
A Magyar Nukleáris Társaság alapítói között volt, elindította a Nukleon  

online tudományos folyóiratot – csak néhány epizód Cserháti András mun-

kásságából, amelyet Jan Runermark-díjjal ismert el a nukleáris szakma.

15. oldal

Fiókjaink az Ön közelében: 
7030 Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
7030 Paks, Barátság u. 3. Telefon: 75/510-216

Válassza bankjának a MECSEK TAKARÉK 
Szövetkezetet! Keresse kollégáinkat! 
Segítünk megoldani pénzügyi gondjait!

Nem egy szokványos szoborral kívánunk nemzeti tragédiánkra emlékezni, emlékeztetni. Ez az emlékmű jól példázza a város köz-
ügyek iránti érdeklődését, ahogy a Pakson mindig érezhető újító szándékot is. A szobor mutasson túl önmagán, jelképezze a helyi összetarto-
zás, összefogás fontosságát és értékét – fogalmazott Hajdú János polgármester a Gaál Tamás szobrászművész alkotta paksi Trianon-emlékmű 
avatásán. A nemzeti összetartozás napján rendezett ünnepség után a Keskenyúton Délvidéki Tragédiáink 1944-45 Alapítvány vándorkiállítá-
sa nyílt meg a Csengey központban, ezt követően pedig dr. Bank Barbara történész Délvidéki tragédiáink 1944-45 címmel tartott előadást.
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Több díj odaítéléséről és veze-
tői kinevezésekről is döntöttek 
a városatyák a képviselő-testület 
májusi soros ülésén. A Gyerme-
keinkért Díjat Horváthné Szabó 
Juliannának, a Paksi Vak Boty-
tyán Gimnázium tanárának és 
Sztakó Imrének, a Paksi I. István 
Szakképző Iskola pedagógusának 
ítélték. A Pongrácz Sándorról 
elnevezett, az egészségügyben 
dolgozókat elismerő kitüntetést 
idén Papp Katalin védőnő kap-
ta. A kétévente átadott Paks Vá-
ros Sportjáért kitüntetésben 
Záborszki Zoltánt, a Paksi SE 

karate szakosztályának vezetőjét 
részesítették. A Deák Ferencről 
elnevezett, a közigazgatásban 
dolgozók elismerésére alapított 
díjat Bachmann Józsefné kapta. 
Több önkormányzati intézmény 
vezetői pályázata is szerepelt 
az ülés napirendjén. A Bóbita 
Bölcsőde irányításával Magyar 
Melindát bízta meg a testület, 
a Paksi Benedek Elek Óvodát 
az eddigi vezető Bosnyák Zol-
tánné, míg a Napsugár Óvodát 
Stienerné Benedeczky Anikó 
irányítja a következő öt évben 
– így döntött a város vezető 

testülete. A grémium arról is 
határozott, hogy nem változik 
Pakson az óvodai csoportok szá-
ma a 2014/15-ös nevelési évben 
sem. A Paksi Bezerédj Általános 
Iskola és Kollégium, valamint a 
Paksi Vak Bottyán Gimnázium 
intézményvezetői pályázatáról is 
tárgyaltak a képviselők. Javasla-
tot fogalmaztak meg az intézmé-
nyek fenntartója felé: a Szenthá-
romság téri iskolában Kovácsné 
Pál Krisztina, a gimnáziumban 
pedig C. Szabóné Kocsiczki Ilo-
na pályázatát támogatja az ön-
kormányzat. A paksi 5. számú 

háziorvosi körzettel kapcsolatos 
változás is szerepelt a tárgyalt 
témák között: határozat szüle-
tett arról, hogy 2014. november 
elsejétől dr. Szilágyi Szabolcs 
vállalkozó háziorvos veszi át dr. 
Molnár Klára körzetét. 
A nyári szociális gyermekét-
keztetést idén is saját forrásból 
biztosítja Paks – erről döntöttek 
a testület tagjai. A célra 3 millió 
forintot különítettek el a költ-
ségvetésben, ebből mintegy 200 
rászoruló paksi gyermek kap 
napi egyszeri meleg ételt a nyári 
szünet idején.          Dallos Szilvia

Szeged után Paks lehet az első 
település, amely megkezdi a fel-
készülést a szúnyogok biológiai 
gyérítésére. A módszer alkalma-
zása csak hazánkban jár gyer-
mekcipőben, Nyugat-Európa 
nagy részén már így irtják a 
kellemetlen rovarokat. Ma-
gyarországon általában kémiai 
gyérítéssel védekeznek a szú-
nyoginvázió ellen a települések: 
általános rovarölő szert szór-
nak ki a légtérbe repülőről, ami 
minden szúnyogméretű rovart 
elpusztít. A biológiai gyérítésnél 
használt hatóanyag ezzel szem-
ben minden más élőlényt érin-
tetlenül hagy. (Ez nem más, mint 
egy talajlakó baktérium által 
termelt fehérje, amit a lárvák te-
nyészővizébe szórva megakadá-

lyozza azok kikelését.) Szegeden 
három éve vezették be a biológiai 
irtást, az eredmények már meg-
mutatkoznak. 
A paksi önkormányzat a na-
pokban vette fel a kapcsolatot 
a Tisza-parti városban dolgozó 
No Mosquito Kft.-vel. – Ahhoz, 
hogy eredményes legyen az irtás, 
a tenyészővizek 90%-át fel kell 
kutatni – tudtuk meg dr. Gajda 
Zita kutatóbiológustól, aki azt 
is elmondta, hogy első lépcső-
ben a vízfelszínre petéző fajok, 
majd az árvízi szúnyogok elleni 
védekezés indulhat el. Pakson 
nagy valószínűséggel ez utóbbi 
okoz problémát a Duna-vízállás 
változása és a nagy ártér miatt. 
A szúnyoggyérítési szakértők 
az Imsósi-erdőben kezdték el a 

feltérképezést, ahol lárvákat ta-
láltak, ott el is szórták a biológiai 
anyagot. – Ha eredményes lesz az 
irtás, akkor a következő két évben 
a szegedi céggel kötött szerződés 
keretében a város nagy hangsúlyt 
fektet arra, hogy feltérképezzék a 
paksi lárvatenyésző helyeket – tá-

jékoztatott Hajdú János. A város 
polgármestere hozzátette, hogy 
a biológiai gyérítéssel párhuza-
mosan idén is lesz kémiai irtás 
Pakson, erre az önkormányzat 
a DC Dunakom Plusz Kft. költ-
ségvetésében 10 millió forintot 
különített el.                        -dallos-

A ház körüli tenyészővizek megszüntetésével mi magunk is tehe-
tünk azért, hogy a környezetünkben kevesebb csípőszúnyoggal 
találkozzunk. Az udvaron hagyott gyermekjátékokban vagy kas-
pókban álló vizet, de a kerti tavakat is kedvelik a rovarok. 

Döntés után

Szúnyogirtás: idéntől biológiai úton is
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Bezárt a hajléktalanok átme-
neti szállója a Deák Ferenc 
utcában. Az eddig nem köte-
lező feladatként működtetett 
intézményben tizenketten 
éltek, elhelyezésükről gon-
doskodott az önkormányzat. 
Az új ellátóház, ahol nappali 
melegedő is lesz az utcán élők 
számára, július elsején nyitja 
meg kapuit. 

Húsz évig működött a haj-
léktalanszálló a Deák Ferenc 
utcai rendelő udvarában, az 
intézmény üzemeltetését a vá-
ros nem kötelező feladatként 
vállalta. Az éves szinten mint-
egy 25 millió forintba kerülő 
létesítmény bezárásáról az év 
elején döntött a képviselő-tes-
tület. 

– A szálló felszámolását az in-
dokolta, hogy az itt élő hajlék-
talanok rendelkeznek család-
dal, illetve némelyikük olyan 
rehabilitációs ellátással és egyéb 
jövedelemmel bír, amelyből ké-
pes magát eltartani egy külső 
településrészen vagy egy kisebb 
településen. Egy felelős önkor-
mányzatnak nem az a célja, 
hogy ellássa ezeket az embere-
ket, hanem az, hogy megtanítsa 
őket az öngondoskodásra, s ha 
lehet, visszatérítse a munka vi-
lágába – hangsúlyozta Tell Edit. 
A szálló felszámolása nem volt 
egyszerű feladat, tette hozzá 
Paks alpolgármestere, de sike-
rült mind a tizenkét lakó elhe-
lyezésére megoldást találniuk. 
Van, aki már az idősek otthoná-
ban lakik, a többiek felkutatott 

rokonokhoz vagy más település-
re kerültek. Az önkormányzat, 
ahol szükséges volt, anyagilag 
is támogatta a kiköltözést és az 
otthonkeresést néhány tízezer 
forinttal. A Pakson maradók 
nem kerültek ki az önkormány-
zat látóköréből, utcai szociális 
munkás tartja velük a kapcso-
latot és számukra biztosít majd 
ellátást a Kereszt utcában meg-
nyíló ellátóház, ahol nappali 
melegedő is lesz hajléktalanok 
fogadására. Ennek működtetése 
kötelező önkormányzati feladat. 
– Télen, nagy hidegben, bár az 
intézményrész nem lesz bentla-
kásos, szigorú felügyelet mellett 
éjszakára is behúzódhatnak az 
utcán élők – tájékoztatott a vá-
rosvezető. Tell Edit hozzátette: 
tudnak a Kölesdi úti, elhagyott 

lakóházat illegálisan elfoglaló 
hajléktalanokról, keresik az in-
gatlan tulajdonosát és a megol-
dást a környékbelieket zavaró 
helyzetre. – Mindenféle közte-
rületi rendbontást szigorúan 
megakadályozunk, ebben nagy 
segítségünkre van az újraala-
kult közterület-felügyelet – tette 
hozzá az alpolgármester. 
A hajléktalanszálló épületének 
hasznosításáról még nem szüle-
tett döntés, de tervek vannak – 
tudtuk meg. A Kereszt utcában 
elkészült új ellátóház – ahol a 
fogyatékkal élők nappali foglal-
koztatója és a Templom utcából 
ide költöző idősek klubja mel-
lett nappali melegedő is lesz a 
hajléktalanok számára – július 
elsejével kezdi meg működését.

-dallos -

A műszaki átadással befejeződött a Haladás utcai záportározó építése, hamarosan elkezdődik az utca burkolatának felújítása. A 2500 
köbméteres záportározó határidőre elkészült, a mintegy 40 millió forintos beruházás keretében három új kandeláber is került a területre, 
valamint gázvezeték- és légkábelkiváltás is történt. Az utca burkolata is megújul hamarosan, a tervek szerint június második felében indul 
el a kivitelezés.

Bezárt a hajléktalanszálló, 
nyílik az új ellátóház

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Vörös kakasok 
(4-4,5 kg) 2000 Ft/db

Fehér kakasok
(2 kg) 1200 Ft/db

Tel.: 70/215-0047

Rendezvényterem 
és épület bérelhető 
az Élet Házában családi, üzleti 
és civil rendezvények számára, 

15-60 főig. 
Érdeklődni: (70) 776-8271

TEIT
kalocsai látogatóközpont
(Szent István király út 35.)

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

4 n Paksi Hírnök, 2014. június 6.



Megújul a Fehérvári úti temető 
főbejárata a katolikus egyházköz-
ség és az önkormányzat együtt-
működésében. – A Retek utca fel-
újítása idején fogalmazódott meg 
az ötlet, hogy a temető Fehérvári 
úti bejárata előtti járdaszakasz 
korszerűsítése után a bejáró bur-
kolata is szépüljön meg – tudtuk 
meg Csősz István plébánostól. 
A kovácsoltvas nagykapu önálló 
lábakra szerelését és felújítását a 
katolikus egyházközség vállalta, 
a térburkolat megépítését az ön-
kormányzat, ez utóbbira másfél 
millió forintot fordít a város. A 
kapufelújításra a Partner Kft. 
kapott megbízást, a térkövezés 

a DC Dunakom Kft. munkatár-
sainak feladata lesz, az átalakítás 
várhatóan egy hónapig tart, tájé-
koztatott Pupp Gábor, a műszaki 
osztály beruházási ügyintézője. 
Nemcsak a bejárat szépül meg a 
Fehérvári úti temetőben, a kápol-
na megújítása is szerepel a kato-
likus egyházközség tervei között, 
amint a forrás rendelkezésre áll, 
elkezdik a munkákat. A Kálvária 
temetőben a támfal okoz prob-
lémát, ennek megerősítéséhez 
pályázati támogatást keresnek, 
tájékoztatott Csősz István, akitől 
megtudtuk azt is, hogy a temetők 
parkosítása is folytatódik az idei 
esztendőben.                             -dsz-

Négy utca és két parkoló felújítása fe-
jeződött be abból az útkorszerűsítési 
programcsomagból, melyet az év elején 
határozott el a képviselő-testület. A kor-
szerűsítésekre több mint 200 millió fo-
rintot fordított a város.

Az Újtemplom és a Pacsirta utca mellett a 
Táncsics, az Imre, a Retek, a Fenyves utcában, 
valamint a Gesztenyés úti és a Gagarin úti 
parkolók felújításán dolgoztak a szakemberek 
az elmúlt hetekben. Az utóbbi hat helyszínről 
már elvonultak a munkagépek, a műszaki át-
adással lezárult a felújítás. 12 centiméteres új 
aszfaltréteggel és szegélycserével újult meg a 
Táncsics utca alsó, Duna felé eső szakasza, a 
hatos úti kereszteződésig tartó közel 250 mé-
teres út felújítása mintegy 25 millió forintból 
valósult meg. A kivitelezésre a Placc Kft. ka-
pott megbízást. A cég szakemberei dolgoztak 
az Imre utcában is, itt aszfaltot kapott a be-
tonburkolat, szegélyépítés és komplett vízve-
zetékcsere történt 33 millió forint értékben. 
Megújult a hármas számú választókörzet-
ben a Retek utca is: az útburkolat 350 mé-

ter hosszan új aszfaltréteget kapott, egy 
szakaszon térköves járda készült, valamint 
csapadékvíz-elvezető folyókák és kapu-
bejárók épültek. A 30 millió forintos be-
ruházást szintén a solti Placc Kft. végezte. 
A Fenyves utca 7. és Gesztenyés utca 15. 
számú társasházak közötti szakasz, illetve 
a Fenyves–Gesztenyés utcai összekötő út 
burkolata több mint 38 millió forint érték-
ben korszerűsödött, a területen a társashá-
zak ivóvízbekötő vezetékeit is kicserélték. Új 
aszfaltburkolatot kapott a Csengey Dénes 
Kulturális Központ parkolója és átépítették a 
ház melletti, Gagarin utcai járdaszakaszt is, 
a kivitelező a Swietelsky Magyarország Kft. 
volt, a cég dolgozott a Fenyves utcában is. A 
szerződés szerinti 42 millió forintos beru-
házással 98 szabványos és két, a mozgáskor-
látozottak megállását segítő parkolóhelyet 
alakítottak ki. Befejeződött a Gesztenyés úti 
parkoló belső szakaszának a felújítása is. A 
kivitelezés során az út a mostanihoz hason-
ló aszfalt-, a parkoló pedig térkő burkolatot 
kapott. A felújítás érintette a zöldövezetet 
is: a fák nagyobb teret kaptak, kibővült az 

őket körülvevő földes rész. A munkálatok 
során csapadékvíz-elvezető gyeprácsot is 
kialakítottak, valamint új mozgáskorláto-
zott-parkolók is készültek. A munkálatok 
költsége 57 millió forint, a beruházó itt is a 
Swietelsky Magyarország Kft. volt. 
– A beruházások alatt folyamatosan ellen-
őriztük a munkálatok menetét, mindenütt 
megfelelő minőségben dolgoztak a kivite-
lezők. A szakemberek egyeztettek a lakók-
kal, az ingatlanok megközelítését lehetőség 
szerint mindvégig biztosították, a mun-
katerületeket rendben tartották, az utcák-
ban élők mindennapjait igyekeztek csak a 
szükséges mértékben zavarni – értékelte 
az utca- és parkoló-felújításokat Tell Edit. 
Paks alpolgármesterétől megtudtuk azt is, 
hogy az év elején elhatározott utcakorsze-
rűsítési programcsomag megvalósítása az 
ütemezésnek megfelelően halad, a nyár fo-
lyamán újabb hat utca felújítása indul el, a 
Haladás, a Bercsényi, a Fecske, az Ifjúság és 
a Radnóti utca egy szakaszán, valamint az 
Öreghegy utcai szervizút korszerűsítésén is 
dolgoznak majd az építők.            Dallos Sz.

Megújul a főbejárat

Újabb közterületek szépülnek
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Atomerőmű

Gránit-díjat kapott Bagdy László

Negyedszázada járja Bátaapáti 
térségét Bagdy László. Nem tu-
ristaként, hanem – ahogy tréfá-
san fogalmaz – hirdetni az igét. A 
téma minden esetben a nukleáris 
energia, illetve a hozzá szorosan 
kötődő radioaktív hulladékok. 
Mint mondta, „most már csak 
a szépre emlékezünk, de nehéz 
küzdelem volt”.  Felidézte az ófa-
lui fiaskót, azt, hogy Bátaapátiban 
tüntettek a véméndiek. A változás 
ehhez képest óriási, a legutóbbi 
közvélemény-kutatás szerint a 
környező lakosság szinte teljes 

egésze ismeri a Bátaapátiban meg-
épült Nemzeti Radioaktívhulla-
dék-tárolót és támogatja működé-
sét. A környező települések által 
életre hívott Társadalmi Ellenőrző 
Tájékoztató Társulás (TETT) – 
amelynek születésénél szintén ott 
volt Bagdy László – Gránit-díjat 
alapított, hogy általa mondjon 
köszönetet azoknak, akik kiemel-
kedő tevékenységükkel, szerep-
vállalásukkal hozzájárulnak a 
társulás sikeres működéséhez. A 
Gránit-díjat idén a társulás és a 
Radioaktív Hulladékokat Kezelő 
Kft. közös TETT-re Kész Napján 
Bagdy László vehette át. 
Bagdy László 1986-ban került 
Paksra, 1992-ben bízták meg az 
atomerőmű radioaktív hulladék-
kezelési osztályának vezetésével. 
Eredetileg villamosmérnök, de 
sugárvédelmi szakemberként 
dolgozott, majd a kommunikáció 
területére „tévedt át”. Közremű-
ködött a Bátaapátiban létesített 
bemutatóterem kialakításában, 

ahol rendszeresen fogadóórákat 
tartott, s amelyek a kezdetét jelen-
tették a szorosabb lakossági kap-
csolatok kialakításának. 1998-ban 
alapító tagként került az akkor 
alakuló RHK Kht.-hoz kommu-
nikációs főmunkatárs beosztásba. 
A lakossági kapcsolat és a folya-
matos tájékoztatás ekkortól még 
intenzívebb lett, részben mun-
kaköréből, részben elkötelezett-
ségéből adódóan. Rendszeresen 
tájékoztatta a térség polgárait a 
kutatási tevékenységekről, a ra-
dioaktív hulladék elhelyezésének 
szükségességéről, azok fajtáiról, 
kezeléséről, mennyiségéről. 2006-
ban a TETT kommunikációs 
tanácsadója lett. Immár ebben a 
minőségében járja a települése-
ket, közmeghallgatásokon, falu-
gyűléseken, nyugdíjaskluboknál, 
civilszervezeteknél, intézmények-
ben, egyéb rendezvényeken tart 
tájékoztatókat. A társulás szerep-
vállalása és a radioaktívhulladék-
elhelyezés mellett az atomerőmű 

is fontos elemként jelenik meg 
előadásaiban. A nukleáris alapú 
energiatermelést népszerűsítő 
tevékenységét az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. 2009-ben Héli-
osz-díjjal ismerte el. 
Az eredményes munkát Bagdy 
László abban látja, hogy mindig a 
bizalom elvét tartotta szem előtt, 
a meggyőzés helyett a kölcsönös-
ségen alapuló párbeszédet része-
sítette előnyben. Ahogy a mélta-
tásban fogalmaztak: tájékoztató 
munkájával fontos szerepet vál-
lalt a tároló megépítését lehetővé 
tevő népszavazásnál, amelyen a 
helyiek több mint 90 százaléka tá-
mogatta a létesítmény befogadá-
sát. Az, hogy a tároló megépült és 
így megoldást nyert az atomerő-
mű kis és közepes aktivitású hul-
ladékának elhelyezése, véleménye 
szerint komoly eredmény. – Ha 
ez nem lenne megoldva, nem 
biztos, hogy beszélnénk üzem-
idő-hosszabbításról, bővítésről 
– hangsúlyozta.                          -tv-

Váratlanul érte Elter Enikőt, az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
vegyészeti főosztályának vezető-
jét a hír, hogy idén neki ítélték a 
„Hevesy György-díj a nukleáris 
biztonságért” elismerést. Az kü-
lön örömmel töltötte el, hogy a ki-
tüntetésnek jó visszhangja volt. A 
díj nem egyszemélyes eredmény, 
része van benne a kiváló csapat-
nak, amelyben dolgozik, illetve 
családjának, akiket ezért köszönet 
illet – hangsúlyozta a kitüntetett.
Enikő szabolcsi lány, a Debreceni 
Vegyipari Szakközépiskola után 
Moszkvában a Gubkin Kőolaj- 
és Földgázipari Egyetem kémiai 
technológiai ágazatán tanult. 
Tolna megyébe férje, Elter József 
oldalán érkezett, akivel Szekszár-
don telepedtek le. Két fiuk szü-
letett, ma már mindketten fel-
nőttek. – Életünk egyik legjobb 
döntése volt fiatalon gyereket 

vállalni. Megnyugtató látni, hogy 
megállják a helyüket az életben – 
árulta el. 
Nyolc évig Szekszárdon dolgo-
zott, közben a Veszprémi Egye-
temen környezetvédelmi szak-
mérnöki diplomát szerzett. Nagy 
váltást jelentett számára, amikor 
a paksi atomerőmű munkatársa 
lett. Itt a Radioaktív Hulladék-
kezelési és Vegyészeti Fejlesztési 
Osztályon kezdett dolgozni mint 
önálló mérnök. Ahogy fogalmaz: 
egy kis kanyart vett szakmai pá-
lyafutása, amikor egy pályázatot 
megnyerve a balesetelhárítási 
szervezethez került. 2003-ban az 
Üzemidő Hosszabbítási Projekt-
től felkérést kapott a környezetvé-
delmi engedélyeztetéssel kapcso-
latos munkálatok koordinálására. 
Ez egy kihívásokkal teli, szép idő-
szak volt, hiszen úttörő feladatot 
vállaltak, megtapasztalták ennek 

minden szépségét és buktatóját. 
A 2003-as üzemzavar után kol-
légáival közösen elkészítették az 
erőmű új közép- és hosszú távú 
radioaktívhulladék-kezelési kon-
cepcióját. – Igazi csapatmunka 
eredményeként az atomerőmű 
2004-ben megkapta a blokkok 
teljesítménynövelésének vízjogi, 
míg 2006 végén a blokkok üzem-
idő-hosszabbítására vonatkozó 
környezetvédelmi engedélyt. – A 
munka során kiváló külső és bel-
ső szakemberekkel dolgozhattam 
együtt, akiktől rengeteget tanul-
tam a szakmáról, emberségről, 
közösségformálásról, biztatásról 
– fogalmazott. 
Elter Enikőt 2007-ben újabb szép 
feladat találta meg, felkérést kapott 
az Üzemviteli Igazgatóság Vegyé-
szeti Főosztályának irányítására, 
azaz visszatért alapszakmájához. 
A szakterület nagy, változatos, 

beletartozik a radioaktívhulladék-
kezelés is, ami mindig szívügye 
volt. Az üzemvitelen dolgozni fo-
lyamatos kihívás – mondta Enikő. 
Azt is elárulta, hogy nagyon sze-
retnek Szekszárdon élni, az olva-
sás és kertészkedés mellett az uta-
zás a kedvelt időtöltése, korábban 
négyesben, mostanság inkább 
kettesben utaznak férjével, aki az 
atomerőmű nukleáris főosztályát 
vezeti.                                      -tünde-

Hevesy György-díjban részesült

6 n Paksi Hírnök, 2014. június 6.



Félmilliomodik látogatóját fo-
gadta az MVM Paksi Atomerő-
mű Zrt. 1995 óta működő Tá-
jékoztató és Látogatóközpontja. 
Az ötszázezredik látogatót, Beck 
Ádámot, a budapesti Wesselényi 
Miklós Műszaki Szakközép- és 
Szakiskola diákját Hamvas Ist-
ván vezérigazgató és dr. Kovács 
Antal kommunikációs igazgató 
is köszöntötte. 
Hamvas István kiemelte, öröm 
számára, hogy érdeklődést mu-
tatnak tevékenységük iránt, 
különösen, ha a fiatalokról van 
szó. A nyitottság kezdetektől 

jellemzője a paksi atomerőmű-
nek, ez az alapja a bizalomnak, 
ami övezi. Ezt – tette hozzá – a 
rendszeres felmérések is alátá-
masztják, hiszen hosszú évek 
óta meghaladja a hetven száza-
lékot az atomerőmű társadalmi 
elfogadottsága.
Dr. Kovács Antal kommunikáci-
ós igazgató kiemelte, hogy a Tá-
jékoztató és Látogatóközpontot a 
nyitottság szellemében üzemel-
tetik. Oda bárki betérhet, a saját 
szemével győződhet meg arról, 
hogy miért biztonságos, tiszta és 
gazdaságos megoldás a nukleáris 

energia, és felteheti kérdéseit. Ta-
pasztalatok szerint aki személye-
sen megfordul a létesítményben, 
az támogatja annak működését. 
Beck Ádám örömmel fogadta 
hírét, hogy ő az ötszázezredik 
látogató. Az erőmű nagysága, 
tisztasága, modernsége pozitív 
hatást tett rá, bár – mint mondta 
– ő a látogatás előtt is meg volt 
győződve arról, hogy ez egy fon-
tos létesítmény, amire szükség 
van és lesz a jövőben is. 
Dr. Kovács Antal azt mondta, 
minden korosztály érdeklődést 
mutat az atomerőmű iránt. Ta-

valy látogatórekord született, 
közel 37 ezren fordultak meg 
a központban. Az elmúlt közel 
húsz évben a Paksot megjárt öt-
százezer ember mellett több mint 
kétszázezren a Jövőnk Energiája 
Tájékoztató Kamion kiállítási 
anyagát látva informálódtak az 
atomenergia mibenlétéről,  a 
paksi atomerőmű energiaellátás-
ban betöltött szerepéről. Népsze-
rű az Atomenergetikai Múzeum 
is, amely két éve nyitotta meg 
kapuit, azóta több mint 35 ezer 
látogatója volt. 

Vida Tünde

Éves balesetelhárítási gyakorla-
tát tartotta nemrég az atomerő-
mű: egy környezetkárosítással 
együtt járó baleset kezelését szi-
mulálták. Bana János baleset-
elhárítási vezető azt mondta: 
egy mozzanat volt csupán, amit 
valójában is végrehajtottak, ez 
pedig a feltételezett sérült el-
szállítása volt a Tolna megyei 
kórházba. A hipotézis szerint 
kombinált sérülés történt, vég-
tagtörés és sugárterhelés. 
Bana János azt mondta, évről 
évre más szituáció kezelését 
gyakorolják azon szerveze-
tek vezetőinek, képviselőinek 
közreműködésével, amelyek a 
baleset -elhárításban feladattal 
rendelkeznek. Ilyen a tűzoltóság, 
a logisztika, a műszaki helyreál-
lítás, az egészségügyi szervezet. 
Az úgynevezett törzsvezetési 
gyakorlatot a védett vezetési 
ponton hajtották végre. Annak 
végeztével egy gyorsértékelésen 
minden résztvevő összegezte 
véleményét, tapasztalatait. Egy 
hónapon belül részletes, írásos 
értékelés, és amennyiben hiá-
nyosságokat tárnak fel  intézke-
dési terv készül felelősökkel, ha-
táridőkkel. A nukleáris hatóság 
minden alkalommal részt vesz a 
gyakorlaton, ellenőrzi azt, jegy-
zőkönyvet készít róla.               -vt-

Több mint százötvenen jelentek 
meg nemrég a paksi atomerőmű-
ben tartott véradónapon, 143-an 
közülük megfeleltek az előzetes 
orvosi vizsgálaton. Tizenegy új 
véradó is volt a donorok között. 
Rohn Helga, a Vöröskereszt vá-
rosi titkára azt mondta, az atom-
erőmű elkötelezett támogatója 
a véradásnak. A vállalat immár  
hosszú évek óta rendszeresen 
lehetőséget biztosít munkaválla-
lóinak, hogy vért adjanak. 2013-
ban háromszor rendeztek vér-
adást, ezeket a tervezett létszám 
felett sikerült teljesíteni és ez így 
volt két hete szerdán is. 
A paksi atomerőmű egyik veze-
tő mérnöke, Szénégető Szabolcs 

első ízben adott vért. Mint el-
árulta, sok kollégája ad rendsze-
resen, ami őt is kíváncsivá tette. 
– Kicsit izgulok, nem tudom, 
pontosan mi vár rám – fogal-
mazott. Szakály Sándor számára 
viszont már az egész csupán ru-
tinfeladat. Nyolc-tíz éve jelent-
kezett először donorként, azóta 
évi három-négy alkalommal ad 
vért. Azt mondja, a segíteni aka-
ráson túl az is motiválja, hogy 
egyben szűrésen vesz részt. 
Hozzáfűzte, szerinte rendkívül 
jó kezdeményezés az erőművön 
belüli véradás, hiszen közel öt-
ezren dolgoznak ott, ha csak a 
töredéke ad vért, már komoly 
eredmény. 

– Az atomerőmű számára min-
dig is fontos volt az egészség-
megőrzés, ebbe jól illeszkedik 
a véradásszervezés – emelte ki 
Bognár Péter humánigazgató. 
Hozzátette, hogy az MVM Pak-
si Atomerőmű Zrt. nemcsak 
helyet ad az eseménynek, ha-
nem minden véradónak négy 
óra munkaidő-kedvezményt 
is. A Vöröskereszttel jó kapcso-
latot ápolnak, az erőmű segíti 
a szervezet szociális munkáját 
és a véradók megbecsülését is 
támogatja. A megbecsülés köl-
csönös, elsők között kapta meg 
az atomerőmű a Véradóbarát 
Munkahely címet.

-vida-

A félmilliomodik látogatót fogadták

A véradás elkötelezett 
támogatói

Szimulációs 
gyakorlat
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Június 1-jén megnyitotta kapu-
it az idei szezonra a Paksi Ürge-
mezei Strand. A Mezőföldvíz 
Kft. üzemeltetésében lévő für-
dőhely több részét új köntös-
be öltöztették, és elvégezték az 
ilyenkor szokásos karbantartá-
si munkákat is. A paksi stran-
don a városi forgatagtól csupán 
egy gondolatnyi távolságra, 
kellemes környezetben lehet 
fürdőzni, pihenni.  

A strand megnyitását megelőző 
általános karbantartási feladatok 
mellett idén komoly felújítási 
munka is zajlott az ürgemezei 
strandon. A nagymedence alatt 
lévő női-férfi mosdót és az elő-
teret teljes egészében felújították, 
ahogy a nagymedence mellett 
található zuhanyozósort is – tá-
jékoztatott dr. Hanol János. A 
strandot üzemeltető Mezőföldvíz 
Kft. szervezési és kommunikáci-
ós osztályvezetője kiemelte, hogy 

az önkormányzattal karöltve 
megvalósított, komfortérzetet 
növelő fejlesztések fontosak, hi-
szen egy igazi forró nyári napon 
akár másfél ezer ember is meg-
fordul a paksi strandon. Bár a 
megyében több fürdő közül vá-
laszthat a lakosság, a paksi igen 
kedvező jegyáraival őrzi verseny-
képességét. A tavalyihoz képest 
idén csak egy jelképes 20 forintos 
növekedés van, így a diákok 620, 
a felnőttek pedig 820 forintért 
tölthetnek el egy teljes napot a 
fürdőhelyen. A felnőtt napi úszó-
jegy 620, a tanuló 520 forintba 
került, de lehetőség van tíz alka-
lomra szóló bérletet, illetve úszó-
bérletet váltani. Idén újdonság a 
teljes szezonra megvásárolható 
úszóbérlet. A nyugdíjasokra is 
gondoltak, a jegy- és bérletárak 
esetükben a tanulóival megegye-
zőek. A strandon három meden-
ce áll a fürdőzők rendelkezésére, 
a pancsoló- 32-34, az úszó- 26-28 

és az élménymedence 28-30 Cel-
sius fokos vízhőmérséklettel. A 
több mint 43 ezer négyzetméte-
res strandon a medencék mellett 
vannak sportpályák, játszótér, az 
élménymedencénél csúszda, a 
pancsolómedence felett, illetve 
az úszómedence mellett vászon 

napfénytető, büfé, élőfüves pihe-
nőterület, valamint ingyen Wifi-
elérhetőség. Az ürgemezei stran-
don augusztus 31-ig mindennap 
6-8 óráig úszásra van lehetőség, 
majd 9-20 óráig várják a nagykö-
zönséget. 

Kohl Gyöngyi

Megváltoztak a nyári szakmai 
gyakorlatra vonatkozó előírá-
sok, ez alapján a 9. évfolyamtól 
a diákoknak minden nyáron 
részt kell venniük gyakorlaton. 
A tanulmányok előrehaladásá-
val együtt a gyakorlati idő is nő. 
Ez minden bizonnyal a diákok 

számára nem jó hír, hiszen rö-
videbb lesz a nyári szünet, de az 
iskolák számára is kihívás. Még 
olyan intézményekre is igaz ez, 
mint az Energetikai Szakkö-
zépiskola és Kollégium, ahol 
nagyon jól felszerelt tanműhe-
lyek, laboratóriumok vannak. 

Szabó Béla igazgató és Csanádi 
Zoltán, az elektronikai munka-
közösség vezetője tájékoztatá-
sából ugyanis az derült ki, hogy 
kapacitásbeli problémákkal ke-
rülhetnek szembe. Szabó Béla 
azt mondta, hogy idén még 
ilyen gond nincs, hiszen felme-
nő rendszerben alkalmazzák az 
új előírásokat, így idén csak egy 
évfolyam, a kilencedik érin-
tett, de jövőre már kettő és így 
tovább. A korábbi gyakorlat 
egyébként az volt, hogy csupán 
a 12. évfolyam elvégzése után 
vettek részt a diákok 90 napos 
szakmai gyakorlaton, ami nél-
kül nem kezdhették el az ötö-
dik tanévüket, azaz nem irat-
kozhattak be a 13. évfolyamra. 
A szakmai gyakorlat általános 
célja, hogy a hallgatók alapvető 
ismereteket szerezzenek a szak-
irányuknak megfelelő szak-
mákban, de a tartalmat illetően 
is szigorúbb az új rend. Amíg 
korábban viszonylag kötetlenül 

gyarapíthatták szakmai ismere-
teiket ipari környezetben, addig 
a jövőben sokkal szorosabban 
kell majd kötődnie a gyakorlat-
nak a tananyaghoz.
Mivel úgy látják, hogy sem a 
technikai, sem a személyi fel-
tételek nem adottak, és ezeket 
egyedül nem tudják megterem-
teni, az ESZI partnereket keres 
a gyakorlatok zökkenőmentes 
lebonyolításához. Felvették a 
kapcsolatot több céggel, a Paksi 
Iparos és Vállalkozói Körrel, de 
– mint Szabó Béla kiemelte – 
vannak olyan cégek, így például 
a JAKO Kft., amelyek önként 
jelentkeztek. Az igazgató szerint 
a vállalatokra terhet ró ugyan, 
ha fiatalok gyakorlati oktatását 
vállalják, de profitálhatnak is 
belőle, hiszen kölcsönösen meg-
ismerik egymást, és az iskolából 
olyan szakemberek kerülnek ki, 
akiknek már van helyismeretük, 
így lerövidül a betanulási idő.

Vida T.

Nyílt nap az ESZI-ben

Itt a nyár, nyit a strand

Kihívást jelentenek az új előírások
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Magasan felülmúlta a korábbi 
évek látogatottságát az idei or-
szágos sillerfesztivál, amelyet már 
hetedik alkalommal szervezett 
meg a Paksi Sárgödör téri Prés-
háztulajdonosok Egyesülete az 
önkormányzattal karöltve. Ren-
getegen voltak és sokáig időztek 
kint a látogatók a pincefaluban, 
ahol az idei esztendő újdonsága-
ként nemcsak a nyitott pincék-
ben kínálták termékeiket a paksi 
gazdák, hanem a sátor mellett 
felállított faházakban is, mondta 
el Czink Dóra turisztikai refe-
rens. A közösségi oldalon való 
aktívabb szereplésnek, a sillert 
és a Sárgödör teret népszerűsítő 
reklámfilmek internetes meg-
osztásának és a körforgóba kihe-
lyezett molinónak is köszönhető, 
hogy sikerült megsokszorozni 
a közönségszámot, fűzte hozzá 
Kovács Mihály szervező a Paksi 
Hírnöknek. A legnagyobb érdek-
lődés a téren közönségkóstolásra 
bocsátott széles sillerválasztékot 
övezte. A poharakba abból a száz 
sillerből kerülhetett, amelyet a 
délelőtti borversenyre összese-
reglett zsűri a legjobbnak ítélt. A 
nedűkhöz kísérőként házi készí-
tésű sajtok, kemencés lángos és 
kürtös kalács dukált, illetve egy 

újdonság, a paksi pampuska is ott 
sorakozott a gasztronómiai kíná-
latban a Paksi Reform Főzőklub 
tagjainak jóvoltából. Volt miből 
válogatnia a borkedvelő közön-
ségnek és a bíráknak is, ugyanis 
idén rekordszámú minta érkezett 
az országos borversenyre. Négy 
ország közel félszáz településéről, 
142 termelőtől kerültek minták a 
hét bizottságban bíráló szakértők 
elé. 189 tételből 28 aranyat, 61 
ezüst- és 67 bronzérmet kapott. 

A délutáni jó hangulatról a finom 
borok és ételek mellett a fellépők 
műsora is gondoskodott, a han-
gulatos pincefaluban színpadra 
lépett a Tornyosi tamburazenekar 
és a Szaggató zenekar, a Tűzvirág 
Táncegyüttes és a Tuki Trió is. 
Másnap már a Roger Schilling ze-
nekar csalogatójával kerülhettek 
sváb hangulatba az érdeklődők, 
a német nemzetiségi napon helyi 
és vendégelőadók, valamint a né-
met nemzetiségi oktatásban részt 

vevő iskolák diákjai szórakoztat-
ták a közönséget. A rendezvé-
nyen átadták a német nemzetisé-
gi önkormányzat által 2010-ben 
alapított Arany Rozmaring Díjat 
is, a kitüntetett idén Szabados 
Jánosné, a Paksi II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola pedagógusa 
lett, aki húsz éve vesz részt aktí-
van a németországi kapcsolat-
tartásban Paks testvérvárosá val, 
Reichertshofennel.

Matus D.

Megjelent a Táborozási kala-
uz – az önkormányzat kiad-
ványában az általános iskolák, 
a művelődési intézmények, 
illetve a városban működő 
sportegyesületek nyári tábo-
rozási kínálatát gyűjtötték egy 
csokorba. A füzet mellett az 
interneten is érdemes kuta-
kodni, így a helyi kínálati pa-
letta tovább bővíthető.  

Negyedik alkalommal jelentet-
te meg az önkormányzat a nyá-
ri táborozási kalauzt, amellyel 
a családoknak kíván segítsé-
get nyújtani. A kiadványban 
idén is szerepelnek az általá-
nos iskolák összesen hét, az 

önkormányzat támogatásának 
köszönhetően kedvezményes 
táborozási ajánlattal.  A Csen-
gey Dénes Kulturális Központ 
az idei szünidőre hatféle tábort 
ajánl a családok figyelmébe, 
közöttük a dunakömlődi falu-
ház ajánlatával és siófok-sós-
tói nyaralással. A Paksi Képtár 
két táborral készül a nyárra, az 
egyiket két turnusban hirdették 
meg, a város két sportegyesüle-
te, az ASE és a PSE pedig ösz-
szesen három tábort szervez. A 
tájékoztató füzet megtalálható 
az oktatási intézményekben, a 
kulturális központban, a városi 
könyvtárban és a polgármesteri 
hivatalban. 

Az interneten kutakodva 
rátaláltunk néhány továb-
bi ajánlatra is, így például a 
Mikka-Makka Családi Nap-
közi óvodásoknak és kisis-
kolásoknak szóló táboraira, 
amelyek között lesz Geronimo 
Stilton-tábor, mesterségek tá-
bora, lovag- és hercegnőképző, 
illetve KRESZ-tábor, a részle-
tekről a mikkamakkajatszo.hu 
oldalon lehet tájékozódni. A 
kreativtabor.hu honlapon is 
érdemes rápillantani a kínálat-
ra: a 7-16 éveseknek szervezett 
kreatív művészeti kalandtábort 
idén két turnusban rendezik 
Váralján, illetve Óbányán, sza-
bad hely már csak néhány van. 

A paksi Római Katolikus Egy-
házközség is táborozni hívja a 
fiatalokat: a nyári hittantábort, 
amelyet Balatonfenyvesen ren-
deznek júliusban, 8-18 évesek-
nek ajánlják teljes ellátással és 
érdekes programokkal. Jelent-
kezni június 25-ig lehet a plébá-
nián és a hitoktatóknál, további 
részletek a paksplebania.hu ol-
dalon. Többek között angol stí-
lusú lovas-, napközis, kaland-, 
illetve fogathajtó táborokat 
tartanak egész nyáron, heti tur-
nusokban a cseresznyési Puszta 
Lovasudvar és Vendégházban. 
A lehetőségekről a pusztalovas-
udvar.hu honlapon minden in-
formáció olvasható.      -gyöngy-

A száz legjobba kóstolhattak bele

Nyakunkon a vakáció
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1979-ben nyitották meg a mai Paksi II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola épületé-
nek kapuit. Az első tantestület tagjaként 
lépte át a küszöböt és máig ott tanít Sza-
badi Jánosné, akit a Paksi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat Arany Rozmaring 
Díjjal tüntetett ki. 

Mindig vonzotta az idegennyelv-tanulás és 
olyan tanárai voltak, akik nyomdokán szí-
vesen haladt. Ebben látja Szabadi Jánosné 
annak okát, hogy a tanári pályát választotta. 
A cecei lány az általános iskola után a szé-
kesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban 
orosz tagozaton folytatta tanulmányait, 
majd orosz–történelem tanári diplomát, 
a rendszerváltás után pedig a Pécsi Tudo-
mányegyetemen némettanári diplomát 
szerzett. Bár a francia nyelv is vonzotta, 
végül személyes élmény hatására döntött a 
német mellett. Diákjaival még a nyolcvanas 
évek végén járt Németországban, megfogta 
az ország szépsége, az emberek kedvessége, 
hagyományaik. Anikó az eltelt évek alatt fo-
lyamatosan képezte magát, a Goethe Institut 
pályázatai által két-háromhetes továbbkép-
zéseken vett részt Zwickauban, Frankfurt 
am Mainban, Hamburgban és Freiburgban. 
Több mint harmincéves pedagógus-pálya-
futása alatt számos alkalommal értek el di-
ákjai egyéniben és csapatban is kiemelkedő 
eredményeket megyei és országos német 
nemzetiségi versenyeken. Nagyon fontos-
nak tartja, hogy a tanult idegen nyelvet mi-
nél inkább magukénak érezzék tanítványai, 

amiben nagy szerepe van a németországi 
testvérvárossal, Reichertshofennel ma is élő 
diákcserének, illetve régebben volt nemzet-
közi német tábor Gubinban, valamint helyi 
és paksi diákok részvételével Laudában. A 
kölcsönös látogatásoknak, a közben szövő-
dő barátságoknak óriási szerepe van abban, 
hogy diákjai igazán megszeretik és szívesen 
tanulják a német nyelvet – mondja. 
– Jó látni, hogy a városvezetés fontosnak tart-
ja a nemzetközi kapcsolatokat – fogalmaz és 
hálás Herczeg Józsefnek, aki egykor felkérte, 
hogy a testvérvárosok vezetőinek találkozóin 
tolmácsoljon, hiszen így könnyebben mun-
kálkodhatott azon, hogy az iskolák között 
szoros partnerség alakuljon ki. Kollégáinak 
köszöni a felterjesztést, férjének, és két ma 
már felnőtt gyermeküknek pedig a megértő 
türelmet, amivel munkájában körülvették. 
Amikor nem iskolai feladatot teljesít, számá-
ra ők az elsők, és két fiúunokájuk: az egyesz-
tendős Ottó és a négyéves Miklós. Az Arany 
Rozmaring Díjat Racskó Steffi elnökhelyet-
tes méltató szavai mellett Féhr Györgytől, a 
Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökétől vehette át a 16. Német Nemzetiségi 
Napon.                                                     -gyöngy-

Közzétette idei pályázati fel-
hívását a Tehetséges Paksi 
Fiatalokért Alapítvány. A ko-
rábbiakhoz képest teljesen 
megújították a kiírást, a pá-
lyázatok benyújtásához szük-
séges űrlapokkal együtt. A be-
adási határidő szeptember 19. 

A Tehetséges Paksi Fiatalokért 
Alapítványt a paksi atomerőmű 
és az önkormányzat hozta létre 
az anyanyelvi kultúra, a mű-
vészet, a tudományos munka, 
illetve a sport területén kima-
gasló eredményt elért diákok 
tevékenységének, valamint a 
velük foglalkozó felnőttek te-
hetséggondozó munkájának el-
ismerésére, ösztönzésére, illetve 
azért, hogy ösztöndíjat biztosít-
sanak a kiváló eredményt elért 
fiataloknak tanulmányaik foly-
tatásához. Az idei pályázati fel-
hívás jelentős változtatásokkal 
jelent meg, amivel a kuratórium 

célja, hogy a legkiemelkedőbb 
teljesítményt elért pályázók 
részesüljenek elismerésben, 
ezáltal megőrizzék, sőt tovább 
emeljék a díj rangját. Korábban 
a központi szervezésű országos 
tanulmányi versenyeken az első 
tizenöt helyezéssel pályázhattak 
a diákok, most az első tíz helye-

zés valamelyikének elérésével 
lehet. A megyei, regionális és 
nem központi szervezésű or-
szágos tanulmányi versenyeken 
is szűkítették a pályázók körét: 
míg korábban az első három he-
lyezéssel lehetett pályázni, most 
csak az első helyezés elérésével 
van rá mód. Pályázhatnak még 
a fiatalok szakmai, tanulmá-

nyi teljesítménnyel, valameny-
nyi művészeti ágban egyéni és 
csoportos alkotással, koncerte-
ken, előadásokon, fellépéseken, 
irodalmi pályázatokon elért 
eredményekkel, valamint sport 
kategóriában az országos szak-
szövetségek és a Magyar Diák-
sport Szövetség által szervezett 

versenyeken elért 1-3. helye-
zéssel. Újdonság, hogy míg 
korábban háromévente lehe-
tett ugyanabban a témakörben 
pályázni, az új kiírás szerint ez 
négy évre módosult, tájékozta-
tott Dávid József. A kuratórium 
elnöke elmondta, hogy a pályá-
zatok elbírálását könnyítendő 
az űrlapokat is megújították és 

figyelni kell arra, hogy a diá-
kok pályázataihoz szükséges az 
adott iskola igazgatójának jóvá-
hagyó aláírása. 
Tanulmányi ösztöndíjra az pá-
lyázhat, aki tanulmányai során 
eddig tartósan kiemelkedő 
eredményt ért el, és a 2014/15-
ös tanévben valamelyik hazai 
felsőfokú intézmény nappali 
tagozatán utolsó éves hallgató 
lesz. A tanulmányi átlagának 
4,5 fölött kell lennie a 2013/14-
es tanév mindkét félévében. A 
díjkiosztó gálát változatlanul 
október 23-án tartják, ám mi-
vel a szigorúbb kiírással várha-
tóan kevesebb díjazott lesz, a 
tervezett helyszín az Erzsébet 
Nagy Szálloda. A kategórián-
kénti legjobb diákokat, illetve 
felnőtt pályázót az esti városi 
ünnepségen mutatják be. A 
pályázati felhívás az űrlapok-
kal együtt a www.paks.hu hon-
lapon érhető el.                     -kgy-

A német kultúra ápolásáért díjazták

Tovább emelik az elismerés rangját
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Két ember, akik mindketten hivatásnak, 
egyben örömforrásnak tekintik a taní-
tást. Közös bennük az is, hogy idén ők 
ketten csatlakozhattak a Gyermekeinkért 
Díjasok köréhez. Horváthné Szabó Juli-
anna, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium és 
Sztakó Imre, a Paksi I. István Szakképző 
Iskola tanára a pedagógusnap alkalmá-
ból rendezett városi ünnepségen, lapunk 
megjelenésének napján veheti át a kitün-
tetést.

Az elmúlt évtizedekben soha nem éreztem, 
hogy a munkám unalmas, monoton lenne, 
szerintem a pedagógushivatás kifejezetten 
kreatív munka. Egy jó pedagógusnak fo-
lyamatosan meg kell újulnia, és nemcsak 
a gyakran változó követelmények miatt, 
hanem elsősorban azért, hogy mindenko-
ri tanítványaihoz alkalmazkodjon, vegye 
figyelembe személyiségüket, korábbról 
hozott ismereteiket, teherbíró képességü-
ket, érdeklődésüket, egyéni problémáikat, 
pillanatnyi hangulatukat – mondja Hor-
váthné Szabó Julianna, a Paksi Vak Bottyán 
Gimnázium matematika–fizika szakos 
tanára. Általános iskolai tanulmányait a 
Bezerédjben végezte, majd a helyi gimná-
ziumban érettségizett. Mivel a matematika 
és a fizika állt hozzá a legközelebb, végzős 
diákként tudta, hogy ezzel a két tantárgy-
gyal szeretne továbbtanulni. Az ELTE után 
tanárként tért vissza egykori középiskolá-
jába. Osztályfőnökként ötödik osztályát 
vezeti, segíti. Fontos feladatának tekinti a 
közösségépítést, a diákok szociális érzé-
kenységének fejlesztését. Több olyan osztá-
lya is volt, ahova mozgássérült, látássérült, 
komoly mentális problémával küzdő fiatal 
járt és büszke arra, hogy segíteni tudta beil-
leszkedésüket az osztályközösségbe, együtt 
meg tudták oldani problémáikat. Az, hogy 

egy osztály jó közösséggé kovácsolódik 
össze, nem csupán szerencse kérdése, ha-
nem a diákok és tanáruk együttes mun-
kájának eredménye. A tanárnő elmondta, 
hogy figyel tanítványai visszajelzéseire és 
igyekszik reagálni rájuk, hiszen így alakul-
hat ki jó összhang közöttük, ami eredmé-
nyesebbé teszi a közös munkát. Kiemelte, 
hogy nemcsak tanítja diákjait, hanem tanul 
is tőlük, sokuk ébreszt benne tiszteletet, 
felnéz szorgalmukra, tudásukra, kitartá-
sukra. Talán azért szereti mentorálni fiatal, 
kezdő kollégáit is, mert egyrészt örömmel 
adja át másoknak tapasztalatait, másrészt 
ő is sokat tanulhat tőlük – mondja. Ösz-
szességében tehát érdekesnek, izgalmasnak 
tartja hivatását, amelyben naponta új kihí-
vásokkal kell szembenéznie. Folyamatosan 
képezi magát, az utóbbi időben kiemelten 
a tehetséggondozás területén. A termé-
szettudományos munkaközösség vezetője, 
matematika szakköri munkájával is hozzá-
járult ahhoz, hogy számos tanítványa ért el 
kiemelkedő eredményt különböző tanul-
mányi versenyeken. Férje villamosmérnök, 
mindkét fiuk a gimnáziumba jár. A tanár-
nőnek nagy megtiszteltetés a Gyermekein-
kért Díj, amelyre kollégái terjesztették fel. 
Visszajelzés arról, hogy jó úton járva vég-
zi munkáját és arról is, hogy másoknak is 
fontosak azok az értékek, amelyek neki: a 
kitartó, szorgalmas munka, a becsületes-
ség, az emberség, a jó közösség. 

Ha valakiben nincs meg az elhivatottság, 
nem biztos, hogy a pedagóguspályán ma-
rad, vagy ha mégis, nem valószínű, hogy 
jól fogja érezni magát – vallja Sztakó Imre, 
aki az elmúlt tizennyolc esztendő alatt a 
Paksi I. István Szakképző Iskola tantestü-
letének pótolhatatlan tagja lett. Már gyer-
mekként tudta, hogy tanítani szeretne. Az 
általános, majd a középiskolában is kiváló 

tanárai voltak, akik megerősítették ebbéli 
elhatározásában. Képesítés nélküli napkö-
zis nevelőként helyezkedett el Békásme-
gyeren, ahol nagyon sokat tanult a nevelési 
módszerek és a szülőkkel való kapcsolat-
tartás terén. Véleménye szerint a napközi 
a legjobb tanulóhely. Ha valaki ott meg-
állja a helyét, és élvezi a munkáját, akkor 
jó pedagógus válik belőle. Még ezekben az 
években lediplomázott a Zsámbéki Tanító-
képző Főiskolán. Később szülőfalujában, a 
fülöpszállási általános iskolában dolgozott. 
Tanított oroszt, ének-zenét. Soltszentim-
rén három évet dolgozott, majd miután 
feleségével, Szabó Klárával Pakson tele-
pedtek le, 1996-ban az I. István Szakképző 
Iskola tanára lett. Az itteni munkaköréhez 
szükséges magyartanári végzettséget a sze-
gedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 
szerezte meg. Később a Pécsi Tudomány-
egyetemen andragógia szakon, mester-
képzésen kapott oklevelet, a rákövetkező 
esztendőtől magyartanári tudását is mes-
terszakon gyarapította a veszprémi Pan-
non Egyetemen. Mindemellett részt vett 
olyan tanfolyamokon, ahol kompetencia 
alapú oktatási programokat sajátított el a 
szövegértés-szövegalkotás területén, illet-
ve a tanulói differenciálás kérdésében is 
elmélyült. Fontosnak tartja, hogy diákjait 
képességeiknek megfelelően tanítsa, ké-
szítse fel őket a vizsgákra. Tanítványainak 
szüleivel is jó kapcsolat kialakítására tö-
rekszik, s ezen a területen is eredményesen 
munkálkodik. Az osztályfőnöki munkakö-
zösség vezetőjeként oroszlánrészt vállal az 
iskola hagyományos programjainak meg-
szervezésében és lebonyolításában, illetve 
ebben a minőségében a kezdő kollégákat 
segíti tanácsaival, tapasztalatainak átadásá-
val. Rendszeresen szervez kirándulásokat, 
közreműködésével olyan diákok is eljut-
hattak Magyarország különböző tájaira, il-
letve határon túlra is, akiknek erre szociális 
helyzetük miatt egyébként nem lett volna 
lehetőségük. A tantestület tagjainak sza-
vazatai alapján 2013-ban megkapta az Év 
tanára díjat iskolájában. Hölgykoszorúban 
él, hiszen három lánygyermek van a csa-
ládban, a legidősebb már megajándékozta 
egy unokával, aki négyesztendős. Jóleső 
érzéssel tölti el, hogy kollégái felterjesztet-
ték a Gyermekeinkért Díjra. Mint mondja, 
sok pedagógus dolgozik Pakson, aki meg-
érdemelné ezt az elismerést, és azt kívánja 
nekik, hogy egyszer ők is átélhessék azt a 
felemelő érzést, amit ez a kitüntetés jelent.

Kohl Gyöngyi

Pedagógusokat ismertek el
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Két paksi költő, Acsádi Rozália és 
László-Kovács Gyula szerkesz-
tette a Tolna megyei tollforgatók 
jubileumi, huszadik antológiáját, 
amelyet alig egy hét múlva, jú-
nius 13-án mutatnak be első íz-
ben Tolnán az ünnepi könyvhét 
alkalmából. A kötetbe mintegy 
negyven szerző művei kerültek 
változatos műfaji repertoárral. 
A szerzők nem ábécérendben 
követik egymást, a kiadvány pró-
zával kezd és zárul, ami a kötet 
mintegy harmadát adja, számolt 

be a Paksi Hírnöknek Acsádi Ro-
zália. A szerkesztő elmondta, az 
antológiában sokan képviseltetik 
magukat Paksról, de a negyven 
szerző mindegyikének van tol-
nai megyei kötődése. Akad, aki a 
mai napig itt él, más Új-Zéland-
ról, Németországból küldte el 
műveit a kiadványba, amelyben 
új tehetségek is rendszeresen be-
mutatkozási lehetőséget kapnak. 
Tavaly karácsonyig várták az 
alkotásokat elektronikus formá-
ban a Kézjegy 20. antológiájába, 

amely mostanra nyomdába is 
került. Nem csupán a kötet jubi-
lál, most húszéves a Kézjegy klub 
is. A Kézjegy Tolnai Tollforgatók 
Klubja 1993 tavaszán alakult Tol-
nán, majd egy évvel később me-
gyei egyesületté vált 25 alapító 
taggal. A csoport első antológiája 
1995-ben látott napvilágot, s az-
óta minden évben megjelent egy 
újabb kötet, mondta el Wessely 
Gábor elnök. A klub 1996-ban 
alapította az aranytollas újság-
író, Csányi László emlékére a 

Csányi-plakettet az írott sajtó 
területén tevékenykedők elisme-
résére, illetve 2000-ben két másik 
civilszervezettel – a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetségével és 
a Bárka Művészeti Szalonnal – 
együtt A Tolna megyei művésze-
tért plakettet az alkotók és mű-
vészetpártolók jutalmazására. A 
Kézjegy 20. antológiáját, ahogy a 
korábbiakat is, bemutatják majd 
a megyeszékhelyen és más váro-
sokban, köztük Pakson is.      

Matus Dóra

Közel 130 diák vett részt a 
Paksi Képtár tízalkalmas té-
manapi előadássorozatának 
záró rendezvényén. Több héten 
keresztül meghívott előadók, 
művészek, szakemberek ka-
lauzolták el a résztvevőket az 
iskolai tananyagon túlmutató 
területekre. A programot a kép-
tár az általános és középiskolás 
korú diákok számára rendezte 
meg. Zászkaliczky Zsuzsanna 
segítségével a vallási ikonokkal, 
szimbólumokkal ismerked-
hettek a tanulók, Szabó Lajos 
a sport témakörében arról be-
szélgetett a résztvevőkkel, hogy 
az újkori olimpiák plakátjai 
miként születtek meg és vál-

toztak az évek során, Sármán 
Nóra divattervező vezetésével 
pedig a középkortól kezdődő-
en követhették nyomon a divat 
alakulását. 
– A témakörök összeállításánál 
arra törekedtünk, hogy a részt-
vevők számára ismerős, hoz-
zájuk közel álló tárgyköröket 
mutassunk be, azonban más as-
pektusból, iskolai, tantárgyi ke-
reteken túlmutató szemlélettel 
találkozva gazdagítsuk az isme-
reteket – mondta Dömötörné 
Göttinger Eszter múzeumpe-
dagógus. A Paksi Képtár a kul-
turális tudás szolgálatában című 
projektsorozatba a város szinte 
minden oktatási intézménye 

bekapcsolódott, a II. Rákóczi, a 
Deák és a Bezerédj általános is-
kola 7-14 éves diákjai mellett a 
Paksi Vak Bottyán Gimnázium 
és a Balogh Antal katolikus isko-
la tanulói is rendszeresen részt 
vettek a rendezvényeken. A láto-
gatók száma messze túlmutatott 
az előzetes terveken és várako-
zásokon, emelte ki Dömötörné 
Göttinger Eszter. A témanapi 
programokat átlagosan mintegy 
35-40 fő látogatta, de volt olyan 
alkalom, amelyen több mint 
hatvan középiskolás vett részt, 
illetve a záró rendezvényre kö-
zel 130 diák látogatott el. A tíz 
alkalomból álló programsoro-
zat uniós támogatásból valósult 

meg, így a részt vevő intézmény-
nek és a csoportoknak nem járt 
plusz kiadással, ingyenesen láto-
gathatták az előadásokat. A Pak-
si Képtár hasonló sikert remél a 
június 15-én tartandó tanévzáró 
családi naptól, ahol fejtörőkkel, 
érdekességekkel, kézműves fog-
lalkozással tarkított délutánra 
várják a családokat. A résztve-
vők képtárútlevelet kapnak a ka-
landokhoz, hogy végigbarangol-
hassák a képzőművészet világát: 
minél több állomáson járnak, 
minél több próbát teljesítenek, 
annál nagyobb ajándékok vár-
nak rájuk. A programon való 
részvétel szintén ingyenes. 

-md-

Itt a huszadik Kézjegy

A kulturális tudás szolgálatában
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Óriástársasjáték-parkot próbálhattak ki a gyerekek a Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág tagóvodájában. A nem mindennapi 
élményt a Tengerecki Alapítvány pályázati úton bocsátotta az érdeklődők rendelkezésére. A tagóvodában örömmel fogadták a lehetőséget, hiszen 
óvodáskorban az ismeretek átadására nincs jobb módszer a játéknál, ráadásul az intézményben és az alapítvány tevékenységében egyaránt kiemelt 
a környezeti nevelés. Tolmácsi Ágnes, az alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta, szinte mindennap utaztatják valahova a játéktárat, eseten-
ként akár napi több helyre is. Pakson a Hétszínvirág tagóvoda volt a pályázók között, ahova egy egész napra el tudtak jönni.                            -gyöngy-

Idén új színt vesz fel színházi kí-
nálatának palettájára a Csengey 
Dénes Kulturális Központ: az 
eddig megszokottól eltérően a 
tavaszi színházi bérlet keretein 
belül határon túli magyar szín-
házak repertoárjából szervez 
előadássorozatot Határtalan ta-
vaszi bérlet címmel. Az ország-
határon túli társulatok palettájá-
ból válogatva három előadásból 
álló sorozat állt össze, a műértő 
paksi és környékbeli közönség-
nek ízelítőt adva a határon túli 
magyar színjátszásból, megis-
mertetve az ottani tehetséges 
színészeket, rendezőket. 
– Több színházzal felvettük a 
kapcsolatot, tájékoztattuk szán-

dékunkról a színházak szerve-
zőit, többen lelkesen élnének ez-
zel a lehetőséggel. Tudomásunk 
van távolabbi vidékek színhá-
zainak nagysikerű magyar elő-
adásairól, de a magas szállítási 
költségek miatt lehetetlennek 
tűnik a szerepeltetésük a mi 
városunkban – tájékoztatott 
Hefner Erika intézményvezető 
a speciális körülményekről. A 
határon túli előadások helyszín-
re szervezésekor tájékozódni 
kellett például a mozgatható 
műsorkínálatokról, a befogadó 
színházterem és a helyi rende-
zés technikai összehangolha-
tóságáról is. Végül meghívást 
kapott a Kassai Thália Színház 

Szlovákiából, a Csiky Gergely 
Állami Magyar Színház Romá-
niából és a Szabadkai Népszín-
ház Magyar Társulata Szerbi-
ából. Elsőként május 26-án a 
Kassai Thália Színház állt a pak-
si közönség elé, elsöprő sikert 
aratva a nézősereg körében.
– Hosszú évek óta tartjuk a 
kapcsolatot magyarországi 
partnerekkel, például Miskolc-
cal és Tokajjal, de Pakson most 
jártunk első ízben – árulta el 
Szabó Mónika, a kassai színház 
menedzsere. A húszfős mű-
vészeti társulat széles reperto-
árból merít, az előző évadban 
döntően magyar előadásokat 
vitt színpadra, kiemelt műsor-

ként például egy Márai-klasszi-
kust, de játszanak zenés dara-
bokat is a fiatalok becsábítására, 
és minden évben kínálnak gye-
rekbérletet is. Szabó Mónika ki-
emelte, a paksi sikeren felbuz-
dulva partnerség kialakítása a 
céljuk, szeretnék, ha a Csengey 
a következő évad bérletprog-
ramjának összeállításakor már 
számba venné társulatukat is. 
Legközelebb, lapzártánk idején 
június első hetében a temesvári 
Csiky Gergely színház színészei 
állnak színpadra Pakson, majd 
szeptemberben várják az utolsó 
határon túli előadásra a helyi 
közönséget. 

-matus-

Határon túli színházak mutatkoznak be
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Természetes, hogy mindenkinek 
a szülőhelye a legszebb és legked-
vesebb, de Pauló Csilla messziről 
érkezett emberként is azt vallja, 
hogy Paks a finom borok és az 
egyedi fesztiválok otthona, ahol a 
Duna látványa mindennapi cso-
da. A Paksi Turizmusért (Patur) 
Egyesület újdonsült alelnöke 
három éve költözött ide Nagy-
kanizsáról, és mint mondja, nem 
egyszerűen szívébe zárta a várost, 
azonnal el is határozta, hogy tesz 
választott otthonának további 
fejlesztéséért. A Patur májusi 
közgyűlésén egybehangzóan tá-
mogatott általános elnökhelyettes 
szerint igaz a mondás, miszerint 
Paks egy kisváros nagyvárosi 
lehetőségekkel, ezeket azonban 
tudni kell kiaknázni. Mint el-
mondta, az egyesület különböző 
tagozatokba tömörülve érdeklő-
dési köröknek megfelelően, te-
matikus programok szervezésé-
vel szeretné elősegíteni a település 
és térségének bemutatását, és az 
idelátogatóknak megkönnyíteni 
szabadságuk megtervezését, el-
töltését. Így alakult ki több mint 
egy tucat, egyebek mellett bor-, 
prímás, vízi és ifjúsági tagozat – 
ezek azok a témakörök, amelyek 
mentén erősíteni lehet a város 
imázsát, amelyben a civilszer-
vezetnek is hangsúlyos szerepe 
lehet, véli Pauló Csilla. A kom-
munikáció és művelődésszerve-
ző szakon végzett alelnök első 
lépésként erősítené az egyesület 
internetes jelenlétét és fejlesztené 
a közösségi oldalon való rész-
vételt, emellett úgy véli, a Patur 
célkitűzéseinek elérése érdekében 
új együttműködési lehetőségek 
feltérképezésére is szükség lesz.

Az internetes 
jelenlétet
erősítenék

Több ezer pályázat közül negy-
venet értékelt a szakmai zsűri és 
azok közül is a harmadik helye-
zést érdemelte ki Hegedűs János 
tanulmánya az Anyanyelvápolók 
Szövetsége által meghirdetett Élő 
tájnyelvek – A magyar nyelv táji 
gazdagsága című pályázaton. A 
negyven bírált munka közül 20 
ifjúságit és 20 felnőttet értékel-
tek az ítészek, meséli Hegedűs 
János, aki egyetemek tudomá-
nyos munkatársait maga mögé 
utasítva, színvonalas mezőny-
ben dunakömlődi nyugdíjas-
ként érdemelte ki az elismerést. 
Kétrészes pályázati anyagában 
a dunaföldvári tájnyelv, vala-
mint a dunaföldvári parasztság 
néprajzának témakörét dol-
gozta fel több száz oldalban. A 
dunaföldvári születésű szerző 
elárulta, több mint hatvan éve 
dolgozik a település tájnyelvének 
és a paraszti kultúra emlékeinek 
megőrzésén. Középiskolás korá-
ban kezdte kutatni az akkor még 
sokak által beszélt tájnyelvet, 

amely alapvetően összeforrt a 
parasztság mindennapi szóhasz-
nálatával. Soproni tanulóként so-
kat csúfolták különc szavajárása 
miatt, de egy tanára buzdítására 
komolyabban vizsgálni kezd-
te a dunaföldvári szokásokat. 
Hegedűs János azt mondja, a 
dunaföldvári tájnyelv szinte szi-
getet képez a többi között, sehol 
máshol nem beszélik, aminek az 
az oka, hogy régen nemigen volt 
kapcsolat a települések között, 
pláne nem házasság, volt, aki 
haláláig el sem hagyta Dunaföld-
várt. Maga is beszélte, sőt beszéli 
az ottani tájnyelvet és a paraszti 
életnek is mindennapi részese 
volt, ugyanis nyáron gyerekként 
nem üdülni, hanem dolgozni 
ment a földekre, részt vett az 
aratásban és a szülei által rábí-
zott munkákban. Azóta, főként a 
mezőgazdaság átalakulása miatt 
a tájnyelv kikopott a köznyelvből 
és adatközlői is kevesen élnek 
már, mondja. Kézi jegyzeteiből, 
később, a magnó megjelenésével 

hanganyagaiból dolgozott, illetve 
rendszeres látogatója volt az Or-
szágos Széchényi Könyvtárnak 
és a megyei levéltárnak, ahol 
elmélyedt a téma ismeretanya-
gában. Hegedűs János májusban 
vehette át az elismerést díjazott 
tanulmányáért, amelyet könyv 
kiadására szán. Ez azonban nem 
az egyetlen munkája, amely 
nyomdára vár. A közeljövőben 
jelenhet meg a Dunakömlőd tör-
ténetéről írt szerzeménye, amely 
a rendszerváltástól egészen az 
őskorig nyúlik vissza, betekintést 
adva a település középkori életé-
be is. A könyv gerincét azonban 
a németek be- és kitelepítése 
adja adatközlők visszaemlékezé-
seivel. A helyi történelem iránt 
érdeklődők mellett a szomszéd 
településen élőknek is érdemes a 
kezükbe venniük a közeljövőben 
megjelenő könyvet, mert Ma-
docsa, Bölcske és Dunaföldvár 
múltjával kapcsolatban is számos 
érdekességet taglal. 

MD 

Mintegy 320 ezer forint gyűlt össze azon a jótékonysági gálaesten, amelyet Uladisev Kíra számára 
szerveztek több előadó közreműködésével. A június 3-i adománygyűjtésen a Csillag Show-tánc Egyesület, a 
Csámpai Country Road Club, a Sünizene, a Balogh Antal iskola színjátszói, a Deák és a II. Rákóczi Ferenc 
iskola tanulói, valamint a Vörösmarty utcai óvoda ovisai és a Cheerleading is színpadra lépett, hogy pro-
dukciójával hozzájáruljon a szívműtétre váró kislány felgyógyulásához és a várható műtét költségeihez. 

A régmúlt megörökítésének 
szenteli idejét

Herbert Fehérnemű üzletbe 
szakképzett eladót 

részmunkaidőben felveszek.
Jelentkezni 

fényképes önéletrajzzal 
az olga.p@freemail.hu 

e-mail címen lehet.
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Jó napot, mi újság?

Cserháti András
Habár 38 éve gyakorlatilag ugyanazzal 
foglalkozik, Cserháti András máig nagyon 
szereti a munkáját. Az atomerőmű műsza-
ki főszakértője azt mondja tréfásan, akkor 
is csinálná, ha nem kapna érte pénzt; hogy 
kap, az külön öröm. Az igazság persze, hogy 
rendkívül sok területen megfordult, csak 
az alapok nem változtak: az atomenergia 
mellett kötelezte el magát, s az atomerő-
műben dolgozik. Az, hogy a középiskolás 
évek végén a moszkvai energetikai egyetem-
re jelentkezett, akkor a kalandot jelentet-
te, hiszen valójában a szak elnevezésén túl 
semmit nem tudott az atomenergiáról. Az 
viszont vonzotta, hogy külföldön tanulhat a 
Nehézipari Minisztérium ösztöndíjasaként. 
Ahogy az atomenergiát megismerte, egyre 
jobban izgatta a dolog. A Szovjetunióban 
töltött évek alatt több atomerőműben meg-
fordult, amikor hazatért, egyenes út vezetett 
Paksra, bár előtte a kutatóintézetekben „ki-
csit körülnézett”. Szekszárdon telepedett le, 
a megyeszékhelyhez máig hű maradt. Itt él 
nyelvtanár feleségével. Két fia már felnőtt, 
egyik Budapesten közgazdász, másik külföl-
dön dolgozik jogászként. Ha Szekszárd, ak-
kor szőlő és bor – vallja az atomerőmű mű-
szaki főszakértője. Ennek megfelelően van 

is egy kis hobbibirtoka, és annyi bort készít, 
amit „meginni sok, eladni kevés”. 
Hivatására visszatérve Cserháti András el-
mondta, hogy reaktorfizikusként kezdett, 
de azóta sok területen dolgozott, háromféle 
főosztályt vezetett, szép feladatokat kapott. 
Manapság műszaki főszakértőként dolgo-
zik, ami – mint kifejtette – annyit tesz, hogy 
túl sok beosztottja ugyan nincs, de feladata 
kiemelt. Esetében ez az atomerőmű végle-
ges biztonsági jelentésének rendszeres ak-
tualizálása. Ez az atomerőmű legmagasabb 
szintű biztonsági dokumentuma, a „kályha”, 
ahonnan elindulnak, ha bármiféle módosí-
tást terveznek. Ennek mindig tükröznie kell 
az aktuális műszaki és jogi helyzetet. Szintén 
hozzátartozik az időszakos biztonsági felül-
vizsgálat koordinálása. Erre tízévente kerül 
sor. A következő 2017-ben esedékes. 
Szigorúan vett munkája mellett Cserháti 
András mindig áldozott időt a szakmai és 
civil ismeretterjesztésre, több fórum elindí-
tója volt. 
– Messze nem az én kezdeményezésem-
re jött létre, de az alapítók között voltam. 
Az idő szava volt, benne volt a levegőben, 
hogy egy magára valamit adó országnak 
rendelkeznie kell egy ilyen civilszervezet-

tel – fogalmaz a Magyar Nukleáris Társa-
ság létrejöttéről. A szervezet vezetőségének 
máig tagja, ’98 környékén ő készítette el első 
weblaplapját, 4-5 évig „egyszemélyes mutat-
ványként” működtette. Másik „gyermeke” 
a Nukleon műszaki tudományos online fo-
lyóirat, amelyet azért indított el, mert úgy 
érezte, hiányzik az a publikációs lehetőség, 
ahol szakmailag igényes, tudományos cik-
keket lehet megjelentetni magyarul. Mos-
tanság a Magyar Nukleáris Társaság Szim-
póziumának főszervezőjeként vesz részt 
az ismeretterjesztésben. Az elmúlt évek, 
évtizedek során előadások sorát tartotta. A 
hangot mindenkivel megtalálja, a fiatalok-
kal talán még az átlagosnál is jobban. Ezért 
a tevékenységéért, azaz a fiatal generáció 
tanításáért, támogatásáért kapta meg első 
magyarként az Európai Nukleáris Társaság 
(European Nuclear Society) elismerését, a 
Jan Runermark-díjat. Nem titkolta, hogy 
meglepetésként érte a kitüntetés, amire a 
FINE (Fiatalok a Nukleáris Energetikáért) 
jelölte. De azt is elárulta, hogy számára nem 
ez, hanem a fiatalok visszajelzése a legfonto-
sabb. Ha sikerül felkelteni az érdeklődésüket 
a nukleáris ágazat, a nukleáris karrier iránt, 
az bármilyen díjnál nagyobb jutalom.      -vt-
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Sportos famíliák

Hahn család
Eszter, Jusztina, János. Három test-
vér, három különböző mozgásfor-
ma, kiváló eredményekkel. Hahn 
János – korábbi paksi teniszező és 
oktató, a Kreszpark Rangers kis-
pályás labdarúgócsapat oszlopos 
tagja – és Hahn Szilvia gyermekei 
születésüktől kezdve az örökmoz-
gó kategóriába tartoztak. A most 
26 éves Esztert édesapja az óvo-
dából egyenesen a teniszpályára 
vitte, négyévesen már a felnőttek 
ütéseit leste és gyakorolta.  – A 
tenisz volt az első, de mindenfé-
le labdás sportot kipróbáltam: 
kosárlabdáztam, kézilabdáztam, 
floorballoztam, pár évre eltéved-
tem a ritmikus gimnasztika vilá-
gába is, de mindig visszataláltam 
a teniszpályára – mondja nevetve 
Eszter. A mosolygós lány hét évig 
volt a Paksi Sportegyesület igazolt 
játékosa, legjobb eredménye 12 
évesen országos bajnoki egyéni 
harmadik és páros második hely.  
Ugyanebben az évben Szávay Ág-
nessel jutott ki Franciaországba 
egy korosztályos versenyre. 2002-
ben pedig az Év felnőtt sportoló-
jának választották Pakson. A ver-
senyzést követően pécsi egyetemi 
évek következtek, de a tenisztől 
nem távolodott el: edzői tanfolya-
mot végzett, és édesapjánál Szek-

szárdon, a Hahn Tenisziskolában 
kezdett tanítani. A napokban 
nagy változás történik életében: 
párja Németországba csábította, 
Ochenhausenben próbál beillesz-
kedni és teniszoktatóként a német 
gyermekeknek átadni a tudást. 
A 24 éves Jusztina szintén kiváló-
an mozog, de nem sportvonalon, 
hanem a tánctéren. 16 éves ko-
ráig Pakson a Bokréta Néptánc-
együttesben, majd a Tűzvirágban 
tanulta az alapokat, ma már az 
ország egyik leghíresebb csapa-
tában, a Varidance-ben fogadja 
a fellépések utáni gratulációkat. 
– Az ország egyik leghíresebb 
táncegyütteséből, az Experidance-
ből vált ki jó pár évvel ezelőtt 
Vári Bertalan, aki megalapította a 
Presidance Companyt, itt kezdtem 
a pályafutásomat 2011-ben, majd 
Varidance lett a nevünk és ezen a 
néven lettünk ismertek. 2013-ban 
leszerződött velünk a dunaújvárosi 
Bartók Kamaraszínház és Művé-
szetek Háza, azóta mi képvisel-
jük táncszínházukat. A színházi 
munka mellett rengeteg felkéré-
se van a Varidance-nek, aminek 
csodás élményeket köszönhetek, 
jártam Olaszországban, az ország 
egyik híres tehetségkutatójában 
táncolhattam háttértáncosként, 

részt vehettem az Alföldi Róbert 
rendezte István, a királyban. Most 
épp Törökországba készülünk, 
június végén Berlinbe, majd szep-
temberben Barcelonába. Célomat, 
úgy érzem, már elértem, hiszen az 
ország és a szakma egyik, ha nem a 
legelismertebb csapatának vagyok 
oszlopos tagja – fogalmaz Jusztina, 
aki később táncoktatónak készül. 
A „profi” sport az ő esetében nem 
volt meghatározó, mozgásigényét 
a tenisz mellett a labdarúgás egé-
szítette ki, ha kellett volna választa-
nia, inkább a futball állt közelebb a 
szívéhez. 
János, vagy ahogy mindenki is-
meri, Janó a Paksi Sportegyesü-
letben hatévesen kezdett focizni. 
A tenisz nála is rövid ideig volt 
csak a palettán, a nagy szerelem a 
foci lett. A korosztályos együttese-
ket végigjárva a Szivics-érában az 
MVM-Paks OTP Bank Ligában 
szereplő labdarúgócsapatában 
is pályára lépett a még mindig 
mindössze 19 éves legény. 2013 
nyarán Felcsútra igazolt a Puskás 
Akadémia FC-hez, a felnőttek 
közti több játéklehetőség remé-
nyében. – Sajnos, a vártnál keve-
sebb esélyt kaptam, ezért hiába 
profibbak itt a körülmények, nem 
vagyok elégedett. Pakson vagyok 

otthon. A nevelőegyesülettel nem 
szakadt meg a kapcsolatom, rend-
szeresen beszélek a játékosokkal, 
edzőkkel és a vezetőséggel is. Bí-
zom benne, hogy idővel vissza-
térhetek! Örömmel venném fel 
újra MVM-Paks dresszét, amire 
lehet, hogy már a közeljövőben 
lehetőségem nyílik – teszi hozzá 
Janó. Céljai közt – és ezt a lehe-
tő legkomolyabban mondja – a 
külföldi, élvonalbeli csapatban 
való szereplést említi. A beszélge-
tés során a családi kapcsolatokat 
szándékosan a végére hagytam, 
bár a miliőből kiderül, valóság-
gal imádják egymást a testvérek. 
– A fontos kérdésekben kikérjük 
egymás véleményét, legyen szó 
akár sportról, akár magánéletről. 
Aztán teljesen máshogy döntünk 
– mondják. A szülőkről szuper-
latívuszokban beszélnek a gyere-
kek. Janó így fogalmaz: – Apa volt 
mindig az engedékenyebb szülő, 
de részéről velem szemben most 
nagyobb az elvárás. – Anyus ösz-
szefogja, gardírozza az egyre népe-
sebb famíliát, ugyanis már két éve 
nem egyedül járok haza, hanem a 
párommal, Dáviddal – fogalmaz 
Jusztina, aki gyerekei szavai sze-
rint anyatigrisként védelmezi a 
családot…                                 -faller-
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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

A férfi kosárlabda NB I. döntőjébe jutott az 
Atomerőmű SE csapata, miután egymás után 
háromszor is győzött a Sopron ellen. Az első, 
Gesztenyés úti mérkőzés már demoralizáló 
volt a vendégek számára, akik hiába tartották 
a lépést a harmadik negyed elejéig, az utolsó 

felvonásra elfogyott az erejük. A rémálom az 
utolsó tíz perc volt Sabáli Balázs együttesé-
nek, amikor egyetlen találatukra 8 perc 46 
másodpercig kellett várni. A vége kiütéses 
ASE-győzelem lett. ASE–SKC: 69-39. 
A soproni mérkőzés már szorosabbra si-
keredett, az első negyedben hiába szerzett 
tízpontos előnyt a paksi csapat, a hazaiak 
nehezen adták meg magukat. Szívósan har-
coltak, és nem engedték nagyobb előnyre 
szert tenni Jonesékat. Két perccel a vége 
előtt Kovács és Vaughn triplái után dőlt csak 
el a mérkőzés. SKC–AS:E 51-62.
A párharc harmadik, egyben utolsó mérkő-
zését az első félidőben eldöntötte az Atom, 
a húszpontos előnyt már nem tudták lefa-
ragni a vendégek. Hiába dobtak hét triplát 
a harmadik negyedben, Eilingsfeldék tar-
tották a távolságot. Az utolsó játékrészben 
a fiatalokat küldte pályára mindkét csapat, 
parázs hangulatban ért véget a mérkőzés. 
ASE–SKC: 83-66.

A másik ágon a Szolnoki Olaj KK szintén 
3-0-val lépett túl a Kaposváron és jutott a 
döntőbe. A két csapat közös megegyezéssel 
előrehozta a mérkőzések időpontját, így a 
döntő első mérkőzésére vasárnap került sor 
Szolnokon. Az első félidőben lüktetett a játék, 
hol a Szolnok, hol az ASE akarata érvénye-
sült. A 18. percre elérte az öt csapathibát az 
Atomerőmű, így a Szolnok két percen be-
lül öt pontot is szerzett büntetőből és nyolc 
pontra növelte előnyét. Jones középtávolija 
révén csökkent 6 pontra a paksi hátrány a 
20. perc végére. A harmadik felvonásban sem 
változott a játék képe, tapadt az ASE, maradt 
a 6 pontos különbség a 30. perc végére. Az 
utolsó negyed 3. percében fault + technikai 
büntetést ítéltek az ASE ellen, a Szolnok kö-
nyörtelenül élt a lehetőséggel, és 10 pont fölé 
növelte előnyét. A hátralévő időben már nem 
tudott faragni hátrányából az ASE. Szolnoki 
Olaj KK–ASE 77-64. A döntő második mér-
kőzésén ASE–Szolnok: 71-77.           Kovács J.

Tizenegyedik helyen végzett a 
2013/14-es szezon lefújásakor 
az MVM-Paks labdarúgócsapa-
ta az OTP Bank Ligában. A záró 
játéknapon a gárda ugyan 2-0-ás 
vereséget szenvedett a Puskás Fe-
renc Stadionban a Ferencváros 
csapatától, de a paksiak számára 
több okból is emlékezetes maradt 
ez az összecsapás. Molnár Péter 
megdöntötte a korábban Kovács 
Attila nevéhez fűződő 521 perces 
góltalansági rekordot, Éger Lász-
ló utoljára öltötte magára a Paks 
zöld-fehér mezét és Simon Attila 
a Videoton FC futballistájával, 
Nemanja Nikoliccsal társbérlet-
ben 18 találattal gólkirályi címet 
szerzett. Az együttes szereplésé-
ről bővebben következő lapszá-
munkban olvashatnak.

A 2016-os olimpia első csel-
gáncs kvalifikációs viadalát 
Madridban rendezték, ahol 
Csok nyai László, az ASE ver-
senyzője a 81 kg-os súlycso-
portban a 3. helyet szerezte 
meg. Az első mérkőzésén spa-
nyol, a második összecsapásán 
görög ellenfelét verte, a harma-
dik meccsén olasz ellenfelével 
szemben azonban alulmaradt. 
A vigaszágon angol és svéd 
dzsúdósokat legyőzve jutott 
a dobogó harmadik fokáig 
Hangyási László tanítványa a 
spanyol fővárosban megrende-
zett Európa Kupa-viadalon.

A kulturális központ felújított 
parkolójában rendezik júni-
us 14-én a 9. Adidas Streetball 
Fesztivált. – Kilenckor kezdünk, 
mintegy 45-50 csapat részvéte-
lére számítunk. Megrendezzük 
a zsákolóbajnokságot és a dobó-
versenyeket is, a bemelegítést a 
Destiny’s Dancers tánccsoport 
vezeti – mondta el a Paksi Hír-
nöknek Kovács Gábor, az Adidas 
Streetball paksi szervezője. Hoz-
zátette: – Újdonság, hogy egész 
nap rendkívüli véradást rendez a 
Vöröskereszt helyi szervezete. A 
gyerekek sem fognak unatkozni, 
a játszóudvarban ügyességi já-
tékokkal várjuk őket. A délelőtt 
folyamán akadálypályás futóver-
senyt is rendezünk a kulturális 
központ körül.

A touchtennis a rendes tenisz 
könnyített változata, így minden-
ki bele tud kóstolni kortól, nem-
től függetlenül a sport alapjaiba. 
Kisebb az ütő és a pálya, valamint 
szivacsból készült labdával játsz-
szák a mérkőzéseket, tudtuk meg 
Klopcsik Dianától. A Paksi SE 
edzője azt is elárulta, hogy las-
san egy éve, hogy Magyarorszá-
gon megjelent ez a sport, melyet 
nemrég egy paksi verseny is nép-
szerűsített. A zöld-fehér klub már 
magyar touchtennis-bajnokkal is 
büszkélkedhet: Kenyeres Ádám, 
az OB III-as felnőtt csapat tagja 
januárban szerzett aranyérmet. 
A paksi tornán a felnőtteknél és 
U16-ban Kovács Áron, U13-ban 
Koncz Márton, párosban a Bors 
András–Trapp Balázs kettős, míg 
a mini korosztályban Komlósi 
Csenge diadalmaskodott. 

Fináléban az Atomerőmű

Tizenegyedik
az MVM-Paks

Bronzérmet 
nyert az első 
kvalifikációs 
versenyen

Idén is lesz 
streetball

Touchtennis

 Paksi Hírnök, 2014. június 6. n 17



Ritka jubileumhoz érkezett Feil 
Ádám, a Paksi SE ökölvívó-
edzője: 1974 májusa óta, immár 
negyven éve oktatja Pakson a 
sportágat az utánpótlás- és fel-
nőtt versenyzőknek. Az amatőr 
mellett belekóstolt a profi vi-
lágba is, együtt dolgozott a ’80-
as évek paksi aranycsapatával 
és Bognár László világbajnoki 
győzelmeinél is ő állt a szorító-
sarokban. 
– Hogy kezdődött sportolói pá-
lyafutása?
– Mindig erős fizikumú ember 
voltam, már fiatal koromban 
is ökölvívó akartam lenni, de a 
szüleim nem engedték. Seregé-
lyesen tanultam mezőgazdasági 
gépszerelőnek, az iskola után 
a Dunaújvárosi Vasműben he-
lyezkedtem el. A Kohászban 
kezdtem el bokszolni, mindjárt a 
felnőttek között, ami óriási hát-
rányt jelentett azokkal szemben, 
akik már gyerekkorukban kesz-
tyűt húztak. Ennek ellenére fél 
év alatt beverekedtem magam az 
NB I/B-s csapatba, a Budapesti 
Vasas Dinamó ellen debütáltam 
a 71 kg-s súlycsoportban. Aztán 
elvittek 27 hónapra katonának 
Nagykanizsára, ott az NB II-ben 
bunyóztam, de már a 75 kg-ban. 

A testsúlyom akkor már 81-82 
kg volt, így minden héten 6-7 
kilót le kellett adni a meccsig. 
Vasárnap a mérkőzés után aztán 
irány a cukrászda, 15 krémes-
sel kezdtem. Persze hétfőn már 
megint nem ettem vacsorát.
– Leszerelése után az ökölvívás 
mellett más sportágak is bejöt-
tek a képbe. Hogy sikerült össze-
egyeztetni? 
– A konzervgyárban, a tmk-
nál helyezkedtem el, és szabad-
időmben az FMSZ-nél bunyóz-
tam, a Paksi Kinizsiben megyei 
szinten kézilabdáztam és Du-
nakömlődön megye kettőben 
fociztam. Ez 1968-tól jó pár évig 
tartott. Az ökölvívóknál Takács 
Gyuszi bácsi volt az edzőnk, jár-
tunk hírverő meccsekre, nekem 
jól ment, nyertem őket sorban. 
A fiatalok közül is sokan szép 
eredményeket értek el, Sumitz 
Árpi válogatott is volt. Imádtam 

a sportot, volt, hogy vasárnap 
előrehozattam a bokszmeccse-
met három órára, hogy négykor 
már pályára léphessek Duna-
kömlődön. Jól emlékszem, hogy 
egy óriásit meccseltem a ring-
ben, majd mentem focizni, ahol 
felugrottam fejelni, és összefe-
jeltem a saját játékostársammal 
Nikl „Csokival”. Pályafutásom 
során soha sem ütöttek ki, de 
akkor végem volt, eldőltem, 
mint a zsák.
– Hogy kezdődött az edzői pá-
lyafutás?
– Megnősültem, abbahagytam 
a bunyót. Gyuszi bácsinak se-
gítettem, aki akkor már bete-
geskedett, és 1974 májusában 
felkértek, hogy vezessem az 
edzéseket. Addig csak bokszol-
tam, nem nagyon tudtam, hogy 
kell gyerekekkel foglalkozni, 
meg a többi egyéb tennivalót 
intézni, ezért megkértem Pintér 
Feri barátomat, hogy segítsen a 
csapat körüli munkában. Ekkor 
már a PSE kötelékében voltunk, 
és a Fehérvári úti csarnokban 
edzettünk. Egyedül voltam 
edző, így ha két verseny volt egy 
időben, akkor Feri ment példá-
ul Erős Lajossal (aki nálunk lett 
serdülő magyar bajnok, majd 
eljutott egészen az Eb-ezüstig és 
az olimpiai ötödik helyig) – az 
egyikre, én a másikra.
– A nyolcvanas évek a paksi 
ökölvívás aranykora, kik voltak a 
részesei?
– Sokan. Bekerültem az atom-
erőműbe dolgozni, és megke-
restük Pónya Józsi bácsit, hogy 
segítsen, tudtuk, hogy imádja 
az ökölvívást. Segített is, de ő a 
legjobbat akarta. Folyamatosan 
erősödtünk, az ország legjobb 
csapata lettünk, 1987-88-89-
ben megnyertük a csapatbaj-

nokságot. Válogatottak sora 
öklözött akkor Pakson: Szujó 
Jancsi, Dudás Miska, Feri Jancsi, 
Magyar Pista, Erős Lajos, Szőke 
Tibi, Torma Attila, akkor került 
ide Kajtár Laci is. Ifiben is kel-
lett csapatot állítanunk, és mivel 
abban a súlycsoportban nem 
volt emberünk, Erdei „Madár” 
Zsolt is bokszolt nálunk köl-
csönben, de erősítette a csapatot 
a moszkvai olimpia bronzérme-
se Váradi Jancsi és az olimpiai 9. 
Bognár Laci is. Az egykori  2-es 
iskolában például a Papp László 
vezette magyar válogatott is kö-
telek közé lépett a csehek ellen. 
Nagyjából a ’90-es évek közepé-
ig tartott ez az állapot, akkor ért 
véget az aranykorszak. 
– Belekóstolt a profi életbe is, 
milyen emlékeket őriz?
– Bognár Lacival megjártuk 
Dél-Afrikát, az USA-t és Európa 
számos országát. Nagyon nehéz 
volt, nem tudtunk nyelveket. 
Ismét megkerestem Pintér Fe-
rit, hogy segítsen, az ő hatha-
tós közreműködésével sikerült 
összehozni Győrben 2004. de -
cember 18-án Bogesznek az IBC 
világszervezetnél a világbajnoki 
döntőt. Laci akkor élete meccsét 
vívta, és győzött a kenyai Kilu el-
len. Szolnokon 2005 márciusá-
ban Kirko Kirkorov ellen az IBU 
övét hódította el, amit a paksi 
gálán védett meg. De felejthetet-
len Kalocsai „Kacsa” Zoli világ-
bajnoki döntője Grigorjan ellen, 
amit a rosszul rögzített fogsora 
miatt vesztett el.
– Eljutottunk a jelenig, mi a 
helyzet ma a PSE ökölvívóinál?
– Leginkább csak az utánpót-
lással foglalkozunk, van kö-
zöttük magyar bajnok. Felnőtt 
versenyzőnk nem nagyon van, 
azelőtt tudtunk munkahelyet 
szerezni, most nem. Az, hogy 
negyven éve edzősködöm, sok 
mindenen múlt, köszönettel tar-
tozom azoknak, akik idehoztak, 
segítettek az amatőr és a profi 
idők alatt. Hogy meddig csiná-
lom még? Nem tudom, nem-
csak rajtam múlik.

Kovács József

Szép eredményt értek el a paksi versenyzők a 64. Bornemisz-
sza Gergely Ökölvívó Emlékversenyen Egerben. A viadalon, ami 
válogató is volt egyben a junior és az ifjúsági ökölvívók számára, 
46 klub 206 indulója vett részt. Az erős mezőnyben a junior korú 
Líbor Sándor ezüstérmes lett az 50 kg-osok között, míg az ifjúsági 
korosztályban Kovács János (49 kg) a második, Horváth Patrik (52 
kg) pedig a harmadik helyen végzett. 

Negyven éve a szorítósarokban
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Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2. 

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

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok 
és koszorúk rendelése

A Paksi FC saját nevelésű NB I-es 
játékosairól nevezte el az öt kü-
lönböző utánpótlás-korcsoport 
tornáját a második futballfeszti-
válon. Így az U7 a Heffler Tibor-, 
az U9 a Szabó János,- az U10 a 
Fiola Attila-, az U11 a Haraszti 
Zsolt-, míg az U12 a Böde Dáni-
el-kupáért küzdött a Fehérvári úti 
stadionban. – Nívós csapatokat 
hívtunk, valószínűleg többen – a 
Székesfehérvár vagy a Kaposvár 
– jobbak is nálunk – fogalmazott 
Osztermájer Gábor. A Paksi FC 
utánpótlásszakág-vezetője hoz-
zátette: a cél ezúttal nem az, hogy 
ezektől a kluboktól gyerekeket 
csábítsanak Paksra, arra a Bozsik-
program szolgál. A fiatalokat sze-
retnék kiszolgálni, élményt nyúj-
tani nekik és szüleiknek, hogy jól 
érezzék magukat. 
A mérkőzéseket a helyszínen 
tekintette meg Heffler Tibor, 
az OTP Bank Ligában szereplő 
MVM-Paks alapembere. A vé-
dőt az elmúlt héten a Dánia elleni 
barátságos „A” válogatott labda-
rúgó-mérkőzésen a tartalékok 
közé nevezték. Szabó Jánossal 
ellentétben ugyan nem lépett pá-
lyára, de örömteli, hogy Paksról is 
többen a felnőtt nemzeti csapat 
keretéhez tartoznak. – Megtiszte-
lő számomra, hogy a nevemmel 

hozzájárulhatok az eseményhez. 
Nagyon fontos, hogy a fiatalok 
ilyen közegben lehessenek, lás-
sák és megtapasztalhassák, hogy 
milyen az első osztály légköre, 
és maga a Fehérvári úti komple-
xum. Fejlődésük szempontjából 
pedig ebben a korban a lehető 
legtöbb mérkőzést kell játszani-
uk, hogy szokják a terhelést, a 
tétmérkőzések hangulatát – fo-
galmazott Heffler Tibor. 
A meghívott egyletek szakvezetői 
közt ismerős arcokkal is találkoz-
hattunk, így a Paksi FC korábbi 
kiváló hátvédjével, Horváth Sán-
dorral. Az egykori zöld-fehér ked-
venc jelenleg az Érdi Sasfiókákat 
trenírozza. – A gyereket a játék 
szeretetére neveljük ebben a kor-
ban. Nagy élmény számukra, 
hogy Pakson egy NB I-es stadion-
ban futballozhatnak, ezért is örül-
tünk a meghívásnak – mondta el 
a tréner. Az Érdi Sasfiókák végül 
bizonyították tehetségüket és 
megnyerték korosztályuk trófeá-
ját, a legkisebbeknél a Videoton, 
az U9-nél a Paksi FC, U11-ben 
és U12-ben pedig a Baja diadal-
maskodott. A kupák, érmek és 
oklevelek mellett különdíjakat is 
osztottak a szervezők, valamint 
megválasztották minden korcso-
port válogatottját.       Faller Gábor

Eredményesen szerepeltek a 
Paksi Sportegyesület tájékozódá-
si futói a különböző tavaszi meg-
mérettetéseken. Márciusban két 
hazai verseny mellett Szlovéniá-
ban, a Lipica Openen álltak rajt-
hoz a zöld-fehérek négyfős csa-
pattal. – A kétnapos rendezvény 
nagyon köves és sziklás terepen 
zajlott, ami finom domborzat-
olvasást kívánt. Sajnos, hazánk-
ban nincsenek ilyen nehéz te-
repek, ezért komoly feladat volt 
leküzdeni a pályákat. A paksiak 
közül Kiss Péter ért el 6. helye-
zést F21B kategóriában, ez a né-
pes mezőnyben szép eredmény-
nek számít – számolt be Kiss 
Gábor, a PSE vezetőedzője. Áp-
rilisban a Postás Kupa volt a ki-
emelkedő verseny, mely egyben 
országos válogatóverseny is volt. 
A Piliscsaba környéki terepen az 
elit kategóriában több mint 600 
méter volt a szintkülönbség. A 
paksiak közül Kovács Karina ért 
el 8. helyezést a népes N12-es 
korosztályból. A felnőttek közül 
Kiss Gábor összetettben 5. lett 
F21A-ban. – Májusban Kővágó-

szőlősön, az országos diákolim-
pia felkészülési versenye volt 
egyben a paksi tájfutók számára 
a Gyöngyvirág Kupa. A 2012-es 
normáltávú országos bajnokság 
terepén zajlott a verseny. A ma-
gas, meredek hegyoldalak, néhol 
sziklás részek alaposan csökken-
tették a futási sebességet, ennek 
ellenére jó pár dobogós helyezést 
értünk el: Weisz Pál (F16), Tóth 
Alexandra (N14) és Tinnyei Pet-
ra (N18) második, Makovinyi 
Dorottya (N16) pedig harmadik 
helyezett lett – tette hozzá Kiss 
Gábor. A Tolna megyei diák-
olimpián, Pakson a Kurcsatov út 
környéki lakótelepi városrészen 
19 hazai versenyző állt rajthoz, itt 
Tóth Alexandra, Gyalus Gergő, 
Makovinyi Dorottya és Kocsner 
Péter bajnoki címet szerzett. 
Legutóbb a Pécsett rendezett 
tájfutó országos diákolimpia rö-
vidtávú döntőjéről Makovinyi 
Dorottya, a Vak Bottyán Gim-
názium tanulója bronzéremmel 
tért haza, majd másnap 6. helyen 
zárt a normáltávú döntőn.                                   

-efgé-
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LENS OPTIKA
Paks, Dózsa György út 35.
Telefon: 75/511-246, 30/842-3330

Lakossági ügyfeleink részére kínáljuk a felhasználási célhoz 
nem kötött, forintban igényelhető „KOMBI” hitelünket.
Hitelösszeg:  100.000 Ft–10.000.000 Ft
Kamat mértéke:   3 havi BUBOR + 8%, 
 azaz jelenleg évi 10,68 %
 lakossági bankszámlával rendelkező  
 ügyfeleink számára: 3 havi BUBOR + 6%, 
 azaz jelenleg évi 8,68 % 
Futamidő: 1-15 év       Előtörlesztési díj: 0 Ft !     

Hitelösszeg Futamidő Törlesztőrészlet
3 h. BUBOR+8%

esetén

THM%

100 000 Ft 3 év 3 270 Ft/hó 23,57

500 000 Ft 3 év 16 340 Ft/hó 14,38

1 000 000 Ft 5 év 21 670 Ft/hó 12,80

Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek. Bővebb  
felvilágosításért kérjük forduljon kirendeltségeinkhez és  
fiókjainkhoz, vagy hívja a 75/541-510 központi telefonszámot!

Hitel előkészítési díj 1 millió Ft-ig 5 000 Ft; 1 millió Ft felett 3‰, de  min. 5 
000 Ft. Kezelési költség 1%. Egyenlegközlő díja 300 Ft/év, zárlati díj  
500 Ft/év, amit a Takarékszövetkezet minden év végén egyszer számít fel, 
mindaddig amíg az ügyfélnek az év utolsó munkanapján tartozása áll fenn. 
1 millió Ft feletti kölcsönnél ingatlanfedezet is szükséges, ehhez kapcso-
lódó nem a Takarékszövetkezet részére megfizetendő egyéb költség: adó 
és értékbizonyítvány, jelzálogbejegyzés. (3 millió Ft felett értékbecslést, 
jelzálogbejegyzést és közokiratba foglalást is előír a Takarékszövetkezet!)

Dunaföldvár  
és Vidéke

Takarékszövetkezet

Nem várt kiadások? Felújítás? 
Átmeneti pénzhiány?

Válassza bankjának a
MECSEK TAKARÉK Szövetkezetet! 

Lakossági és vállalati ügyfeleknek 
egyaránt kínálunk:

 Személyre szabott számlavezetési megoldásokat
 Elektronikus banki szolgáltatásokat, bankkártyákat
 Állampapírokat, befektetési lehetőségeket
 Rendszeres lakáscélú megtakarításokat 
 Nyugdíj-, személy- és vagyonbiztosításokat
 Hiteleket minden hitelcélja megvalósításához  
 Kedvező kondíciókat, egyedi megoldásokat  

Keresse kollégáinkat!
Segítünk megoldani pénzügyi gondjait!

Fiókjaink az Ön közelében: 
7030 Paks, Villany u. 4.  06-75/511-240 
7030 Paks, Barátság u. 3.  06-75/510-216


