkel, az ideérkezőket 
pedig el tudják helyezni, el tud-

ják látni élelmiszerrel, oktatási, 
egészségügyi szolgáltatásokkal. 
Hogy a fejlesztési programnak 
része lesz-e egy Duna-híd meg-
építése, arról így foglalt állást:  
– Természetesen, ha van egy 
híd, akkor ezt a feladatot lehető-
ség van a Duna bal és jobb partja 
között megosztani, ennek követ-
keztében a kormány kifejezetten 
támogatja a híd megépítésének a 
lehetőségét – mondta. Hozzátet-
te, azt hogy ezt mikor lehet rea-
lizálni, az a későbbiekben fog ki-
derülni, de a híd mindenképpen 
fontos elem lehet abban, hogy a 
Duna bal partja is bekapcsolód-
jon a munkába. 
A jelenlegi helyzet radikálisan 
eltér a 70-es évekbelitől, amikor 
Paks kis falu volt, ahová mesz-
sziről kellett dolgozókat hozni. 
– Ma, elsősorban az üzemeltetés 
tekintetében, mindenképpen le-

het a régióra építeni. Számítunk 
arra, hogy a régióból felnövő 
�atalok közül kerül ki majd az 
üzemeltetők zöme, ezzel is segít-
ve annak fejlődését – húzta alá.
A leendő paksi blokkok üzem-
anyag-ellátásával kapcsolatban 
Aszódi Attila azt mondta, hogy 
az erre vonatkozó szerződés-
re egy harmadik aláírásnak, az 
Euratom jóváhagyásának is rá 
kell kerülnie. – A szerződéské-
szítés szakaszában egyeztettünk, 
a dokumentum az észrevételek 
�gyelembevételével készült el. A 
tárgyalások még nem zárultak 
le, én úgy látom, hogy Magyar-
ország és az Európai Közösség 
számára kedvező megoldás szü-
letik – vázolta. 
Kifejtette, az üzemanyag-be-
szerzéssel kapcsolatban az a 
gyakorlat, hogy az új atom-
erőművek esetében eleinte az 

eredeti gyártótól származó 
fűtőanyagot használnak egy-
részt garanciális indokok miatt, 
másrészt azon egyszerű okból, 
hogy ő ismeri legjobban. Hoz-
zátette, hogy jelenleg egyedül a 
Roszatom üzemanyaggyára, a 
TVEL készít olyan üzemanyag-
kazettákat, amelyek az új paksi 
reaktorokban alkalmazhatóak. 
A sajtótájékoztatót lakossági 
fórum követte, ahol rendkívül 
nagy érdeklődés mellett hang-
zott el ismertetés a két új blokk 
paramétereiről, a kivitelezés és 
a majdani működtetés környe-
zetre gyakorolt hatásáról, és az 
eddigi előkészületekről. Kalocsa 
után Foktőn is tartottak fóru-
mot és még további 38 helyszí-
nen megteszik ezt. A tájékoztató 
programot a paksi közmeghall-
gatás zárja majd.

Vida Tünde

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Tóth Péterné, az Elektrotechnika 
szaklap főszerkesztője kapta az 
Urántoll Díjat, amelyet az atom-
energia békés célú alkalmazá-
sáról, az atomerőműről hosszú 
időn át tényszerűen tájékoztató 
újságírók elismerésére alapított 
a cég 1992-ben, az Atomtoll ol-
vasói díjat pedig Gyöngyösiné 
Nyul Petra, az Atomerőmű újság 
szerkesztőségének tagja vehette 
át. Az elismeréseket a sajtónapi 
ünnepségen adták át, amelyet 
közösen rendez az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. és Paks Város 
Önkormányzata. 
– Az Elektrotechnika című fo-
lyóiratot kiadó Magyar Elekt-
rotechnikai Egyesületet Ziper-
nowsky és társai alapították 
1900-ban. A lap vezérelve 108 
éve változatlanul a szakmaiság, 
nagyon fontos, hogy ténysze-
rűek, hitelesek és naprakészek 
legyünk – mondta Tóth Péterné 
főszerkesztő. Az Urántoll idei 
kitüntetettje kiemelte: ismerve 
a paksi atomerőmű energiaellá-
tásban betöltött szerepét, érzi az 
atomenergiáról szóló híradások 
súlyát. Ahogy a méltatásban el-
hangzott, a főszerkesztő folya-
matosan és szakszerűen tudósít 
lapjában a hazai és a nemzetközi 
nukleáris ipar híreiről, aktuá-
lis fejleményeiről. Munkájának 
köszönhetően szakemberek ez-
rei kapnak hiteles és széles körű 
tájékoztatást, a lap ugyanis eljut 
az egyesület minden tagjához, 
a szakmában kiemelkedő sze-

repet betöltő cégekhez, intéz-
ményekhez, egyetemi, főiskolai, 
szakközépiskolai oktatókhoz és 
hallgatókhoz.
Az Atomerőmű újságban tudó-
sítók, közreműködők tevékeny-
ségének elismerésére alapított 
Atomtoll olvasói díjat 2014-ben 
adták át első alkalommal, idén 
Gyöngyösiné Nyul Petra ve-
hette át, aki írásaival nagyban 
hozzájárul a lap olvasottságá-
hoz és népszerűségéhez, ezzel 
a létesítmény tevékenységének 
megismertetéséhez. A díjazott 
a paksi atomerőmű beszerzési 
osztályán dolgozik logisztikai 
szakértőként. A lapban tudó-
sítók nem hivatásos újságírók, 
hanem mérnökök, technikusok 
és előadók, akik saját munkájuk 
mellett publikálnak az atomerő-
mű és környezete eseményei-
ről. A díjazott elmondta, hogy 

a munkatársakat bemutató 
írásokat kedveli leginkább, de 
rendszeresen tudósít különböző 
rendezvényekről is. Ez a mun-
ka nagy felelősség, hitelesnek, 
tényszerűnek kell lennie min-
den megjelenő cikknek. Nagyon 
jó érzés számára, hogy írásai 
eljutnak az olvasókhoz, akiktől 
nagyon sok pozitív visszajelzést 
kap – tette hozzá. Az elismeré-
sek átadását megelőzően Süli Já-
nos polgármester mondott kö-
szöntőt, amelyben a független, 
mindenféle befolyástól mentes 
sajtóról, munkájuk jelentőségé-
ről beszélt, kiemelve, hogy an-
nak része kell legyen a korrekt és 
előrevivő kritika is. Azt mondta, 
az önkormányzat támogatja a 
sajtó működését, de nem akar-
ja kontrollálni mindennapi 
munkáját. Rámutatott, közös 
felelősségünk, hogy méltók le-
gyünk azoknak az elődöknek a 
sajtószabadságba vetett hitére, 
akik ezért küzdöttek. Dr. Kovács 
Antal, az atomerőmű kommu-
nikációs igazgatója kifejtette, 
hogy az Urántoll díjazottjai ma-
gas színvonalon, hitelesen és ob-
jektíven tájékoztatnak az atom-
energiáról, ami számukra nagy 
érték. Nem elfogult és támogató, 
hanem objektív, hiteles tájékoz-
tatást vár a paksi atomerőmű. A 
nyitottság politikáját követve az 
a céljuk, hogy az emberek a le-
hető legtöbbet megtudjanak az 
atomenergiáról – tette hozzá.          

Kohl Gyöngyi

A bővítésről akkor lehet érdem-
ben állást foglalni, ha valaki lát 
egy működő atomerőművet – 
fogalmazott Pakson Horváth 
Kálmán Tolna megyei kormány-
megbízott, aki Hamvas István 
oldalán házigazdája volt annak 
a találkozónak, amelyre az or-
szág húsz kormánymegbízottját 
hívták meg. Horváth Kálmán 
úgy fogalmazott, hogy kor-
mánymegbízottként elsősorban 
a drukker szerepét játssza. Hoz-
záfűzte, hogy az ország számára 
elsősorban azért fontos a paksi 
atomerőmű, mert az „egyik leg-
nagyobb, legbiztonságosabb és 
legkörnyezetkímélőbb erőmű”, 
mindezen túl a megyében azért 
is fontos, mert ötezer ember-
nek, családnak nyújt megélhe-
tést. – Fontos számunkra, hogy 
ismerjenek minket és mindenki 
meggyőződjön arról, hogy amit 
mondunk, az úgy igaz – fogal-
mazott Hamvas István vezér-
igazgató. Mint mondta, vendé-
geik mindig rácsodálkoznak az 
atomerőmű monumentális mé-
retére, komplexitására. Ilyenkor 
alkalom nyílik megmutatni azt, 
hogy ennek az összetett műnek 
az üzemeltetése, karbantartása 
milyen felkészültséget igényel. 
Ezt csak olyan jól képzett, megfe-
lelő tudással rendelkező szakem-
berek tudják elvégezni, akiknek 
minden cselekedetében a biz-
tonságtudatosság a meghatározó. 
Ez alapkövetelmény, húzta alá. 
Hozzáfűzte, hogy ezt csak olyan 
dolgozóktól követelhetik meg, 
akik motiváltak, elkötelezettek, 
nem azzal foglalkoznak, hogy a 
mindennapi megélhetésük mi-
lyen, hanem a munkájukra, a 
biztonságnövelésre, a hatékony-
ság javítására koncentrálnak. Ez 
az alapja annak, hogy a paksi 
atomerőmű stratégiai szerepének 
megfelelően áramot termeljen, 
hangsúlyozta. 
A találkozón dr. Kovács Zoltán 
területi közigazgatásért felelős 
államtitkár is részt vett.               -vt-

Újságírókat ismertek el Kormány-
megbízottak
látogatásaFotók: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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Tavaly kezdődött, jövő év végére 
fejeződhet be a Kiégett Kazetták 
Átmeneti Tárolója (KKÁT) ütem 
szerint esedékes bővítése. Jelen-
leg az acélszerkezetek szerelésén 
dolgoznak. Rövidesen másfél 
méter vastagságú aljzatbeton 
kerül az alapra – amit egy spe-
ciális, kétrétegű szigetelés erősít 
–, ezt követi az a „tüskés lemez”, 
aminek tüskéi pozicionálják 

a tárolócsöveket, tájékoztatott 
Gyöngyösi Csaba, a Radioak-
tív Hulladékokat Kezelő (RHK) 
Nonpro�t K�. beruházási igazga-
tója. Arra is kitért, hogy maga az 
építési terület nem nagy, hiszen 
a négy kamrát befogadó modul 
alig több mint egy házhelynyi 
területet foglal el, az építménnyel 
szemben támasztott követelmé-
nyek viszont magasak. A biz-

tonsági követelményeknek való 
megfelelést rendszeres műszaki 
ellenőrzéssel garantálják, de az 
engedélyező Országos Atom-
energia Hivatal is nyomon kö-
veti helyszíni, illetve gyártóművi 
ellenőrzéssel a munkálatokat. Az 
RHK K�. a munkára a közbe-
szerzés során kiválasztott Pintér 
Művekkel és a Közgép Zrt.-vel 
kötött kivitelezési szerződést. A 

beruházás bruttó nyolcmilliárd 
forintba kerül. Ebből egy négy 
kamrát magába foglaló modul 
épül a meglévő húsz kamra mel-
lett. A vasbeton-szerelést néhány 
héten belül befejezik, március-
ban elkezdődhet a tárolóépület 
falainak felhúzása – erről már 
Tóth Róbert, a KKÁT vezetője 
beszélt az RHK K�. honlapján. 
Azt mondta, 2015-től azt várja, 
hogy a tervezett kétszázhetven 
kiégett fűtőelem beszállítása és 
betárolása időre, a megszokott 
módon, problémamentesen 
megtörténik. – A telephely veze-
tőjeként számomra a létesítmény 
üzemeltetésének biztonsága a 
legfontosabb. Ugyanakkor ko-
moly fejlesztéseket, technikai 
modernizációt is hoz az eszten-
dő – mondta. A mostani beru-
házás a �zikai védelmi rendszer 
bővítését is megkövetelte, ennek 
a munkának a befejezése idei fel-
adat csakúgy, mint az átrakógép 
irányítástechnikai felújítása, a 
sugárzásellenőrző rendszer fej-
lesztése és új, korszerűbb mérő-
eszközök beszerzése.                                  

-vt-

Nagyon sokrétű, izgalmas, iga-
zi mérnöki feladat és nagyon 
nagy munka – mondta Nagy 
Sándor az MVM Paks II. Atom-
erőmű Fejlesztő Zrt. vezérigaz-
gatója az általa irányított Paks 
II.-kollektíva munkájáról annak 
kapcsán, hogy nemzeti ünne-
pünk alkalmából a Magyar Ér-
demrend tisztikeresztje polgári 
tagozata kitüntetésével ismerték 
el. – Nagyon nagy megtisztelte-
tés volt és természetesen a csapat 
nevében vettem át a kitüntetést. 
Ez nem nekem szólt, hanem a 
Paks II. kollektívájának, beleért-
ve a paksi atomerőmű támogató 
tevékenységét. Azoknak, akik az 
elmúlt időszakban a projekt elő-
készítését, a szerződés tárgyalá-
sát végezték – fogalmazott. Em-
lékeztetett rá: dr. Aszódi Attila 

kormánybiztos sokszor mondta, 
hogy legalább százezer mérnök-
óra áll az új blokkokra vonatkozó 
szerződésekben. Ennek részlete-
iről Nagy Sándor úgy fogalma-
zott, hogy ők előbb kidolgozták 
a műszaki speci�kációt, majd 
hónapokon át tárgyalták a szál-
lítóval a műszaki részleteket, a 
szerződéseket. A csapat ma már 
több mint százfős. – Nagyon 
felkészült társaság. Nagy része 
a paksi atomerőműben dolgo-
zott, fele szenior, fele tehetséges 
pályakezdő vagy néhány éves 
gyakorlattal rendelkező �atal. Az 
idősebb generáció a �ataloknak 
átadja azt a tapasztalatot, hozzá-
állást, elkötelezettséget és tudást, 
ami ahhoz szükséges, hogy egy 
blokkot felépítsünk, üzemeltes-
sünk – vázolta a vezérigazgató. 

Mint mondta, számos jelentős 
különbség van az 1-4. blokk és 
a mostaniak építése között. Ak-
kor, több mint harminc évvel 
ezelőtt, egészen mások voltak a 
követelmények, körülmények. 
Akkor tapasztalatlanok voltak, 
ma nagyon szigorú eljárásrend, 
jogszabályi környezet van, és 
a magyarországi szakemberek 
sokkal felkészültebbek. Sokat 
fejlődött a technológia is, ki-
bővült a tervezési alap, sokkal 
szélesebb spektrum az, amivel 
foglalkozni kell. Saját szerepéről 
szólva is változásokról beszélt, 
mint kifejtette, az 1-4. blokk 
esetében folyamatosan tanult, 
habzsolta az ismereteket és 
próbálta alkalmazni, mostan-
ra a hangsúlyok áthelyeződtek. 
Ám az változatlan, hogy ez egy 

nagyon izgalmas és sokrétű 
feladat, és abban sincs válto-
zás, hogy a mostani beruházás 
ugyanolyan nagy hatással lesz 
a térségre, mint Paks I. építése, 
fogalmazott.                          -vida-

Zajlik a KKÁT bővítése

Kitüntették Nagy Sándort

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Devizakárosultak: elindultak a kifizetések
Eddig csak elv volt, mostanra 
gyakorlat lett a devizakárosul-
tak kártalanítása. Van olyan 
bank, ahová kérvényt kell be-
nyújtani és az ügyintézők nem 
tudnak felvilágosítást adni, 
mikor és mennyi pénzt kap 
vissza a károsult, más pénzin-
tézeteknél mindenféle külön 
kérelem nélkül ki�zetik a kal-
kulált összeget.

Az elszámolási törvény, amely-
nek alapján a bankoknak el kell 
számolniuk ügyfeleiknek az 
árfolyamrés semmissége és az 
egyoldalú szerződésmódosítá-
sok miatt keletkezett túl�zeté-
sekkel, november elsején lépett 
hatályba. A legtöbb adósnak 
semmit sem kell tennie, jóváír-
ják neki a megfelelő képlet alap-
ján kiszámolt összeget, amivel 
csökken a hátralévő adóssága. 
Az érintettek egy része akár 
meg is lepődhetett, mert a pénz 
előbb érkezett meg a számlájára, 
mint az értesítő. Lapunk egyik 
olvasója, Tibor mesélte: kollé-
gája meglepve tapasztalta, hogy 
az Erste Bank 400 ezer forintot 
tett a számlájára. Csak sejtették, 
hogy a kártalanításról volt szó. 
Tiborék ezen felbuzdulva saját 
hiteleiknek is utánajártak. Az 
OTP-nél felvett lakáshitelüket 
néhány éve forinthitellel váltot-
ták ki, de az interneten fellel-
hető információk alapján úgy 
gondolták, hogy rájuk is vonat-
kozik a törvény. Ezt a bankban 
meg is erősítették, de ennél több 
információval nem szolgáltak.  
– Egy formanyomtatványt kel-
lett kitölteni a hitellel kapcsola-
tos adatokról. Néhány nap múl-
va kaptunk egy értesítést arról, 
hogy ez megérkezett, de azóta 
nem történt semmi – mondta 
el a részleteket. Ehhez képest 
az Erste, ahol 1,1 millió forint 
devizahitelük volt korábban, de 
tavaly ki�zették, nem „packá-
zott”, egy személyi igazolványon 
kívül semmit sem kértek, sőt 
nagyjából negyedórányi várako-
zás után 202 ezer forinttal a zse-
bében távozott. Elárulta, hogy 

nagyon örült a „talált” pénznek, 
mert arra nem számított, hogy 
az autóhitelükből is kapnak visz-
sza. Azt viszont izgatottan vár-
ják, hogy mennyi kártalanítás 
jár a jóval nagyobb összegű la-
káshitel után. 

Az interneten, az mfor.hu web-
oldalon van ugyan egy kalku-
látor, de – mivel alapdevizában 
havi �x összegű törlesztéssel 
számol a futamidő végéig, vagy-
is nem veszi �gyelembe egyebek 
között a kamatperiódusokat – 
biztosan eltér az így számolt ösz-
szeg a ténylegestől. A kalkulátor 
szerint egymillió forintra szá-
míthatnak Tiborék, ami keve-
sebb, mint tíz százaléka a felvett 
összegnek. Azt, hogy valójában 
hányszorosát �zették be az egy-
re növekvő törlesztőrészletek 
miatt, kiszámolni sem merik. 
– Jobb nem szembesülni vele – 
fogalmaz. 
Egy másik devizakárosult, Anna 
viszont megtette: a 2008-ban 
felvett 1,3 millió forint személyi 
hitel helyett 4,5 milliót kellett 
volna jelen állás szerint vissza-
�zetnie. Kezdetben 28, most 58 
ezer forint volt a havi törlesztés. 
Boldog volt, amikor egy sms-
ből megtudta, hogy lezárták a 
hitelét és visszakap 170 ezer fo-
rintot, illetve nem kell ki�zetnie 
a hátralévő nagyjából 300 ezret. 
Azt mondja, átvágás az egész, a 
kártalanítás nevetséges összeg, 
hiszen azzal együtt is háromszo-

rosát �zette vissza a kölcsönnek. 
– Szomorú, hogy ezért verik a 
mellüket – összegzi. 
Gábor szenvtelenül beszél a té-
máról, amit egyébként lépésről 
lépésre követett és követ a sajtó-
ban. Első volt, aki az MKB Bank-

ban megjelent, hogy igényelje a 
neki járó pénzt. 2008 áprilisában 
felvett hitelük már a múlté, mert 
eladták a lakást, amire felvették. 
– Folyamatosan �gyeltem, hogy 
milyen lehetőségek vannak a 
terhek csökkentésére – jegyezte 
meg. Éltek az árfolyamrögzítés 
lehetőségével is. A havonta �ze-
tendő összeg a felvétel időpont-
jához képest megduplázódott, 
mert a havi húszezer forintos 
Fundamentával előbb 52 ezer, a 
végén 80-85 ezer forintot emel-
tek le a számlájukról. A bankban 
nem tudták megmondani, hogy 
mennyi pénzt kapnak vissza, ezt 
a központban egy nagyon bo-
nyolult képlet alapján számol-
ják ki. Gábor néhány százezer 
forintra számít, de egyes hírek 
alapján úgy véli, akár másfél 
millió is lehet. A család, mint 
mondta, az újabb otthon – egy 
nagyobb lakás, vagy kisebb csa-
ládi ház – megteremtéséhez is 
tervez hitelfelvételt, a devizahi-
telek körüli mizéria nem vette el 
kedvüket.
A híradások szerint a devizahi-
telesek döntő többségének sem-
milyen teendője sincs annak 
érdekében, hogy visszakapja 

bankjától az egyébként teljesen 
ingyenes és adómentes kártérí-
tést. A porfolio.hu azonban ösz-
szegyűjtött olyan eseteket, ami-
kor az ügyfélnek lépnie kell.
A korábban lezárt és elévült hi-
telekre nem jár elszámolás, a 
2009. július 26. után lezárt szer-
ződésekre azonban igen. Aki 
ilyennel rendelkezett, annak tu-
datnia kell egykori bankjával az 
esetleges cím- vagy bankszám-
laszám-változást. Akik a 2011-
12-ben lehetővé tett kedvezmé-
nyes árfolyamon szabadultak 
meg kölcsönüktől, azoknak 
március 31-ig igényelniük kell 
az elszámolást. 
Speciális a helyzete azoknak, 
akik az árfolyamgát intézmé-
nyét választották, ez a portfolio.
hu összefoglalója szerint meg-
szűnik, az árfolyamgátasok 
törlesztőrészlete a januári szin-
ten marad egészen az árfolyam-
gát eredeti időszakának végéig. 
Emiatt viszont néhány év múl-
va a törlesztőrészlet megugor-
hat, a futamidő hosszabbod-
hat. Ha szeretnék felmondani a 
törlesztőrészlet �xálását, jelezni-
ük kell a pénzintézetnek.
Van lehetőség a forintosítás mel-
lőzésére, amit szintén külön kell 
kérni a tájékoztatás után legké-
sőbb 30 napig. Ennek számos 
feltétele van, amiről a bankban 
érdemes érdeklődni.
Azok, akik valamiért nem fo-
gadják el a bank által küldött 
tájékoztatást, kérhetnek részle-
tesebb elszámolást, amit a pénz-
intézet köteles 5 napon belül 
megküldeni. Azok az adósok, 
akik úgy gondolják, hogy hi-
bás elszámolást kaptak, előbb 
a bankjuknál, majd a Pénzügyi 
Békéltető Testületnél kérhetnek 
jogorvoslatot. Azok pedig, akik 
úgy ítélik meg, hogy kedvezőbb 
feltételű hitellel tudnák kiváltani 
forintosított devizahitelüket, a 
megfelelő határidők betartásá-
val díjmentesen felmondhatják 
a hitelüket, hogy tartozásukat 
ezt követően 90 napon belül ki-
egyenlítsék.

Vida Tünde
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Nem túl szokványos csomag ér-
kezett Szegedről Dunaföldvárra: 
pár biológus élő szúnyoglárvák-
kal állított be a Duna-parti ha-
lászcsárdába. Nem azért, hogy 
a kellemetlen vérszívókat áttele-
pítsék, van itt is, ott is elég. A cél 
annak demonstrálása volt, hogy 
tulajdonképpen már most meg 
kellene kezdeni a kellemetlen 
rovarok elleni védekezést. En-
nek egyik speciális módszeréről, 
a biológiai irtás technológiájáról 
szerveztek konferenciát Százha-
lombattától Szekszárdig a Duna 
bal és jobb partján lévő települé-

sek vezetőinek hazai és nemzet-
közi előadók részvételével. Ma-
gyarországon körülbelül ötven 
éve – a nemzetközi gyakorlattal 
szemben – kizárólag kémiai ke-
zeléssel történik a szúnyogok 
gyérítése. A biológiai eljárásra 
való áttérést nem csupán an-
nak környezetbarát természete, 
hanem az is indokolja, hogy a 
jövőben az Európai Unió több 
tagországához hasonlóan vár-
hatóan hazánkban is megszű-
nik a légi védekezés lehetősége, 
mondta el a konferenciát szer-
vező Noxious K�. ügyvezetője, 
Kőszegi Dániel. A biológiai irtás 
lényege, hogy a szakemberek a 
tenyészővizeket térképezik fel és 
megelőző jelleggel nem a rajzó, 
már kifejlett egyedeket, hanem 
a lárvákat pusztítják el, magya-
rázta az egészségügyi gázmester. 
Hozzátette: ezt a beavatkozást 
sokkal több előkészítő mun-
ka előzi meg, ezzel együtt több 
élőmunkával is jár. Kiegészítő 
eljárásként hazánkban is már 
több településen alkalmazzák, 
Szegeden pedig elsősorban erre 
a módszerre hagyatkoznak. A 
tapasztalatok nagyon kedvező-

ek és a szúnyogirtásra fordított 
költségek is csökkentek, számolt 
be dr. Gajda Zita kutatóbioló-
gus. A tavaly az Imsósi-erdőben 
is dolgozó No Mosquito K�. 
szúnyoggyérítési szakértője sze-
rint elsősorban a szakmai háttér 
hiánya az oka annak, hogy a 
biológiai gyérítés a pozitívu-
mok ellenére hazánkban nem 
terjedt még el széleskörűen. A 
konferencián dr. Heiko Kotter 
a németországi eredmények-
ről számolt be. A Rajna vidé-
kén 1976-ban vezették be ezt a 
technológiát és ’97 óta kizárólag 
ezt alkalmazzák mintegy ezer 
négyzetkilométernyi területen. 
Mint mondja, nagyon gazdasá-
gos a módszer, mert a lárvák kis 
helyen, koncentráltan vannak 
jelen, így arányaiban kisebb te-
rületet kell kezelni, mint amikor 
már kirepülnek. Hozzátette, a 
Rajna vidékén hárommillió em-
ber él, az eljárás pedig szemé-
lyenként egyeurós költséget je-
lent. A lényeg, hogy �gyelni kell 
a folyót, ismerni kell a mélyebb 
területeket, mert áradás esetén 
ezek lesznek a potenciális lárva-
lelőhelyek. Heiko Kotter szerint 

a biológiai irtás a Duna mentén 
is beválna, mivel hasonlóak a 
körülmények, és a módszert 
már több helyen sikeresen átül-
tették. Süli János, Paks polgár-
mestere a tájékoztató konferen-
cia után elmondta, a város már 
tavaly tárgyalt az újfajta lehető-
ségről, de az eljárást alapvetően 
több önkormányzat összefogá-
sával érdemes bevezetni. A vá-
rosvezető szerint a nemzetközi 
tapasztalatok kedvezőek, de a 
kezdeti költségek nagyobbak, 
mert fel kell térképezni a kör-
nyező területeket, ugyanakkor 
látszik, hogyha időben történik 
a biológiai gyérítés, ki sem kel-
nek a lárvák. Pakson jelenleg 
közszolgáltatási szerződés kere-
tében a DC Dunakom Plusz K�. 
végzi a kémiai szúnyogirtást. A 
hat földi irtás melegködképzős 
technikával történik mintegy 
590 hektáron Pakson és környé-
kén, a szerződés szerint közel 
kétmillió forint értékben, tájé-
koztatott Puskás János ügyve-
zető igazgató. A légi irtást tavaly 
állami hatáskörben már a ka-
tasztrófavédelem rendelte meg. 

MD

A vérszívókról szólt a konferencia

Erre figyeljen, ha égetni szeretne
Március 5-én új országos tűz-
védelmi szabályzat lépett ha-
tályba, ami néhány jelentős 
fordulatot hoz a hazai tűzvéde-
lemben. A lakosság számára az 
egyik legjelentősebb változás, 
hogy a belterületi ingatlanok-
nál keletkezett hulladékok sza-
badtéri égetése tilos. Még ha 
ez a fővárosban nem is okoz 
különösebb problémát, a vidéki 
településeken jelentős változást 
hozhat, ahol az avar, vagy az ud-
varon lemetszett gallyak égetése 
főként tavasszal mindennapos 
jelenségnek számít. Az Orszá-
gos Tűzvédelmi Szolgáltató K�. 
tájékoztatása szerint a szabály-
zat megjelenése eddig nagyrészt 
csak szakmai körökben váltott 
ki visszhangot, pedig a hatály-

balépés napjától mindenkire 
kötelező. A közösségi oldalakon 
azonnal elindult az új szabály 
kommentelése, pró és kontra 
záporoznak a vélemények, van, 
aki örül, hogy újra kiteregethet 
az udvaron, van, aki bosszanko-
dik a zöldhulladék miatt. Azok 
a félelmek azonban alaptalanok, 
miszerint a tiltás miatt vége a 
kerti grillezéseknek, szalonna-
sütéseknek is. A tűzön történő 
sütés-főzés továbbra is megen-
gedett, de az alapvető szabályo-
kat ebben az esetben is be kell 
tartani, mondja Boros Brigitta 
megyei katasztrófavédelmi szó-
vivő. Fontos, hogy a szabadban 
meggyújtott tüzet soha ne hagy-
juk felügyelet nélkül és mindig 
legyen nálunk oltásra alkalmas 

kézi szerszám. Csak akkora tü-
zet gyújtsunk, amekkorát folya-
matosan felügyelni tudunk, és 
tájékozódjunk a várható időjá-
rásról, mert a szél kedvez a tűz 
gyors továbbterjedésének. Ami 
nem változott, hogy tűzgyújtá-
si tilalom esetén az erdőkben 
– beleértve a kijelölt tűzrakó 
helyeket is –, valamint az er-
dőterületek határától számított 
kétszáz méteren belül is tilos 
tüzet rakni. Kerti zöldhulladék 
égetésére csak ott van lehető-
ség, ahol ezt az önkormányzati 
rendelet megengedi, de min-
denképpen jó hír, hogy vala-
mennyi kerti hulladék és avar 
komposztálható. Aki viszont a 
tiltás ellenére szabálytalanságot 
követ el, húszezertől hatvan-

ezer forintig terjedő tűzvédelmi 
bírsággal sújtható, mondta el a 
tűzoltó főhadnagy. Boros Bri-
gitta hozzátette, külterületen az 
ingatlan tulajdonosa, haszná-
lója a tűzvédelmi hatóság en-
gedélyével legfeljebb tíz hektár 
egybefüggő területen végezhet 
irányított égetést. Ezt kérelmez-
ni kell, hiszen szigorú feltételek-
hez kötik: a kérelmet legkésőbb 
az égetést megelőző tizedik 
napig kell benyújtani a tűzvé-
delmi hatósághoz, az elbírálás 
öt munkanapon belül történik 
meg. Az irányított égetés során 
a tűz nem hagyható őrizetlenül, 
befejezése után pedig gondosan 
át kell vizsgálni a helyszínt, és a 
parázslást, izzást meg kell szün-
tetni.                              Matus Dóra

Fotó: pixabay.com
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Országos aláírás-gyűjtési kam-
pányt indított a Jobbik március 
13-án az ingyenes internet-
hozzáféréssel, a bevándorlás 
témakörével, a fér�ak 40 év 
munkaviszony utáni nyugdíja-
zásával, valamint az orosz–uk-
rán kon�iktus magyar részvéte-
lével kapcsolatban. A párt paksi 
szervezetének aktivistái május 
15-ig a város frekventált pont-
jain kérik ki a lakosság vélemé-
nyét, az eredményeket pedig a 
kormány elé terjesztik. Horváth 
Zoltán, a Jobbik paksi szerve-
zetének elnöke helyi sajtótá-
jékoztatóján úgy fogalmazott, 
mára az internet az élet szinte 

valamennyi területén nélkülöz-
hetetlenné vált, így álláspont-
juk szerint minden háztartás 
számára ingyenesen elérhetővé 
kell tenni. A Jobbik a nyugdíj-
szabályozással kapcsolatban is 
új javaslatot dolgozna ki: azt 
szeretnék, ha a nőkhöz hason-
lóan a fér�ak is nyugállomány-
ba vonulhatnának negyven év 
munkaviszony után. Horváth 
Zoltán szerint a nők 40 év utá-
ni nyugdíjazása sem kielégítő 
feltételek mellett történt meg, 
aki például ápolási díjban ré-
szesül, annak csak abban az 
esetben számolják el az éveit, 
ha közvetlen hozzátartozójáról 

gondoskodik, testvér vagy férj 
ápolása esetén már nem. Az 
illegális bevándorlás megféke-
zése érdekében pedig visszaál-
lítanák a határőrséget. Horváth 
Zoltán elmondta, a határvédel-
mi feladatokat a rendőrség erre 
kijelölt részlege jelenleg nem 
tudja önállóan, kellő hatékony-
sággal ellátni, ezért a Jobbik a 
határőrség újbóli létrehozását 
kezdeményezi.
Bencze János, a Jobbik megyei 
szervezetének elnöke a sajtótá-
jékoztatón elmondta, az aláírás-
gyűjtési akció az orosz–ukrán 
kon�iktus témájára is kitér. Ezzel 
kapcsolatban fontos leszögez-

ni, hogy a Jobbik Magyarország 
semlegességét támogatja, sem 
haderő átengedését, sem katonai 
kon�iktus felvállalását nem tart-
ja helyesnek. Ezzel együtt fontos, 
hogy a kárpátaljai magyarok jo-
gait biztosítani kell és védelmük 
érdekében fel kell lépni az Euró-
pai Unióban azzal a céllal, hogy 
ne sorozzák be őket aránytalan 
számban, illetve egyáltalán ne 
kelljen részt venniük a háború-
ban. Az aláírás-gyűjtési akció 
témáival kapcsolatban Horváth 
Zoltán fogadóórát tart minden 
héten csütörtökön 15 órától 18 
óráig a Jobbik paksi irodájában.

-matus-

A Polgárőr Érdemkereszt arany 
fokozatával ismerte el Nagypál 
Béla munkásságát az Országos 
Polgárőr Szövetség elnöke. Ki-
csit ironikusan szólva, ez volt 
az „elbocsátó szép üzenet”, hi-
szen Béla nem folytatja tovább 
a polgárőri szolgálatot. Hogy 
hogyan �gyelt fel a Pakson lét-
rejött szervezetre, már nem is 
emlékszik pontosan, az viszont 
nem véletlen, hogy csatlakozott 
hozzájuk, hiszen soha nem állt 
távol tőle a polgárőrség által 
képviselt szellemiség, az önkén-
tesség és a segítségnyújtás. Jó 
példa erre, hogy ma is mindig 
megáll, ha lerobbant autót lát, 
vagy felveszi és a kukába dobja, 

ha földön heverő szemét kerül 
az útjába. 
– Sok mindent csináltunk, 
kerestünk elveszett időseket, 
kivettük a részünket minden 
nehéz helyzetből; árvízi véde-
kezésben – amiért miniszteri 
emlékéremben részesítettek –, 
rendkívüli hóhelyzetben segí-
tettük a katasztrófavédelem, 
a rendőrség, a tűzoltóság és a 
mentők munkáját. Az Év pol-
gárőr egyesülete díjat kaptunk, 
én magam a megyei rendőrfő-
kapitánytól kaptam elismerést 
– emlékszik vissza. A mindig 
aktív, véleményét felvállaló 
�atalember hamar az egye-
sületi alelnöki, majd a titkári 
székben találta magát. A paksi 
egyesület titkáraként bevonták 
a megyei elnökség munkájába 
is, ahol a  pénzügyi, ellenőr-
zési bizottság elnöke lett. Har-
cos, kritikus hozzáállására az 
Országos Polgárőr Szövetség 
(OPSZ) elnöke, dr. Túrós And-
rás is fel�gyelt, amikor egy 
erkölcsileg helyes, de jogilag 
kifogásolható ügy miatt emelt 
szót. Ezek után kérték fel OPSZ 
felügyelő bizottsági taggá, amit 
– ahogy mondta – botor mó-
don elvállalt. A legközelebbi 
felkérést, az �-elnöki jelölt-

séget már visszautasította és a 
bizottsági tagságról is lemon-
dott az országos szervezetnél. 
Az, hogy teljesen elbúcsúzik 
a polgárőrségtől, már szintén 
régebben megfogalmazódott 
benne. Ennek az okai nagyon 
sokrétűek, és csak részben füg-
genek össze azzal, hogy rend-
kívül megszaporodtak Béla 
munkahelyi teendői. A másik, 
igen nyomós ok a polgárőrség 
mibenlétében történt változás. 
Akkor, amikor csatlakozott 
hozzá, a szó legnemesebb ér-
telmében civil volt. Bár mára 
tevékenységükhöz megkapják 
a szükséges muníciót, azaz 
anyagi támogatást is – és ez 
Nagypál Béla szerint alapjában 
jó dolog – feladataikat a rend-
védelmi szervvé válás szelleme 
kísérti, elsősorban a mozgal-
mon kívülről gerjesztve.
– Ára van annak, hogy a pol-
gárőr szervezetek jelentős ösz-
szeget kapnak a működésükhöz 
és én ennek az árnak bizonyos 
vetületét nem akarom meg�-
zetni – összegezte hozzáfűzve, 
hogy ezzel a véleményével nem 
szeretné „mérgezni” a többiek 
hitvallását. Mint emlékeztetett 
rá, az is felmerült, hogy esetleg 
fegyvert, kényszerítő eszközt 

kapnának a polgárőrök. Ez 
most ugyan nincs napirenden, 
de jól jelzi az új gondolatokat, 
amelyekkel ő nem tud azo-
nosulni. Úgy gondolja, hogy 
nem ez a helyes út, hanem a 
megfelelő felkészültséggel ren-
delkező hivatásos szervezetek 
eredményes munkája megfele-
lő jogi és pénzügyi feltételeinek 
biztosításával a bűnfelderítési 
eredmények javítása; a gyors, 
arányos és igazságos ítélkezés 
és a visszatartó erőt jelentő, 
nem az elítélteknek „kényelmi” 
szolgáltatásokat nyújtó, bün-
tetés-végrehajtás – melyhez a 
civilszervezetek a maguk szeg-
mensében maradva járulnak 
hozzá. Nagypál Béla – tartva 
az előbb említett irányok újra-
éledésétől – nem akar „modern 
munkásőr” lenni, ezért a barát-
ság megtartásával búcsúzik a 
szervezettől, ahol sok jó mun-
kakapcsolatot, barátságot hagy 
maga mögött. Az unszolásnak, 
hogy ha ideje nincs is, marad-
jon soraikban, azért nem tud jó 
szívvel eleget tenni, mert nem 
az a fajta, aki munka nélkül 
szeretne részesülni ugyanolyan 
előjogokban, mint azok, akik 
sok időt és energiát áldoznak a 
szolgálatra.               Vida Tünde

Aláírásokat gyűjt a Jobbik

Elismerték a polgárőri munkát
Fotó: Nagypál Béla
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Rövidesen paksi arcok is feltűnnek a 
Magyar Televízió „Közösségi arculat” kampá-
nyában. A közeljövőben kerülnek képernyőre a 
különböző műsorok szünetében Szabó Péter és 
felesége, Tünde fotói. Az MTVA által készített 
fényképet Péter, a Paksi Vak Bottyán Gimná-
zium tanára már közzétette Facebook-oldalán. 
Lapunknak pedig elmesélte, hogy a gimnázium 
diákjaival Budapesten, a Syma csarnokban 
jártak az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakki-
állításon, ahova a televízió stábja is kitelepült. Itt 
ajánlották számukra a lehetőséget, amivel rövid 
tanakodás után éltek is. – Az ismert mondás sze-
rint mindenkinek jár 15 perc hírnév – indokolta 
tréfásan. Komolyra fordítva a szót elmondta, 
hogy a kampányra már korábban fel�gyeltek, 
újszerűnek, jónak tartották. – Még játszani is 
szoktunk, mindig megpróbáljuk kitalálni a 
nevet és a várost, amikor megjelenik egy-egy 
fotó – mesélte Péter. Hozzátette, úgy gondolták, 
klassz dolog egy ilyen különleges kampányban 
szerepelni, de döntésükben az is közrejátszott, 
hogy korábban nem láttak egyetlen paksit sem. 

Mit jelent a logopédiai te-
vékenység, hogyan tudnak 
segíteni a kommunikációs 
zavarok megelőzésében, eny-
hítésében, megszüntetésében? 
Minderről szó volt a Tolna 
Megyei Pedagógiai Szakszol-
gálat Paksi Tagintézményének 
programján, amelyet a logo-
pédia európai napja alkalmá-
ból több gyermekintézmény-
be elvittek.

Március 6. 2004 óta a logopé-
dia európai napja az Európai 
Unió Logopédusainak Állandó 
Bizottsága kezdeményezésére. 
Magyarországon 2012 óta tar-
tanak ezen a napon különböző 
rendezvényeket. A Magyar Lo-
gopédusok Szakmai Szövetsé-
ge Egyesület felhívására az idei 
rendezvényhez a Tolna Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Paksi 
Tagintézménye is csatlakozott. 
Szakembereik Paks több tag-
óvodájába, Dunaszentgyörgyre, 
Dunaföldvárra és Kajdacsra is 
elvitték programjukat. A talál-
kozókon volt tanácsadás és játék, 

valamint szülői fórum, ahol a 
nyelvi és kommunikációs za-
varral élő gyermekek érdekében 
végzett munka fontosságáról, 
sokszínűségéről tájékoztattak, 
egyúttal felhívták a �gyelmet a 
nyelvi és kommunikációs za-
varok tüneteire és következmé-
nyeire, a diagnosztizálás és a 
fejlesztés fontosságára. A paksi 
tagintézménynek feladata a lo-
gopédiai szolgáltatás keretében 
a beszédindítás, a hang-, beszéd- 
és nyelvfejlődés-elmaradás, a 
beszédhibák és a nyelvi-kom-
munikációs zavarok javítása, a 
részképességzavarok kialakulá-
sának megelőzése a beszéd tech-
nikai, illetve tartalmi fejlesztését 
célzó logopédiai terápiás foglal-
kozáson. Emellett elvégzik az 
ötéves gyermekek beszéd- és 
nyelvi fejlettségének alapvizsgá-
latát, szűrését az óvodákban és 
szükség szerint további pedagó-
giai, pszichológiai, orvosi vizs-
gálatot kezdeményeznek, illetve 
ha szükség van rá, megszervezik 
és biztosítják a gyermek további 
logopédiai ellátását.              -kgy-

Első alkalommal tartottak a 
Dunakömlődi Borbarát Klub 
tagjai és meghívott vendégeik 
pálinkamustrát. A meghirde-
tett törköly-, szőlő-, gyümölcs- 
és ágyaspálinka kategóriában 
összesen 57 nedű került górcső 
alá. Lacza Zoltán elmondta, 
hogy a szabad pálinkafőzés le-
hetőségének megteremtésével 
megnőtt az igény és érdeklő-
dés a minőségi házi pálinkák 
készítése iránt klubtagjaik kö-
rében is, innen jött az ötlet, 
hogy soros estjükön kivétele-
sen ne a bor, hanem a pálinka 
álljon a fókuszban. A mustra 
nem verseny volt, díjakat tehát 
nem osztottak ki, de rangso-
rolták a szíverősítőket, így a 
gazdák megtudhatták, pálinká-
juk mennyire ízlik másoknak. 
A borbarát klub hagyományte-
remtő szándékkal hívta életre 
a mustrát, amelynek célja az 
egyre jobb pálinkák készítését 
segítő tapasztalatszerzés. 

Kohl Gyöngyi

Témanappal tette emlékezetes-
sé 1848. március 15. ünnepét a 
Bezerédj iskola. A diákok azokat 
a történelmi helyszíneket járták 
végig, melyeket a radikális i�ak 
Budapesten 167 évvel ezelőtt. A 
kilenc állomáson a Határtalanul 
pályázatban részt vevő tanulók 
irányításával zajlott a program: 
a tornaterem például budai vár-
rá alakult, ahol Táncsics Mihály 
kiszabadítását idézték fel játékos 
ügyességi feladattal. A bezerédjs 
Pilvax kávéházban megfogal-
mazhatták saját 12 pontjukat a 
diákok, Pető� lakásában kokár-
dát készítettek, megismerhették 
Teleki Blanka iskolájának törté-
netét és hadijátékot is játszottak. 
Amíg társaik az állomásokon 
teljesítettek, addig hat ügyes kezű 
diáklány Kossuth-ki�it sütött az 
egész felső tagozat számára. A 
bezerédjs diákcsoport az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő prog-
ramján nyert pályázati támoga-
tásnak köszönhetően tavasszal 
ismét Erdélybe utazik, ahol Pető� 
útját követik a segesvári utolsó 
napig.                                     -dallos-

Középpontban 
a beszéd

Pálinkát  
kóstoltak  
Duna-
kömlődön

Bezerédjs  
diákok Petőfi 
nyomában
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Szépség, egészség, gasztronómia, 
testi és lelki feltöltődés. Mind-
ez egy helyen volt megtalálható 
immáron negyedszer a Pozitív 
nap (nem csak) nőknek elneve-
zésű rendezvényen Tibai Eszter 
kozmetikusmester vezetésével, 
a Csengey központban. A ház 
aulájában vásárral fogadták a 

látogatókat, ahol többek között 
kézműves szappanok, ékszerek, 
gyógyító ásványok közül válogat-
hattak, a gyerekeket a Süni Gyer-
mekkuckó játszóházba várták, 
emellett volt többféle masszázs, 
géllakkozás, íriszdiagnosztika és 
biorezonancia-vizsgálat, illetve 
táplálkozási tanácsadás is, a nagy-

klubban pedig előadások zajlot-
tak a legkülönbözőbb témákban. 
Az esti órákban az Alpok–Adria 
Szépségverseny Tolna megyei 
döntője zajlott a Csillag Show-
tánc Egyesület rendezésében. A 
zsűri a szekszárdi Indaia Ivettet 
találta a legszebbnek, Gelencsér 
Bettina lett a második, aki a Paks 

Szépe címet is elnyerte, harma-
dik pedig a szintén paksi Papp 
Veronika. A közönségdíjat Bagdi 
Vivien, a zsűri különdíját pedig 
a dunaföldvári Leibinger Anita 
kapta. Az esten az MDC zenekar, 
Szabó Ádám énekes, harmoni-
kás, valamint a szervező egyesü-
let táncosai léptek fel.       -gyöngy-

Paks szépe, Gelencsér Bettina 
csupán 15 és fél esztendős. A 
Paksi Vak Bottyán Gimnázium 
9. évfolyamába jár, ezt megelőző-
en a Paksi Deák Ferenc Általános 
Iskola padjait koptatta, no meg 
a sportpályáját és tornatermét, 
mert rendkívül sok sportágban 
kipróbálta magát a grundbir-
kózástól a röplabdáig. Két éve 
szabadidejének nagy részét a 
tánc tölti ki, a Csillag Show-
tánc Egyesület csapatát erősíti. 
Megesik, hogy ez heti négy-öt 
elfoglaltságot jelent a próbákkal 
és edzésekkel együtt. Ennek el-
lenére a tanulásban is jeleskedik. 
Az, hogy hogyan tovább a gim-
názium után, az eredményektől 
is függ, mindenesetre most a 
fodrász szakma áll hozzá legkö-
zelebb. Bettina 172 centiméter 
magas, de ezzel – mint mondta 
– egyáltalán nem tűnik ki társai 
közül. Gyönyörű hosszú hajával 
annál inkább. A hajzuhatag szin-
te védjegyévé vált. Hogy honnan 
örökölte? – Elcserélték a kórház-
ban – jegyezte meg nevetve édes-
anyja. Majd egymásnak adva a 
szót elmesélik, hogy születése óta 
ő vágja Bettina haját. Amikor öt-
éves volt, megszaladt a hajvágó és 
két milliméteresre kellett vágni. 
A szomszédok rá sem ismertek, 
ők pedig már akkor sem men-
tek humorért a szomszédba, azt 
mondták, hogy vendég kis�ú.
A frizura teher is, még ha ez a 
gond nem is kellemetlen: a szá-
rítása másfél-két órát és több 
embert igényel. Megesett már, 
hogy fürdőben jártak és azzal 
hívták fel magukra a �gyelmet, 

hogy a család minden tagja a 
létező összes hajszárítóval az ő 
haját szárította.
Bettina egyébként is mindenben 
számíthat a családjára, főként 
édesanyjára, aki első számú kri-
tikusa. A diáklány roppant há-
lás az őszinteségért, kritikáért. 
Anyukája a szépségversenyen is 
nagy segítségére volt. A rendez-
vényről csupa jó élménnyel tért 
haza. 
– A lányok aranyosak voltak, 
a hangulat jó, és mindannyian 
úgy érezhettük magunkat, mint 
a királynők – mondja. Azt, hogy 
Bettina lett Paks Szépe, ők ma-
guk nehezen hitték el a műsor-
vezető bakija miatt, aki véletlenül 
mást jelentett be a cím birtoko-
sának. Ez egy cseppet sem szegte 
Bettina kedvét, hiszen nagyon 
sokan gratuláltak neki.
Rendkívül sok visszajelzést, 

gratulációt kapott a közönség-
díjas Bagdi Vivien is. – Nagyon 
hálás vagyok ezekért és a sok 
szavazatért, amit a közönség-
től kaptam. Nagyon örültem, 
valójában a közönségdíj volt az 
álmom – mondta Bagdi Vivi-
en, aki – ahogy a versenyen is 
elhangzott – betegen, lázasan 
vállalta a megmérettetést. A ver-
senyre egyébként többek unszo-
lására jelentkezett. Egyikük az 
édesanyja, Peleskei Anikó volt, 
aki természetesen a frizurája 
elkészítésében is lánya segítsé-
gére volt. Vivien megerősítette 
a színpadon mondottakat: édes-
anyja a példaképe mint szülő 
és mint fodrász. Hogy miért?  
– Mert ő a legjobb – mondja. Őt 
követve, de nem az ő tanácsára 
lesz fodrász. Soha nem is akart 
más lenni. Szeret az emberek 
között lenni, velük foglalkozni. 

Most végzős Dunaújvárosban, 
utána édesanyja üzletében fog 
dolgozni. Terve, hogy ezután 
sem hagyja abba a tanulást, hi-
szen mindig vannak új trendek, 
új technikák. 
Viviennek ez volt az első színpa-
di megjelenése, az eredménnyel 
nagyon elégedett, de tudja, hogy 
a középdöntőben több magabiz-
tosságra lesz szüksége. A mosta-
ni versenyen, különösen az első 
bemutatkozásnál, ez még min-
denképpen hiányzott, de – mint 
elmondta – amikor hallotta a 
közönség szimpátianyilvánítását, 
már felszabadultabb volt. Azt is 
elárulta, hogy számára pozitív 
élmény volt a verseny, új ismerő-
söket, élményeket és tapasztala-
tokat hozott, és egy új elnevezést 
is, a színpad mögött ugyanis úgy 
emlegették, mint a paksi Marilyn 
Monroe-t.                              -tünde-

Nem csak nőknek szólt a Pozitív nap

Paks szépe sok élménnyel gazdagodott

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Negyvenhárom diák részvételével rendezte meg az Energetikai 
Szakközépiskola és Kollégium a már hagyományos Szilárd Leó 
megyei �zikaversenyt. A megméretésre ez alkalommal Szek-
szárdról a Garay, illetve az I. Béla Gimnáziumból, Bátaszékről, 
valamint Paksról a Vak Bottyán Gimnáziumból és a házigazda 
intézményből érkeztek. A Szilárd Leó �zikaverseny mellett az 
Irinyi János Országos Középiskolai Verseny megyei döntőjének is 
otthont adott az ESZI. A részt vevő 26 diákra elméleti és gya-
korlati feladatok vártak, a legjobb nyolc versenyző az országos 
döntőbe is bekerül.

Együtt, többet, jobban – en-
nek a szellemében újította meg 
együttműködési megállapo-
dását a polgárőr egyesületek-
kel a Paksi Rendőrkapitányság 
március 13-án. A szervezet 
természetes szövetségese a 
rendőrségnek, gyakorlatilag hu-
szonöt éve partnere a közrend, 
közbiztonság fenntartásában, 
javításában, mondta el dr. Kuti 
István rendőrkapitány. A paksi 
illetékességi terület tizenhárom 
településén működik polgárőr 
szolgálat, ami nagy segítséget 
jelent főként a külterületek, ta-
nyasorok ellenőrzésében, de 
akár a nagyrendezvények fel-
ügyeletének biztosításában is. 
Amint a rendőrkapitány ki-
emelte, nagy szerencse, hogy a 
legtöbb szervezet saját járművel 
rendelkezik és a kormányzati 
szándék is az, hogy egyre több 
jogot és lehetőséget telepítsen 
a polgárőrséghez. Széles János, 
a polgárőr szervezetek megyei 
szövetségének elnöke úgy fogal-
mazott, a lakosság érdekében, 
saját szabadidejüket feladva 
tesznek a köz érdekéért, remé-
nyük szerint úgy, hogy ezzel a 
lakosság bizalmát is kiérdem-
lik. Az állam jelenleg 1,2 milli-
árd forintot fordít az országban 
dolgozó mintegy hatvanezer 
polgárőr munkájára, ami a leg-

olcsóbb megoldás �gyelembe 
véve az őrző-védő szervezetek 
nemrégiben megszavazott re-
zsiórabérét is, tette hozzá. Kuti 
István elmondta, a két szervezet 
között hatékony az együttmű-
ködés, rendszeresek a közös jár-
őrözések is. Nemrégiben a 6-os 
út mellett szolgáltak együtt, és a 
piacon is rendszeresen jelennek 
meg közösen. A Paksi Rendőr-
kapitányság a gépkocsizó jár-
őrszolgálat mellett egyébként is 
jelentős hangsúlyt fektet a gya-
logos járőrszolgálat ellátására: a 
lakótelepen és a diszkók környé-
kén az esti órákban nő meg az 
egyenruhások száma, a reggeli 
órákban pedig abban a forgalmi 
tumultusban vannak jelen, amíg 
az iskolák, óvodák környékén 
nagy a mozgás. Kuti István el-
mondta, reggelente csupán 10-
20 percig van forgalmi nyomás, 
de akkor jellemzően a Kölesdi és 
a Tolnai út környékén, az ESZI, 
a Vak Bottyán Gimnázium és a 
Hétszínvirág óvoda közelében 
kaotikusan közlekednek a gya-
logosok, rájuk kell fokozottab-
ban vigyázni. 
A polgárőrség mellett a roma 
önkormányzatokkal is megújí-
totta tíz éve élő együttműködé-
sét a Paksi Rendőrkapitányság, 
ami ezúttal tartalmi módosí-
tást is jelentett, mivel a roma 

önkormányzatok berkeiben a 
választások során személyi vál-
tozások történtek. Velük egye-
bek között a Csellengő �atalok 
programban dolgoznak együtt: 
az oktató-nevelő munkára, a 
baleset- és bűnmegelőzés terü-
letén fordítanak nagyobb �gyel-
met, mivel a fórumon igényként 
merült fel, hogy az iskolakerü-
lés visszaszorítására a kallódó 
�ataloknak az egyenruhások 
próbáljanak alternatívát mutat-
ni. A baleset- és bűnmegelőzé-
si előadók ellátogatnak a roma 
önkormányzatok által szerve-
zett programokra, és felvázol-
ják, milyen problémák és követ-
kezmények születhetnek abból 
felnőtt korban, ha valaki kerüli 
az iskolát. Kuti István elmond-
ta, ez a program már évek óta 
zajlik, ennek keretében például 
a Tanodába is ellátogattak már. 
Mint elmondta, a bűncselekmé-
nyek száma az illetékességi te-
rülethez tartozó 15 településen 
magasan alatta voltak a koráb-
bi években tapasztaltaknak. A 
roma sértettek a visszajelzések 
alapján elégedettek voltak a 
rendőrség munkájával. 
Hasonlóan elégedett az a helyi 
lakos is, akinek nemrégiben 
percek alatt meglett a táskája 
azután, hogy elemelték a Be-
zerédj iskola előtt leparkolt 

kocsijából. Gyakorlatilag re-
kordgyorsaságú elfogás történt, 
mivel pár perccel a rablás után 
már le is kapcsolták az elköve-
tőket a 6-os főúton. Ehhez egy 
kis szerencse is kellett, illetve 
az elkövetők botorsága, mivel a 
feltűnő autóval közlekedő uta-
zó bűnözők meglátva a főúton 
rutin közúti ellenőrzést tartó 
egyenruhásokat, kihajították az 
ablakon a pár perce zsákmá-
nyolt női táskát. Ezzel hívták 
fel magukra igazán a �gyelmet: 
a paksi rendőrök igazoltatták a 
járműben utazókat és megvizs-
gálták a személyes holmikkal 
és iratokkal teli női táska tar-
talmát, majd előállították a 38 
éves budapesti L. Istvánt és a 37 
éves fóti V. Lászlót. A rendőrsé-
gi közlemény szerint azzal egy 
időben intézkedtek a rendőrök, 
hogy a sértett feljelentést tett a 
kapitányságon. A kihallgatás 
során a gyanúsítottak a cselek-
mény elkövetését részben elis-
merték, szabadlábon védekez-
hetnek. A kapitányság arra kéri 
a lakosokat, semmit ne hagy-
janak szem előtt a kocsiban és 
mindig győződjenek meg arról, 
hogy bezárták-e a járművüket, 
mivel az utazó bűnözők szá-
mára gyors megközelíthetősége 
miatt Paks könnyű célpont. 

Matus Dóra

Együttműködnek a polgárőrökkel,
figyelmet fordítanak a bűnmegelőzésre

Versenyek 
az ESZI-ben

Fotók: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Jó napot, mi újság?

Lovászi Zoltánné

Fotó: Babai István/Paksi Hírnök

Első cikkét a gyerekek munkára 
neveléséről írta egy pályázatra, 
később diákokról írt az ESZI 
évkönyveibe, majd az Atomerő-
mű újságba. 2009 decemberétől 
vezeti az erőmű üzemi lapját 
Lovászi Zoltánné Anna. Néhány 
héten belül új korszak kezdődik 
az életében, nyugdíjba megy és 
teendőit tekintve is első helyre 
kerülnek azok, akik a szívében 
eddig is ott voltak: családtagjaira 
áldozza a legtöbb időt. Nyugodt 
szívvel, jó érzésekkel távozik, 
mert úgy gondolja, összeszokott, 
jól együttműködni tudó csapatot 
hagy maga után, ahol a felada-
tok, teendők is tisztázottak. 
Anna 1986 óta a paksi atomerő-
mű munkavállalója. Az ESZI-
ben kezdett, majd az ipari bizton-
sági főosztályon át vezetett útja 
a Tájékoztató- és Látogatóköz-
pontba. Szerette korábbi, titkár-
női munkáját is, hiszen lételeme 
az emberekkel való kapcsolattar-
tás, örömmel segített a munka-
társaknak. Ugyanakkor az írás 
is örömet jelentett számára, így 
igent mondott, amikor az akkori 

kommunikációs vezető, Mittler 
István felkérte, hogy vállalja a 
főszerkesztői munkát. – Nagyon 
vonzó volt és nagy kihívást jelen-
tett ez számomra. A feladatot is-
mertem, hiszen főszerkesztő-he-
lyettesként dolgoztam Beregnyei 
Miklós mellett – idézte fel. Köz-
ben felsőfokú végzettséget is sze-
rezett kommunikációs szakterü-
leten. A tanuláshoz ugyanazzal 
a maximalista megközelítéssel 
fogott hozzá, mint minden más-
hoz. Ebben a belső igény mellett 
az is motiválta, hogy gyermeke-
ivel egykorú diáktársakkal ült 
be az iskolapadba, s bizonyítani 
akarta, hogy megállja a helyét. A 
lapot ugyanezzel a lelkiismere-
tességgel, tudása legjavát adva ve-
zette és azzal a felelősségtudattal, 
hogy az ország egyetlen atomerő-
művének a kommunikációjában 
vállal szerepet. A kérdésre, hogy 
mire büszke abból az időszakból, 
amíg ő jegyezte a lapot, azon-
nal kész a válasszal: arra, hogy 
sikerült nagyon jó, megbízható 
hátteret, struktúrát kiépíteni. A 
lapot a Beregnyei Miklóstól örö-

költ biztos alapokon egyre szín-
vonalasabbá tenni, így most egy 
gazdag tartalommal megjelenő, 
az olvasók által kedvelt újságot 
adhat át az utódjának. – Nagy 
siker, hogy az olvasók aktívan 
közreműködnek a lap formá-
lásában. Rendszeresen kapunk 
visszajelzéseket, számos rovat 
olvasói javaslat alapján született – 
mondja. Az értékek közé sorolja 
azt, hogy nem főállású újságírók, 
hanem erőműves munkatársak 
készítik a lapot, szabadidejüket 
áldozva nagy lelkesedéssel, lo-
jalitással, a felelősséget átérezve. 
Éppen ezért szintén sikerként 
éli meg, hogy immár második 
alkalommal átadták az Atomtoll 
díjat a lap olvasóinak javaslata 
alapján. Örömmel emlékszik 
vissza a szakmai napra, amelyet a 
munkatársak ötlete alapján azért 
hívtak életre, hogy a tudásukat 
bővítsék, ezzel együtt a közösség-
tudat is erősödött a csapatban. 
Kétség sem férhet hozzá, hogy 
akárcsak kollégái, úgy Anna is 
szívvel-lélekkel az Atomerőmű 
újságnak élt. Hogy most mégis 

búcsút mond neki, annak prózai 
oka van, most nyílik lehetősége 
arra, hogy nyugdíjba menjen. 
– Nagyon szerencsés vagyok, a 
remek munkám mellett szerető 
családom van, akik megérdem-
lik, hogy több időt fordítsak rájuk 
– fogalmaz. Mint mondja, tény-
leg szerencsés, hiszen, amit fon-
tosnak tartott, arról eddig sem 
kellett lemondania, de mindig az 
idő rabja volt. Ez döntésével, amit 
a család kitörő örömmel foga-
dott, megváltozik. Több ideje jut 
majd Pécs-Hirden élő édesany-
jára, a néhány éve már szintén 
nyugdíjas férjére és a gyerekekre. 
– Nagyon büszke vagyok a csa-
ládomra. Endre és Péter �aimra, 
Éva és Judit menyeimre, gyönyö-
rűséges unokáimra. Megérdem-
lik, hogy többet foglalkozzam ve-
lük, hogy a kedvükben járjak, és 
segítsem őket, ahogy tudom. Az 
egyensúlyt megtalálva, kedvem 
szerint szeretném élni nyugdíjas 
életemet. Elégedett vagyok az 
életemmel, boldog a családom-
mal – összegezte.                                     

Vida T.
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Alapszakasz-győztes az ASE

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Befejeződött a 2014/2015-ös NB 
I-es fér� kosárlabda-bajnokság 
alapszakasza, az Atomerőmű SE 
húsz győzelemmel és négy vere-
séggel a táblázat első helyét sze-
rezte meg. A csapat magyar kon-
tingense nem változott, Dzunics 
vezetőedző szinte ugyanazzal a 
kerettel vágott neki az új idény-
nek, amellyel az előzőt abba-
hagyta. A légiós helyekre több 
próbajáték után végül Dugat és 
Roberson lett a befutó, Jarrod 
Jones időközben magyar állam-
polgárságot szerzett. 
Az első meccseken még akado-
zott a gépezet, Pécsett egy ponttal 
sikerült nyerni, míg a második 
fordulóban egy már megnyert 
meccset vesztett el hazai pályán 
hosszabbításban a Sopron ellen 
a piros-kék csapat. Valószínű, 
hogy a hazai �askó kicsit felrázta 
a társaságot, mert ezután a baj-
nokságban hat győztes meccs 
következett egymás után. Ide-
genben 17 ponttal verték a Ka-
posvárt, 21-gyel a MAFC-ot és 
13-mal a Szombathelyt, míg ha-
zai pályán könnyedén fektették 
két vállra a Jászberényt, a Nyír-

egyházát és kiütötték a Szegedet.                                                                   
November elején az Euro-
Challenge-sorozat is elkezdő-
dött, már két fronton is helyt 
kellett állni. Törökországban 
sima vereséget szenvedtek a 
Trabzonsportól, de az erővi-
szonyok ismeretében ez várha-
tó volt, viszont hazai pályán a 
Güssing elleni tízpontos vereség 
meglepetést okozott. Gyógyír-
ként jött a kolozsvári kirándu-
lás, hajtós meccsen, nagyon jó 
negyedik negyedet produkálva 
sikerült nyerni idegenben.
November végén ért vé-
get a bajnoki győzelmi szé-
ria, egy újabb hosszabbításos 
mérkőzésen két ponttal kap-
tak ki Kecskeméten Jonesék.                                                                                                   
December 2-án komoly sorozat 
vette kezdetét, 18 nap alatt három 
EuroChallenge és három bajnoki 
mérkőzés várt Tóth Ádámékra. 
Közel állt a bravúrhoz a paksi tár-
saság a Trabzonspor elleni vissza-
vágón, végig szoros mérkőzésen, 
az utolsó negyedben tudott csak 
az ASE fölé kerekedni a török 
társaság. Nem sikerült visszavág-
ni a sógoroknak Güssingben, az 

ausztriai mérkőzésen kilenc pont-
tal kapott ki az Atomerőmű csa-
pata, és az utolsó, Kolozsvár elleni 
EC-meccsen sem termett babér 
a piros-kékeknek, hazai pályán 
szenvedtek 13 pontos vereséget.
A bajnokságban már jobban 
muzsikált a csapat, a Gesztenyés 
úton az Albát hat, a Körmendet 
kilenc ponttal győzték le, míg 
Zalaegerszegen 101-53-ra lépte 
le az ASE a szebb napokat látott 
ZTE-t.
A kéthetes karácsonyi szünetben 
elköszönt a klub Robersontól, a 
helyére Wise érkezett Nyíregy-
házáról, és szerződtették az izra-
eli Maccabi Raanana együttesé-
től a 3-4-es posztra Ryan Evanst. 
Jót tett a csapatnak a vérfrissí-
tés, az új évet nyolc győzelem-
ből álló sorozattal kezdték a 
Dzunics-tanítványok. Kapitulált 
a Gesztenyés úti csarnokban 
a Pécs, a Kaposvár, a MAFC, a 
Falco és a Kecskemét. Sopron-
ban visszavágtak az őszi paksi 
vereségért, gólzáporos meccsen 
nyertek a Tisza partján a Szeged 
ellen, és hozták a kötelező győ-
zelmet Nyíregyházán. 

Székesfehérváron az idény har-
madik hosszabbításos meccsén 
sem sikerült nyerni Evanséknak, 
a ráadásban öt triplát szórtak a 
házigazdák, ilyen extra dobótel-
jesítményre nem volt ellenszere 
a paksi csapatnak. 
A Magyar Kupa-döntő után 
Jászberényben lépett pályára az 
ASE, és a szezonban harmatos 
teljesítményt nyújtó, végül az 
alapszakaszt a 10. helyen záró 
JKSE-től meglepetésre 90-86-ra 
vereséget szenvedtek. Az utolsó 
hazai meccsen gyenge teljesít-
ményt nyújtott az Atomerőmű, 
az első félidőben megszerzett 
tetemes előnynek köszönhetően 
sikerült végül 65-61-re legyőz-
ni az alapszakasz utolsó helyén 
végző Zalakerámia ZTE KK-t. 
Ezzel a sikerrel már megvolt az 
alapszakasz első helye, az utolsó 
fordulóban Körmenden a hazai 
csapat számára volt létfontos-
ságú a győzelem. Nem vette fél-
vállról az összecsapást az ASE, és 
hajtós kemény mérkőzésen 88-
81-re nyert az EGIS Körmend 
ellen.

Kovács József

A vendégek teljes kerettel, az 
ASE a sérült Jones, Tóth és Wise 
nélkül vágott neki a középsza-
kasz első mérkőzésének a Sopron 
ellen.
Az első negyedben hullámzó volt 
a játék, hol az ASE, hol a Sör-
dögök vezettek. A palánk alatt 
igazi paksi center hiányában 
Eilingsfeld vívott kemény csatát. 
Fej fej mellett haladtak a csapa-
tok, a vége előtt nem sokkal Dé-
nes egy triplával egyenlített, de az 
utolsó pontokat Baki jegyezte.
A második felvonás elején állva 
hagyta az Atomerőmű a Sop-
ront, Kovács Ákos büntetői után 
29-22-re lépett el a hazai csapat. 
Visszajött azonban a meccsbe a 

vendég, Braniszlav Dzunics időt 
kért 30-28-as állásnál. Átvette a 
vezetést és elhúzott a Sördögök, 
de a negyed végén Eilingsfeld 
zsákolt, így látótávolságon belül 
maradt az ASE. Eilingsfeld kotor-
ta be a gyűrűbe Dugat vasról le-
csorgó labdáját, majd Körtélyesi 
dobta be az ASE első tripláját – 
ami a csapata 10. kísérlete volt –, 
visszavették a vezetést a hazaiak. 
Egyre forróbb lett a hangulat, sok 
véleményes ítélet és kevés pont 
született, Evans büntetőjével egy-
pontos hazai előnnyel zárult a 
harmadik felvonás.
Szabó egykezes zsákolásával in-
dult a negyedik negyed, Borisov 
2+1-gyel egyenlített. Dugatot 

döngölték bele a padlóba, csak 
egyik büntetőjét értékesítette, míg 
a másik oldalon Tóth G. mind-
kettőt. 57-64-re ellépett a Sopron, 
de Körtélyesi zsákolásával és Du-
gat 2+1-ével 64-66-ra visszaka-
paszkodott a hazai csapat, viszont 
az egyenlítésre nem maradt idő. 
Atomerőmű SE–Soproni Sördö-
gök: 64-68.                                 (joko)

A rossz dobószázalék döntött
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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

Fotók: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Nem sikerült megújítania a 
szerződéseket a paksi labdarú-
gócsapatot működtető Paksi FC 
K�.-nek, így elveszítette névadó 
szponzorát az OTP Bank Ligá-
ban szereplő zöld-fehér klub. A 
Fehérvári úti gárda elnevezése 
tehát MVM-Paksból újra a régi, 
jól megszokott Paksi FC lett a 
cégcsoport kivonulása után. A 
klubnál nyílt lapokkal játszanak, 
a szertárostól a játékosokon át a 
szakvezetőkig mindenki tudja, 
nem épp a legkönnyebb napjait 

éli a gárda. A pályán azonban 
ez észrevehetetlen, sőt, kettőzött 
erővel küzdenek a futballisták, 
elég a legutóbbi Újpest elleni ide-
genbeli diadalra gondolni.
– Az elmúlt kilenc évért min-
denképpen hálásak vagyunk, 
de mára teljesen új helyzet állt 
elő. Nyárig megoldott a gazda-
sági hátterünk. A télen a Fiola 
Attiláért és Kovács Gáborért 
kapott, a televíziós közvetítési 
jogdíjakból befolyó és a társa-
sági adóból származó összegből 
gazdálkodunk – mondta el Ha-
raszti Zsolt. Az ügyvezető abban 
bízik, hogy az előttük álló hó-
napokban olyan döntés születik 
a magyar labdarúgásban, ami 
megkönnyítheti a csapat éle-
tét. Nem titok, a Szerencsejáték 
Zrt. szerepvállalásáról van szó, 
amely kormányzati döntés után 
a Magyar Labdarúgó Szövetsé-
gen keresztül támogatná a pro� 

klubokat. Amíg aláírt szerző-
dés nincs, addig természetesen 
mindez bizonytalan, tette hozzá 
Haraszti. Új támogatók bevoná-
sára nyitott a PFC, de a mai gaz-
dasági helyzetben nagyon nehéz 
szponzort találni. Haraszti Zsolt 
így fogalmaz: – A magyar foci-
ban irányított támogatás van, 
ezzel mindenki tisztában van. 
Célunk a klub életben tartása.
 A vezető maximálisan elégedett 
az együttes teljesítményével, a 
Paksi FC a lényegesen jobb kon-
díciókkal rendelkező csapatok 
mögött (és a még több pénzből 
gazdálkodó együttesek előtt) az 
ötödik helyen található húsz já-
téknap után. A Paks 34 ponttal 
rendelkezik, így gyakorlatilag 
meghosszabbította élvonalbeli 
tagságát. Haraszti a bajnokság 
előtt is az első hatba várta a tár-
saságot, a célok a gyepen tehát 
változatlanok.            Faller Gábor

Három csapat részvételével 
rendezték az ötödik korcsopor-
tos �ú kosárlabda diákolimpia 
megyei döntőjét az Energetikai 
Szakközépiskola sportcsarno-
kában. A házigazda intézmény 
mellett a Paksi Vak Bottyán 
Gimnázium és a Dombóvári 
Illyés Gyula Gimnázium kör-
mérkőzéses rendszerben mér-
kőzött egymással az első helyért. 
A nyitó összecsapást a két hazai 
együttes, az ESZI és a VBG vívta. 
A presztízsmeccs szünetében a 
gimnazisták 13 ponttal tartot-
tak előrébb, végül nagy arányú 
gimnazista siker született. A má-
sodik találkozón, az ESZI–Illyés 
Gyula összecsapáson a dombó-
váriak diadalmaskodtak, a dön-
tőnek is beillő VBG–Illyés Gyula 
mérkőzés pedig paksi győzelem-
mel zárult. A megyei döntőből 
az országos elődöntőbe a Vak 
Bottyán Gimnázium csapata ke-
rült.
A Magyar Golyósport Szövetség 
a Paksi Deák Ferenc Általános 
Iskola tornatermében rendezte 
a bocsa diákolimpia küzdelmeit. 
A paksi intézményben három 
pályán, három korcsoportban, 
egyéniben és csapatban mér-
kőztek az indulók. Paks a golyó-
sportok egyik fellegvára, nyáron 
az ürgemezei strandon kialakí-
tott pályákon zajlanak a verse-
nyek. A téli időszakban a Deák 
iskolában Poór József testnevelő 
tanárral az élen hódít a sportág. 
Szrapkó István, a Magyar Go-
lyósportok Szövetsége társel-
nöke elmondta, minden évben 
újabb helyszínekkel színesedik a 
rendezvénynaptár. A paksi torna 
győztesei a májusi budapesti or-
szágos döntőbe kerültek.

-efgé-

Paksi FC: nyárig megoldott 
a gazdasági háttér

Diákolimpiai
hírek
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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

Tekés sikerek Az Eb-re készül

A női tekézők között Berkes Zsu-
zsanna, az Atomerőmű Sport-
egyesület versenyzője kapta a 
Tolna megye legjobb sportolója 
kitüntető címet a közelmúltban. 
Az ózdi születésű Zsuzsanna 
hatodikos volt, amikor Paksra 
költöztek, mert szülei az atom-
erőműben helyezkedtek el. A 
II. Rákóczi Ferenc, majd a Vak 
Bottyán Gimnázium után a ru-
haiparban helyezkedett el, jelen-
leg az Elektro-Metallnál dolgo-
zik. Két gyermek édesanyja.
– Mikor kezdett tekézni?
– Nagyjából 14 évvel ezelőtt. 
Édesanyám a városi bajnokság-
ban tekézett, szükségük volt egy 
új csapattagra, ekkor hívott el en-
gem. Gyerekkorom óta szeretek 
sportolni, régebben atletizáltam 
a PSE-ben, majd dzsúdóztam és 
kajakoztam, szóval a teke előtt 
több sportágat is kipróbáltam.
– Mennyit edzenek a tekézők?
– Sajnos, nekünk csak heti egy-
szer jut idő az edzésre. Heti két-
szer kapjuk meg a tekézőt, hétfőn 
és kedden, de akkor többnyire 
versenyzünk is. Így edzésre sok 
lehetőségünk nincsen, csak nyá-
ron. Szó volt arról, hogy megcsi-
nálják a paksi tekepályát is négy-
pályásra. Igény lenne rá, állítólag 
több csapat is részt venne a városi 
bajnokságban. Időnként eljárok 

futni, de erősítést komolyabb 
szinten nem igényel a tekézés. 
Azért kell az állóképesség, elsőre 
komoly izomlázat tud okozni. 
– Hogy képzeljük el a városi baj-
nokságot?
– Vannak tavaszi és őszi for-
dulók, tizenkét csapat van az 
első osztályban, ugyanennyi a 
másodosztályban. Vegyes csa-
patban vagyunk, édesanyám és 
a volt férjem van benne, Teker-
gő néven indulunk. A mezőny 
elég erősnek mondható, egy-egy 
verseny négy órán keresztül is 
eltart. Ilyenkor hat csapat mér-
kőzik meg egymással az első 
osztályban. A másodosztályban 
több csapat versenyez ugyaneny-
nyi idő alatt, mert ott kevesebbet 
gurítanak. Ők negyvenet, míg az 
első osztály hatvanat. Ez három-
fős csapatok esetében 120, illetve 
180 gurítást jelent. Nemsokára 
lesz az Atom-kupa, ami idén az 
eddigiektől eltérően egyéni lesz. 
Egy másik újítás volt az újévi pá-
ros verseny, ahol egy fér� és egy 
nő versenyzett. Azt sikerült meg-
nyernünk.
– 2014-ben Tolna megye legjobb 
női tekézője lett.
– A villamosenergia-iparági 
teketalálkozón, a tatai olimpiai 
edzőtáborban sikerült jól sze-
repelnem. Egyéniben a tarolást 
nyertem meg, és csapatban is 
nyertünk. Az nagyon szép ered-
mény volt! Az iparágin már 
nincsenek vegyes csapatok, ott 
lánycsapatban voltam édes-
anyámmal, Tamás Erzsébettel és 
Bérczes Zsuzsannával.
– Akinek felkeltette az érdeklődé-
sét, hol tudhat meg többet a teké-
ről?
– Az ASE szabadidő szakosztály 
honlapján megtalálhatóak a te-
kecsapatok, sőt facebook-oldal is 
van.                                          (joko)

2014-es teljesítménye alapján a 
paksi Jobbágy Nikolett vehette 
át a Tolna megye legjobbja cí-
met twirling sportágban. Az 
ESZI DSE 18 éves versenyzője 
óvodáskora óta sportol, a ta-
valyi Európa Kupán Németor-
szágban az 54 induló közül 34. 
helyen végzett senior freestyle 
kategóriában. Az edzőterembe 
barátnőivel indult, kitartására 
jellemző, hogy mára egyedül 
twirlingezik a társaságból. A 
mozgás szépsége mellett a ki-
hívás miatt maradt, mert ahogy 
mondja, az egyre összetettebb 
elemeket egyre nehezebb volt 
kigyakorolni. A családban 
senki sem volt korábban, aki 

magasabb szinten sportolt vol-
na, de a szülők maximálisan 
támogatják, sőt húga, Noémi 
is tehetséges twirlinges. A Pak-
si Vak Bottyán Gimnázium 
végzős diákja a tervek szerint 
Veszprémben turizmus-ven-
déglátás szakirányon folytatja 
felsőfokú tanulmányait, de a 
sportágtól nem szeretne elsza-
kadni. Készül a nyári szlovéniai 
Európa-bajnokságra, a cél a ta-
valyi eredménynél jobb pozíció 
megszerzése.
Nikolett edzője, Meczker Betti-
na szerint is nagyon lelkes tanít-
vány, minden új feladatra vevő, 
szereti a kihívásokat. Az edzé-
seken is nagyon jól teljesít, a 
feladatok mindegyikét maximá-
lisan végrehajtja, sokszor még 
többet is, mint a meghatározott 
penzum. – Ehhez a sportághoz 
elengedhetetlen az előadásmód, 
Niki ebben rendkívül erős, ezért 
a nemzetközi mezőnyben is 
megállja a helyét. Ritka az ilyen 
magas szintű versenyző, aki a 
gimnasztika, a bot- és testtech-
nika mellett az előadás minősé-
gére is ennyire tud koncentrálni 
– mondta el Meczker Bettina.

Faller Gábor

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Az emberek odaadására építenek

Elhunyt 
Bencze Barnabás

Kiépítik a 
közvilágítást 
a képtár felé

Eredményt 
hirdettek a
rajzpályázaton

Elsősorban az emberek oda-
adására épít az újjáalakult 
Veled is törődünk Egyesület 
Paks. A szervezetet 2007-ben 
dr. Gungl Brigitta hozta létre, 
akitől Kávási Brigitta vette át a 
stafétát. Az új elnök alapellátá-
si intézményvezető-helyettes, a 
házi gondozás és jelzőrendsze-
res házi segítségnyújtás szak-
mai vezetőjeként és intézményi 
jogvédelmi megbízottként dol-
gozik a Paks Kistérségi Szoci-
ális Központban. Ez azért nem 
elhanyagolható tényező, mert 
az egyesület gyerekek, idősek, 
szenvedélybetegek, fogyatékos 
és rákos betegek körülményein 
szeretne javítani, az ő életüket 
szeretné szebbé, könnyebbé 
tenni. A tizenöt tag többsége 
hasonló területen aktívan, lel-
kesen dolgozó szakember, van 
háziorvos, házi ápoló, fejlesztő 
pedagógus, fogyatékosokkal, 
szenvedélybetegekkel foglal-
kozó is közöttük, de vannak 

oktatásban, kulturális területen 
tevékenykedők. Utóbbiak csak 
látszólag lógnak ki a sorból, 
hiszen éppen az a cél, hogy a 
segíteni tudókat és segítség-
re szorulókat összehozzák. Az 
emberek odaadására, önkén-
tességére, érzékenységére akar-
nak építeni.
– Ma már nem működnek a 
többgenerációs családok, ezért 
fontos, hogy mindenki �gyel-
jen a környezetében élőkre. 
Szeretnénk elérni, hogy min-
denki tisztában legyen azzal, 
hogy ez nem karitatív tevékeny-
ség, hanem az élet természetes 
velejárója – fogalmaz Kávási 
Brigitta. Persze a szemléletfor-
málás hosszú távú cél, csakúgy, 
mint egy hospice-ház létreho-
zása, működtetése. Ez Brigitta 
nagy álma, bár tudja, most le-
hetetlennek tűnik, mégis bízik 
benne. A többiek is hasonlóan 
optimisták, rengeteg az ötlet, 
de a megvalósításhoz a lelkese-

désen túl másra is szükség lesz, 
például pályázatokra, mert az 
egyesület tervei megvalósításá-
ba jelenleg üres kasszával vág. 
Éppen ezért nagyon számíta-
nak az adók 1 százalékára, és 
nem korábbra, mint októberre, 
az idősek hónapjára időzítik az 
első programsorozatukat. Mint 
az elnök mondta, tudják, hogy 
vannak hasonló rendezvények, 
de ők abban bíznak, hogy a 
tagság által felhalmozott ta-
pasztalatok és kapcsolati tőke 
segítségével másokat is meg 
tudnak majd szólítani, nem-
csak az egyébként is közösség-
be, klubokba járó időseket. A 
lényeg, mint hangsúlyozta, az 
odafordulás, az egymásra �gye-
lés és ebben másokra is számí-
tanak tudván, hogy nagyon sok 
a jó szándékú ember. Kávási 
Brigitta úgy véli, hogy a hos-
pice területén a legnagyobb az 
űr, hiszen ott nagyon magukra 
vannak hagyva a betegek és a 

hozzátartozók, itt tudnának és 
szeretnének legtöbbet tenni. 
Mindezen túl céljuk, hogy el- 
és bejussanak azokhoz az idős 
vagy beteg személyekhez, akik 
mozgásukban korlátozottak, la-
kásukat gyakorlatilag nem tud-
ják elhagyni, ily módon a város 
és a szervezetek programjaiból 
nem részesülnek. – Őket fel-
nőtt önkénteseink látogatnák, 
akik mellé a gyerekeket is be-
szerveznénk közösségi munka 
keretében, amihez az iskolák 
részéről megvan a szándéknyi-
latkozat – vázolta Kávási Bri-
gitta, aki máris rábukkant egy 
kedvezőnek tűnő pályázatra. 
Ennek alapeleme az elsősorban 
gesztusokra, oda�gyelésre épü-
lő kapcsolatteremtés idősek és 
�atalok között.
A Veled is törődünk Egyesület 
Paks elnökhelyettesévé Jantyik 
Margitot, titkárává Feil Ferenc-
nét választották.                          

-vt-

Elhunyt Bencze Barnabás nyu-
galmazott tanár, képzőművész, 
helytörténész, akit Paks városa 
2004-ben Gyermekeinkért Díj-
jal ismert el. Bencze Barnabás 
1941-ben született Kunszent-
miklóson. Az általános iskolát és 
a gimnáziumot Pakson végezte, a 
képzőművészettel ebben az idő-

ben kezdett foglalkozni Kasselik 
László szakkörében. Előbb Cse-
resz nyéspusztán dolgozott tanító-
ként, majd a Paksi Bezerédj Álta-
lános Iskolában tanított rajzot és 
vezetett rajzszakkört. Első egyéni 
kiállítását 1975-ben Pakson ren-
dezték. Alapító tagja volt a Paksi 
Alkotók Egyesületének és a Jám-
bor Pál Társaságnak. 
Bencze Barnabás számos hely-
történeti kiadvány szerzője, társ-
szerzője, lektora. Legutóbb a 
Képeskönyv – A régi Paks című 
kötetet jegyezte társszerzőként és 
a Paks útikönyvet lektorálta. Ajta-
ja nyitva állt minden helytörténet 
iránt érdeklődő előtt. Amit a tanár 
úr nem tud Paksról, az nem is lé-
nyeges – vallották róla kollégái. 
Bencze Barnabás temetése márci-
us 27-én 15 órakor lesz a Kálvária 
temetőben, közölte a család.

Közvilágítási lámpatesteket 
telepítenek a Paksi Képtárhoz 
vezető út mellé. A 7,8 millió 
forintos önkormányzati beru-
házás április elejére fejeződik 
be. A szakasz forgalmas, a kép-
tár rendezvényeire sok gyer-
mek és felnőtt érkezik. Azért, 
hogy biztonságossá váljon a 
közlekedés, kilenc lámpatestet 
helyeznek el az út mellett. A 
nyomvonal kiépítése már el-
kezdődött, a földmunkák és az 
oszlopok telepítése során nem 
kell forgalomkorlátozásra vagy 
áramszünetre számítani. A 
kandeláberekre korszerű, ener-
giatakarékos, éjszaka csökken-
tett teljesítménnyel működő 
lámpatestek kerülnek, tájékoz-
tatott a kivitelezéssel megbízott 
Pavill K�. ügyvezetője, Schrei-
ner János.

Négy kategóriában 33 alkotást 
díjazott a zsűri abból a 213-ból, 
amelyeket gyerekek küldtek 
be a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom Paksi Szervezeté-
nek 1848-as rajzpályázatára. Az 
óvodások közül Grunda Kata, 
az alsós általános iskolásoknál 
Gál Tamás Bence, a felső tago-
zatosok közül Debreceni Virág, 
a középiskolások kategóriájá-
ban pedig Sárosi Sára alkotása 
lett a legjobb. 
A kiállításmegnyitóval egy-
bekötött eredményhirdetést 
a Csengey Dénes Kulturális 
Központban tartották. A ren-
dezvényen Hegedűs Lorántné, 
a Jobbik országgyűlési képvi-
selője beszélt az ilyen jellegű 
megmozdulások fontosságáról. 
A rajzpályázat résztvevői ellá-
togathatnak a Parlamentbe.

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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AGYKONTROLL TANFOLYAM 
INDUL PAKSON

Vegye kezébe sorsát, gyógyítsa önmagát,  valósítsa meg álmait 
és tanulja meg levezetni a mindennapok feszültségét!

Jöjjön el négynapos képzésünkre március 21-22-én, 28-29-én 
a Csengey Dénes Kulturális Központba!

Oktató: Baglyas György
Jegyárusítás: Dózsa György út 98. 

Telefon: 20/264-2608
Pedagógusoknak és egészségügyi szakdolgozóknak akkreditált!

www.agykontroll.hu

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Szent István király út 35.)
nyitva tartása:

H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

A Paksi Pákolitz István Vá-
rosi Könyvtár határozott 
időre könyvtáros munka-
társat keres. Jelentkezni 
szakmai önéletrajz be-
nyújtásával a könyvtárban 
(Paks, Villany u. 1.), vagy a 
bodor.eva@paks.hu e-mail 
címen lehet.

 Parkettafelújítás  
PORMENTESEN!

– parkettázás
– szőnyegezés

– PVC-  és linóleumburkolat
– gumipadló ragasztása

– laminált padló készítése

MINŐSÍTETT   
SZAKKIVITELEZŐ!

 
Tel:  06 20/9427-418 

06 20/3556-550

Adminisztrátort keresünk, 
heti két-három napos, 

egyszerűsített 
foglalkoztatásra.

Feltételek:
– Paks vagy Paks környéki lakhely,
– Érettségi bizonyítvány,
– Ügyviteli tapasztalat,
– Számítógép jó ismerete,
– Szorgalom, megbízhatóság, 
– kiszámíthatóság.
– Takarítási feladatok vállalása is.

Jelentkezni lehet: 
allas@robolution.eu

Emberi Erőforrások Minisztere pályázatot hirdet a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola
Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. 08. 01-2020. 08.15-ig szól.
Pályázati feltételek:
• Főiskola/egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő 
• szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő 
művész szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésben meghatáro-
zott végzettség, szakképzettség,
• cselekvőképesség
• büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt
• pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
• megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közal-
kalmazotti munkakörbe kinevezhető

A beosztás legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhető a Paksi Tankerületben a 0675/795-205-ös telefonszámon.
A pályázat elbírálásáról 2015. június 19-ig a miniszter dönt.

A teljes pályázati kiírás letölthető a https://kozigallas.gov.hu weblapról.

Németkér központjában 1546 
m2-es területen 125 m2-es 2 és 
félszobás, összkomfortos, gázfű-
téses, családi ház, melléképület-
tel, garázzsal, szuterénnal eladó. 
Irányár: 10,5 M Ft 

Pakson, a városközpontban, a 
Rákóczi utcában 4 szoba össz-
komfortos, gáz- és villanyfűtéses 
családi ház garázzsal, szőlővel, 
pincével eladó, 2 szobás, gará-
zsos lakást I. emeletig beszámí-
tunk. Irányár: 19,3 M Ft.

Pakson, az Öreghegy utcában te-
tőtér-beépítéses, felújított 86 m2-
es, 3 szoba, nappali, konyhás, 45 
m2-es melléképület 1000 m2-es 
telken eladó. Irányár: 20,5 M Ft.

Pakson, a Kossuth Lajos utcában 
3 lakásos társasházban 58 m2-es 
összkomfortos udvartéri lakás 
765 m2-es kerttel eladó. Irányár: 
lakás 15,8 M Ft.

Pakson, a Jámbor Pál utcában 130 
m2-es, összkomfortos családi ház, 
kis udvarral, tárolóhelyiséggel el-
adó. Irányár: 14,5 M Ft

Pakson, a József Attila utcában 
4 szoba összkomfortos, családi 

ház, 544 m2 telekterületen, 122 
m2 hasznos alapterülettel, nagy 
terasszal, 60 m2-es melléképü-
lettel, garázzsal, pincével, gázfű-
téses megoldással eladó. Irány-
ár: 28,5 M Ft.

Pakson, a városközponthoz kö-
zel, a Temető utcában igénye-
sen felújított 110 m2 alapterületű 
összkomfortos, 3 szobás családi 
ház garázzsal, melléképülettel 
400 m2–es területen eladó. Irány-
ár: 19,5 M Ft

Pakson a Dorogi u. és a 6-os 
főút közötti részen 2754 m2-es 
zártkert szőlővel, gyümölcsössel, 
lakókocsival, víz-villany ellátással 
eladó. Ár: 3,5 M Ft.

Pakson a Nagydorogi út mellett,  
a buszmegállónál 1897 m2 te-
rületen 30 m2-es lakható kis ház 
melléképülettel eladó. Ár:3,5 M Ft.

Érdeklődni lehet:

Fonyó Lajos 
ingatlan-, vagyonértékelő 

és közvetítő
Tel: 06-70/310-8374

E-mail: fonyolajos@freemail.hu 

Ingatlan-, vagyonértékelés, 
ingatlanközvetítésHirdessen 

a város lapjában!
Hirdetési tarifák a nyomtatott Paksi Hírnökben

1/1 extra oldal (205×282 mm) – 99.000 Ft + áfa (125.730 Ft)
1/1 oldal (188×260 mm) – 88.000 Ft + áfa (111.760 Ft)

1/2 extra oldal (205×141 mm) – 55.000 Ft + áfa (69.850 Ft)
1/2 oldal (188×128 mm) – 42.000 Ft + áfa (53.340 Ft)
1/4 oldal (92×128 mm) – 20.000 Ft + áfa (25.400 Ft)
1/8 oldal (92×62 mm) – 11.000 Ft + áfa (13.970 Ft)
1/16 oldal (44×62 mm) – 5.500 Ft + áfa (6.985 Ft)
1/32 oldal (44×29 mm) – 2.500 Ft + áfa (3.175 Ft)

A hátsó borító felára 20%. Színes felár: nincs.

Megjelenés a Paksi Hírnök online hírblogon
Címlap fejléc – (728x90 px méret, a címlapon legfelül, a logó mellett) 

– 2000 Ft/nap + áfa
Címlap belső (728x90 px méret, a címlapon két rovat között) 

– 1000 Ft/nap + áfa
Címlap belső extra (728x180, a címlapon két rovat között)  

– 1500 Ft/nap + áfa
Cikk fejléc (728x90 méret, minden cikk fölött)  – 1000 Ft/nap + áfa

Gyártás: a komplexitástól függően 2000–20.000 Ft  + áfa
Kedvezmények: 30 naptól: 20%, 60 naptól: 30%, éves: 50%


