
Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

XX. ÉVF. 11. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2011. JÚNIUS 3.

„Kell szigorúnak és következetesnek lennem, mert nem jutunk előrébb, ha nem tartom magam bizo-
nyos elvekhez. Ugyanakkor, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem, mondta Szent Pál. A
kettő között kell megtalálni az egyensúlyt. Ha mindezt jól sikerül alkalmazni, azt nem magamnak kö-
szönhetem, mert eszköz vagyok a Jóisten kezében, és ha jól dolgozom, jó eszköz vagyok.”

Portré Nyisztor Ákosról a 15. oldalon

NYUGDÍJASHITEL
Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni 

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

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

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

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

A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

50 éve Ügyfeleink szolgálatában!
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SZÍNES PROGRAMKAVALKÁDDAL
VÁRTÁK A GYEREKEKET

A hűvös, csapadékos időjárás miatt nem a
strandon, hanem a művelődési központ-
ban és környékén rendezte az önkormány-
zat és a ház az idei városi gyermeknapot.
A kínálatot úgy állították össze, hogy az
egészen kicsi gyermekektől a tizenévese-
kig mindenki találjon kedvére valót. 

Másnap sem maradtak program nélkül az
ünnepeltek, ugyanis az Erzsébet Nagy
Szálloda rendezett gyermeknapot kézmű-
ves foglalkozásokkal és vetélkedővel.
Veiland László, a szálloda igazgatója el-
mondta, azon túl, hogy örömöt akartak
szerezni a gyerekeknek, a rendezvény jó
alkalom volt arra, hogy a lakosság megis-
merje a szállodát. 

Dunakömlődön sem feledkeztek meg a
gyerekekről, a falunapon színes progra-
mok várták a legifjabbakat.
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Elbírálta a pályázatára beér-
kezett anyagokat a képvise-
lő-testület közbiztonsági, if-
júsági, sport-, és esélyegyen-
lőségi bizottsága. A lehető-
ség a városban működő be-
jegyzett alapítványoknak,
közalapítványoknak, egyesü-
leteknek és társadalmi szer-
vezeteknek szólt; a célok kö-
zött diák- és szabadidősport-
programok, hátrányos hely-
zetűek, illetve fogyatékkal
élők aktív részvételével zajló
közösségi és szabadidős
programok, gyermekek és fi-
atalok aktív részvételével
zajló rendezvények, a bizton-
ságos szórakozást elősegítő
programok szervezésének tá-
mogatása, valamint azon
amatőr kategóriájú sportolók
segítése szerepelt, akik 2008.
január 1-je után Eb-n, vb-n
vagy olimpián pontszerző
helyen végeztek. 

A bizottság felhívására ötvenöt
pályázat érkezett, amelyeknek a
fele nyert el valamilyen összegű
támogatást. A bizottság összeve-
tette a hozzájuk beérkezett igé-
nyeket a humánpolitikai bizott-
ság pályázataival, és arra töre-
kedtek a döntésnél, hogy egy pá-
lyázó csak az egyik bizottságnál
kapjon támogatást, így szélesebb
volt azok köre, akik forráshoz
juthattak. Szempont volt a bírá-
latnál, hogy önkormányzati in-
tézmények pályázatait nem tá-
mogatták. Ha ez jó iránynak bi-
zonyul, akkor ennek megfelelő-
en dolgoznak a további pályáza-
toknál, ha nem, akkor a jövőben
módosítják, mondta el Bordács
József. A bizottság elnöke hoz-
zátette, hogy nem osztották fel a
rendelkezésükre álló hárommil-
lió forintos keretet, mintegy hat-
százezer forintot visszatartottak.
Erre várhatóan szeptemberben
újabb pályázatot írnak ki.   -kgy-

Elbírálták 
a pályázatokat

Másfél ezer lámpatestet cserélnek ki Pakson és
a külső településrészeken egy sikeres pályázat
eredményeképpen. Az önkormányzat tavaly
nyújtotta be pályázatát az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv Környezet és Energia Operatív
Programjában, amelyen több mint 96 millió fo-
rint támogatást nyert a város. Ez az összeg a
lámpatestek cseréjéhez szükséges forrás felét
fedezi, a másik felét a költségvetésből biztosít-
ják. Ilyen átfogó korszerűsítésre még nem volt
példa, hiszen összességében a város közigazga-
tási területén jelenleg működő 3016 lámpatest
nagyjából fele megújul. Azokat cserélik le,
amelyek elavultak és karbantartásuk is költsé-
ges. Hum Ferenc, a polgármesteri hivatal mű-
szaki osztályának vezetője kiemelte, hogy a
korszerűsítés fontos hozadéka az energiamegta-
karítás, amelynek mértéke elérheti a negyvenöt
százalékot, így jelentősen csökkenti a közvilágí-
táshoz szükséges áram költségét. Jelenleg a
munkálatok előkészítésének részeként a tervek
véglegesítése van folyamatban. A lámpatestek

cseréjéhez várhatóan jövő tavasszal láthatnak
hozzá, a munkálatok néhány hónapot vesznek
majd igénybe.                             Kohl Gyöngyi

Pályázati pénzből újul meg 
a közvilágítás

Emléktáblát állítottak elhunyt
bajtársaik tiszteletére az Or-
szágos Mentőszolgálat paksi
állomásának dolgozói. Beszél-
getések során merült fel a gon-
dolat, hogy ilyen módon tisz-
telegjenek előttük. Ezt tett kö-
vette és néhány hónap leforgá-
sa alatt a kollégák, magánsze-
mélyek és vállalkozók támo-
gatásának köszönhetően meg
is valósult. Hasonló kezdemé-
nyezésről nem tudnak az or-
szágban, mondta el Kis János
mentőápoló. Az emléktáblát
Czinkon János lánya, Katalin
leplezte le a hozzátartozók és
munkatársak jelenlétében.
Édesapjáé mellett további ti-
zenkét bajtárs neve szerepel az
emléktáblán, közülük hárman
szolgálatteljesítés közben
vagy szabadnapjukon, tragi-

kus körülmények között hal-
tak meg, öten nyugállományba
vonulás után, öten súlyos be-
tegség miatt nem folytathatták
hivatásuk gyakorlását és már
nincsenek közöttünk. Az em-
léktábla több mint ötven esz-
tendő pótolhatatlan vesztesé-
gére emlékeztet, ugyanis a
paksi mentőállomás 1952-ben
kezdte meg működését a Kos-
suth Lajos utcában, majd
1972-ben költözött mai helyé-
re. Az emléktáblánál a jövő-
ben megemlékezést kívánnak
tartani  a májusi mentők nap-
ján és halottak napján, de
ahogy az emléktábla-avatáson
elhangzott, a kapu mindig
nyitva áll, így bárki, bármikor
elhelyezheti az emlékezés, a
hála és a tisztelet virágait. 

-gyöngy-

Emléktábla 
a mentőszolgálat
falán

Megismerhető az 

új építési szabályzat

A városi önkormányzat ez
évben is módosítani fogja a
város Helyi Építési Szabály-
zatát és Szabályozási Tervét.
A módosítás tartalmát az
előzetes véleményezési eljá-
rás során az önkormányzat-
hoz beérkezett igények alap-
ján határozta meg a képvise-
lő-testület. A tervezési prog-
ramnak megfelelően elké-
szültek a szabályozási terv-
lapok és a helyi építési sza-
bályzat szövege is. A részle-
tes tartalom megismerhető a
polgármesteri hivatal műsza-
ki osztályán Hoffmann
Zoltánnénál (II. emelet 232.
iroda) és telefonon a 06-75-
500-512-es számon, illetve
e-mailben a volfklaudia@
paks.hu címen.
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Törvényi előírásra új rendeletet
alkotott a képviselő-testület. A
házasságkötésre és a családi ese-
mények önkormányzati lebo-
nyolítására vonatkozó szabályo-
kat eddig jegyzői utasítás szabá-
lyozta, településenként eltérően.
Most ez országosan egységessé
vált, és az új helyi rendelet elő-
írásai vonatkoznak a hivatali he-
lyiségen kívüli, valamint a hiva-
tali munkaidőn kívüli házasság-
kötés engedélyezésére, emellett
a többletszolgáltatásokért az ön-
kormányzatnak és az anya-
könyvvezetőnek fizetendő díjra. 

Az önkormányzat házasságkö-
tésre továbbra is térítésmentesen
biztosítja munkaidőben a város-
háza földszintjén a kis- és nagy-
termet, és az anyakönyvvezető-

nek sem kell fizetni hivatali
munkaidejében az ünnepi beszé-
dért és a szülők köszöntéséért.
Minden egyébért viszont igen. A
díjakat, amelyek a házasságkö-
tés és a bejegyzett élettársi kap-
csolat létesítése mellett más csa-

ládi eseményekre, például név-
adóra, 25-50-60 éves házassági
évfordulóra is vonatkoznak, és
amelyeket minden esetben előre
meg kell fizetni, az új rendelet
tartalmazza. A családi esemé-
nyekkel kapcsolatos ünnepségek
szervezését eddig a Paksi Köz-
művelődési Nonprofit Kft. mun-
katársai végezték az önkor-
mányzattal kötött megállapodás
alapján, az ügyek intézése június
elsejétől a közművelődési refe-
rens feladata lesz. 

Pakson 1998 óta folyamatosan
csökken a házasságkötések szá-
ma. Míg 13 évvel ezelőtt évente
113 pár mondta ki a boldogító
igent városunk anyakönyvveze-
tői előtt, tavaly már csak 85-en
tettek így. Idén eddig 57-en je-
lentkeztek be a városházán,
hogy szeretnék kapcsolatukat

hivatalossá tenni. Szinte min-
denki hétvégi esküvőket terve-
zett eddig is, éves szinten két-
három alkalommal házasodtak
csupán hivatali munkaidőben a
párok. Külső helyszínen 2007
óta köthetnek házasságot Pak-
son, évente átlagosan kétszer
igényelték ezt a lehetőséget
Czápné Wolf Mária anyakönyv-
vezetőnél. A szokások változni
látszanak, hiszen idén május vé-
géig hét pár jelezte már, hogy
nem a városházán kötnék össze
életüket hivatalosan. A leggyak-
rabban egy cseresznyési lovas
udvarba és a Prelátus házba hív-
ták az anyakönyvvezetőt, de
volt már esküvő dunai hajón és
paksi étteremben is. Mint azt
Czápné Wolf Máriától megtud-
tuk, szívesen vállalnak bármi-
lyen, városházán kívüli esketést,
az egyetlen feltétel, hogy csak
olyan környezetben és helyszí-
nen lehet az esemény, ahol ga-
rantálható az anyakönyv bizton-
sága. Az új helyi rendelet egyéb
megkötésként rögzíti azokat a
napokat, amikor nem történhet
hivatali házasságkötés, ezek az
országos munkaszüneti napok.
És hogy ne felejtkezzünk meg
az árakról sem, amelyek a
www.paks.hu oldalon is megta-
lálhatók: munkaidőn kívül a vá-
rosházán 13 ezer forintért, külső
helyszínen pedig 60 ezer forin-
tért mondható ki anyakönyvve-
zető előtt a boldogító igen az
egyéb igényelt szolgáltatások
díja mellett.                             

Dallos Szilvia
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Megjelenik kéthetente, 4400 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Főszerkesztő: Kövi Gergő

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

Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következő megjelenés: 2011. június 17.

Paksi Hírnök

Tizennyolc témát tárgyalt má-
jusi ülésén a képviselő-testület.
Elfogadták a közbiztonsági és
rendvédelmi szervek beszámo-
lóit, az önkormányzat gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról készült
értékelést, és a tavalyi évi
pénzmaradvány felhasználásá-
ról is döntöttek a költségvetés
módosításakor. A képviselők
második fordulóban tárgyalták
meg és fogadták el az állattar-
tásról szóló módosított helyi

rendeletet, valamint a Helyi
Hulladékgazdálkodási Terv és
a Környezetvédelmi Program
felülvizsgálatát. Az oktatási in-
tézményeket érintő létszámvál-
tozásokról is határoztak a vá-
rosatyák: az évek óta tapasztal-
ható gyermeklétszám-csökke-
nés miatt az önkormányzati ál-
talános iskolákban az induló
első osztályok száma kisebb a
nyolcadikból elballagó osztá-
lyokénál, ekképp kevesebb pe-
dagógusra van szükség. A pol-

gármesteri hivatal külső szak-
értő bevonásával tekintette át a
2011/12-es tanévre várható lét-
számokat és órakereteket. A
grémium a Deák Ferenc Álta-
lános Iskolában két fővel csök-
kentette a pedagógus-álláshe-
lyek számát, a II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskolában pedig
négy és fél fős létszámleépítést
rendelt el. Ugyanakkor a testü-
let egy-egy fő, a szakmai mun-
kát segítő pedagógusasszisz-
tens felvételét engedélyezte a

II. Rákócziban és a Bezerédj
gyógypedagógiai tagozatán.
Zárt ülésen döntött a képvise-
lő-testület a Deák Ferenc Álta-
lános Iskola igazgatói pályáza-
táról és a Pongrácz Sándor-díj
adományozásáról. A Deák Fe-
renc iskola vezetésével
Puskásné Ömböli Máriát bízta
meg a grémium 2016. július
31-ig. Az egészségügyi dolgo-
zók munkájának elismerésére
alapított Pongrácz Sándor-díjat
pedig idén Feil Józsefné labor-
asszisztens veheti át a városi
Semmelweis-napon. 

-dal-

Ülésezett a testület

Családi eseményekre is 
hívhatunk anyakönyvvezetőt
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Nagyszabású nemzetközi kon-
ferenciának ad otthont Paks jú-
nius 9. és 11. között „Danube
Limes Konferencia – Lusso-
nium egy leendő régészeti park”
címen. Öt országból érkeznek
régészek, muzeológusok, intéz-
mények érdeklődő képviselői a
rendezvényre, mely a három
éve kezdődött Lussonium-pro-
jekt utolsó nagy eseménye lesz.
A Római Birodalom Határai el-
nevezésű program célja, hogy a
római kori limes vonal közép-
európai szakaszát mint az euró-
pai kulturális örökség részét ké-
pező régészeti emléket jelölje az
UNESCO világörökségi listára.
Az előadások nyitottak a nagy-
közönség számára is, illetve a
záró nap délutánján színes prog-
ramokra várják az érdeklődőket
Lussoniumba, római kori kaval-
kádra. Június 11-én 12:30-tól
római katonai bemutató, kéz-
műves és fegyverismereti fog-
lalkozás várja a tartalmas kikap-

csolódásra vágyókat a valami-
kori katonai erőd helyszínén.
Fél háromtól az egykori biroda-
lom barbár hagyományai eleve-
nednek meg a látogatók előtt,
ugyanis látványos rabszolgavá-
sár és harcos gladiátorok viada-
lának zsivaja fogja megtölteni
élettel a dunakömlődi őrtorony
területét. Régi források szerint a
kora császári korban június 
11-én ünnepelték a Matraliát, a

nők gyermekekért tartott közös
imáját, melyet a szervezők fel-
vonulással és jelképes áldozat-
bemutatással elevenítenek
majd meg a délutáni program
folyamán, árulta el dr.
Váradyné Péterfi Zsuzsanna, a
Városi Múzeum igazgatója. A
színes programok mellett
aszalt gyümölcs, méz és külön-
böző kiadványok vására, étel-
kóstoló is várja az érdeklődő-
ket. Korhű ruhákba bújva
pedig bárki római nővé vagy
férfivá válhat.   Matus Dóra

Római kori kavalkád várja a paksiakat

TOLNA MEGYÉVEL ISMERKEDTEK május 26-tól 28-ig a Magyar
Régészeti és Művészettörténeti Társulat idei vándorgyűlésének
résztvevői. A szakemberek Paksra is ellátogattak, a képtár és a
múzeum megtekintését követően Lussoniumban tájékozódtak a
romkerttel kapcsolatos tervekről. A látogatók a Wosinsky Mór
Megyei Múzeum meghívására érkeztek megyénkbe, a találko-
zó első napján Szekszárdon régészeti és művészettörténeti elő-
adásokon vettek részt, majd pénteken első állomásként váro-
sunk két intézményét, valamint a különleges régészeti emlék-
nek számító romkertet tekintették meg.

Immár ötödik alkalommal
szervezik meg június 10-11-én
a Biritói Napokat. A kétnapos
rendezvényen változatos prog-
ramokkal várják a helyi és a
környékbeli vendégeket. A
pénteki nap a zenéé lesz,
ugyanis a kapunyitást követő-
en délutántól késő estig négy
együttes fogja szórakoztatni a
zeneszerető közönséget. 18
órakor a Dark Notes elnevezé-
sű lányzenekar nyitja meg az
aznapi programot, benne a
biritói kötődésű László Dori-
nával, majd este nyolc órakor
az Azúr Party Zenekar szolgál-
tatja a jó hangulatot. Azután a
közkedvelt Tűzkerék húzza a
talpalávalót, majd a P. Mobil
eleveníti fel a rockkorszak
nagy slágereit. 

Szombaton délelőtt a zene
kedvelői mellett a jó borok és
finom ételek barátait is várják,
ugyanis vidám baráti főzőver-
senyre kerül sor, méghozzá

bármilyen választott kategóri-
ában. A megmérettetésre 10
óráig lehet leadni a jelentke-
zéseket. Amíg rotyognak a
bográcsokban a finomabbnál
finomabb ételek, addig a
gyermekeket interaktív prog-
ramokra várják László
Boldizsárné vezetésével. Este
ismét a zenés-táncos mulatsá-
gé a főszerep, 19 órakor fellép
a Csámpai Country Road
Club, majd 20 órától bál várja
a táncos lábúakat, a muzsikát
az Ikarus együttes szolgáltat-
ja. A programot végül tűzijá-
ték zárja. A kétnapos rendez-
vényre a belépőjegy ára elő-
vételben 2000 forint, a hely-
színen 2500 forint, a díjak tar-
talmazzák egy korsó sör vagy
üdítő árát. Jegyek kaphatók
elővételben Pakson a Szivacs
büfében, illetve Farkasfalvi
József szervezőnél a 20/9415-
260-as telefonszámon.             

-md-

Biritói napok 
Színes programokkal várja a
roma juniális a kikapcsolódni
vágyókat június 11-én a paksi
Ürgemezőn. Délelőtt ingyenes
vércukor- és vérnyomásmérési
szolgáltatással egészségsátor
áll az érdeklődők rendelkezé-
sére, a gyermekeket pedig
Ökocsiga Játszóház és Sünize-
ne várja fél tíztől. Míg a kicsik
figyelmét lefoglalják a játé-
kok, a szülőknek is alkalma
nyílik a kikapcsolódásra: a
gasztronómia rajongói főző-
versenyre, a sportot kedvelők
kispályás futballmérkőzésre
nevezhetnek. A megméretteté-
sekre a jelentkezési lap átvehe-
tő Gomán Jánosnál és Berki
Attilánál a kisebbségi önkor-
mányzat irodájában, a nevezé-
seket a Barátság utca 8-as
szám alatt kell leadni június 6-
tól 8-ig. A főzőverseny neve-
zési díja 2000 forint, a szerve-

zők az alapanyagot biztosítják.
A versenyek után 14 órakor
megnyitót mond Berki Attila,
a Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat elnöke, valamint Haj-
dú János polgármester és Tell
Edit alpolgármester. A kö-
szöntők után megelevenedik a
színpad, elsőként a pálfai Csil-
lag születik nyertesei lépnek
parkettre moderntánc-bemuta-
tójukkal, majd Raffai Gyula
társulatának bábjátékát láthat-
ják az érdeklődők. A délután
folyamán fellép még a Csám-
pai Country Road Club, a
Pálfai Csillagszemek elneve-
zésű cigányzenekar és tánco-
sai, a Nagydorogi Napsugarak,
valamint Kovács János és
együttese. A programot ered-
ményhirdetés és étkezés köve-
ti, majd 21 órától Tolnai Géza
és zenekara húzza a bálban a
talpalávalót.                  -matus-

Roma juniális 
az Ürgemezőn
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Paks is csatlakozott a
TEszedd 2011. Önkéntesen a
tiszta Magyarországért elne-
vezéssel meghirdetett orszá-
gos megmozduláshoz. A má-
jus 21-i program célja az volt,
hogy egyetlen nap leforgása
alatt minél több szeméttől
tisztítsák meg az országot. 

A civil társadalom széles körű
bevonásával megszervezett
„Takarítsuk ki Magyarorszá-
got” programban mindenki szá-
mára nyitottá és elérhetővé vált
az Európai Unió által meghir-
detett Önkéntesség éve prog-
ramsorozatban való részvétel
egy közös hulladékgyűjtési ak-

ció során. A TEszedd elnevezé-
sű kezdeményezéshez több
mint 162 ezren csatlakoztak or-
szágszerte. A paksi önkéntesek,
a LADIK Egyesület és az
Atomic Boys szurkolói csapat
tagjai, valamint az önkormány-
zat és az atomerőmű dolgozói
az Árvíz utcában gyülekeztek
május 21-én. A hulladékgyűj-
tők a Duna-part takarítását vál-
lalták a volt vasútállomásig,
emellett a 6-os út mentén is zsá-
kokba szedték az eldobált sze-
metet. Több mint egy tonna
gyűlt össze, a hulladékot a DC
Dunakom Kft. szállította el a
városi szemétlerakóra. 

Dallos Szilvia

A BEZERÉDJ ÁLTALÁNOS ISKOLA IS CSATLAKOZOTT az Önkén-
tesség Évéhez azzal, hogy a szülők közreműködésével, peda-
gógusaik és diákjaik segítségével újrafestették az intézmény
kerítését. A szükséges eszközöket és alapanyagokat az iskola
alapítványa biztosította, a munkát pedig egy, a szülők közül
felkért szakember irányításával végezték az önkéntes munkára
jelentkezők, közel negyvenen. A város több óvodájában és is-
kolájában is zajlott már az Önkéntesség Évéhez kapcsolódó
program: a szülők karbantartási munkákkal, játéktér-korszerű-
sítéssel és rendszeres fűnyírással segítették az intézményeket.

Az önkéntesség
jegyében

A paksi atomerőmű szobor-
parkjába hívta a minap a sajtó
képviselőit dr. Harangozó Ta-
más szocialista országgyűlési
képviselő, hogy arról tájékoz-
tasson, az MSZP szerint a pak-
si atomerőmű dolgozóit, nyug-
díjasait, sőt akár a nukleáris és
nemzetbiztonságot is veszé-
lyeztetik a Fidesz nyugdíjmó-
dosítási tervei. Azt mondta,
nem igaz, hogy a Fidesz által
tervezett alkotmánymódosítás
csak a rendvédelmi szerveknél
dolgozókat érinti. – Minden
korkedvezményes, korenged-
ményes és rokkantnyugdíjast
az a veszély fenyegeti, hogy
elvonják, csökkentik, vagy
szociális ellátássá alakítják a
nyugdíját – szögezte le. Ez a
bányászokat, buszsofőröket és
az atomerőmű nyugdíjasait, il-
letve annak dolgozóit is érinti,
sorolta az MSZP Tolna megyei
elnöke. Hozzáfűzte, hogy az
atomerőműben – ahol kiemelt
figyelmet szentelnek a bizton-
ságnak – nem mindegy, hogy

milyen korú és fizikai, vala-
mint pszichés állapotú embe-
rek dolgoznak. Azt mondta,
hogy az elmúlt három évben
800, kezdetektől az erőműben
dolgozó munkavállaló ment
nyugdíjba, mert kiemelt koc-
kázatot vállalva sugárveszé-
lyes munkakörben dolgozott.
Őket nem tudja újrafoglalkoz-
tatni a paksi atomerőmű,
amely – tette hozzá – megfi-
zette a visszalévő évekre ezek
után az emberek után a járulé-
kot, így nem ajándékba kapták
a korkedvezményes nyugdíjat.

Dr. Harangozó Tamás sze-
rint a Fidesz szerzett jogok
megvonására használja az al-
kotmányt és elmulasztotta a
döntés előtt az érintettek véle-
ményét kikérni, nem került
sor társadalmi vitára. A poli-
tikus hozzátette, konzultáció-
ra hívja a megye minden or-
szággyűlési képviselőjét,
hogy a nyugdíjügyi kérdésről
egyeztessen velük.

Vida Tünde

Az MSZP a nemzet-
biztonságért aggódik

A Paksi Atomerőmű Zrt.-nél
működő három szakszervezet
sztrájkbizottságot alakított hét-
főn a kormányzat nyugdíjakat
érintő tervei ellen tiltakozva. A
lépésről Fellegi Tamás nemzeti
fejlesztési minisztert levélben
tájékoztatták. Lőrincz László, a
Padosz és egyben a sztrájkbi-
zottság elnöke kifejtette, hogy a
korkedvezmény és a korenged-
mény megszüntetése, a Munka
Törvénykönyve munkavállaló-
kat sújtó tervezett változtatásai
és a munkavállalók képviselői-
vel történő kormányzati párbe-
széd hiánya miatt döntöttek az
Érdekegyeztető Tanács ülésén
a bizottság megalakulásáról. Az
utolsó csepp a pohárban az
OÉT megszüntetésének híre
volt, mert így nem marad lehe-
tőség a tárgyalásos megoldásra,
mondta Lőrincz László. Arról
is beszámolt, hogy a Paksi
Atomerőmű Zrt. eddig korrek-
tül alkalmazta mind a korked-
vezményt, mind a korenged-
mény intézményét. A korked-

vezmény azokat érinti, akik su-
gárveszélyes munkakörben dol-
goznak. Ők ötévenként egy év
kedvezményt kapnak. A koren-
gedmény mindenkire vonatko-
zik, törvény szabályozza, és a
munkáltató a többletjárulék
megfizetése mellett alkalmaz-
hatja. A többletjárulékot a kor-
kedvezmény esetén is meg kell
fizetnie a munkáltatónak. 

Az, hogy eljutottak a sztrájk-
bizottság felállításához, része
egy folyamatnak, amely azzal
indult, hogy napvilágra került a
Széll Kálmán Terv, amit az erő-
mű dolgozói hátrányosnak ítél-
tek. Megkeresték a szakminisz-
tert, a térség országgyűlési kép-
viselőjét, a vállalatvezetést, de
utóbbit kivéve válaszra sem
méltatták őket. Az elnök hozzá-
tette, 1100 aláírást gyűjtöttek
össze három hét alatt, ez meg-
erősítette az érdekképviselete-
ket abban, hogy minden jogilag
lehetséges eszközzel fellépje-
nek a kormányzati tervek ellen.  

-vt-

Sztrájkbizottság
alakult az erőműben
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Az önkormányzat csapatának
halászlevét találta a legjobban
sikerültnek a háromtagú zsűri a
Duna-parti halászléfőző verse-
nyen. Másodikként a művelődé-
si ház gárdáját köszöntötték, a
harmadik helyezettnek járó ok-
levelet pedig Várszegi László és

barátai vehették át. Tizenöten
neveztek az idei megmérettetés-
re. Amíg a felnőttek az ebéd el-
készítésével foglalatoskodtak, a
gyermekeket Sünizene és játszó-
ház várta a korzón. A programot
délután Wolf Kati koncertje zár-
ta a vízi színpadon.         -dallos-

Kék Duna Kupa néven harma-
dik alkalommal rendezett or-
szágos nyílt twirlingversenyt a
Paksi Elevenek Twirling
Sportegyesület a Deák Ferenc
Általános Iskola sportcsarno-
kában. A lehetőség, amellyel
idén szeghalmi, madocsai, ba-
latonfüredi és paksi egyesüle-
tek éltek, a versenyzők szem-
pontjából nagy jelentőséggel
bír, hiszen az Országos
Twirling Szövetségnek egyet-
len országos szintű megmére-
tése van, ám a magyar ver-
senyzők már ott vannak a nem-
zetközi porondon, így számuk-
ra versenyrutin és felkészülés
szempontjából is igen hasznos,
ha szélesebb ez a paletta. Ép-
pen ez a gondolat ihlette annak
idején a Kék Duna Kupa szer-
vezőit a verseny létrehozására,

amelynek különlegessége, és
az utánpótlás-nevelés szem-
pontjából fontos, hogy a maga-
sabb tudásszintű sportolók
mellett a kisebbek, óvodások,
kisiskolások is bemutatkozhat-
nak. Az idei kupa délelőttjének
főszereplői ők voltak, délután
pedig az idősebbek léptek a
szakértő zsűri elé tudásszint-
jüknek megfelelő kategóriák-
ban, illetve egyéni, páros és
csapatformációkban. Az eddi-
gi tapasztalatok alapján a jövő
évi verseny időpontjával
visszatérnek a kezdethez, azaz
a 2012-es Kék Duna Kupa Or-
szágos Twirling Versenyt is-
mét március közepén rendezik,
tájékoztatott Szekeres Judit, az
Országos Twirling Szövetség
szakmai bizottságának tagja. 

-gyöngy-

Twirlingkupa

Tizenharmadik alkalommal
szervezett német nemzetiségi
napot a Paksi Német Nemzeti-
ségi Kisebbségi Önkormány-
zat. A rendezvényen átadták
az Arany Rozmaring díjat,
amelyet Kovácsné Váraljai
Klára, a Bezerédj Általános
Iskola pedagógusa vehetett át.  

Nem bizonyult szerencsétlen-
nek a tizenhármas szám az

idei német nemzetiségi napon,
a rendezvény ugyanis jó han-
gulatban, számos programmal
zajlott a Sárgödör téren. Az
esti bált megelőzően adták át
az Arany Rozmaring díjat,
amelyet a német önkormány-
zat a nemzetiségi kultúra és
emberi kapcsolatok ápolása,
fejlesztése érdekében végzett
közéleti tevékenység elisme-
résére alapított 2007-ben.  Az
idei kitüntetettet, Kovácsné
Váraljai Klárát kollégái, a di-
ákság és a szülői közösség egy
emberként ajánlotta a grémi-
um figyelmébe. Ahogy javas-
latukban olvasható, a tanárnő
meghatározó, következetes és
derűs személyiség. Pályája
kezdetétől felismerte az ide-
gen nyelv oktatásának fontos-
ságát, vezető szerepet töltött
be a német nemzetiségi nyelv
oktatásának kialakításában.
Helyi versenyek, programok,
rendezvények szervezésével
segíti a fiatalokat gyökereik,

hagyományaik megtartásában.
Aktív szervezője és lebonyolí-
tója a német nyelvterületen
rendezett táboroknak. A né-
met nyelv mint kisebbségi
nyelv elsajátítása érdekében
átdolgozta a helyi tantervet, az
iskolai tananyag részévé tette
a német nemzetiségi táncokta-
tást. Kovácsné Váraljai Klára
elmondta, a tanítással eltöltött
harminchat év alatt a legna-
gyobb örömöt az jelentette
számára, ha valamelyik tanít-
ványa a nyomdokaiba lépve a

pedagógus pályát választotta,
azon belül is a német nyelv
oktatását. Kiemelte, fontos,
hogy a gyerekek megismerjék
gyökereiket, tisztában legye-
nek azzal, hogy mit jelent a
nemzetiség fogalma. A nyug-
állományba vonulás előtt álló
pedagógus terveiről szólva el-
mondta, hogy szeretne to-
vábbra is gyerekekkel foglal-
kozni és minél több időt tölte-
ni családjával, különösen öt-
éves unokájával. 

Kohl Gyöngyi

Fontos, hogy a gyerekek 
megismerjék gyökereiket

A KORÁBBI ÉVEKHEZ HASONLÓAN az idei német nemzetiségi
napot is városi nagyrendezvényhez csatlakozva szervezték,
ami ez alkalommal a szezonnyitó halászléfőző verseny volt.
Délelőtt a Duna-parti programok zajlottak a sétányon, majd
délután várták a vendégeket a Sárgödör térre. A rendezvény
célja változatlanul a sváb hagyományok megőrzése, az anya-
nyelv ápolása volt. A színpadi műsorban a paksi általános is-
kolák német nemzetiségi műsora mellett fellépett a Roger
Schilling Fúvószenekar, valamint a Millich Familia
Hímesházáról. A rendezvényt az önkormányzat és az atom-
erőmű segítette, támogatta.
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Vendéglátásban és turizmusban jártas
sváb családban szívta magába Veiland
László a szakma szeretetét, ismerte meg
annak csínját-bínját. Azt megelőzően,
hogy egy éve nyílt pályázat útján elnyerte
az Erzsébet Nagy Szálloda igazgatói poszt-
ját, több mint tíz éven át dolgozott vezető-
ként szállodában, étteremben, üdülőfalu-
ban alapvetően a Balaton környékén, de
külföldön is gyarapította tudását. – Szerin-
tem ez egy nagyon szép feladat. Egy négy-
csillagos szálloda beüzemelése, piacra vi-
tele, az arculat megtervezése, a csapat fel-
építése óriási szakmai kihívás – sorolta.
Hozzátette, hogy ezeket a szakmai kihívá-
sokat tovább fokozza, hogy a Paksi Atom-
erőmű Zrt., mint kiemelkedő gazdasági
szereplő partnerei számára kell megfelelő
színvonalú szolgáltatást nyújtaniuk. 
A vendégeket 18 kétágyas, négycsilla-

gos minősítésű szoba várja az Erzsébet
Nagy Szállodában, amely már megvédte

korábbi besorolását, azaz az európai
standard szerinti minősítéssel bír. A szak-
ma megítélése nagyon kedvező, szállo-
dánk röviddel ezelőtt csatlakozott a Ma-
gyar Szálloda Szövetséghez is, számolt
be Veiland László. Mint mondta, a léte-
sítmény alkalmas arra, hogy a turizmus
bázisa legyen, de a városnak is megvan-
nak ehhez az adottságai. – Ez egy na-
gyon szép, nagyon tiszta, nagyon bizton-
ságos város. Sokan el is feledkeznek ar-
ról, hogy milyen értékei vannak – fogal-
mazott. Ma még nem turisztikai központ,
de van rá reális esélye. Az atomerőmű
látogatóközpontja, a Sárgödör tér, a Du-
na-part, a kiemelten nagy közbiztonság,
a rengeteg zöldfelület és a rengeteg
sportlehetőség mind jó alapot jelent eh-
hez – tette hozzá. Mint mondta, elsősor-
ban az üzleti turizmusban lát lehetőséget,
de úgy gondolja, más területen is labdá-
ba rúghatnak, legyen szó rendezvények-
ről, wellnessről, borturizmusról. Paks a ti-
pikus, hosszú hétvégés turizmus iránt ér-
deklődők számára igenis vonzó lehet,
húzta alá. Ám azt is kiemelte, hogy nem-
csak a látogatók, hanem a paksiak előtt
is nyitva áll a szálloda kapuja. Azokat a
magas falakat, amelyek az építés során
körülvették, nemcsak a valóságban bon-
tották le, virtuálisan sem léteznek. Az Er-
zsébet Nagy Szálloda várja a paksiakat!
– Tudom, hogy ez a paksiak spirituális
szimbóluma. De azontúl egy olyan léte-
sítmény, amit szeretni és használni kell.
Akinek vendége érkezik, színvonalas he-
lyen tud számára szállást foglalni, de van
egy nagyon jó konyhájú étterem, egy na-
gyon jó kávéház, amely immár a
dunaföldvári Tóth cukrászda remekeit kí-
nálja. És van egy gyönyörű wellnessrész-
leg, amelyhez napozóterasz is tartozik. 
– Szeretném eloszlatni azt a tévhitet,
hogy drágák vagyunk. Természetes, hogy
a környezet és a szálloda, illetve annak
besorolása meghatároz egy árszintet, de

szerintem nem tükröződik az árainkban
ez a magas minőség, sem az étterem-
ben, sem a kávéházban, sem a wellness-
ben – mutatott rá Veiland László. Az étte-
remben Sunday Brunch akció keretében
a családi, hétvégi ebédek árából 20 szá-
zalék kedvezményt nyújtanak. A wellness
központ jegyárai – felnőtt kétezer, gyerek
ezer forint – összevetve a hasonló létesít-
mények belépődíjaival, igen kedvezőek,
különösen, ha azt is figyelembe vesszük,
hogy ez magában foglalja a szaunák, a
gőzkabin, a jakuzzi használatát is. – Kü-
lönösen fontos, hogy tudják a paksiak,
hogy nem kell lemondaniuk ezekről a
szolgáltatásokról és nem kell értük el-
utazni sehova amiatt, hogy bezárt az
uszoda – húzta alá az igazgató. Akinek
még nem volt alkalma megismerni a ho-
tel wellnessközpontját, július 9-10-én a
nyílt hétvégén lesz rá lehetősége. A szál-
lodavezetőt őszinte örömmel tölti el,
hogy a kávéházat már felfedezték ma-
guknak a vendégek. Mint mondta, ez ki-
váló helyszín arra, hogy baráti társasá-
gok találkozzanak, együtt szurkoljanak a
nagy sikert aratott PFC- és ASE-
mérkőzések televíziós közvetítései alatt,
vagy akár Európa Liga-meccseken. De
bármilyen más rendezvénynek szívesen
biztosítanak helyszínt akár itt, akár az ét-
teremben, legyen szó kétfős üzleti meg-
beszélésről vagy százfős lakodalomról.
Sőt, saját rendezvényeik is vannak. Ezek
sorát a gyermeknap nyitotta, ami nagyon
jól sikerült. – Nagyon örülünk, hogy
ennyien jöttek el. Ez engem meggyőzött
arról, hogy van erre igény. Igyekszünk a
nyáron sokféle rendezvényt szervezni –
Hozzáfűzte, hogy pünkösdkor és augusz-
tus 20-án biztosan lesz program, de ér-
demes figyelni a szálloda honlapját, ahol
ezekről tájékozódhatnak az érdeklődők.   

(X)

Erzsébet Nagy Szálloda:
a paksiak előtt is nyitva áll
Fél évvel ezelőtt, 2010 decemberében nyílt meg az
impozánsan felújított Erzsébet Nagy Szálloda, amely
nemcsak a vidékről érkezők, hanem a paksiak előtt is
kitárta kapuit. A remek étterem, a kiváló kávéház, a
gyönyörű wellnessrészleg mellé szakértelem, nyitott-
ság és vendégszeretet párosul.

Elérhetőségek:
www.erzsebethotelpaks.hu

A szálloda központi telefonszáma:
75/501-600, 

Asztalfoglalás:
Kávéház: 75/501-647 
Étterem 75/501-630
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Kezdődhet a sokat emlegetett
stresszteszt, azaz a Célzott
Biztonsági Felülvizsgálat a
paksi atomerőműben. A PA
Zrt. az elmúlt pénteken meg-
kapta az Országos Atomener-
gia Hivataltól az erről szóló
dokumentumot. A biztonsági
felülvizsgálatot az Európai Ta-
nács előírására minden európai
atomerőműben el kell végezni.
A követelményrendszert az
Országos Atomenergia Hivatal
az európai nukleáris biztonsági
hatóságok szervezete, a
WENRA ajánlásai alapján, a
hazai vezető nukleáris bizton-
sági szakemberek közreműkö-
désével állította össze.  

Hamvas István vezérigazgató
emlékeztetett arra, hogy ilyen
biztonsági elemzéseket rend-
szeresen végeztek eddig is, egy
nukleáris létesítmény ugyanis
csak akkor működhet, ha az
Országos Atomenergia Hivatal

(OAH) Nukleáris Biztonsági
Igazgatósága előírásait min-
denben teljesíti, és ezt igazolja
is. Tízévente kerül sor a biz-
tonsági felülvizsgálatra, a leg-
utóbbi alapján a Paksi Atom-
erőmű Zrt. a blokkok üzemide-
jének végéig (2012-2017)
megkapta a működési engedé-
lyeket. A vezérigazgató rávilá-
gított, hogy ezek során azt kell
igazolni, hogy az atomerőmű
minden berendezése bizton-
sággal működik a tervezett
üzemidő végéig. A Célzott
Biztonsági Felülvizsgálat so-
rán viszont azt kell bizonyíta-
ni, hogy a biztonság extrém
helyzetekben is fenntartható.
Az elemzés eredményétől azt
várják, hogy rátalálnak esetleg
olyan pontokra, amiket tovább
javíthatnak, tovább növelve a
biztonságot. Az atomerőmű
szakemberei olyan intézkedé-
sek bevezetésére igyekeznek

javaslatot tenni, amelyek segít-
ségével a fukusimaihoz hason-
ló következmények minden
ésszerűen feltételezhető eset-
ben elkerülhetőek lesznek.
Hamvas István hozzáfűzte,
hogy a stresszteszt kifejezés
nem igazán jó, hiszen az erő-
műveket valójában nem teszik
próbára úgy, mint egy autót,
amikor kipróbálják, tud-e két-
százzal menni. Ez esetben
ugyanis elemzéseket végez-
nek, hogy arra kapjanak vá-
laszt, hogyan „viselkedne” az
atomerőmű biztonsági rend-
szere szélsőséges, nagyon kis
valószínűséggel felmerülő ese-
mények során. Azt, hogy mi-
lyen helyzetekre kell számítá-
sokat végezni, a dokumentum
részletezi. Ilyen például, ha hű-
tővíz vagy villamos betáplálás
nélkül marad az atomerőmű
földrengés vagy szélsőséges
időjárás miatt. 

A vizsgálatot egy e célból lét-
rejövő szakembergárda végzi,
amelynek tagjai egyébként is
ilyen tevékenységet végeznek
az atomerőműben. Az ered-
ményt megküldik az OAH
Nukleáris Biztonsági Igazgató-
ságának, amely december 31-
ig határozza meg a Paksi
Atomerőmű Zrt. számára a
szükséges teendőket. Az OAH
közleményében azt hangsú-
lyozta ezzel összefüggésben,
hogy a paksi atomerőmű ma is
rendelkezik minden, a korsze-
rű nemzetközi elvárásoknak
megfelelő biztonsági elemzés-
sel és az ezeknek megfelelő
biztonsági berendezésekkel és
eljárásokkal. A Célzott Bizton-
sági Felülvizsgálat eredménye
tehát csak az eddigi nemzetkö-
zi gyakorlat által megkövetel-
teken jelentősen túlmutató biz-
tonságnövelő intézkedésekre
vezethet.                           -vt-

Extrém helyzeteket 
modellez a stresszteszt

Elsőként Habsburg György, tavaly
Demján Sándor, idén a Paksi Atomerőmű
Zrt. vezérigazgatója, Hamvas István kapta
meg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem díszpolgári címét. A ki-
tüntetést dr. Péceli Gábor rektor, a szená-
tus nyilvános, ünnepi ülésén adta át. 

Dr. Makai Mihály, a természettudomá-
nyi kar dékánhelyettese előterjesztésében
kitért arra, hogy Hamvas István évtizedek
óta ápol szoros szakmai kapcsolatot az
egyetemmel, nagy szakmai tudású és a
biztonságot mindenek fölé helyező szak-
ember. Dr. Péceli Gábor rektor, aki a dísz-
polgári oklevelet átadta, elmondta, hogy
olyanoknak ítélik ezt a kitüntetést,
akiknek tevékenysége országos szinten
meghatározó, és jelentős kapcsolataik
vannak a Műegyetemmel. A díszpolgárok
szerepe, hogy hirdessék, a Műegyetem a
gazdaság és a kreatív alkotómunka után-
pótlásának meghatározó bázisa, és az itte-
ni szakemberekre szüksége van ország-
nak, világnak – húzta alá. Kiemelte, hogy
a természettudományi kar egyik meghatá-

rozó intézménye a Nukleáris Technikai
Intézet és a tanreaktor, mely a képzésen
túl fontos laboratóriumi hátteret képez a
paksi atomerőmű számára. Az, hogy

Hamvas Istvánt díszpolgári címmel tüntet-
ték ki, üzenet az ország felé a tekintetben
is, hogy a Japánban történt baleset után
még szorosabbá kell fűzni a nukleáris
szakma együttműködését, mondta. Szava-
it azzal zárta, hogy reményei szerint a ná-
luk képzett mérnökök sikeresen fognak
közreműködni az atomerőmű további éle-
tében, azaz az élettartam-hosszabbítási
programban és az új blokkok építésében.

– Nagy megtiszteltetés – fogalmazott
az elismerés kapcsán Hamvas István.
Mint mondta, számos területen szoros és
kölcsönös az együttműködés. Ennek kö-
szönhető a nukleáris társadalom össze-
tartása, együtt maradása, ez teszi a szak-
mát erőssé. A kapcsolat szerteágazó, és
elsősorban a nukleáris technikai intézet-
re épül, hiszen ugyanazzal a szakmai
kérdéskörrel foglalkozik, mint a paksi
atomerőmű, erősítette meg. Több felada-
tot – így például a teljesítménynövelést –
együtt old meg a nukleáris szakma, ezért
a sikerben is osztozni kell, hangsúlyozta. 

-vida-

Hamvas István a Műegyetem díszpolgára
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Idén a Társadalmi Ellenőrző
Tájékoztató Társulás székhely-
települése, Bátaapáti, illetve
Mórágy adott otthont a TETT-
re Kész Napnak. A programot
tizenegyedszer rendezték meg

azzal a céllal, hogy a lakosság
széles körben szerezhessen in-
formációt a radioaktív hulladé-
kok elhelyezéséről. A felnőttek
számára tudományos konfe-
renciát, a gyermekeknek vetél-

kedőt szerveztek. Utóbbit a
mórágyi művelődési központ-
ban, ahol – úgy tűnik – sikerült
kihasználni a hazai pálya elő-
nyét, mert a mórágyi diákok
nyertek. 

A szakmai fórumot megelőző
sajtótájékoztatón dr. Kereki
Ferenc, a Radioaktív Hulladé-
kokat Kezelő Kft. ügyvezetője
elmondta, hogy ütemterv sze-
rint halad a tárolókamrák ki-
alakítása a Nemzeti Radioak-
tívhulladék-tárolóban. Az első
hordók jövő év végén kerülhet-
nek végleges helyükre. Két,
nagyjából tízszer tíz méter
széles, száz méter hosszú kam-
ra kiépítése zajlik. Az első
üzembe helyezését 2012-re ter-
vezik. Összesen tizenhét kiala-
kítására van engedély, de to-
vábbiak kiépítésére is van le-

hetőség, ha az erőmű bővítése
szükségessé teszi, fűzte hozzá.
A már elkészült technológiai
épületbe eddig 2600 hordó ér-
kezett Paksról. A két és fél éve
működő létesítmény semmi-
lyen többletterhet nem rótt a
környezetére, biztonságosan
üzemel. A beruházás eddig 80
milliárd forintba került, a to-
vábbi munkálatok költsége
nagyjából 39 milliárd forint. 

Átadták a tavaly alapított
kitüntetést, a Gránit-díjat,
amellyel azokat jutalmazzák,
akik a TETT munkáját nagy-
ban segítették. Az idei díja-
zott Krachun Szilárd, a társu-
lás volt elnöke, Garay János,
korábbi alelnök és Kováts
Balázs, az atomerőmű főmér-
nöke.

Vida Tünde

Gránit-díjat kapott Kováts Balázs

Nemzetközi katasztrófavédel-
mi gyakorlatnak adott otthont
Csámpa. Bár a Pakshoz tartozó
településrész az atomerőmű-
höz legközelebb eső lakott te-
rület, nem nukleáris baleseti
helyzetet szimuláltak. És
Csámpa nem is az egyetlen
helyszín volt, a megye öt kü-
lönböző pontján zajlottak ese-
mények. Mácsai Antal igazga-
tó elmondta, hogy az IRIS-
program 2008-ban indult, 19
ország 41 szervezete – köztük
Magyarországot képviselve a
Tolna Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság – csatlako-
zott hozzá; célja, hogy csök-
kentse az ipari eredetű balese-
tek, természeti katasztrófák
kockázatait. Egy földrengés-
szimulációs program készül,
amelybe már rengeteg adatot
betápláltak, mint például a régi
Duna-meder, a hidak rezgésál-
lósága, épületek paraméterei,
sorolta Mácsai Antal. Ezek, il-
letve a szeizmológiai intézettől
kapott, földrengésre vonatkozó
adatok alapján a program szá-
mításokat végez és megbecsü-

li, milyen károk keletkezhet-
nek az épületekben és utakban.
A szakember arról is beszá-
molt, hogy a programmal sok
fejlesztés, így például a Rapid
Eye műholdas felderítési rend-
szer működik együtt. Az akció
keretében is készültek műhol-
das felvételek Tolna megyéről,
amelyeket majd együtt fognak
kiértékelni a gyakorlat tapasz-
talataival. 

Ennek során azt feltételezték,
hogy a Richter-skála szerinti
6,5-ös erősségű földrengés ráz-
ta meg az országot, a rengés
epicentruma Tolna megyében
volt, ahol emiatt különböző
káresetek történtek: a bogyisz-
lói Szent László hídnál autó
zuhant a Dunába, Pincehelyen
a Prímagáz Zrt. gáztöltő állo-
másán gázszivárgás történt,
Csámpán pedig közúti baleset:

egy veszélyes anyagot szállító
jármű borult fel. A paksi atom-
erőműben a blokkok leállítását
szimulálták, a vegyi szennye-
zés miatt  pedig Csámpán a la-
kosság kimenekítését. 

Az egykori felső-csámpai is-
kola előtt állított fel a kataszt-
rófavédelem gyülekezőhelyet,
ahol pontról pontra végigvet-
ték a vegyi szennyeződéskor
szükséges teendőket. Elhang-
zott a katasztrófáról szóló tájé-
koztató, előbb elzárkózásra
szólították fel a lakosságot,
majd – ez esetben feltételezett
– vizsgálati eredmények alap-
ján elrendelték a lakosság kite-
lepítését, amelyet diákok rész-
vételével imitáltak. A fiatalok
regisztráció után buszra száll-
tak, amelyet a szennyezett te-
rület határán – azaz Pakson, az
ipari parkban – mentesítettek a
külső szennyeződéstől. Innen a
paksi tűzoltóság területére
folytatták útjukat, ahol ellenőr-
zőpontot, orvosi segélyhelyet
állítottak fel.  A gyakorlat
csámpai eseménysora itt zá-
rult.                             -tünde-

Vegyi szennyezést szimuláltak
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A Paksi Jámbor Pál Társaság
patronálásával, az atomerőmű
támogatásával jelent meg a vá-
ros sajtótörténetét bemutató
könyvsorozat következő kötete,
melynek borítóján bár az egyes
szám szerepel, ezt megelőzően
már két mű született ebben a té-
mában. Beregnyei Miklós leg-
újabb kiadványa a legkorábbi
paksi sajtótermékeket mutatja
be 1881-es indulással. A gyűjte-
mény a helytörténettel foglalko-
zók számára közel 200 oldalon
nyújt betekintést az elmúlt 130
év helyi eseményeiről, többek
között a tragikus kompkataszt-
rófáról, a népfelkelési törvény
utóhangjáról, és a Paksi Atom-
erőmű Közleményei című kiad-
ványról, mely hat számban lá-
tott napvilágot. A hiánypótló
mű olyan régi paksi lapokat hoz
közelebb településünk polgárai-

hoz, melyek csupán az Orszá-
gos Széchényi Könyvtárban
voltak olvashatóak, ugyanis az
1881 és 1901 között kiadott he-
lyi újságok közül egyetlen pél-
dány sem volt fellelhető a me-
gyében. A szerző utolsóként
megjelent első kötetével befe-
jezte a városban időszakosan
megjelent sajtótermékek bemu-
tatását, de tervei között szerepel
Paks legújabb kori alkalmi ki-
adványainak megjelentetése,
így a párt-, az iskolai és óvodai
lapok feldolgozása is. Be-
regnyei Miklós 1976-ban érke-
zett a településre, azóta gyűjti a
helyi sajtótermékeket, kiadvá-
nyait az atomerőmű Atomener-
getikai Múzeumának ajándé-
kozta, hogy az intézmény
könyvtárában bárki hozzájuk
férhessen. 

Matus Dóra 

Paks sajtótörténete
– itt az utolsó kötet

Aktív. Mégpedig elég sok mindenben.
Elsősegélynyújtásban, önkéntes munká-
ban hatalmas a munkabírása. Ha vala-
mit akar, azt tűzön-vízen keresztülviszi
– ezekkel a szavakkal jellemezte Fogas
Lillát tanára, Nyisztor Ákos, akinek kö-
szönhetően a cserkészetet és a vöröske-
resztes munkát a diáklány megismerte.
Lilla a Balogh Antal Katolikus Általá-
nos Iskola és Gimnázium 11. évfolya-
mos tanulója, a közelmúltban az Ifjúsá-
gi Munkáért Dicsérő Oklevéllel jutal-
mazta őt a Magyar Vöröskereszt. A ki-
tüntetést, amelyet az országban tizen
kaptak meg, Budapesten vette át a vi-
lágnapi ünnepségen. 

Lilla elmondta, hogy csupán három
éve, egy elsősegélynyújtó versenynek
köszönhetően ismerte meg a vöröske-
resztes tevékenységet. Hogy mi az, amit
szeret benne? Az, hogy segíthet más em-
bereken. Az önkéntes munka a diáklány
számára természetes, szívesen vesz részt
gyűjtőmunkában, már háromszor ott volt
a ruha- és ételosztáson, amelyet civil
kezdeményezésre a múzeum szomszéd-

ságában tartanak karácsonykor. Azt
mondja, ilyenkor tapasztalja meg azt,
hogy az emberek mennyire hálásak a se-
gítségért. Jó a társaság is. Ugyanez igaz

a cserkészetre is, amely szintén rabul ej-
tette Lillát. Ezeknek a szervezeteknek
nemcsak a helyi csoportjaiban tevékeny-
kedik, országos szinten is számíthatnak
rá, szívesen vesz részt a programokon,
legyen szó világnapokról, versenyekről,
de ott lehet látni a véradásokon, kataszt-
rófavédelmi gyakorlaton vagy éppen tú-
rákon is. Ebben a munkában még az sem
akadályozza, hogy nehezebben mozog
társainál egy örökletes betegség miatt.
Fél éve műtötték, előbb gipszben volt,
azóta mankóval jár, de ez mit sem csök-
kentette aktivitását. – Nagyon szeretem
csinálni mindkettőt, de nehéz össze-
egyeztetni – árulja el. Terveit illetően el-
mondta, hogy az ELTE biológia szakára
készül, etológus szeretne lenni, azaz az
állatok viselkedéstanával szeretne fog-
lalkozni. A pályaválasztás azonban csak
jövőre lesz aktuális, hiszen akkor fog
érettségizni. Az, hogy tizenegy esztende-
je ugyanabba az osztályba jár, szerinte
előny, mert nagyon jól összekovácsolód-
tak, és ő remekül érzi magát ebben a kö-
zösségben.                          Vida Tünde

Az önkéntesség neki természetes

Családokkal közös kirándulá-
son emlékezett meg névadójá-
ról a Balogh Antal Katolikus
Általános Iskola és Gimnázi-
um május 28-án. A hagyo-
mányteremtő szándékkal meg-
szervezett programra kajakok-
kal, kenukon, kerékpáron és

autóval utaztak a diákok és
szüleik Kalocsára. A családi
pikniken különféle sportprog-
ramok és játék várt a résztve-
vőkre, akik közös imádsággal
emlékeztek meg az iskola név-
adójáról, Balogh Antal paksi
káplánról.                         -dsz-

A névadóra 
emlékeztek

Fo
tó

: 
Ba

ba
i I

st
vá

n



Oldtimerek 

bérbeadása
Veteránautóink 

bármilyen eseményre, 

rendezvényre bérelhetők.

Szerezzen örök élményt 

magának, másoknak!

Mobil: 30/860-9564

www.apponyi-rent.hu

2011. június 3. 11 Paksi Hírnök

Alapvető igény, hogy minél
hatékonyabban, de a fogat
nem károsítva fehérítsünk,
sőt, bizonyos módszerek el-
lenállóbbá teszik a fogakat. A
nyár közeledtével az egyik
legjelentősebb amerikai gyár-
tóval közösen a Dr. Halász
Klinika különleges lehetőség-
gel hívja fel a minőség fon-
tosságára a páciensek figyel-
mét fogaik és egészségük ér-
dekében.

1. Fogfehérítésre hozza ma-
gával ismerősét, így az Ön
Zoom fogfehérítésének csak a
felét kell kifizetni! A fogkő-el-
távolítást és kvarchomok-fú-
vásos fogpolírozást mindket-
ten ajándékba kapják fogfe-
hérítésükhez! Ugyanezt az

összegű, 47.500 forintos ked-
vezményt adjuk a BriteSmile
fehérítés esetén is!

2. Ha csak egy fogfehérítést
végeztet, az ingyenes fogkő-
eltávolításon és fogpolírozá-
son túl egy ingyenes fogtö-
méssel „gazdagodhat”.

3. Ha teljes szájrendezésé-
nek (tömés, kerámiabetét,
gyökérkezelés, csap) összér-
téke meghaladja a 300.000
Ft-ot, a Zoom2 fogfehérítés
ajándék.
A kezeléseket 2011. július
15-ig meg kell kezdeni. Fen-

ti lehetőség más kedvezmé-
nyekkel nem vonható össze.

NYARALÁS 

VAGY

FOGPÓTLÁS?!

Hogy ne kelljen választania! Egy
lehetőség kizárólag a Dr. Ha-
lász Klinika pácienseinek: a me-
dinai Apponyi Kiskastélyban
(www.apponyi-kastely.hu) egy
éjszakát adunk ajándékba.
– minden egyes Nobel
implantátumhoz (koronával
együtt),

– 2 db AlphaBio implantá-
tumhoz (koronával együtt),
– fogra készült fogpótlás
esetén 290.000 forintonként.
Feltételek:
– A Dr. Halász Klinika az Ön
által elfogadott Kezelési Terv
alapján, a kezelés megkezdése
után vouchert állít ki Önnek, az
ajándékba kapott éjszakák szá-
mát feltüntetve. A szobafoglalást
az Apponyi Kiskastéllyal kialakí-
tott egyedi megállapodást elfo-
gadva, a Kiskastéllyal tudja
egyeztetni.
– Más kedvezményekkel
nem vonható össze.
– E lehetőség a 2011. október
1-jéig megkezdett kezelések
után, a szállás 2011. december
31-ig vehető igénybe.
– Hozza magával ezt az új-
ságoldalt a legelső kezelésre.

Kérjen információt recep-
ciónkon a 74/510-885-ös
telefonon, vagy a recep-
cio@magan-fogklinika.hu
e-mail címen!

www.fogpotlasklinika.hu 

VAKÍTÓAN FEHÉR FOGAKAT A NYÁRRA!
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Gálaműsorral zárult a Paksi
Forrás Alapítvány által életre
hívott városi diákönkor-
mányzati program. A közös
munkát szeptemberben kezdték
egy sikeres pályázat nyomán.
Az elmúlt hónapok tartalmasan
teltek, hiszen azon túl, hogy
rendszeresen ülésezett a diák-
önkormányzat (dök), számos
kirándulást szerveztek, megis-
merkedtek több szervezet mun-
kájával. És ami talán a leghasz-
nosabb volt, a többi iskola
programjaival. A dök létreho-
zásának célja az volt, hogy a fi-

atalok megismerjék a képvise-
leti demokráciát, emelte ki S.
Szabó Gabriella, a program 
koordinátora a záró gálán. Hoz-
záfűzte, hogy a városi diákön-
kormányzat léte akkor kap ér-
telmet, ha valós döntéseket
hozhatnak a tagjai. Mint mond-
ta, maguk is rendszeresen ülé-
seztek, de igyekeztek színessé
tenni a találkozásokat, ezért
szerveztek parlamenti kirándu-
lást, ezért látogattak el Bikalra,
az élménybirtokra. Hirdettek
egy fotó- és videópályázatot is
azzal a nem titkolt céllal, hogy

arra buzdítsák a fiatalokat, ne
haszontalan célokra használják
a náluk lévő digitális technikát.
Nem kötötték ki, hogy csak
paksi diákok jelentkezhetnek,
de jórészt környékbeli isko-
lákból neveztek. Összesen 11
pályázat érkezett, kilenc fotó-,
kettő pedig filmkategóriában.
A szakmai zsűri elnöke Kövi
Gergő volt, de a diákönkor-
mányzatos gyerekeket is be-
vonták a döntésbe. 

Fotókategóriában Csákány
Lóránt nyert egy fiatalokról
szóló, öt képből álló sorozat-

tal. A nyertes szabadkai, több
pályázaton indult már, képei
kimagaslottak a mezőnyből.
Második helyen a II. Rákóczi
iskola diákja, Cseri Alexand-
ra végzett. Filmkategóriában
Erdélyi Tímea nyert, a máso-
dik díjat Bede Ágnesnek ítél-
te a zsűri, mindketten az I. Ist-
ván Szakképző Iskola tanulói.
„A képek ott vannak, csak
meg kell őket örökíteni.” –
ezzel a Robert Capa-idézettel
buzdította Kövi Gergő továb-
bi munkára a pályázatra je-
lentkezőket.                     -vt-

Tartalmasan telt a diákönkormányzat éve

Paksi sikert hozott idén a
Pindur-Pandúr Mini KRESZ
verseny óvodás kategóriában:
az országos döntőt a Hétszín-
virág óvoda nyerte meg. A kis-
iskolás korosztályban is jól sze-
repelt a paksi térség, a duna-
szentgyörgyi iskola csapata má-
sodik helyen végzett, számolt
be a szombati döntő sikeréről
Komlósiné Kiss Anett. A Paksi
Rendőrkapitányság baleset-
megelőzési előadója elmondta,
hogy mindkét kategóriában 129
nyolcfős csapat versengett. Né-
gyen elméleti, négyen gyakorla-
ti feladatokkal birkóztak. 

Elméleti versenyen a bizton-
ságos és szabályos közlekedés-
re vonatkozó kérdésekre kellett
választ adni, míg a gyakorlati
feladat az volt, hogy egy
KRESZ-pályán végig kellett

kerékpározni a gyerekeknek a
jelzőtáblák között. A Nemze-
dékek Biztonságáért Közhasz-
nú Alapítvány az ORFK Or-
szágos Baleset-megelőzési Bi-
zottsága támogatásával szer-
vezte meg a Pindur-Pandúrt az-
zal a céllal, hogy játékos eszkö-
zökkel segítsék a kulturált köz-
lekedésre való nevelést. A Pak-
si Rendőrkapitányság területé-
ről hat csapat nevezett a ver-
senyre. A legjobban a Hétszín-
virág óvoda szerepelt: Berger
Balázs, Bencze Gréta, Bakonyi
Zsófi, Komlósi Csongor, Sróbl
Adél, Siklósi Bence, Pécsi Nó-
ra és Spiesz Péter megnyerte
korosztályában a versenyt.
Nyereményük rengeteg játék
lett, köztük olyanok is, ame-
lyek a közlekedéssel kapcsola-
tosak.                        Vida Tünde

A paksi pindurok 
voltak a legjobbak

Kézdivásárhelyi 
vendégek a
Kisokos-Kisdobos
vetélkedőn
Hét csapat részvételével zajlott
a Paksi Úttörők XXXVII.
Kisokos-Kisdobos Tantárgyi
Vetélkedő nemzetközi döntő-
je, amelynek hagyományosan
a Deák Ferenc Általános Isko-
la ad otthont. A tudáspróbán ti-
zenöt éve vesznek részt lehető-
ségeikhez mérten városunk ha-
táron túli testvértelepülései.
Idén Kézdivásárhelyről a Mol-
nár Józsiás Általános Iskolából
jött egy formáció, amelynek
részvételét az Oktatásért Köz-
alapítvány támogatta, mondta
el Mezősi Árpád szervező.
Mellettük a házigazda iskola, a
Bezerédj Általános Iskola és a
Balogh Antal katolikus iskola
két-két csapattal versengett az
elsőségért, valamint egy kisdi-
ák a II. Rákóczi iskolából tette
próbára tudását. A negyedik
osztályosoknak szóló megmé-
retésen minden csapatnak há-
rom tagja volt, akik maguk
döntötték el, ki melyik tan-
tárgyból ad számot tudásáról.
A verseny végén matematiká-

ból, magyar nyelvből és termé-
szetismeretből is eredményt
hirdettek, és az is kiderült,
hogy a csapatversenyben kik
bizonyultak a legeredménye-
sebbnek. Magyar nyelvből
Szabó Hedda lett Kézdivá-
sárhelyről az első, matemati-
kából Makovinyi Sára deákos
diák, természetismeretből pe-
dig Dimény Áron Kézdi-
vásárhelyről. A csapatverseny-
ben az egyéni helyezések ösz-
szesítése alapján, az első he-
lyen döntetlen eredményt ért el
a Makovinyi Sára, Varga Tí-
mea Anna és Scheiner Balázs
Zoltán alkotta formáció a Deák
iskolából, valamint Bálint Bog-
lárka, Dimény Áron és Szabó
Hedda a kézdivásárhelyi Mol-
nár Józsiás Általános Iskolá-
ból. A díjakat Tell Edit alpol-
gármester adta át, a versenyt az
önkormányzat, az ÖKO Mun-
kacsoport Alapítvány, a Deák
Ferenc Általános Iskola, vala-
mint a Bácskai, a Knap és a
Tóth család támogatta.       -gy-
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Fiatalok a nagyvilágban

Rengeteget utazik, mégis
mindig hamar megtalálja a
közös hangot új környeze-
tével, hiszen bárhol legyen
is valaki, a sport mindig jó
lehetőség arra, hogy köze-
lebb hozza az embereket
egymáshoz, véli Hornok
Balázs, aki egy müncheni
vállalat kiküldöttjeként je-
lenleg az Egyesült Államok-
ban pallérozza tovább tu-
dását. 

A paksi fiatalember a Vak
Bottyán Gimnáziumban eltöl-
tött évek után közgazdászként
végzett egy budapesti egyete-
men. Céltudatosan, már felső-
fokú tanulmányai első évében
elhelyezkedett egy nemzetkö-
zi ingatlan-tanácsadó cégnél,
így képesítésének megszerzé-
sekor már négy év szakmai ta-
pasztalattal rendelkezett. A
vállalatnak, ahol dolgozott,
számtalan irodája volt szerte a
világon, így lehetősége volt a
munkavállalóknak arra, hogy
a partnerintézményeknél is
kipróbálhassák magukat. Így
került Balázs kilenc hónapra
Tajvanra, ahol, mint mondja,
emberileg sokat, de szakmai-

lag annál kevesebbet tapasz-
talt. Visszaérkezett Budapest-
re és valójában ekkor indult
be igazán nemzetközi karrier-
je. Egy olyan cégnél kapott
állást, mely egész Kelet-Eu-
rópában ingatlanportfoliók
kezelésével foglalkozott, így
egyszerre izgalmas és ismerős
terepen próbálhatta ki magát.
Pár év elteltével egy fejva-
dász cég egy müncheni állás-
ajánlattal kereste meg, azóta
is ott dolgozik. A német anya-
vállalat éppen egy amerikai

leánycég dinamikus fejleszté-
sén munkálkodik, ennek kap-
csán az elmúlt év során már
többször kilátogatott az Egye-
sült Államokba és a projekt
koordinálási munkáinak leve-
zetéséig hat hónapot most
Westportban, Connecticut ál-
lamban tartózkodik. Balázs
hangsúlyozta, fiatal kora óta
mindig sokat utazott, jól be-
szélte az idegen nyelveket, el-
ső szakmai útjai idején is az
újdonság, a kaland hajtotta,
az, hogy kipróbálhassa magát.

Ha valaki ingatlanbefektetés-
sel foglalkozik, tette hozzá a
paksi fiatalember, annak min-
dig mobilnak és rugalmasnak
kell lennie, gyorsan kell akk-
limatizálódnia az új környe-
zetben, ami nem azt jelenti,
hogy önmagát fel kellene ad-
nia, hangsúlyozta Balázs. Ar-
ra a kérdésre, vajon az állandó
utazás mellett az ember ho-
gyan tud kialakítani szoro-
sabb emberi kapcsolatokat,
elmondta: sosem szabad be-
gubózni, mindig kell baráto-
kat keresi, mert mint mondja,
kizárólag utazással és munká-
val kiürülne az ember élete.
Balázs úgy véli, a sport min-
dig jó lehetőség arra, hogy
közelebb hozza az embereket
egymáshoz, ő a tenisz révén –
melyet Pakson még gyerekko-
rában kezdett el tanulni –
mindig megtalálta a közös
hangot a többiekkel. A fiatal-
ember elmondta, rendszere-
sen hazalátogat az itthoniak-
hoz, ennek ellenére Magyar-
országra csupán egy saját vál-
lalkozás elindításának lehető-
sége tudná visszacsábítani,
azonban egyelőre ezen nem
gondolkozik.       Matus Dóra 

A sport mindig összehoz

Véget ért az idei tanévben a
Zöld Alma- és a Zöld Tódor-
program. Utóbbi a város tá-
mogatásával megvalósuló,
környezeti nevelést közép-
pontba állító foglalkozássoro-
zat, amelyben a nagycsopor-
tos óvodások és az általános
iskolák első-második osztá-
lyosai érintettek. Ebben a tan-
évben a harmadikosok két-két
ismétlő órán vettek részt. A
programot a DC Dunakom
Kft. koordinálja, lebonyolító-
ja pedig az „Együtt a parlagfű
ellen” Alapítvány. A soroza-
tot minden tanév végén aján-
dékműsorral zárják a művelő-

dési központban. Hagyomá-
nyosan ilyenkor hirdeti ki az
alapítvány többéves múltra
visszatekintő, az egész tan-
éven átívelő, általános isko-
lák közötti vetélkedő, a Zöld
Alma-program eredményét.
Az idei kilenc forduló között
volt labdarúgó-bajnokság, két
alkalommal virágosítás, Tél-
apó-, illetve húsvétváró kéz-
műves foglalkozás a sóbar-
langban, és idén először az
Ürgemező természeti értékei-
vel is megismerkedtek a gye-
rekek. A környezeti nevelést
és egészséges életmódot fó-
kuszba állító Zöld Alma-

program győztese a Deák Fe-
renc Általános Iskola lett,
második helyen a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola, har-
madik helyen pedig a
Bezerédj Általános Iskola
végzett, negyedik a Balogh
Antal Katolikus Iskola és
Gimnázium, ötödik pedig a
Rákóczi iskola németkéri tag-
intézménye lett. Minden in-
tézmény helyezésének meg-
felelő összegű sportszervá-
sárlási utalványt kapott, az is-
kolai koordinátorok munkáját
pedig ajándékkal köszönte
meg az alapítvány.                 

-gyöngy-

Zöldnevelést kapnak
A városi gyermeknapon adták
át az idén 9. alkalommal meg-
hirdetett Fuss, ússz, kerékpá-
rozz a gyermekedért program-
sorozat sportszervásárlási utal-
ványait. Az óvodák versenyét a
Mesevár nyerte a Hétszínvirág
előtt, míg az általános iskolák-
nál a Deák Ferenc diadalmas-
kodott megelőzve a Bezerédjt
és a Balogh Antal Katolikus
Általános Iskola és Gimnáziu-
mot. A nyereményeket a szer-
vező PSE Szabadidősport Szak-
osztályának vezetője, Hor-
váthné Szeip Ildikó adta át az
intézmény képviselőinek.   röné

Fuss, ússz,
kerékpározz!
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A nyári vakáció beköszöntével számos fi-
atal jelentkezik munkára, a szünidőt a diá-
kok nemcsak pihenésre, hanem szakmai
tapasztalatszerzésre és a nyári zsebpénz
előteremtésére is ki akarják használni. A
felmérések szerint évről évre egyre több
fiatal tölti munkával a nyarat. Azok a gya-
kornoki állások, melyekért nem jár fizetés,
kevésbé népszerűek, a diákok többnyire
kenyérkereső, kifizetődő lehetőségeket
keresnek. A tanulók legszívesebben a ven-
déglátóiparba mennek felszolgálónak, de
közkedvelt az irodai munka, a borítékolás,
szórólaposztás, kérdőívezés, árufeltöltés
vagy a számítógépes adatrögzítés is. A di-
ákok aktivitása a munkaadók számára is
előnyös, hiszen segítségükkel áthidalható
a nyári szabadságolások miatt fellépő
munkaerőhiány is. A tanulók pedig a ké-
sőbbi elhelyezkedésnél kamatoztathatják
az így megszerzett munkatapasztalatot,
ugyanis a munkaadók egy része a jó je-
gyeknél is többre becsüli a gyakorlati is-
mereteket és a valós munkahelyi környe-
zetben elsajátított tapasztalatokat. Ugyan-
akkor a fiatal munkavállalók alkalmazásá-
nak szabályai némiképp eltérnek a felnőtt
dolgozókétól: fontos, hogy munkavállaló-
ként 16 éves kortól létesíthető munkavi-
szony, 15 éves kortól pedig csupán az is-
kolai szünetek idejére és kizárólag szülői
hozzájárulás mellett, mondta el Mózer
Anett, a piacvezető Meló Diák iskolaszö-
vetkezet régióvezetője. 

A diákok amellett, hogy megismerhetik
saját képességeiket és a számukra vonzó te-
rületeket, a nyaralásra valót is önerőből elő-
teremthetik. A munka díjazása természete-
sen eltérő, a szaktudást nem igénylő mun-

kák kevesebb fizetéssel kecsegtetnek, a ma-
gasabb kvalitást igénylő feladatok nagyobb
jövedelmet nyújtanak. A paksi strand min-
den évben lehetőséget adott a fiatalok szá-
mára, hogy a munka világában hosszabb-rö-
videbb időre kipróbálhassák magukat, és ezt
a hagyományt a létesítmény új üzemeltetője
sem kívánja megszakítani. Baldauf Antal
lapunknak elmondta, körülbelül 10-12 diá-
kot szoktak alkalmazni különböző feladatok
ellátására, de hatalmas, általában tízszeres a
túljelentkezés. A fiatalok leginkább a büfé
üzemeltetésében, a felszolgálásban és az
ételek elkészítésében segédkeznek. A je-
lentkezők egy része hosszabb időszakra,
egy-két hónapra, vagy akár teljes szezonra
is vállal munkát, az ő céljuk általában a
pénzkeresés. Aki csak rövidebb turnusra,
egy-két hétre jelentkezik dolgozni, az in-
kább saját maga képességeit és a munkát
szeretné kipróbálni, összegezte tapasztala-

tait a létesítmény üzemeltetője. Baldauf An-
tal azt is elárulta, a diákokkal mindig egyé-
ni munkaszerződést kötnek. 

Schütz Helga már harmadik éve vállal
munkát a paksi strand büféjében, és ez
idén sem lesz másként. A szezon teljes
időszakára elígérkezett, mert a nyári szó-
rakozás költségeit önállóan szeretné előte-
remteni, most is többek között fesztiválbe-
lépőre gyűjt. Mint mondja, amellett, hogy
szüleit megkíméli a plusz kiadásoktól, a
nyári diákmunka tapasztalatszerzésre is jó
és arra, hogy kemény munkával megtanul-
ja becsülni a pénzt. 

Csányi Dániel tavaly és idén is dinnye-,
illetve eperárusításra szegődött el, általá-
ban pár hetet dolgozik, hogy megkeresse a
balatoni nyaralásra valót. Mint mondja, ál-
talában reggeltől estig kell dolgozni, illet-
ve délelőttös-délutános váltásban, de a
munka fizikailag nem megterhelő és így
legalább gyarapodik a zsebpénze.

Kellner Lilla már felsőfokú tanulmányait
végzi Budapesten, az egyetemi évek alatt
vállalt először diákmunkát, de tapasztalatai
nem voltak túl kedvezőek. Budapesten mo-
zijegy-árusításra jelentkezett, de kezdetben
csak takaríthatott, majd miután a vezetők
elégedettek voltak a munkájával, akkor áll-
hatott be a jegypénztárba, illetve a büfébe.
Gyakran dolgozott többet napi nyolc óránál
és a fizetés is alacsony volt annak ellenére,
hogy fárasztó volt a munka és a pénzkeze-
lés is nagy felelősség. Mint mondta, a kel-
lemetlenségek ellenére van előnye a ke-
mény munkának: fegyelemre tanít, felké-
szít az életre és az ember jobban megbecsü-
li a pénzt, ha tudja, milyen nehéz megdol-
gozni érte. Matus Dóra

Diákmunka közben 
érik meg a pénz becsülete

Pakson 3 szobás, 
összkomfortos családi

ház pincével, garázzsal,
kerttel eladó.

Irányár: 18,5 M Ft
Érd.: 06-20/3166-437

Paks, Kosár utcában
két szomszédos

családi ház 
együtt eladó. 

Telekterület 1500 m2.
Tel.: 30/936-3100.

KIADÓ 
INGATLANOK

Paks főutcáján, iroda-
házban (Tolnai u. 2.) 
adminisztrációs vagy
szolgáltató tevékeny-
ségre irodák kiadók.

(15 m2-80 m2).
Érdeklődni: 

30/9372-668,75/511-252.

ELADÓ INGATLANOK
– Pakson, a Szedres utcában 2 szobás, föld-
szinti lakás eladó. 8,8 M Ft.

– Pakson, a Kossuth Lajos utcában 3 szobás,
földszinti, felújított lakás, garázzsal, kerttel el-
adó. Irányár: 16,8 M Ft.

– Pakson, a Kossuth Lajos utcában 1 szobás
összkomfortos lakás kerttel, tárolóval eladó.
Irányár: 7,8 M Ft.

– Pakson, a Május 1. utcában eladó 3 belte-
rületi telek, a 26. sz. ház mellett, 1070 m2,
1280 m2, 1140 m2. A három telek irányára:
18,8 M Ft.

– Szekszárdon az M6-os mellett 42 871 m2-es
ipari terület eladó. Irányár 215 M Ft.

– Pakson, az Óváros központjában, a Duna
mellett tetőtérbeépítéses, panorámás, 4 szoba
összkomfortos családi ház nagy terasszal, szép
kerttel eladó. Irányár: 28 M Ft.

Ingatlanok értékbecslése, 
eladás, vétel, hirdetés
Részletes felvilágosítás: 

Fonyó Ingatlan és Média Iroda
Tel: 06-30/557-3645 

E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu
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Jó napot, mi újság?

A gimnázium második osztá-
lyában lett cserkész – bátyját
követve – Nyisztor Ákos. Már
úgy érettségizett, hogy saját
őrse volt. Paksra házassága ré-
vén került a dombóvári fiatal-
ember. Felesége, Rita útja ha-
sonló az övéhez: mindkette-
jüknek két testvére van, ke-
resztény hitben nevelkedtek,
pedagógusok lettek. Ákos első
diplomáját Szekszárdon sze-
rezte, Ritával segédtiszti kép-
zésen találkozott. A kérdésre,
hogy mit köszönhet a cserké-
szetnek, annyit mond, szinte
mindent: családot, barátokat,
közösséget. A cserkészet lé-
nyegéről szólva Páva Istvánt
idézi, aki úgy fogalmazott e
témáról szóló könyvében,
hogy emberebb embert, ma-
gyarabb magyart nevel. Ákos
ehhez hozzáteszi: jó szándé-
kú, keresztény emberek itt kö-
zösségben élhetik meg a ke-
reszténységüket. Fontos, hogy
mindez önkéntes. 

„Legöregebb 

cserkészünk, 

Hernádi Pista bácsi 

– aki ennek a csapatnak a há-
ború előtti alakulásakor tagja
volt – azt mondta, a háború-
ban és a fogságban is végigkí-
sérte az a szellemiség, ami fo-
gadalmunkban szerepel: a
cserkész, ahol tud, segít” –
tette még hozzá. Mint mondta,
a cserkészeten belül meg tudja
élni a munkára való törekvést,
tudja a hazáját és a közösségét
építeni. 

Hittanra járó gyerek volt, de
– mint mindenki más – ké-
sőbb, gimnazista korában éb-
redt rá hitének lényegére. Ta-
nító lett, majd már a Balogh
Antal Katolikus Iskolában
dolgozva rajztanári diplomát
szerzett. Olyan, mint a cserké-
szet folytatása – mondja hiva-

tásáról. Az őrsvezetőképzés
volt az a fontos önismereti for-
dulópont, ahol ráébred: tudna
és szeretne gyerekekkel fog-
lalkozni. Otthonról mindehhez
nagyon jó alapot kapott. Egy-
részt apjától a munkához való
hozzáállást és a munkának a
tiszteletét. Aki mindig mond-
ta, és a mai napig mondja,
hogy nincs lehetetlen, csak te-
hetetlen. Édesanyjától pedig a
szeretetteljes hozzáállást em-
berekkel és Istennel szemben,
és a családias légkört. Mind-
kettő benne van a cserkészet-
ben és a tanítás is így működik
jól. „Kell szigorúnak és követ-
kezetesnek lennem, mert nem
jutunk előrébb, ha nem tartom
magam bizonyos elvekhez.
Ugyanakkor, ha szeretet nincs
bennem, mit sem használ ne-
kem, mondta Szent Pál. A ket-
tő között kell megtalálni az

egyensúlyt. Ha mindezt jól si-
kerül alkalmazni, azt nem ma-
gamnak köszönhetem, mert
eszköz vagyok a Jóisten kezé-
ben, és, ha jól dolgozom, jó
eszköz vagyok.” – mondta. A
Balogh Antal iskola biztosítja
a hátteret, hogy ebben a szel-
lemiségben dolgozzon, de úgy
érzi, nagyon kemény harcot
kell vívni, hiszen a világban a
keresztény értékrenddel szem-
ben 

totális ellenszél van. 

Ha el is kezdődött a változás,
az nagyon lassú, és nem poli-
tikai színtéren kell megtörtén-
nie, hanem a fejekben. „Egy
lelkigyakorlaton hallottam,
hogy nekünk keresztényeknek
kovászként kell működni. Ha
van egy jól működő közösség,
ha a személyiségemnek, er-

kölcsömnek minden mozzana-
tát ki tudom teljesíteni, azzal
hozzáteszek valamit a közös-
séghez és én is kapok valamit,
ez egy idő után ragályos lesz
és fertőzni fog.” – magyarázza
a lényegét.

Ákosról lerí, hogy boldog, s
ezt ő maga is megerősíti. Sze-
rető család veszi körül, legna-
gyobb ünnep számukra, ha
együtt vannak. Ez, ha csak a
szűk családot vesszük, akkor
is népes társaság. Hárman
vannak testvérek, unoka –
egyelőre – tizenegy van, de ez
egy hétig igaz már csak –, hi-
szen érkezik Lehel, a legki-
sebb jövevény Bence, Luca és
Bíbor mellé. Nővérének, aki
vegyészként kezdte tanulmá-
nyait, és hitoktatóként fejezte
be, öt gyermeke van. Bátyja,
aki tulajdonképpen példaképe
is, három csemetét nevel. Ő a
Nagy Lajos Gimnáziumban
tanít, ahol mindketten tanul-
tak, és a cserkészetnél is ő ta-
posta ki az ösvényt. „Ez a pél-
dakép dolog csak egy ideig
utánzás, aztán egy idő után rá-
jön az ember, hogy mi az,
amiben más, megtalálja a kü-
lönbözőségeit, és ki tud telje-
sedni.” – vázolja Ákos. „Ha
valaki azt mondhatja magáról,
hogy boldog, az én vagyok.
Szerető család vesz körül,
egészséges gyerekeink van-
nak. A hittel a háttérben biz-
tonságban érezzük magunkat.
A szerelem elmúlik, de tud-
juk, hogy egymásra abszolút
számíthatunk, és egyetértés
van a legfontosabb dolgok-
ban. Hiszek abban, hogy nincs
elveszett ember, mert mindig
minden embert minden pilla-
natban megszólítja az Isten,
legfeljebb nem veszi észre. Is-
ten adója folyamatosan műkö-
dik, megy az adás, hogy a mi
vevőnk be van-e kapcsolva, rá
van-e hangolva, rajtunk mú-
lik” – összegzi.

Vida Tünde

Sokat köszönhet a cserkészetnek
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A jó szándékú, keresztény embereknek
olyan lehetőség, ahol közösségben megél-
hetik a kereszténységüket, mondja a cser-
készetről Nyisztor Ákos. A Balogh Antal
Katolikus Iskola pedagógusa sokat kö-
szönhet a cserkészetnek: általa ismerte
meg feleségét, lelt barátokra, ez segítette a
pályaválasztásban. 
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Sport

Az utolsó két fordulótól függet-
lenül bajnok lett a Paksi FC II.
labdarúgócsapata az NB III
Dráva csoportjában. Az arany-
érmet a Dombóvár elleni hazai
mérkőzésen biztosította be Len-
gyel Ferenc egylete, a 2:0-ra
megnyert összecsapáson Pap
Roland és Nagy István lőtték a
zöld-fehér gólokat. – Végig
uraltuk a mérkőzést, a kérdés
csupán annyi volt, mikor szerez-
zük az első gólt – mondta el az
együttes vezetőedzője. A baj-
nokságban végig magabiztos
teljesítményt nyújtva eddig 22
győzelem, 3 döntetlen és 3 vere-
ség áll a csapat neve mellett, 74
rúgott és mindössze 16 kapott
góllal. A Lengyel-egylet a kö-

vetkező szezonban immár bizto-
san a másodosztályban folytat-
hatja, a tréner másodszor vezet-
te a Fehérvári úti klubot az NB

II-be. – A bajnokságot hét győ-
zelemmel indítottuk, már ekkor
letettük névjegyünket. A rivális
Szentlőrinc sokáig tartotta a lé-

pést, de sikerült fokozatosan el-
húznunk, a szezon második fe-
lében már komoly előny birto-
kában voltunk. Szép példája ez
az eredmény annak a közös
munkának, melyet az első csa-
pattal közösen végeztünk. Az
NB I-es együttes stábjának és
játékosainak is köszönöm a se-
gítséget – nyilatkozta Lengyel
Ferenc. A jövőt illetően a tervek
közt egy-két új igazolás, vala-
mint tehetséges U19-es játéko-
sok beépítése szerepel. A fő
irányvonal azonban nem válto-
zik, az első osztályban szereplő
Paksi FC-be nevelni a labdarú-
gókat. Igaz, két forduló még
hátra van: Mohácson, illetve a
záró játéknapon Nagykanizsa
ellen, majd jöhet a jól megérde-
melt pihenés és az NB II.

Faller Gábor

Bajnok lett a Paksi FC II.

Negyedik helyen zárta a
2010/11-es bajnokságot az ASE
NB I-es férfi kosárlabdacsapata.
Az elért eredményről és a jövőről
Tóth János szakosztályelnököt
kérdeztük.

– Milyennek ítéli a bajnoki
idényt?

– Felemás szezon volt, az
alapszakasz jól sikerült, talán
jobban is, mint sokan várták. Én
úgy gondoltam, hogy az alap-
szakasz végén a négy közé be
kell jutnunk, de voltak olyan
hangok is, hogy még a nyolcba
is nehéz lesz. Ehhez képest jól
sikerült, különösen, hogy a vé-
gén még előbbre is tudtunk lép-
ni, és a harmadik helyen végez-
tünk. A rájátszás már annyira
nem dicsérhető.

– Mi az, ami nem annyira di-
csérhető?

– Az első körön még túljutot-
tunk a meggyengült ZTE ellen.
Az Albacomp elleni 3-0-s vere-
ség – nem akarok olyan durván
fogalmazni – viszonylag „csú-
fos” volt, és utána még a hazai
pálya előnyével indulva is ki-
kaptunk 2-0-ra a 3. helyért. Ha
azt nézzük, hogy a csapat nem

volt stabil, kiegyensúlyozott, és
azt, hogy végeredményben ne-
gyedikek lettünk, az összhang-
ban van a csapat erősségével és
kiegyensúlyozatlanságával.
Mindig az utolsó benyomás
alapján ítél a szurkoló, a szimpa-
tizáns és az ellendrukker, így ez
a 0-5 kissé lerontja a váratlanul
jó eredmény értékét.

– Minek tudja be a kiegyensú-
lyozatlanságot?

– Voltak olyanok, akik jobban
teljesíthettek volna, akadtak,
akiktől többet vártunk és tartó-
san hullámzott a teljesítményük.
Voltak, akiknél ennek objektív
okai voltak. Egyénileg és csa-
patszinten is előfordultak hul-
lámvölgyek. Előfordult olyan
meccs, amikor a szakmai stáb
jobban bízott egyes játékosok-
ban, nem mert hozzájuk nyúlni,
pedig mások lehet, hogy abban
a helyzetben többet tudtak volna
produkálni. De hát ez a ha…

– Kialakult már az új szakmai
stáb?

– Egyelőre még csak Völgyi
Péterrel van megállapodásunk,
hogy ki lesz a segítője, még nem
tudom. Vannak elképzeléseim,

hamarosan eldől. Patonay nem
jön, Körmendről nehéz lenne
Paksra járni, Zalaegerszeg sok-
kal közelebb volt neki. Völgyi
jól menedzseli az ügyeket, és jó
szakember is egyébként, sok
mindenben az ő véleményére
akarok adni.

– Megvan már a magyar kon-
tingens?

– Még nincs meg teljesen, két
emberrel még nem tudtam leül-
ni beszélni. Hat játékos:
Körtélyesi, Kovács, Morgen,
Vojvoda, Kámán és Tóth Ádám
már adott. Hét profi szerződésű
magyar játékos lesz, mellettük
2-3 tehetséges fiatallal. A ma-
gyar mag jóval erősebb lesz,
mint az előző bajnokságban.

– A szövetség döntése értelmé-
ben három légióssal kell gazdál-
kodni, milyen posztokra keresnek
embert?

– Ákos ügyes, de egyedül még
nem bírná, ezért 1-2-es posztra
szükség lesz. A másik két poszt
a 4-es és a 4-5-ös, oda mozgé-
kony, dinamikus játékosokat
akarunk. Ez az elképzelés egy-
előre, de ez akkor fog eldőlni,
ha a magyar mag kialakult.

– Milyen kaliberű külföldiekkel
számol? Most elsősorban a fize-
tésükre gondolok.

– Anyagilag kizárt, hogy
olyan szintű játékost hozzunk,
mint Sales, ő csak ebbe a csa-
patba fért bele. Ez most egy
sokkal kiegyensúlyozottabb
csapat lesz, ehhez akarjuk igazí-
tani a külföldieket. Ide már egy
Sales kategóriájú ember kicsit
luxus lenne.

– A nemzetközi kupaszereplés
már biztos?

– Még nem száz százalék. Az
Euro Challange sorozatban sze-
retnénk indulni, ami a harmadik
számú kupa Európában. A ne-
gyedik helyen végeztünk, min-
den azon múlik, hogy a Szolnok
hol indul. Hallani az EuroCupot,
de az alanyi jogon nem jár. Attól
is függ még, hogy az előttünk
végzett csapatok mit akarnak. A
nevezéshez szükséges papírokat
már megkaptuk a szövetségtől.
Június közepe-vége táján már
tudni fogjuk, hogy elfogadták-e
a nevezésünket, mert a rajtpénzt
addigra be kell fizetni. Július
elején már sorsolás.

Kovács József

Tóth János: felemás szezon volt
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Immár kilencedik alkalommal
rendezik meg a Marx György
sakk emlékversenyt Pakson,
ezen belül a női nagymesterek
harmadszor találkoznak. Az
idei férfinagymester-verseny a
résztvevők Élő-pontszámai
alapján a 17-es kategóriába tar-
tozik, az átlag értékszám 2664
pont. A viadal történetében
ilyen erősségű mezőny még
nem volt, és az idei hazai verse-
nyek között is a legerősebbek
közé tartozik.  A rangos ese-
ményt június 16. és 27. között
az Erzsébet Nagy Szállodában
rendezik. A szervezők 18 szo-
bát foglaltak le a női és férfi

nagymestereknek, valamint a
versenybíróknak.

– Már a tavalyi verseny zá-
róbankettjén elkezdtük az idei
szervezését – mondta el Fekete
Béla. – Sajnos az akkori két
győztes – a nőknél a tízszeres
világbajnok Nona Gaprin-
dasvili, a Grúz Olimpiai Bizott-
ság elnöke, valamint a férfiak-
nál a cseh Viktor Laznicka –
nem tudta az idei szereplést el-
vállalni. Aztán január végén,
február elején, miután a FIDE
kiadta, hogy mikor lesznek az
idei nagy nemzetközi verse-
nyek, gőzerővel nekiláttunk a
szervezésnek. A júniusi idő-

pontot tulajdonképpen Berkes
Ferenchez igazítottuk, aki tagja
a magyar férfiválogatottnak, és
figyelembe kellett vennünk,
hogy júliusban a kínai csapat-
világbajnokságon szerepel. A
Marx György emlékversenyen
a férfi nagymesterek között
Berkes mellett Ács Péter, a női
nagymesterek között pedig Du-
dás Eszter képviseli az Atom-
erőmű Sportegyesületet. Női
versenyzőink közül Vajda Szi-
dónia kisbabát vár, Tóth Lili
más elfoglaltsága miatt nem
tud részt venni. A nők között
lesz még egy Tolna megyei
versenyző a decsi Rudolf Anna

személyében. A nagymesterek
viadala mellett lesz még rapid,
snell, nemzetközi nyílt ver-
seny, melyen az ASE sakk
szakosztályának versenyzői
közül igen sokan részt vesznek.
Külön gyerekversenyt is rende-
zünk a 10-14 éveseknek és a
kezdőknek. Az Erzsébet Nagy
Szállodában több helyszínen
ülnek asztalhoz a sakkozók, a
mérkőzések szabadon látogat-
hatók lesznek a nagyközönség
számára. Az eseményeket kive-
títőkön is láthatják az érdeklő-
dők, de az interneten is tájéko-
zódhatnak azok, akik nem tud-
nak eljönni.                     -joko-

Az eddigi legerősebb verseny következik

Egymást érik a futóversenyek, a
PAFF (Paksi Amatőr Futó Fia-
talok) versenyzői az elmúlt he-
tekben több versenyen is rajthoz
álltak. A Szekszárdi Borvidék
Félmaratonon mintegy húszan
vettek részt a klubból, Lippai
Zoltán korosztályában a 2. he-
lyen végzett. Dobi Krisztina
Madridban állt rajthoz egy ma-
ratoni futóversenyen, amelyen
mintegy nyolcezren vágtak neki
a távnak. A paksi futónő kategó-
riájában a 30. helyen végzett,
mint elmondta, az eddig teljesí-
tett kilenc maratoni távból most
futotta eddigi második legjobb
idejét. A 15. alkalommal meg-
rendezett Budapest olimpiai
maratonváltón a PAFF verseny-

zői mint a paksi önkormányzat
csapata indultak, és korosztá-
lyukban a második helyen vé-
geztek. Mivel kevesen voltak,
négyen – Bencze Gyuláné, Sima
Éva, Hermann Krisztina, Dobi
Krisztina – futották le a 6x7 km-
es távot. Ezzel egy időben Tatán
rendeztek villamos iparági futó-
versenyt, ahol C. Szabóné
Kocsiczki Ilona korosztályában
a második, Lippai Zoltán pedig
korosztályában az első helyen
végzett. A Kékes csúcsfutáson a
klub hat versenyzője vett részt.
Az 1250 induló Mátrafüredről
futott fel a Kékes csúcsáig, a
11,6 km-es távon 671 m-es ma-
gassági szintemelkedéssel kellett
a futóknak megküzdeniük. -kj-

Ezüstérem 
a női maratonváltón 

Böde Dániel tizenöt góllal a leg-
eredményesebb játékosa volt a
Paksi FC-nek a Monicomp Ligá-
ban a 2010/11-es szezonban. A
saját nevelésű 24 éves, 190 cen-
timéteres, 90 kilogrammos fut-
ballista a zöld-fehér klub jelenle-
gi legnagyobb értéke. 

– 1997-ben kezdtem a Paksi
SE-ben futballozni, majd végig-
jártam a különböző korosztályo-
kat. 2003-ban debütáltam a fel-
nőttek között, akkor Klement Ist-
ván irányította az NB III-as
együttest. A nagycsapatban egy-
re több lehetőséghez jutottam, az
első élvonalbeli találkozómat
2006-ban játszottam a Diósgyőr
ellen Lengyel Ferenc szakveze-
tése mellett – mondta el a PFC
labdarúgója. A madocsai fiatal-
ember tavaly már megmutatta te-
hetségét: nyolc találatig jutott,
így neve több játékos-megfigye-
lő noteszébe is bekerült. A télen
a német másodosztályban játszó
– azóta onnan kiesett – Bielefeld
vezetői szerették volna leigazol-
ni a paksi tehetséget, ám a meg-
egyezés elmaradt. – Természete-
sen jó lenne, ha kipróbálhatnám
magam valamelyik külföldi baj-
nokságban, de csak olyan együt-

tesnél, ahol folyamatosan ját-
szom, jól érzem magam, és a
klub és én is jól járok – szögezte
le Böde Dániel. A középpályás
hozzátette: Magyarországon más
csapatban nem szeretne játszani,
majd az idei szezonról is el-
mondta véleményét. – A gárda
sikerei, így a Ligakupa-győze-
lem és a bajnoki ezüst mind a
nagybetűs csapat érdeme. Gon-
dolkodásban, taktikai elemekben
és csapatszinten is nagyon sokat
fejlődtünk. A videózások során
mindenre kiterjedő felkészítést
kapunk, legyen szó az ellenfél
taktikájáról vagy játékosairól.
Nagyon jólesnek az egyéni elis-
merések, de ez a teljesítmény tár-
saimnak is köszönhető. 

Bödének 2013-ig élő szerződé-
se van a paksi klubbal, a játékos
a hosszú szezon utáni rövid pihe-
nőt párjával tölti. Az Európa Li-
gára, valamint a következő
idényre június 9-én kezdődik a
felkészülés. A nemzetközi mér-
kőzésekkel kapcsolatban a fut-
ballista úgy nyilatkozott, mind-
egy, ki kerül a PFC útjába, győz-
tesen szeretné elhagyni a pályát
és minél tovább jutni a kupasoro-
zatban.                  Faller Gábor

A Paksi FC 
legnagyobb értéke



A paksi Chen stílusú Tai Ji
Sportegyesület szervezte az
idei országos bajnokságot. A
hazánkban működő kínai harc-
művészet ezen ágának követői
ötödik alkalommal mérték ösz-
sze tudásukat. Őzse Gabriella,
a paksi iskola vezetője el-
mondta, a vidéki klubok közül
az atomvárosi a legrégebbi. Az
egyesület 2003-ban alakult, a
tagság közel 20 fő. A bajnok-
ságot Kiskörősön és Kiskun-
lacházán rendezték eddig. Az
Atomerőmű Sportcsarnokban
jelen volt a sportág hazai alapí-
tója, Han mester, aki 1996-ban
Magyarországon mindössze
két-három embernek kezdett
tanítani. Hazánkban immár
több mint ezer, a világon pedig
több százezer követője van a
Chen stílusnak. Cél, hogy mi-

nél többen csatlakozzanak eh-
hez az egészségmegőrző harc-
művészethez. 

– Han mester iskoláiból a
legjobbak jöttek Paksra, de
természetesen alkalmat

adunk a kezdőknek is a sze-
replésre. Évről évre újabb is-
kolák nyílnak, mely örömte-
li, hiszen a tai ji-stílusok kö-
zül ez a legnehezebb és a leg-
harciasabb stílus. A páston öt
bíró figyeli a gyakorlatok
alapelveit, mely fontos, hogy
tükrözze a harcművészetet,
míg a főbíró a szabályokra
ügyel – mondta el Molnár
Gábor, a sportág hazai köve-
tője. Az országos bajnokság-
ra Budapestről, Kaposvárról,
Kecskemétről, Kiskőrösről
és Pécsről, valamint Ukrajná-
ból is érkeztek versenyzők. 

A programon nemekénti
felosztásban, különböző
pusztakezes és fegyveres ka-
tegóriákban hirdettek győz-
test.

efgé
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Paks adott otthont a tai ji-bajnokságnak

A tavaszi fordulókat követően
ötödik helyen áll a Paksi SE
OB II „A” csoportjában sze-
replő teniszcsapata. A nyolc
együttest tömörítő mezőnyben
a PSE négyszer játszott hazai
környezetben, háromszor ide-
genben. A gárda villámrajtot
vett, hiszen első három mecs-
csét megnyerte, így esély nyí-
lott arra, hogy az egylet ősszel
a felsőházban folytathassa a
küzdelemsorozatot. A hátralé-
vő találkozók közül mindössze
egyet kellett volna megnyerni,
de a sikereket követően példát-
lan sérüléshullám sújtotta a
csapatot. 
– Dávid Antal, Vécsey Zsom-
bor, Dallos László és jóma-
gam is sérülést szenvedtünk a
gyakori eső miatt felázott
mély talajú pályákon. A Ka-
posvár és a Szekszárd elleni
vereség azért is fájó, mert tel-

jes létszámban bizonyára dia-
dalmaskodunk, és akár a do-
bogót is megcélozhattuk vol-
na. Összességében azonban a
három győzelem és négy vere-
ség biztató a jövőre nézve, mi-
vel így is OB II-es tagságunk
legjobb pozíciójából várhatjuk
a folytatást – értékelte a tava-
szi produkciót Barta Attila. A
csapatvezető hozzátette, a baj-
nokság előtti balatonfüredi
egyhetes edzőtábor remekül
sikerült, melyért köszönet az
atomerőmű cégvezetésének.
Ősszel az alsóházban már csak
azokkal a gárdákkal – Pécs,
Székesfehérvár, Balaton-
boglár – csap össze a PSE,
amiket már legyőzött. A folya-
matos fiatalítás mellett az OB
II-es társaság célja az ötödik
hely megszerzése. A bajnok-
ság szeptemberben folytató-
dik.                      Faller Gábor

Tenisz-ob:
kezdeti sikerek után
sérüléshullám

TATABÁNYÁN nyolc csapat 48
versenyzőjének részvételével
rendezték meg a Forrás Pont el-
nevezésű ökölvívótornát. A Pak-
si SE sportolói közül a serdülő
korosztályban Kovács János (46
kg), a juniorok között pedig Hor-
váth Patrik (46 kg), Vidács Ist-
ván (54 kg) és Kerényi Dávid
(60 kg) állhatott fel a dobogó te-
tejére. A női felnőttmezőnyben
Karmacsi Laura (48 kg) ezüstér-
met szerzett. A szakmai stáb sze-
rint Horváth Patrik és Kovács Já-
nos kiemelkedően bokszolt.

JÚNIUS 11-ÉN kicsiket és nagyo-
kat családi sport- és nyílt nap
vár az AtomFitt konditeremben.
A csöppségeket szabadtéri
ügyességi akadálypálya, játékos
gyógytestnevelés, arcfestés, ját-
szóház és dzsúdóoktatás foglal-
ja le, amíg a szülők a kon-
diterem gépparkját próbálhatják
ki. A hölgyeket pilates, kangoo,
callanetic's és alakformáló fog-
lalkozások, a férfiakat capoeira
várja. Az ingyenes sportnapra
13 órától lehet jelentkezni, a
részvételhez minden érdeklődő
vigyen magával kellő mennyi-
ségű folyadékot, váltócipőt és
törölközőt. 
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Június 5. (vasárnap) 20 óra
SORSÜGYNÖKSÉG

amerikai thriller

Június 10. (péntek) 20 óra
A LÁNY ÉS A FARKAS

feliratos amerikai fantasy

Június 15. (szerda) 20 óra
ÉBREDJ VELÜNK!
amerikai romantikus 

vígjáték

Június 17. (péntek) 20 óra
THOR

amerikai kalandfilm

Június 19. (vasárnap) 17 óra
RIO

amerikai 
animációs film

Moziműsor

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255
(x)

Paksi Hirdetőiroda
Paks, Deák F. u. 3.
Tel.: 06-75-510-623; 

06-20-949-2467
E-mail: 

paksi-hirdeto@externet.hu

A TEIT 
kalocsai látogatóközpont 
(Szent István király út 35.)

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

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel.: 75/315-983

20/9450-992

TUD JOBBAT? 
Forint megtakarításaira 

6 hónapra évi 6% betéti kamatot (EBKM: 6%) 

Euro megtakarításaira 
3 hónapra évi 2,75% betéti kamatot (EBKM: 2,75%)

vállalkozói forint betéteire 
2 hónapra évi 5,25% kamatot (EBKM: 5,25%)

kínálunk egyszeri lekötésű számlabetétekre összeghatártól
függetlenül, meglévő Ügyfeleinknek is.

Szekszárd, Garay tér 14-16.74/510-115
Bonyhád, Szabadság tér 8. 74/550-818
Paks, Villany u. 4. 75/511-240

Szeretettel várjuk további Baranya, Tolna, Somogy
és Zala megyei fiókjainkban, hívását pedig a 06/40-
200-900 telefonszámon.

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. 
A szerződések részletes leírását az üzlet- és termék-

szabályzatok tartalmazzák.

Napi hírek Paksról

a város hírblogján:

www.paksihirnok.hu

Új elnöke van az Atomerőmű
Sportegyesületnek Kovács An-
tal személyében. Az eddigi
ügyvezető Süli Jánost váltja a
poszton, aki maga kérte fel-
mentését. A küldöttgyűlés úgy
döntött: Kovács Antalt, aki az
elnöki teendők mellett tovább-
ra is ügyvezető igazgató ma-
rad, az operatív munkában
Bedecs Ferenc fogja segíteni.
Új elnökségi tagnak Süli Já-

nost, az atomerőmű vezérigaz-
gató-helyettesét és Bognár Pé-
ter humánpolitikai igazgatót
választották. Az ülés zárása-
ként átadták az egyesület által
2007-ben alapított díjakat. Az
ASE Örökös Tagja címet a
klub egykori ügyvezetője, Ju-
hász Sándor, az ASE Örökös
Bajnoka címet a tavaly vissza-
vonult kosárlabdázó, Gulyás
Róbert kapta.                   -joko-

Kovács Antal 
az ASE új elnöke

Játékkiállítás vár kicsiket és nagyokat a művelődési ház nagyki-
állítójában, ahol Antoni Rozália baba- és bábkiállítását tekinthe-
tik meg az érdeklődők június 30-ig.

Játékkiállítás
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Café Bongó
Színvonalas kávéház, söröző péntek-szombat zenés rendezvényekkel.
Nyitva tartás: H–Cs: 13–22 óráig

Péntek: 13–04 óráig
Szombat: 20–05 óráig

Kínai üzlet 
(Panda Áruház)
Ruhák, cipők, fehérneműk, sportruházat, gyermek- és felnőtt
méretek, széles választékban.
Nyitva tartás: H–P: 830–1730 óráig

Szo: 830–12 óráig

Pár lépés Büfé
Figyelmes kiszolgálás, kulturált környezet. Rendezvények
szervezése, lebonyolítása.
Nyitva tartás: H–P: 6–21 óráig

Szo-V: 6–13, 16-21 óráig

Liz-Vill 
Villamossági Üzlet
Háztartási villamos cikkek, izzók, elemek, széles választék-
ban. Szőnyegtisztító gép és HILTI ütve fúrógépkölcsönzés.
Nyitva tartás: H–P: 9–12, 13–17 óráig

Szo: 9–1130 óráig

Paks Plast 
Műanyagüzlet
Lakásfelszerelések, háztartási eszközök, kiegészítők, ajándék-
tárgyak. Apró cikkekben és választékban nagyok vagyunk.
Nyitva tartás: H–P: 9–1730 óráig, Szo: 9–12 óráig

Ádám Bútorház
Bútorok, esztétikus és minőségi széles választéka, szaktanács-
adás, figyelmes kiszolgálás. Elképzeléseit megvalósítják.
Nyitva tartás: H–P: 9–17 óráig, Szo: 9–12 óráig.

Stefán ételbár
Az ételbárban szabadon választhat tízféle ételből. Gyors ki-
szolgálás, változatos, finom ízek. Étkezési jegyet elfogadunk.
Nyitva tartáson túli és hétvégi rendezvényeket is vállalnak, kli-
matizált éttermükben. Nyitva tartás: H–P: 11–15 óráig

ZOOM 
Fotó-Optika üzlet
Szemüveglencsék, szemüvegkeretek, kontaktlencsék, ápolószerek,
napszemüvegek,  széles választékban.
Esztétikus környezet, figyelmes kiszolgálás.
Nyitva tartás: H–P: 9–17 óráig, Szo: 9–12 óráig

Nyitva tartás:
H–P: 9–18 óráig
Szo: 8–12 óráig

Nyitva tartás:
H–P: 8–18 óráig
Szo: 8–13 óráig

Nyitva tartás:
H–P: 630–20 óráig
Szo: 630–18 óráig
V: 8–18 óráig

PAKSI ÜZLETHÁZ
Barátság u. 3.

Figyelmükbe ajánljuk kiadó üzlethelyiségeinket: 86 m2, 66 m2, 198 m2 (volt Galaxy Bár).
Részletes felvilágosítással szolgálunk a 06-30/557-3645 mobil számon.

Web:www.dbi.hu  E-mail:dbi@dbi.hu


