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Zebrát alakítanak ki 
a Deák Ferenc utcában

Megújul 
a Kölesd felé 
vezető út

Áldatlan állapotok uralkodnak 
köz lekedésbiztonsági szempont-
ból a Bezerédj iskola alsó tagoza-
tos épülete körül becsengetés előtt 
és 16 óra környékén – érkezett a 
jelzés a szülőktől, az iskolától és az 
ott élőktől is a körzet képviselőjé-
hez. A balesetveszély megszünte-
tése végett az önkormányzat gya-
logátkelőhelyet alakíttat ki a Deák 
Ferenc utcában. A több mint egy 
évig tartó terveztetés, engedélyez-
tetés, majd a versenyeztetési eljá-
rás lefolytatása után május 11-én 
adták át a munkaterületet a kivi-
telező ZoBau Kft.-nek. A zebra a 
Poligon irodaház melletti járda 
folytatásában készül majd el, a ta-
pasztalatok szerint ugyanis itt kel-
nek át a legtöbben. A három mé-
ter széles gyalogátkelőhely két 
oldalán átépítik a járdakapcsola-
tokat, valamint egy új kandelá-
ber kerül az iskola melletti oldal-

ra, tájékoztatott Pupp Gábor, az 
önkormányzat beruházási cso-
portvezetője. A beruházás a szer-
ződés szerint július közepére ké-
szül el 4 millió forintból. Forga-
lomkorlátozásra a közvilágításhoz 
szükséges kábel út alatti átvezeté-
se idején kell számítani, valamint 
az útburkolati jelek felfestésekor. 
Herman Gábor, a rendőrkapi-
tányság közlekedésrendészeti osz-
tályának vezetője elmondta, hogy 
a gyalogátkelőnek forgalomlassító 
hatása is lesz, mivel a KRESZ sze-
rint a zebrát sokkal óvatosabban, 
mérsékelt sebességgel kell meg-
közelíteni. Az átkelőtől számított 
öt méteren belül megállási tilalom 
van, így megszűnik a parkolás mi-
atti balesetveszély is. 
Girst Ádám, a körzet képviselője 
szerint csak az egyik közlekedési 
probléma szűnik így meg az isko-
la környékén, de már dolgoznak a 

Szentháromság téri balesetveszé-
lyes pont kiküszöbölésén is. Egy-
részt, ha elkészül a Bezerédj új kö-
zösségi tere, melyben étkezde is 
lesz, akkor a közel négyszáz diák 
nem sétál naponta kétszer az út-
testen, hogy az ebédlőbe jusson. 
Másrészt idén elkészül a terv az 
Anna utca és a Szentháromság 
tér rekonstrukciójára, az elkép-
zelés szerint nagyobb parkoló is 
épül majd az iskola környékén. A 
képviselő azt is elmondta, hogy a 
Deák ház előtti terület idén öltö-
zik új köntösbe, a Duna-korzóra 
vezető tér pedig a jövő évi szezon-
nyitóra, amikor az új rendezvény-
hajót is lehorgonyozzák a régi he-
lyére. A tervek idén elkészülnek a 
Jézus Szíve-templom körüli tér-
burkolat megújítására is, a beru-
házást 2017-re ütemezi az ön-
kormányzat.                         

Dallos Sz.

A Paks–Kölesd összekötő út is 
érintett abban a programban, 
amelynek keretében országszer-
te 444 kilométer főúti és 119 kilo-
méter mellékúti szakasz újul meg 
69 milliárd forint hazai forrásból. 
Ebből Tolna megyében várhatóan 
több mint 50 km hosszan, mint-
egy 4,85 milliárd forintból törté-
nik felújítás – derült ki a Potápi 
Árpád országgyűlési képvise-
lő, Fehérvári Tamás megyei köz-
gyűlési elnök, Becze Szabolcs, a 
Magyar Közút megyei igazgató-
ja, valamint Müller János, Kurd 
polgármestere által tartott sajtó-
tájékoztatón, áll a Tolna Megyei 
Önkormányzat közleményében.
Az érintett szakaszokon forga-
lomkorlátozásokra kell számí-
taniuk a közlekedőknek a kivi-
telezés idején, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. a lakosság meg-
értését és türelmét kéri.       -kgy-

A nem várt műszaki akadályok elhárítása után elkészült az új támfal a Kodály Zoltán utca végében, aminek kivitelezését az esőzések is hátrál-
tatták. A régi beton támfal helyére zsalukőből épült új, amely 16 méter hosszan védi a partfalat, mögötte pedig egy akna is készült a fenti terü-
letről érkező csapadék elvezetésére. A beruházás részeként a szomszédos garázsok villamos szekrényét is kicserélték, tudtuk meg Pupp Gábor-
tól. Az önkormányzat beruházási csoportvezetője azt is elmondta, hogy lakossági megkeresések nyomán született döntés a fejlesztésről, ami ön-
kormányzati forrásból, 6,5 millió forintból valósult meg. A csapadékvíz-elvezetés kiépítésével várhatóan megszűnik a hosszú évek óta problémát 
okozó vizesedés a garázsokban, hangzott el a műszaki átadáson. A beruházás kivitelezője a Partner Kft. volt. Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Szabó Péter a hetes körzet képviselője
– Szoros választásnak voltunk ré-
szesei – fogalmazott Szabó Péter, 
a hetes körzet új képviselője, aki 
a szavazatok 48%-át szerezte meg 
az időközi választáson. Szabó Pé-
ter még vasárnap este köszönetet 
mondott mindenkinek, aki el-
ment szavazni és kinyilvánítot-
ta véleményét, és azt ígérte, a kö-
vetkező három évben azon lesz, 
hogy megvalósítsa a választó-
polgárokkal közösen kialakított 
programját.
Első teendői között szerepel majd 
az a lakossági fórum, amit az 
Ady Endre utca felújításával 
kapcsolatban tart. Kiemelte, 
hogy a továbbiakban is folytat-
ni kívánja a párbeszédet, amit 
a kampányban elkezdett. Az al-
polgármesterség és a körzet kép-
viselete abszolút összefér, hang-
súlyozta Szabó Péter hozzátéve, 
hogy gyakran fognak vele talál-
kozni a körzetben élők, akiknek 
véleményére a továbbiakban is 
számít. A választás eredménye 
azt mutatja, hogy a választópol-
gárok megértették a Süli János 
polgármester és frakciója, vala-
mint a Fidesz és a KDNP között 
létrejött együttműködés fontos-
ságát. – Ez a megállapodás Paks 
jövőjéről szól, és a választás meg-
mutatta, hogy a választópolgárok 
is egyetértenek vele – mondta.
– Nyerni szerettem volna, de nem 
vagyok elkeseredve – mond-
ja Mezősi Árpád, aki az MSZP 
képviseletében indult az időkö-
zi választáson. – Jól szerepel-

tünk, mindent meg is tettünk 
ennek érdekében, konkrét prog-
rammal szólítottuk meg a vá-
lasztókat, és terveinknek jó volt 
a fogadtatása. A 2014-es 6,9-
cel szemben most 37,6 százalé-
kot értünk el, ami nagyon szép 
eredmény. Ráadásul a két szava-
zókörből az egyikben én nyer-
tem, viszont ezt ellensúlyozta a 
másikban Szabó Péterre érkezett 
szavazatok száma. 
Gáspár Viktort, a Jobbik képvi-
selőjelöltjét elszomorítja az ala-
csony részvétel. – Le fogjuk von-
ni a tanulságokat, és azon dol-
gozunk majd, hogy a jövőben 
hatékonyabban szólítsuk meg az 
embereket, és juttassuk el hozzá-
juk üzeneteinket, illetve arról is 
gondolkodnunk kell, hogyan gya-
rapítsuk szimpatizánsaink számát 
– mondta. A Jobbik jelöltje gratu-
lál Szabó Péternek, a választókat 
pedig arra kéri, hogy a ciklus vé-
gén kérjék számon a képviselő vá-
lasztási programját. 
Az lett, amire számított mind a 
részvételi arányt, mind a végered-
ményt tekintve, mondta Szar-
ka Istvánné, a Munkáspárt jelölt-
je, aki gratulál Szabó Péternek. Bí-
zik abban, hogy foglalkozni fog 
az önkormányzat az idősek ott-
hona bővítésével és a fogyaték-
kal élők munkahelyteremtésével. 
2018-ban a Munkáspárt min-
denhol szeretne jelöltet indítani, 
így ezen a választáson fontos volt, 
hogy a paksiak lássák, itt is létezik 
a Munkáspárt, fogalmazott. 

Süli János polgármestert az idő-
közi választás eredménye meg-
erősítette abban, hogy jó döntés 
volt Szabó Pétert alpolgármes-
ternek felkérni. Így együtt tud-
nak dolgozni azért, hogy minél 
több forrás érkezzen a városba. 
Szabó Pétert győzelme alpolgár-
mesteri posztján is megerősítet-
te. – Minden jelöltnek köszö-
nöm az aktivitást – hangsúlyoz-
ta hozzátéve, bár a részvétel 
megfelelt az időközi szavazások 
átlagának, a magasabb voksolá-
si arány erősebb legitimációt je-
lentett volna.   
Hirt Ferenc országgyűlési képvi-
selő, a helyi Fidesz elnöke bízik 
abban, hogy Szabó Péter győzel-
mével új időszámítás veszi kez-
detét Pakson. – Nem mindegy, 
milyen viszonyok vannak egy 
olyan településen, amely egy ak-
kora beruházás előtt áll, mint az 
erőműbővítés – mondta. Hirt 
Ferenc megköszönte aktivistáik 
és az együttműködésben részt-
vevők, Süli János és frakciója, a 
KDNP és a lokálpatrióták mun-
káját, támogatását. – A munka 
most kezdődik, Pakson nyuga-
lom és kiszámíthatóság lesz – 
hangsúlyozta. Hozzátette, gratu-
lál az ellenfeleknek, és örül, hogy 
nyugodtan zajlott a kampány, 
nem volt sárdobálás.  
Kovács Sándor, a Fidesz he-
lyi szervezetének ügyvezető al-
elnöke is megköszönte a válasz-
tóknak a megújult Fidesz irán-
ti bizalmat. Számára a voksolás 

eredménye azt mutatja, hogy ér-
demes dolgozni, meghallgatni az 
emberek véleményét és összefog-
ni a városért. Szeretnének sokat 
tenni a körzetért, és az, hogy Sza-
bó Péter lett a képviselő, előreve-
títi a fejlődést, mondta.
Bagdy László, a KDNP paksi el-
nöke azt mondta lapunknak, 
hogy ez volt a Süli János polgár-
mester és frakciója, a Fidesz és a 
KDNP közötti együttműködési 
megállapodás első kézzelfogható 
eredménye. Úgy véli, hogy Szabó 
Péter el tudta nyerni a választók 
többségének bizalmát, megmu-
tatta, hogy megvan a képessége 
és akarata az együttműködésre, a 
hetes körzet képviseletére. Meg-
köszönte a választópolgároknak, 
hogy éltek jogukkal és elmentek 
szavazni. – Minden munkának 
van eredménye, de van tanulsága 
is, ezért elemzik az eredménye-
ket – tette hozzá. 

Kohl Gyöngyi

A szavazás 
számokban
Az 1986 választópolgárból 
486-an jelentek meg a szava-
záson, érvénytelen szavazat 
nem volt. A voksok eloszlása:
Szabó Péter  234 szavazat
Mezősi Árpád  183 szavazat
Gáspár Viktor  64 szavazat
Szarka Istvánné  5 szavazat
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Az idei év Paks Közbiztonságáért díjasai

Megjelent az épületkorszerűsítési pályázat

Sarkadi Ferenc tűzoltó ezredes, a paksi ka
tasztrófavédelmi kirendeltség vezetője, és 
Joó Endre rendőr alezredes, a Paksi Rend
őrkapitányság közrendvédelmi osztályá
nak vezetője vehette át idén a Paks Köz
biztonságáért kitüntetést. Az ünnepségen 
Szabó Péter alpolgármester mondott kö
szöntőt, a díjat Süli János polgármester 
adta át. 

– Mindig változik a világ, az új körülmények-
hez pedig alkalmazkodni kell, ami folyama-
tos kihívást jelent a katasztrófavédelemnek. 
Ha sikerül megelőzni egy komolyabb balese-
tet vagy tűzeseményt, elégedettséggel, meg-
nyugvással tölt el, ez a hivatásom szépsé-
ge – mondta Sarkadi Ferenc, aki 1992 őszén 
a szekszárdi hivatásos tűzoltóságnál kezd-
te szakmai pályafutását általános főelőadó-
ként. A rákövetkező esztendőben elvégezte a 
tűzoltótiszti átképzőt és szolgálatparancsnok 
lett, 2005-ig a tűzoltóság tűzoltási és műszaki 
mentési osztályvezetőjeként munkálkodott, 
majd 2006-ban tűzoltóparancsnokká nevez-
ték ki. A katasztrófavédelem szervezeti átala-
kítását követően a szekszárdi, 2013 őszétől a 
paksi katasztrófavédelmi kirendeltség veze-
tője lett. A tűzoltás és műszaki mentés terüle-
tén szerzett közel negyed évszázados szakmai 
tapasztalatát eredményesen kamatoztatja. 
Nagy figyelmet fordít az állomány megfele-
lő szintű képzésére, valamint a katasztrófavé-
delmi szervezetrendszer működésébe vetett 
közbizalom fenntartására, hangzott el a mél-
tatásban. Sarkadi Ferenc úgy értékeli, hogy 
megfelelnek a szakmai elvárásoknak, mely 
szerint feladatuk az előírások pontos, gyors 
szakszerű végrehajtása az állampolgárok éle-
te és anyagi javainak megóvása érdekében. 

Álláspontja szerint a prevenció a legfon-
tosabb, beleértve a bekövetkezett események 
vizsgálatát, elemzését is. Kiemelte, hogy a ki-
tüntetés az egész állománynak szól, hiszen a 
katasztrófavédelem eredményei mögött ko-
moly csapatmunka áll. 
Már gyermekként elhatározta, hogy rendőr 
lesz, és ezen a pályán is kíván maradni, mond-
ta Joó Endre rendőr alezredes, aki szintén át-
vehette a Paks Közbiztonságáért díjat. Pálya-
futását a miskolci szakközépiskola elvégzé-
se után a solti rendőrőrsön kezdte 1996-ban, 
majd 2000-ben  szakmai munkája elismeré-
seként áthelyezték a Kecskeméti Rendőrka-
pitányság bűnügyi osztályának állományába, 
ahol előbb nyomozó tiszthelyettesként, aztán 
az ELTE művelődésszervező szakának, illetve 
a rendőrtiszti főiskola átképzőjének elvégzése 
után 2002-től nyomozótisztként dolgozott. A 
következő állomás 2004-ben a Kiskunfélegy-
házi Rendőrkapitányság közrendvédelmi osz-
tálya volt, ahol a körzeti megbízotti alosztályt 

vezette. A Paksi Rendőrkapitányságon 2010 
tavaszától dolgozik, a közrendvédelmi osz-
tály vezetője. Ahogy a méltatásban elhangzott, 
jó kapcsolatot alakított ki a helyi polgárőrség, 
valamint a közterület-felügyelet tagjaival és a 
sportegyesületek vezetőivel. Munkája során 
több esetben részesült különböző elismerések-
ben. – Sokszor mondják, hogy Paks nyugodt, 
élhető kisváros. Eddigi tapasztalataim alapján 
bizton állíthatom, hogy valóban így van – erő-
sítette meg a kitüntetett. Ehhez a rendőrségen 
túl hozzájárul a polgárőrség és minden itt élő, 
aki figyel a másikra. Nagyon jó csapat dolgo-
zik a rendőrségen, nagy az összetartás a szol-
gálati ágak között, ezért is tudnak hatékonyan 
dolgozni, mondta, kiemelve, hogy az elisme-
rés munkatársainak is szól. A Paks Közbiz-
tonságáért kitüntetést a rendőrség, a tűzoltó-
ság, a polgárvédelem, a mezőőri szolgálat és a 
polgárőrség területén dolgozók elismerésére 
alapította az önkormányzat, első alkalommal 
2006-ban adták át.                                    Kohl Gy.

Az önkormányzat pályázatot hir-
detett az iparosított technológiá-
val épült lakóházak, valamint a ha-
gyományos technológiával épült 
lakások energiamegtakarítást 
eredményező korszerűsítésének 
támogatására. Az energetikai pá-
lyázatok iránt érdeklődőknek ér-
demes figyelmesen elolvasnia a 
kiírást, mert egyes részei eltér-
nek a megszokottól. Változott az 
épületek energetikai jellemzőinek 
meghatározásáról szóló központi 
szabályozás, aminek értelmében 

a pályázóknak energetikai számí-
tásokat kell végeztetni a fűtéshez 
és a hőszigeteléshez igényelt tá-
mogatásnál, és bizonyos esetek-
ben a nyílászárók cseréjének tá-
mogatásához is. Ennek költsége a 
pályázót terheli. Érdemes érdek-
lődni a hivatalban, hogy ponto-
san mely esetekre vonatkozik az 
előírás. Lakcímkártya segítségé-
vel kell igazolni, hogy a pályázó 
vagy (a PTK szerinti) hozzátarto-
zója életvitelszerűen a felújítandó 
lakásban él. További módosulás, 

hogy míg a hagyományos tech-
nológiával épült lakóingatlanok-
nál korábban azok a tulajdonosok 
pályázhattak, akik a lakhatási en-
gedélyt 2000-ben vagy azt meg-
előzően kapták meg, a jelenlegi 
kiírásban ez 2006-ra változott. Az 
iparosított technológiával létreho-
zott épületek esetén nincs válto-
zás. Növekedett a pályázaton el-
nyerhető támogatás összege. A 
hagyományos technológiával ké-
szült épületeknél 400-ról 500 ezer 
forintra, az iparosított technoló-

giával készült épületeknél 300-
ról 400 ezer forintra növekedett, 
a több célra pályázó társasházak-
nál pedig mindkét technológia 
esetén 600-ról 700 ezer forintra 
nőtt a megpályázható támogatás. 
A pályázatok benyújtására június 
6-án van lehetőség, az ezt megelő-
zően beérkezetteket a hivatal nyil-
vántartásba veszi, de vizsgálat nél-
kül elutasítja. A képviselő-testület 
mindkét pályázatra 50-50 millió 
forintot különített el.
Részletek a paks.hu oldalon.

Fotók: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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Kitüntették az elhivatott környezetvédőt

Április végén átadták a Környezetün
kért és a Paks város sportjáért kitüntetést. 
Előbbit a képviselőtestület döntése értel
mében Jantnerné Oláh Ilona, utóbbit pe
dig Karszt József vehette át Süli János pol
gármestertől a Városházán.

Az öt testvér közül ő a legidősebb, így hamar 
megtanult háztartást vezetni, vigyázni a ki-
sebbekre. Ennek ismeretében nem meglepő, 
hogy Jantnerné Oláh Ilona óvónőnek tanult. 

Pályáját Dunakömlődön kezdte, szavai sze-
rint az a szeretet és bizalom érlelte igazi óvó-
nővé, és tartotta meg a pályán, ami ott kö-
rülvette. 1988-ban került a mai Hétszínvirág 
tagóvodába, aminek 2008 óta vezetője. A 
környezeti nevelés akkor került figyelmük 
középpontjába, amikor a kilencvenes évek 
elején munkatársaival nevelési programjuk 
megalkotása kapcsán megismerték Freinet 
pedagógiáját. Ahogy a méltatásban elhang-
zott, munkáját a szakmai felelősségvállalás, 
az óvodapedagógia iránti elkötelezettség jel-
lemzi, folyamatosan képzi magát. Tudását, 
tapasztalatait szívesen megosztja másokkal, 
2010-től környezeti nevelési és természetpe-
dagógiai szaktanácsadóként is tevékenykedik 
megyeszerte. Vezetése alatt a Hétszínvirág 
tagóvoda 2008-ban, 2011-ben és 2014-ben is 
elnyerte a Zöld Óvoda címet, 2010-ben pe-
dig a Környezet- és Természetvédelmi Ok-
tatóközpontok Országos Szövetsége az óvo-
dát oktatóközponttá nyilvánította. A kör-
nyezetvédelem iránti elhivatottságát jelzi, 
hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem Er-
dőmérnöki Karán erdőpedagógusi végzett-
séget szerzett 2013-ban. Számos mozgalom, 
egyesület, szövetség és alapítvány tagja. 1994 
és 1998 között az önkormányzat oktatási bi-

zottságának, majd 2006 és 2010 között a kör-
nyezetvédelmi bizottságnak volt tagja. Egy 
olyan szakmai munkacsoportot alapított a 
városban 1997-ben, amelynek tagjai elkötele-
zettséget éreztek környezetük és annak meg-
óvása, védelme iránt, majd ennek alapjain 
1998-ban alapítványt hozott létre önzetlen 
támogatók segítségével a természetpedagó-
gia és a környezetvédelmi nevelés mind szé-
lesebb körben való népszerűsítése érdeké-
ben Önzetlenül Környezetünkért, Ottho-
nunkért Munkacsoport Alapítvány néven, 
amelynek kuratóriumi elnöke. Hangsúlyoz-
ta, hogy a környezetvédelem, a környezeti 
nevelés területén végzett munkája nem len-
ne ilyen eredményes a kollégái, családja és 
a rendezvényeiken résztvevők nélkül. Arra a 
legbüszkébb, hogy egyre több embert sike-
rül megszólítani, és így mind szélesebb kör-
ben tehetnek a környezet megismeréséért, vé-
delméért, ami pedig azért fontos, mert a ter-
mészet megvan az ember nélkül, de fordítva 
ez már nem igaz, mondja. Hozzátette, hogy 
vett már át elismerést minisztériumtól, állam-
titkárságtól, a megyei közgyűlés elnökétől, de 
ha az ember munkáját azon a településen is-
merik el, ahol munkálkodik, az a legcsodála-
tosabb érzés.                                              -gyöngy-

Büszke a kinevelt 
labdarúgókra
Tíz esztendő múlva is az NB I-ben szere-
peljen a Paksi FC és sok kiváló sporto-
lót nevelhessen ki még az egyesület, illet-
ve épüljön meg a stadion – ezt fogalmazta 
meg hosszú és rövid távú vágyaként Karszt 
József, a klub technikai vezetője, a Paks Vá-
ros Sportjáért kitüntetés idei díjazottja. Azt 
is elmondta, hogy ő még akkor volt gye-
rek, amikor nem a televízió vagy a számí-
tógép jelentette a kikapcsolódást, hanem 
kerékpározással, labdajátékokkal vagy ép-
pen korcsolyázással töltötték a szabadide-
jüket. Ahogy a méltatásban elhangzott, 
Karszt József ezer szállal kötődik a pak-
si labdarúgáshoz. 1973-ban a Paksi Kini-
zsi, később a Paksi SE igazolt játékosa volt 
1977-ig. Unokaöccse kisgyermekként Pé-
ter Norbert csapatában futballozott és egy 
tatabányai tornára indultak. – Norbi fel-
kért, hogy kísérjem el őket szülővárosom-
ba és segítsem a munkáját. Elvállaltam, az-
tán újabb és újabb feladatok jöttek – idézte 
fel a kezdetet. 1999-ben szerződött a Pak-

si SE labdarúgó szakosztályához a techni-
kai vezetői feladatok ellátására, 2007-től fő-
állású sportvezető. Még 2001-ben a jelen-
legi vezetéssel kezdték el letenni a mostani 
élvonalbeli csapat alapjait, az akkor negye-
dik osztályban szerepelő Paksi  SE-ből öt 
év alatt sikerült NB I-es klubot létrehozni. 
Ahogy sokan ismerik, Jozsó bá’, nemcsak 
a felnőtt labdarúgás területén tevékenyke-
dik, kiemelten foglalkozik az utánpótlás-
sal is, szívügye a gyerekfoci. Ahogy fogal-
mazott, létkérdés, hogy kiváló játékoso-
kat neveljenek, és büszke arra, hogy erre 
volt bőven példa. Olyan játékosok labda-
rúgóvá válásánál bábáskodott, mint Fiola 
Attila, Heffler Tibor, Haraszti Zsolt vagy 
Böde Dániel, akik ezen a „salakon” lettek 
futballisták, és példaként állhatnak az if-
jabbak előtt. Karszt József 2010-től a Tol-
na Megyei Labdarúgó Szövetség mun-
kájában is részt vesz, két évig elnöksé-
gi tagként, azóta pedig a versenybizottság 
elnökeként. Mint mondja, a munkájában 
talán az a legnehezebb, hogy időigényes és 
nincs helye benne a hibának, de ő ezek-
kel együtt is nagyon szereti csinálni. 2001 
óta 449 bajnoki mérkőzést játszott a Paks, 

amiből 303 volt NB I-es, nyolc edzővel 
és 148 játékossal dolgozott együtt, utób-
biak közül 101-gyel az élvonalban talál-
kozott. – Paks a sport városa, itt nőttem 
fel, itt dolgozom, ez az én hazám – mond-
ta a kitüntetett, hozzátéve: megtiszteltetés-
nek érzi,  hogy egy olyan városban kaphat-
ta meg ezt a kitüntetést háttéremberként, 
ahol számtalan kiváló sportoló és sportve-
zető van.                                                    -kgy-

Fotók: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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Boldog mosollyal vette át a ma-
gyar állampolgárságról szó-
ló dokumentumot dr. Kelemen 
András, felesége, Dóra és lánya, 
Andrea oldalán Süli János polgár-
mestertől, miután mindhárman 
állampolgári esküt tettek. Pedig 
valamivel több mint tíz éve azt 
mondta, ő ugyan soha… 
A kórházigazgató nőgyógyász fő-
orvos, aki Kézdivásárhely tanács-
noka, kézdivásárhelyi és paksi ba-
rátai körében beszélt arról, hogy 
a határon túl élő magyarok kettős 
állampolgárságáról szóló népsza-
vazás eredménye mély sebet ejtett 
a lelkében, ezt begyógyítani Paks 
és a paksiak segítettek. – Kétsze-
res megtiszteltetés ért ma. Egyik, 
hogy megkaptuk a magyar állam-
polgárságot, a másik az, hogy ép-
pen Pakson. Ez külön óhajunk 
volt – mondta, miután tréfásan 
megjegyezte, hogy immár And-
rásnak hívják, hiszen eddig And-
rej volt. Azt is bevallotta, hogy ő 
bizony Paksról elsőként nem azt 
tudta, hogy atomerőműve van, 
hanem azt, hogy fesztiválja. Öt 
éve jött el Paksra, hogy egysze-
rű résztvevőként a Nemzetkö-
zi Gastroblues Fesztiválon ta-
pasztalatokat gyűjtsön. Az, hogy 
most ők örökítik meg a feszti-
vált, akkor még álom sem volt. 

Dr. Kelemen András egyik hob-
bija ugyanis a videózás, a paksi 
rendezvénynek az utóbbi évek-
ben már ők a hivatalos filmesei. 
Másik hobbija a fesztiválszerve-
zés, hiszen hét éve minden ka-
rácsonykor rockfesztivált ren-
dez, hogy ezzel segítse Erdélyben 
a magyar rockzene fennmaradá-
sát, s terelgesse a fiatalok ízlését 
az élő zene felé. Paksra látogatva 
az élmények mellett barátokra is 
lelt. Gárdai György fesztiválszer-
vezővel, családjával és a város ve-
zetőivel kötött szoros barátságot. 
Tanácsnokká választásakor már 
evidencia volt, hogy a testvérvá-
rosok közül ő foglalkozik majd 
Pakssal. 
Megnyugvás – jellemezte az es-
kütétel keltette érzést lapunknak 
dr. Kelemen András. 
– Amióta az eszemet tudom, 
mindig megpróbáltam valamit 
tenni, hogy megmaradjunk ma-
gyarnak, pedig nem volt mindig 
könnyű – fogalmazott a nőgyó-
gyász főorvos, aki 1981-től dolgo-
zik Kézdivásárhelyen, tizenkét éve 
vezeti az ottani kórházat. Felesé-
ge, Kelemen Dóra Janka a kórház 
főműtőse. Mosolyogva mond-
ja, hogy addig állt mellette a mű-
tőben, amíg feleségül vette. Dóra 
amellett, hogy férjét segíti hiva-

tásában, rendkívül ambiciózus. 
Amióta összekötötte életét And-
rással, pszichológiai egyetemet 
végzett, számos szakvizsgát tett.
– Azért nem örvendtem ennek, 
mert most már a vesémig lát – 
tréfálkozott dr. Kelemen András. 
Azt viszont már komolyan tet-
te hozzá, hogy lánya, Andrea ne-
gyedéves orvostanhallgató.
– A paksi emberek vendégszere-
tete persze nemcsak a fesztivá-
lon nyilvánul meg – nyilatkozta 
Gárdai György. Kiemelte, hogy 
azoknak a polgármestereknek is 
köszönhető mindez, akik a mesz-
szemenőkig támogatták mind 
a fesztivált, mind a csúfos ered-
ményt hozó népszavazás me-
mentójaként is jegyzett lemezbe-
mutató koncerteket.
– Örülünk, hogy ilyen barátokra 
leltük és ilyen állampolgárokkal 
szaporítottuk a hazát – mond-
ta Süli János polgármester hoz-
záfűzve, útravalót mondania ne-
héz, hiszen magyarságból éppen, 
hogy például szolgálhat a Kele-
men család, a székely emberek. 
– Aki eddig Kézdivásárhelyre lá-
togatott, olyan fogadtatásban ré-
szesült, amit elfelejteni nem le-
het, és olyan élményekkel tért 
haza, amiből tanulni, építkezni 
lehetett – fogalmazott.        -vida-

– Nem a kormánynak van népe, 
hanem a népnek kormánya. 
Semmit rólunk nélkülünk – Ezt 
a két gondolatot nevezte szerve-
zete vezérelvének dr. Csizmadia 
László elnök a Civil Összefogás 
Fórum (CÖF) Pakson tartott la-
kossági fórumán, ahol a migrá-
ció volt a téma. Azt mondta, tisz-
ta vizet kell önteni a pohárba, 
mert nagy veszélyben van Ma-
gyarország, Európa. – Pontosan 
tudjuk, hogy a magyar szabad-
ságról, a szuverenitásról, az iden-
titásunkról és a szubszidiaritásról 
van szó, azaz arról, hogy a törté-
nések akkor vesznek jó irányt, 
ha a döntések a megfelelő szin-
teken születnek – hangsúlyozta 
a szervezet száz állomásból álló 
országjáró körútjának paksi ál-
lomásán. A CÖF dr. Csizmadia 
László és Makovecz Imre kezde-
ményezésére 2009-ben jött létre, 
nem sokkal később alakult meg a 
szervezett hátteret adó alapítvány. 
– A civilek véleményét közvetít-
jük. Sokan mondják, hogy Euró-
pa legnagyobb civilszervezete a 
miénk. Az ország határain belül 
ezer szervezet tartozik hozzánk, 
ugyanennyi a határon kívül, és 
15 ezer szellemi honvédő segíti a 
munkánkat. Ez komoly felhatal-
mazás – szögezte le. Azt mondta, 
nem helytálló az érv, hogy mun-
kaerőre van szükség, hiszen Eu-
rópában 21 millió munkanélkü-
li van. Ugyanakkor a statisztikák 
azt is bizonyítják, hogy ezer be-
vándorló közül egy terrorista. – 
Párizs, Köln és Brüsszel megmu-
tatta, mi történhet. Ezt meg kell 
előznünk – hangoztatta.
Hirt Ferenc országgyűlési képvi-
selő, az est házigazdája azt emel-
te ki, hogy ez egy újkori népván-
dorlás, honfoglalás, amit meg 
kell akadályozni. – Fontos, hogy 
mi mondjuk meg, kivel akarunk 
élni. Fontos, hogy a népszavazá-
son kinyilvánítsuk az akaratun-
kat. Meg kell védeni az országot, 
Európát, meg kell védeni a jö-
vőnket – húzta alá.                Vida T.

Városunkban tettek eskütA migráns
kérdés volt 
terítéken Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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A Magyar Tudományos Akadé-
mia programsorozata részeként 
tartottak előadás-sorozatot az 
új atomerőművi blokkok telep-
helyvizsgálatának tudományos 
eredményeiről. A gondolat-
menetet dr. Aszódi Attila kor-
mánybiztos indította el az enge-
délyezési rendszerről és annak 
tudományos felügyeletéről szó-
ló értekezésével, majd ő elnö-
költe a telephely-vizsgálati te-
rületeket sorra vevő konferen-
ciát. Az előadásokból kiderült, 
hogy elemezték a földrengés 
és a talajfolyósodás veszélyét, 
vizsgálták a meteorológiai kö-
rülményeket és az azokban rej-
lő rizikót, modellezték a Duna 
vízállásának változásait, külö-
nös tekintettel az extrém kis-
vizes állapotokra, illetve az ár-
vízi helyzetre. Kiderült, hogy a 
modellekben számba vették a 
százezer évente előforduló szél-
sőségeket, illetve a természe-
ti katasztrófákból vagy emberi 
cselekményekből adódó, a Du-
nát érintő váratlan események 
hatásait is.

A sort záró, laikusok számá-
ra idegenül csengő antropogén, 
technogén veszélyek témát Kele-
men István, a CK-Trikolor Kft. 
mérnöke boncolgatta. Mint ki-
derült, ez a külső veszélyeket je-
lenti a sokat emlegetett repülő-
gép-rázuhanástól egészen addig, 
hogy milyen kockázatot jelent-
hetnek a közelben lévő üzem-
anyagtöltő állomások vagy ép-
pen az ipari létesítmények. A te-
lephely-vizsgálati tanulmányban 
az erdőtüzek, sőt az elektromág-
neses interferencia befolyásoló 
hatásait is számba veszik.
A konferencia célja nem az volt, 
hogy bemutassák a műszaki vá-
laszokat ezekre a kérdésekre, ha-
nem azt tárták az érdeklődők elé, 
hogy milyen részletesen értékelik 
a telephely jellemzőit. Teszik ezt 
– mint dr. Aszódi Attila hangsú-
lyozta – annak ellenére, hogy va-
lószínűleg ez az ország legjobban 
megkutatott területe, hiszen négy 
atomerőművi blokk már épült itt. 
Azóta azonban több évtized eltelt, 
fejlődtek a vizsgálati eszközök, 
vannak új módszerek, így még 

pontosabb képet kaphatnak a te-
lephely jellemzőiről – fűzte hozzá 
a kormánybiztos.
Dr. Aszódi Attila emlékeztetett 
arra, hogy a telephely-vizsgála-
ti program 2015 elején kezdő-
dött, rengeteg területre terjed ki. 
Célja, hogy száz évre vonatkozó-
an azt mondhassák, jól karakte-
rizálták, nagy biztonsággal győ-
ződtek meg arról, hogy a terület 
alkalmas a két blokk befogadásá-
ra. A telephelyengedélyre vonat-

kozó kérelmet még idén szeret-
nék benyújtani, a hatóságnak et-
től az időponttól kezdve kevesebb 
mint fél év áll rendelkezésére, 
hogy azt elbírálja.                 -tünde-

Minden eshetőséget elemeztek 
Paks II. telephelyvizsgálatánál

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

AWI, CO-hegesztőket
keresek felvételre,

szakrajzhoz értő
LAKATOST ÉS CSŐSZERELŐT
pusztahencsei telephelyre.

30/855-1826 
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Atomerőmű

Csernobil megváltoztatta a nukleáris ipart

MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

További információ:      
www.mvmpaks2.hu

www.facebook.com/MVMPaks2

A nukleáris szakma sokat tanult 
Csernobilból – mondta Cserhá-
ti András, a Magyar Nukleáris 
Társaság paksi atomerőműben 
dolgozó elnökhelyettese annak 
kapcsán, hogy éppen harminc 
esztendeje történt a csernobi-
li atomerőmű balesete. Máig ez 
volt a legnagyobb nukleáris ka-
tasztrófa, amelyik – bármilyen 
furcsa – a szakmára pozitív ha-
tást gyakorolt. Az ilyen esetekből 
lehet és kell tanulságokat levon-
ni, húzta alá Cserháti András, aki 
harminc éve az atomerőmű fia-
tal mérnökeként különös érdek-
lődést tanúsított az 1986. április 
26-án hajnalban történt baleset 
iránt. Azt mondta, már akkor le-
hetett tudni, hogy ez nagy hord-
erejű, a jövőre nézve meghatá-
rozó esemény. Azzal kapcsolat-

ban, hogy napokig semmit nem 
lehetett tudni arról, mi is tör-
tént, megjegyezte, hogy ak-
kor teljesen más világban éltünk, 
az atomerőművek még egymás 
előtt is eltitkolták, ha meghibá-
sodás, baleset történt. És éppen 
ezen a területen gyakorolt na-
gyon komoly hatást a szakmára 
a Lenin nevét viselő atomerőmű 
négyes blokkjának balesete. A 
történettel kapcsolatban egyéb-
ként még ma is nagyon sok szen-
zációhajhász, a valóságtól tel-
jesen elrugaszkodó beszámoló 
jelenik meg amellett, hogy a tel-
jesen hiteles eseménysort néhány 
hónappal a baleset után nyilvá-
nosságra hozták. Maga Cserháti 
András is többször publikált más 
szakemberekkel együtt a témáról 
akkoriban, s azóta is.

A Magyar Nukleáris Társa-
ság elnökhelyettese, aki éppen 
idén negyven éve, hogy a paksi 
atomerőmű munkatársa lett, azt 
mondta, nem rendítette meg az 
atomenergiába vetett hitét sem 
ez, sem a többi baleset. Ezek őt 
és a többi szakembert arra sar-
kallják, hogy még jobban dol-
gozzanak, a biztonságot még 
magasabb szintre emeljék.
Visszatérve a harminc éve tör-
téntek tanulságára, Cserháti 
András elmondta, hogy a leg-
fontosabb változás a cserno-
bili blokkhoz hasonló reakto-
rokon véghez vitt műszaki át-
alakítások mellett a korábbinál 
sokkal nyíltabb információcse-
re, a nukleáris szakemberek vi-
lágméretű együttműködése, az 
Atomerőmű Üzemeltetők Vi-

lágszövetsége (WANO) létre-
hozása volt. A regionális ala-
pon működő, négy központ-
tal rendelkező világszövetség 
a történtek után egy-két évvel 
alakult meg, a magyarok átla-
gosnál aktívabb közreműködé-
sével, és számos olyan progra-
mot indított, amely lehetővé te-
szi a szakemberek találkozását, 
egymás erőműveinek vizsgála-
tát, gyakorlatának megismeré-
sét és azt, hogy az erősségeket 
azonosítva azokat elterjesszék, 
a gyenge pontokat felismer-
ve felszámolják. Cserháti And-
rás azt mondta, Csernobil nyo-
mán teljesen új kommunikáci-
ós rend és olyan új viselkedési 
mód született, amit biztonsági 
kultúrának neveznek.

Vida Tünde

Paksi siker született az Atomenergetikai Mú-
zeum Teller Ede-versenyén. A hetedik-nyol-
cadik osztályosoknak szervezett tudáspróbát 
a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
Hencz János által felkészített, Blága Csenge, 
Nagy Csaba és Röhberg Melinda által alko-
tott csapata nyerte. Második helyen a szintén 
Paksi Deák Ferenc Általános Iskola, a harma-
dik helyen pedig a kalocsai Nagyasszonyunk 
Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gim-
názium diákjai végeztek. Hencz János azt 
mondta, korábban is értek már el sikereket 
a verseny elődjén, de nemcsak ez jelent kap-
csolatot az atomerőművel, az Atomenergeti-
kai Múzeummal. Nincs olyan tanév, hogy a 
diákokkal ne vendégeskednének ott.
Enyedi Bernadett múzeumvezető mond-
ta el, hogy idén vették át a Tájékoztató és Lá-
togatóközponttól a szervezést, ami a névadás 
mellett több változást is hozott, de tovább-
ra is a Társadalmi Ellenőrző, Információs és 

Településfejlesztési Társulás általános iskolá-
it várták. Kilenc háromfős csapat érkezett 
a környék tanintézményeiből. Nekik dr. Ko-
vács Antal kommunikációs igazgató köszön-
tője után egy előre elkészített prezentációt 
kellett bemutatni „Az egyes energiatermelé-
si lehetőségek előnyei és hátrányai” címmel. 
Ezt követően mechanikai és hőtani témájú, 
valamint elektromosságtannal és atomfizi-
kával kapcsolatos számítási feladatok, majd 
a fizika tantárgyhoz kapcsolható tesztek vár-
tak a diákokra, amelyeket Krizsán Árpád ál-
lított össze. A pedagógussal korábban a mú-
zeum rendhagyó fizikaóráin is találkozhattak 
a gyerekek. A legizgalmasabbnak a múzeum-
ban található műtárgyakkal kapcsolatos kér-
dések bizonyultak.
Enyedi Bernadett azt is elmondta, hogy a fi-
zikaverseny jól illeszkedik az intézmény edu-
kációs programjába, amely óvodáskortól 
kezdve minden korosztályra épít.                -vt-

Paksi siker az AEM versenyén
Fotó: Bodajki Ákos/Atomenergetikai Múzeum
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Nívós, példaértékű munkát végeztek, ezért ní-
vódíjat kaptak harmincnyolcan az atomerőmű 
dolgozói közül. Az Atomerőmű SE Sporttele-
pén rendezett majálison Hamvas István vezér-
igazgató és az adott szakterületek vezetői ad-
ták át az igazgatói nívódíjakat, amelyek sorába 
tartozik immár a korábbi kiváló karbantartói 
és üzemeltetői díj is.
Hamvas István vezérigazgató azt mondta, tu-
dományosan igazolt tény, hogy jelentősen nő 
a teljesítmény, ha van motiváció. Márpedig 
minden elismerés egyben motiváció is nem-
csak annak, aki kapja, hanem a kollektívának 
is. – Én személyesen nagyon örülök annak, 
hogyha kollégáinkat motiválhatjuk – fogal-
mazott. Leszögezte, hogy az övék egy jó kö-
zösség, amely jól üzemelteti az atomerőmű-
vet. Ezt igazolják az elmúlt év adatai, az elért 
rekordok. Hozzátette, reméli, hogy ez a kö-
zösségi tudat tovább erősödik és további re-
kordokat eredményez. Bár – mint hangsú-
lyozta – a rekord a termelést tekintve nem el-
sődleges cél, de a biztonságot tekintve igen.
A kollektíva előtt álló feladatokról azt mond-
ta, május végén leállítják az egyes blokkot fő-
javításra. – Szeretném, ha pontos, jól megter-
vezett felkészüléssel sikeresen hajtanák vég-
re ugyanúgy, mint tavaly az utolsó hármat a 
négyből – jegyezte meg hozzátéve, hogy eb-
ben az évben a C15-projekt miatt ezenkívül 

már csak két főjavítás lesz, a kettes és négyes 
blokk áll le ütemezett karbantartásra. Továb-
bi kiemelt feladat, hogy benyújtsák a négyes 
blokkra vonatkozó üzemidő-hosszabbítási 
engedélykérelmet, ami csak a külső szemlé-
lő számára tűnhet rutinfeladatnak, egyébként 
nagy munka, komoly kihívás. Szintén komoly 
kihívás számukra, hogy szakértelmükkel se-
gítsék az új blokkok beruházását, és örömmel 
vennék azt a kihívást is, ami a majdani üze-
meltetésüket jelenti.
A Vezérigazgatói Titkársági Osztályról 
Schön veicz Ferenc logisztikai koordinátor ka-
pott elismerést. Az Üzemviteli Igazgatóságon 
dolgozók közül Bihari István blokkügyeletest, 
Debreczeni Csaba művezetőt, Fazekas Károly 
üzemeltetésvezetőt, Felső Tibor művezetőt, 
Illés József bázisvezetőt, Kovács Tibor ügye-
letes mérnököt, Matlag György primerköri 
szolgálatvezetőt, Mészáros Péter ellenőrző la-
boránst, Mittler László üzemeltetésvezetőt, 
Nyesev Adrienn számítógépügyeletest, Ol-
dal Ottó üzemeltetésvezetőt, Rábóczki Tibor 
műszakvezetőt és Vesza Donát elektrikust 
tüntették ki.
A Műszaki Igazgatóság kollektívájából Bern-
hardt Krisztián osztályvezetőnek, Fejes Tamás 
projektfelelősnek, Steiner Endre szakértőnek, 
Turánszki Larisza rendszertechnológusnak, 
Vida Tamás vezető berendezésmérnöknek, 

Vida Zoltán elemző mérnöknek ítéltek meg 
idén nívódíjat.
A Karbantartási Igazgatóság kollektívájá-
ból Baksai József Attila csoportvezetőnek, 
Csötönyi Tamás művezetőnek, Gazdag Viktor 
szerelésirányító mérnöknek, Heimbuch Fü-
löp művezetőnek, Kulacsik András osztályve-
zetőnek, Süveges Gyula László vezető hegesz-
tőnek, Szabó Miklós nukleáris karbantartó la-
katosnak, Sztupa Ferenc ács-állványozónak és 
Tantos György karbantartási műszaki ellenőr-
nek a munkáját jutalmazták.
A Biztonsági Igazgatóság dolgozói közül Kiss 
Mihály osztályvezető, Koch Attiláné szakmai 
titkár, Sárközi Tibor vezető biztonsági mérnök 
és Soponyai Mihály baleset-elhárítási szerve-
ző-tervező kapott elismerést.
A Gazdasági Igazgatóság kollektívájából Mol-
nár Milán Lajos csoportvezetőt, Sörédiné Pin-
tér Magdolna gazdasági ügyintézőt, Susán 
Janka minőségügyi és folyamatmenedzsment-
szakértőt köszöntötték.
A Humán Igazgatóság nívódíjasai: Kiss István 
főosztályvezető és Kissné Farsang Erika szak-
mai titkár.
A majális hagyományos főzőversenyét a Külső 
Technológiai Osztály kollektívája nyerte a Re-
aktor Karbantartási Osztály B műszakosai és a 
Villamos Műszaki Osztály dolgozói előtt. Idén 
harmincegy pörkölt került a zsűri elé.      -vida-

Nívódíjakat adtak át a majálison
Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök
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A tavasz kicsalogatja az embe
reket a természetbe. Nem kell 
azonban messzire menni Paks
tól, hogy csodálatos természeti 
kincseket vehessünk szemügy
re, vagy éppen egy ritka fa ár
nyékában megpihenjünk. Akár 
még a település határát sem 
muszáj átlépni, ugyanis a város 
területén is számtalan értékes, 
érdekes, helyi védelem alatt álló 
természeti érték díszlik.

Ki ne sétált vagy pihent volna 
még meg a Duna-parti geszte-
nyefák árnyékában? Az 1900-as 
évek elején már fásított park lé-
tezett a területen. Az akkor még 
ifjú fákból öt sor állt, a jelenlegi 
vietnami park helyén pedig ró-
zsakert díszlett. A 6-os út épí-
tésével sok fát kivágtak, csupán 
két sor maradt. 
Egy csodálatos, Magyarországon 
őshonos fában lehet gyönyörköd-
ni a mai Bezerédj általános isko-
la udvarán, amit az egykori, 1978-
ban lebontott irgalmas nővérek 
házának díszkertjébe ültettek. Egy 
tiszafáról van szó, ami történel-

mi kertek, kastélyparkok alapfá-
ja volt. Az iskola felső tagozatának 
udvarán álló papíreperfát is érde-
mes megcsodálni, ahogy a Deák 
utca felőli előkertben álló geszte-
nyefákat. A parkot az egykori pol-
gári fiúiskola igazgatója, Nagy Bá-
lint alakította ki. Ezek a fák szép 
kort megéltek, ám nem Paks leg-
öregebb fái: az vélhetően a Pak-
si Városi Múzeum előtt álló fe-
héreperfa. A múzeum épülete ko-
rábban a ferences rend háza volt, 
1789-ben Jankovicsné Kis Katalin 
vásárolta meg, majd a XX. század 
elején egy mérnök tulajdonába 
került. Amikor a Fő utcát felújí-
tották, a kert egy részét kisajátítot-
ták, ekkor került a több mint két-
száz éves fa közterületre. 

Az egykori tüdőgondozó épü-
letének udvarán egy császárfa 
áll. Ez az igen mutatós fásszárú, 
ritka példány, hiszen jellem-
zően botanikus kertekbe, par-
kokba ültetik. Nevét Anna 
Pavlovnáról, I. Pál orosz cár lá-
nyáról kapta. A Hegyhát utcá-
ban is felfedeztek egy érdekes fát 
a gyűjtemény összeállításakor. 
Az egyik ház udvarában álló 
„ciprusra” a tulajdonos hívta 
fel Jantnerné Oláh Ilona figyel-
mét, mondván, hogy története 
a török időkig nyúlik vissza. Azt 
tartják, hogy itt temettek el egy 
török méltóságot, és a sírjára ül-
tettek egy fát, a ma is ott álló va-
lószínűleg az akkori növény egy 
hajtása. A területen török kori 

temetőt találtak, ami igazolhat-
ja a történet hitelét. 
Önmagában is csodálatos a Pol-
lack Mihály utcában álló kocsá-
nyos tölgy, amit az tesz még kü-
lönlegesebbé, hogy a fajtára egy-
általán nem jellemző módon 
kétfelé ágazik a törzse. Vélhető-
en még csemete korában, valami-
lyen fizikai behatás eredménye-
ként növekedett így. 
Amikor a Pakson fellelhető kü-
lönleges fákat vesszük szám-
ba, nem feledkezhetünk meg a 
Táncsics Mihály utcai platán-
sorról sem, amit 1978-ban az 
akkori építkezés után ültettek 
és a fák ötéves korukban kerül-
tek végső helyükre. A városban 
sétálva is számos értékes nö-
vény vesz tehát körül bennün-
ket, de a környéken is lépten-
nyomon csodálatos természeti 
értékekbe botlunk, gondoljunk 
csak a dunakömlődi templom-
hoz vezető lépcsősor melletti 
fákra, a cseresznyési láprétekre, 
az Ürgemezőre vagy az Imsósi-
erdőre. 

Kohl Gyöngyi

Amikor 2008-ban az önkormányzat felülvizsgálta a helyi termé-
szeti és épített környezet értékeit számba vevő helyi rendeletét, az 
ÖKO Munkacsoport Alapítvány középiskolások közreműködésé-
vel feltérképezte és lefotózta ezeket egy oktatócsomag elkészítésé-
hez. A folyamatba pályázattal kapcsolták be az általános iskoláso-
kat, akik azt a feladatot kapták, hogy a természeti és épített értékek 
történetét kutassák. A pályázaton nyertes akkori két deákos nyol-
cadik osztály munkája nyomán számos érdekességre derült fény. 

Nap mint nap látott értékeink

Tölgyfa a Pollack Mihály utcában (balra fent), tiszafa a Bezerédj udvarán 

(balra lent), Táncsics Mihály utcai platánsor (jobbra) Fotók: Szaffenauer 

Ferenc/Paksi Hírnök
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A rejtvényben Paks egy régi emléké-
nek nevét rejtettük el. A megfejtéseket 
május 23-ig várjuk a 7030 Paks, Dó-
zsa György út 51-53. címre.  E-mail: 
szerkesztoseg@paksihirnok.hu

Helyes válaszával 
Agricum ajándékcsomagot 
nyerhet!

 

Cégünk, a Jumbo Bt. majd 25 éves múltra tekint vissza a 
személyszállítás terén, ez idő alatt nagy rutinra tettünk 
szert az utaztatásban, átfogó helyismerettel rendelkezünk 
számos európai országban és városban. 
Tapasztalatainknak köszönhetően látjuk mi az, ami az 
utasoknak számít és fontos. Meglévő ügyfeleink növekvő 
igényei és saját fejlődési vágyaink hívták életre a Jumbo 
Travel Utazási Irodát. Célunk turisztikai szolgáltatásaink 
összehangolása. Szeretnénk minél szélesebb körben 
megismertetni saját és partnerirodáink kínálatát. Jól 
felkészült munkatársakkal, vállalkozói szemléletmóddal 
várjuk ügyfeleinket. 

Üdvözlettel: Tyukos Gábor 

 

Főbb tevékenységeink: 

 személyszállítás belföldön és külföldön 
 saját programok szervezése, értékesítése, 

lebonyolítása csoportos és egyéni vendégek 
részére 

 partnerirodák programjainak közvetítése 
 osztálykirándulások teljes körű megszervezése, 

utazási tanácsadás 
 szálláshely értékesítés bel- és külföldön 
 rendezvényszervezés 
 utasbiztosítás értékesítés 
 repülőjegy értékesítés, menetjegy értékesítés  
 idegenvezetés 

 
Elérhetőségeink: 7030 Paks, Dózsa György út 14. · www.jumbotravel.hu · jumbo@jumbotravel.hu · +36209660406 · Engedélyszám: U-001672 · Mamut Bt. 

Facebook:Jumbo Travel Utazási Iroda 
 

Aktuális saját szervezésű ajánlataink: 
 

ZIRCI KIRÁNDULÁS- LÉLEKEMELŐ  KÖRNYEZET, IMPOZÁNS KIÁLLÍTÁSOK 
 

Időpont: 2016. június 04. Indulás: 7:30-kor Paks VMK parkoló Részvételi díj: 3.500,- Ft/fő 
Program: A Zirci Ciszterci Apátság és Műemlékkönyvtár megtekintése helyi idegenvezetővel. Ezt követően szabad 

program keretébn felfedezhető az Egyháztöréntei kiállítás és az Arborétum.  
 

KALANDOK A FERTŐ-TAVI MESEPARKBAN 
„Szórakozás az egész családnak” 

 
Időpont: 2016. június 19. Indulás: 06:30-kor Paks VMK Parkoló Részvételi díj: 7.800,- Ft/fő 

Program: Kirándulásunk helyszíne Ausztria legnagyobb szabadidőparkja, mely az élmények és attrakciók széles 
körét kínálja kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Számtalan játéklehetőség: csúszdák, mesebirodalom, Kacsa-parádé, 

Oldtimer-Konvoj, Gepetto hintalova, Sárkányvasút, Traktorvasút, szellemkastély és még sok más. 
 

TIHANYI LEVENDULAFESZTIVÁL 
 

Időpont: 2016. június 25. Indulás: 07:30-kor Paks VMK parkoló Részvételi díj: 3.900,- Ft/fő 
Program: „Szedd magad” akció keretében lehet levendulát szedni. A kirakodóvásár mellett kézműves kiállítás, 
mesterségek megismerése, játszóház, művészeti együttesek, gyermekműsorok várják a látogatókat.  A vendégek 

megismerhetik a levendula különböző felhasználási lehetőségeit, feldolgozásának széles tárházát.  
 

MONTENEGRÓ – A drám�i �������ű mediterrán táj 
 

Időpont: 2016. augusztus 08 –17. Részvételi díj: 104.900,- Ft/fő 
Program: Tengerparti élmények, hűsölés karcsú pálmák árnyékában, leánderekkel, vadon is növő fügefákkal, 
gránátalmafákkal igazi mediterrán tájon. Kalandozás a tengerpartot szegélyező hegyvidéken, vadvízi evezés, 

canyoning túra, tengeri kajakozás. A hegyek lábánál bájos kis dalmát városok, gazdag történelem, legendák várják az 
érdeklődőt. Naponta változó fakultatív programlehetőségek, 10 napig magyar nyelvű idegenvezetéssel, félpanzióval. 

  
A tájékoztatás nem teljes körű. Bővebb információ elérhetőségeink valamelyikén kapható.  

Jumbo Travel Utazási Iroda 
Paks, Dózsa György út 14 travel
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Háborúban elesett hozzátartozóik fényképével érkeztek a győzelem 
napja alkalmából rendezett megemlékezésre a 6-os út mellett álló 
emlékműhöz a Paksi Orosz Klub tagjai. Egy 2012-ben, Tomszk vá-
rosából útjára indult mozgalomhoz csatlakoztak ily módon. Orosz-
ország-szerte és más országokban élő oroszok százezrei emlékeztek 
ugyanígy a második világháborúban elhunyt rokonaikra, mondta a 
paksi megemlékezés főszervezője, Szucsán Marina, akinek mindkét 
nagyapja odaveszett a háborúban. Megkoszorúzták az elesett orosz 
katonák emlékművét, majd ugyanilyen csendes megemlékezést tar-
tottak a Fehérvári úton az orosz katonák sírjánál. Szucsán Marina azt 
mondta, reméli, akad, aki az ő háborúban odaveszett rokonai sírjára 
is tesz virágot, de – ha személyesen nem is tudnak ott lenni – rájuk 
is emlékeznek a második világháború lezárásának évfordulóján. – A 
katona kétszer hal meg. Először, amikor elesik a fronton, másodszor, 
amikor elfelejtik. Azért kell idejönnünk, hogy soha ne ismétlődjön 
meg, ami történt – hangsúlyozta Szucsán Marina.                             -vt-

Tájékoztatás és közösségformálás 
– ez a kettős cél vezérelte a Pak-
si Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatot, amikor Pakscher Zei-
tung elnevezéssel lapot indított. 
Az első szám május elején került 
az olvasók kezébe, akikre feladat 
is vár: a kiadók ugyanis a vissza-
jelzésekre, javaslatokra építve ala-
kítják majd a következők formá-
ját és tartalmát. Várják emellett 
az eddig az asztalfiókban pihe-

nő, könnyed, magyar vagy német 
nyelven írt történeteket, a nemze-
tiséghez kötődő tanulmányokat, 
beszámolókat, recepteket is. Az 
időszakos kiadványban bemutat-
kozási lehetőséget biztosítanak a 
szerkesztők a német nemzetisé-
gi oktatást végző intézmények, 
óvodák, iskolák, civilszerveze-
tek részére. Az első lapszámban 
a Roger Schilling Fúvószenekar 
története és reicherthofeni part-

nerzenekarával ápolt kapcsolata 
mellett a Paksi II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskolát ismerhetik meg 
az olvasók. 
Az első Pakscher Zeitungban a 
XVIII. Német Nemzetiségi Nap 
részletes programja is szerepel: a 
május 21-i rendezvény helyszíne 
idén a Táncsics park lesz. A ven-
dégváró zenét a Véméndi Ifjúsá-
gi Fúvószenekar szolgáltatja 15 
órától, majd a megnyitót köve-

tően indul a műsor. Idén a pak-
si általános iskolák, valamint a 
Napsugár Óvoda nemzetiségi 
csoportjainak táncait követően 
Hímesházáról, Németkérről és 
Reicherthofenből érkező együtte-
sek állnak színpadra a Paksi Né-
met Nemzetiségi Tánccsoport 
mellett. Az esten átadják a német 
önkormányzat Arany Rozma-
ring-díját is. A rendezvényt sváb-
bál zárja.                                 -dallos-

Paksi gördeszkás–fotós páros alkotásain ámul 
a világ: az év száz legjobb extrémsportfotója 
közé választották be Gazdag Martin, a TelePaks 

munkatársa fotóját. A képen gördeszkás ba-
rátja, Fekti Gergely ugrása látható, akivel 
a legextrémebb helyszíneket keresik, hogy 

megörökíthessék a nem mindennapi mutat-
ványokat. – Extrém sportolót fotózni igen 
nehéz, mert minden nagyon gyorsan törté-
nik. Egy trükk lefényképezésénél egyetlen 
pillanat van, amit el kell kapni, beleszámol-
va a fényképezőgép késését, így ezredmásod-
percekről van szó – meséli Martin. 
A szóban forgó, az év legjobb száz ext-
rémsportfotója közé bekerült kép az Orosz-
lány mellett lévő Bokodi-tónál készült kü-
lönlegessége az ultranagy látószög és a nem 
mindennapi helyszín. Gergely és Martin az 
elkészült sorozatnak a Project: Skate címet 
adta, céljuk, hogy a köztéri parkok szokvá-
nyos világából kiragadva extrém helyekre vi-
gyék a gördeszkázást. A mutatványokat pro-
dukáló Fekti Gergely korábban már elnyer-
te a legextrémebb gördeszkás címet is. Azt 
mondta, szeretné, ha munkájukat Amerika 
után Európa is elismerné. A páros már javá-
ban készül következő akciójára, és egy nem 
mindennapi utazásra egy igazán extrém 
helyszínre, Csernobilba.                                -dsz-

Csernobilba készül az extrémsportfotós

Megjelent a Pakscher Zeitung

Fotó: Gazdag Martin

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök
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A Paksi Deák Ferenc Általános 
Iskola és a Paksi Bezerédj Ál-
talános Iskola is részt vett ab-
ban a Guinness-világrekord-
kísérletben, amivel a kézmosás 
fontosságára kívánták felhívni a 
figyelmet a szervezők.

Bizonyított tény, hogy a helyesen 
elvégzett szappanos kézmosás 
mintegy felére csökkenti a has-
menéses megbetegedések kocká-
zatát, és segít a légúti fertőzések 
megelőzésében is. A kézmosás 
fontosságára, helyes technikájára 

nem mindennapi módon hívták 
fel a figyelmet a közelmúltban or-
szágszerte: a kormány által meg-
hirdetett Semmelweis Emlékévad 
programsorozat részeként az Or-
szágos Tisztifőorvosi Hivatal 
az egy időben kézmosásoktatá-

son részt vevő diákok Guin ness-
világrekordjának  megdöntését 
hirdette meg, amihez az e-Bug 
oktatási anyag szakmai hátterét 
használták fel. Május 5-én, a kéz-
tisztaság világnapján iskolákban, 
egy időben, egységes óravázlat 
alapján vehettek részt diákok egy 
kézmosásoktatás tanórán, ami-
nek keretében szórakoztató for-
mában sajátíthatták el a szemé-
lyi higiénére vonatkozó alapvető 
ismereteket. Érdekesen és szem-
léletesen mutatták be nekik a 
mikrobák világát, emellett játék, 
kísérlet és tesztfeladat révén mé-
lyíthették el tudásukat képzett 
instruktorok, védőnők vezetésé-
vel. A kézhigiénés oktatás Guin-
ness-rekordját 2012-ben állítot-
ták fel Glasgow-ban 3039 diák 
részvételével. A magyarorszá-
gi kísérletben 250 iskolából kö-
zel 14 ezer tanuló vett részt, so-
raikban a paksi Bezerédj és a 
Deák iskola összesen 146 tanu-
lójával. Az, hogy hitelesítik-e az 
új Guinness-rekordot, várható-
an az év második felében derül ki
.                                            -gyöngy-

Paksi tanulók is részt vettek
a Guinnessrekordkísérletben

Május 2-án hívták a Duna-Drá-
va Nemzeti Park Igazgatóság 
természetvédelmi őrét a hírrel, 
hogy elhullott rétisastetemet ta-
láltak annak a bekamerázott fé-
szeknek a közelében, amelyik-
ről lapunk is írt egy hónapja. A 
természetvédelmi őrök vizsgá-
latai alapján nem zárható ki a 
mérgezés, de a rétisas elpusztu-
lásának okáról csak az állatorvo-
si szakvélemény után lehet biz-
tosat állítani. Addig is a Duna-
Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
megtette a bejelentést az illetékes 
rendőrkapitányság felé. Az azon-
ban már biztos, hogy ez a madár 
a sokak által kedvelt, bekamerá-
zott fészekben élő rétisascsalád 
hím egyede, áll az igazgatóság 

közleményében. Varga Zsolt ter-
mészetvédelmi őrszolgálat-ve-
zető lapunknak elmondta, hogy 
a rétisasfiókák körülbelül tízhete-
sen repülnek ki a fészekből, addig 
teljesen szüleikre vannak utalva, 
akik együtt gondoskodnak róluk. 
A megfigyelt fészekben lakó fió-
ka most hathetes, és mivel a hím 
elpusztult, a tojónak egyedül kell 
ellátnia ezt a feladatot. Erre egye-
dül is képes, ha elegendő táplá-
lékhoz tud jutni. A szakemberek 
most megfigyelik a sasfiókát és a 
tojót, és ha kell, dönteni fognak 
esetleges emberi beavatkozásról. 
Az állatorvosi vizsgálat eredmé-
nyéről tájékoztatni fogják a sajtót 
– ígérte a szakember.               

-kgy-

Elpusztult a hím rétisas
Fotó: a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság webkamerája

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Közel húsz éve lett a DC 
Dunakom Plusz Kft. munkatár-
sa, tíz éve az ott működő szak-
szervezet vezetője Török Pál. 
Munkáját – beleértve az érdek-
képviseletit is – odaadással végzi, 

szakszervezeti titkárként tartott 
beszámolóit mindig példaérté-
kűnek titulálják, mégis meglep-
te, amikor megkapta Az év szak-
szervezeti vezetője elismerést. 
A Magyar Szakszervezeti Szövet-
ség (MASZSZ) regionális elnök-
sége ítélte oda a kitüntetést, amit 
Svajda József régiós elnöktől vett 
át a munka ünnepe alkalmából.
Török Pál gépkocsivezetőként, 
gépkezelőként dolgozik a DC 
Dunakom Plusz Kft.-nél, amely-
nek munkájáról büszkén beszél. 
Azt mondja, aki Paksra jön, irigy-
kedve nézheti a gondozott utcá-
kat, parkokat. A kollektíva – mint 
mondta – jó, náluk nincs nagy jö-
vés-menés, sok kollégával évtize-
dek óta dolgoznak együtt, az újak 

pedig – mert, hogy folyamato-
san bővül a létszám – beilleszked-
nek. Azt is elmondta, hogy a DC 
Dunakom Plusz Kft. előző veze-
tőjéhez hasonlóan a mostani is 
fontosnak tartja a dolgozók meg-
felelő bérezését, megbecsülését. 
A cégnél nincs feszültség, nincs 
bérvita, hamar megszületnek a 
kompromisszumok, a vezetés ah-
hoz méri a juttatásokat, amit a bü-
dzsé megenged, a dolgozók pe-
dig nem követelnek olyat, ami-
re nincs keret. Ettől függetlenül 
mindig vannak ügyes-bajos dol-
gok, amiket el kell intézni. – Azon 
vagyok, hogy mindenki elégedett 
legyen – fogalmazott Török Pál, 
aki a legnagyobb eredménynek 
azt tartja, hogy a múlt évben alá-

írták a kollektív szerződést, ami-
ben egyáltalán nem csorbultak 
az érdekeik, sőt olyan helyzetek-
re is gondoltak, mint a beiskolá-
zás, vagy a temetés miatt megvál-
tozott élethelyzetek. Azt mondta, 
miután rendszeresen találkoznak 
a MASZSZ ülésein, tudja, hogy 
sok cégnél siralmas a helyzet, a 
munkaadók nem veszik jó néven 
a szakszervezet működését.
A DC Dunakom Plusz Kft.-hez 
visszatérve Török Pál elmondta, 
hogy az érdekek képviselete mel-
lett a közösség erősítését is fontos-
nak tartja. Azt is elárulta, hogy a 
cégnél vezetett bobcat a mindene, 
nyolc éve még versenyen is volt 
vele, ahol az előkelő második he-
lyezést sikerült megszereznie.   -vt-

A Tavaszi Művészeti Fesztivál 
első hetében indult el egy új ze-
nei kezdeményezés, melyet a 
Gébert-Ulbert Project (GUP) a 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
ponttal közösen hívott életre. 
Ulbert Ferenc Gyapán élő gitá-
ros neve egyre ismertebb a pak-
si térségben, sőt országosan is. 
Ruff Ferenc korábbi tanítványa 
sokaktól vett gitárórákat, s mos-
tanra már azokkal zenél együtt, 
akiknek a dalai hallatán ő is kész-
tetést érzett, hogy hangszeres tu-
dását tökéletesre fejlessze. Arról, 
hogy miért volt számára fontos, 
egy klubkoncert-sorozat elindí-
tása, a következőképpen nyilat-
kozott: – A célom, hogy egy ér-
téket képviselő, élőzenés progra-
mot biztosítsunk a közönségnek, 
hogy megismerhesse azokat a 
zenészeket/zenéket, akiket/ami-
ket a rádióból nem hallhat. Itt-
hon is vannak olyan előadók, 
akikre nagyobb figyelmet kellene 
fordítani. Őket szeretnénk ezzel a 
sorozattal bemutatni, minden al-
kalommal mást.
Az első esten az alapzenekar 
mellett (Gébert Attila – zongo-
ra, Ulbert Ferenc – gitár, Tusor 
Péter – basszusgitár, Takács Bá-

lint – dob) a paksi Hesz Ádám, 
a különleges hangú soulénekes, 
Ferenczy András és a hazai 
bluesélet első számú előadója, Fe-
kete Jenő volt a vendég. Termé-
szetesen nem először játszottak 
így együtt, a GUP-koncerteken 
megszokott, hogy az instrumen-
tális számok között mindig fel-
csendül egy-egy dal is a meghí-
vott énekes előadásában. 

Egyre kevesebb a klubkoncert 
még Budapesten is, foglalta össze 
Ferenc az elmúlt tíz év tapaszta-
latait. Hozzátette: az talán egy kis 
reményt ad, hogy a Nemzeti Kul-
turális Alap másfél éve elindí-
totta a Cseh Tamás Programot, 
melynek a hazai könnyűzenei 
élet fellendítése, a kezdő zene-
karok felkarolása, bemutatása a 
célja. Feriék is pályáztak már az 

együttessel, egyelőre sikertelenül. 
Ennek ellenére a munka nem áll 
meg, a paksi koncertjükkel egy 
időben jelentették meg első saját 
nagylemezüket tíz szerzemény-
nyel.
A GUP klubkoncert első felvo-
nása sikeres volt, a következő al-
kalom várhatóan októberben lesz, 
szintén a Csengeyben.

Gyulai István

Paksi az év szakszervezeti vezetője

Új zenei kezdeményezés a Csengeyben

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Jó napot, mi újság?

Adorjánné Knábel Tünde

Fotó: Babai István/Paksi Hírnök

Úgy fogad, mintha ezer éve bará-
tok lennénk, s pillanatokon belül 
úgy is érezzük magunkat nála a 
Gólyahír Programok „otthoná-
ban”. Az Év Anyavállalata orszá-
gos szavazás döntőse, Adorjánné 
Knábel Tünde egy energiabom-
ba, pörög, ragyog, magával ra-
gadja az embert. Azt mondja, a 
végeredmény cseppet sem fon-
tos számára, az, hogy az első tíz-
be jutott, ajándék, s nagyon hálás 
annak a sok-sok embernek, aki 
rá szavazott. 
Tündi paksi lány, három fiú édes-
anyja. 2001-ben szerzett szülész-
női végzettséget Szekszárdon. 
Az első évben nem engedték a 
szülészet közelébe a hallgatókat, 
ezért dacból nem vett tanköny-
veket és sorra járta a butiko-
kat, hátha valaki felvenné eladó-
nak. Mindenki nagy szerencséjé-
re senki nem alkalmazta, így azzá 
vált, ami mindig is lenni akart: 
szülésznő. A mostani álma pedig 
az, hogy létrehozza Pakson a szü-
letésházát. Nem az orvosok ellen 
van, nem is a kórházak ellen, hi-
szen nagyon fontosak, ha vala-
ki beteg. A szülés, egy gyermek 
érkezése viszont nem betegség, 
hanem egy csoda, aminek Tün-

di szerint a maga természetes út-
ján kell lezajlania, a szülést nem 
vezetni, hanem kísérni kell. Mi-
után ahhoz, hogy egyszer majd 
álmai születésházában dolgoz-
hasson, főiskolai végzettség kel-
lett, újra iskolapadba ült, amit rá-
adásul nagyon élvezett. Az állam-
vizsgát már három gyerek mellett 
tette le. Hármaska, ahogyan in-
ternetes posztjaiban tréfásan em-
legetni szokta, tíz hónapos volt, 
amikor édesanyja a Semmelweis 
Egyetemen államvizsgázott. Beni 
egyébként minden tekintetben 
komoly változást hozott. A Gó-
lyahír Programok, amit 2011-ben 
indított el, szárnyra kapott. No-
vemberben vette fel ismét a fona-
lat vállalkozásában, ahol szülés-
re való felkészítést, kismama- és 
intimtornát, gyermekelsősegélyt, 
felvilágosítást tart. Azt mondja, 
ez igenis mind szorosan össze-
függ a szüléssel, a nőiességgel, az 
anyasággal. Szeretne az iskolákba 
bekopogtatni, hogy már a közép-
iskolás lányoknak megtanítsa a 
gátizomtornát, hogy felkészültek 
legyen a gyerekvállalásra. 
Már az első szakdolgozatát is 
családközpontú szülésből írta. 
Szemléletének alakításában nagy 

szerepe volt egykori kolléganőjé-
nek, mentorának. – Zsizsi baba 
tőle van – mutatja a valódi cse-
csemőre megszólalásig hason-
lító babát. Dömötör Lászlóné 
Pike szellemisége ma is ott van 
a Gólyahír Programok helyszí-
néül szolgáló „bázisán”. A Gó-
lyahír bölcsője a rendelőintézet-
ben volt, amelyben megkapta az 
aulát a felkészítésekre, de benső-
ségesebb miliőt szeretett volna, s 
kellett a megfelelő háttér is, ezért 
fogott vállalkozásba. Ettől függet-
lenül főállásban továbbra is a ren-
delőintézet nőgyógyászatán dol-
gozik. Az intézmény vezetőjének 
nagyon hálás, hiszen minden tá-
mogatást megkapott, hogy tanul-
hasson. Természetesen az erőmű-
ben blokkügyeletesként, három 
műszakban dolgozó férje, Zsolt 
segítsége nélkül sem sikerülne 
több szerepben helytállnia. Már-
pedig Tünde, úgy tűnik, varázs-
ló. Azt mondja eleinte nehezebb 
volt, éjszaka azon törte a fejét, 
hogy másnap kit hova kell vinni 
próbára, edzésre, hogyan tudja a 
kismamatornát megtartani úgy, 
hogy ne ütközzön a szoptatással. 
Azt mondja, a gyerekek nevelése 
során szerzett gyakorlati tapasz-

talatokkal remekül ki tudja egé-
szíteni a szakmai tudását. 
Az, hogy Az Év Anyavállalata pá-
lyázatra jelentkezzen, mégsem sa-
ját ötlet volt. Egy hozzá járó anyu-
ka javasolta. Ő pedig azért neve-
zett, s pötyögte be a jelentkezést 
este 11-kor a fürdőkádban ülve, 
mert szeretné megmutatni, hogy 
három gyerek mellett is lehet ál-
modni, ki lehet teljesedni nőként 
és hivatásában is úgy, hogy ne sé-
rüljön a család. Azt is szeretné 
megmutatni, hogy vidéken is le-
het eredményt elérni, mégpedig a 
nehéz helyzetben lévő, sokak által 
„lesajnált” egészségügyben is. 
Miután szüntelenül mosolyog, 
nem nehéz elhinni, hogy va-
lóban remekül érzi magát. Azt 
ugyan nem tudja megmondani, 
miből merít erőt, miért nem fá-
rad. Nevetve mondja, hogy ké-
sőn fekszik, és keveset alszik, 
mert Hármaska minden éjsza-
ka felkel. Délután ledőlhetne, de 
olyankor adminisztrál, posztokat 
ír, visszaigazolja a foglalásokat. A 
közös séták, játszóterezések, ki-
rándulások elég kikapcsolódást 
jelentenek neki, legfeljebb az hi-
ányzik az életéből, hogy néha el-
menjen tornázni…              Vida T.
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Sport

Csertői: vegyes érzéseim vannak

MASSZŐRKÉPZÉSEK 
indulnak Szekszárdon, Bonyhádon, Pakson május végétől.

MUNKAVÁLLALÁSRA 
alkalmas itthon és az uniós országokban is! Az oklevél többnyelvű.

Svéd frissítő testmasszázs:  …… 35.000 Ft
Nyirokmasszázs: ……………… 38.000 Ft
Talpreflexmasszázs: ………… 38.000 Ft

Mindháromra részletfizetés és kedvezmény!
Bővebb információ: 30/30-21-487  (nyilv. szám: 00777-2012)

– Szeretném megköszönni az el-
múlt időszak teljesítményét. Sze-
zon közben kicsit bizakodóbbak 
voltunk az újabb nemzetközi ku-
paszerepléssel kapcsolatban, hi-
szen evés közben jön meg az ét-
vágy. Ez végül nem sikerült. De 
nem a múlttal kell foglalkozni, 
hanem a jövővel, bár jó lett vol-
na megint kipróbálni magunkat 
Európában – ezekkel a szavakkal 
köszöntötte Süli János polgár-
mester a Paksi FC vezetőségét, 
játékosait és a klub munkatársait 
a csapat évzáró vacsoráján az Er-
zsébet Nagy Szállodában.
Az együttes tizedik élvonalbe-
li szezonjában az ősszel remekül 
teljesített: 30 ponttal a tabella 4. 
helyén zárt, majd a visszafogott 
tavaszi produkció miatt végül 43 
ponttal a 7. helyen végzett. 
– Jó eredmény, ha az egész évet 
nézzük, a tavasszal kapcsolatban 
azonban hiányérzetem van – ér-
tékelt Haraszti Zsolt ügyvezető, 
hozzátéve: – Egy kicsit elhittük, 
hogy van sanszunk az Európa Li-
gára, a lehetőségeink sokáig meg 
is voltak. Sok megnyert mérkőzést 
engedtünk ki a kezünkből. Ebben 
mindenkinek megvan a felelőssé-
ge, de utólag azt mondom, min-
den úgy volt jó, ahogy volt.
Az őszi szezon fényében Cser-
tői Aurél vezetőedző is csalódás-
ként éli meg a 7. helyezést. Mint 
elmondta, a ragyogó fél szezont 

nagyon gyenge tavasz követte.  
– Ha az idény előtt azt mondja 
valaki, hogy a 6-7. hely valame-
lyikén végzünk, zokszó nélkül be-
lement volna bárki, még talán én 
is. Vegyes érzéseim vannak, re-

mélem, jövőre ennél jobb teljesít-
ményt tudunk nyújtani – összeg-
zett a tréner. Gévay Zsolt csapat-
kapitány szerint is „sokat hagytak 
benne” az idei sorozatban. 
A zöld-fehérek 12 győzelemmel, 

7 döntetlennel és 14 vereséggel 
zárták az idényt, a gólkülönbség 
41-40. A házi gólkirály hét talá-
lattal a paksiak saját nevelésű já-
tékosa, Hahn János lett. 
– Ez a munka és a szerencse ele-
gye. Idén jól jött ki a lépés, sike-
rült gólokat szereznem. A csapat-
társaimnak sokat köszönhetek, 
mert többször könnyű volt befe-
jeznem a támadásokat, úgymond, 
rám jött ki a játék. Ezért is sokat 
dolgoztam a szezonban, amióta 
itt vagyok, mindig ugyanazt csi-
nálom, teszem a dolgomat, és úgy 
gondolom, ennek meglett a gyü-
mölcse – mondta a fiatal paksi fo-
cista hozzátéve, hogy nem szeret-
ne eligazolni, jól érzi itt magát. – A 
szezon most összejött, de nekem 
a földön kell maradni, ugyan-
így dolgozni tovább, és még jobb 
eredményt produkálni a jövőben, 
mind egyénileg, mind csapatszin-
ten – fogalmazott.
Az összejövetelen a vezetők 
Bar  tha Lászlót is köszöntötték, 
aki 200. élvonalbeli mérkőzé-
sén lépett pályára az utolsó for-
dulóban Diósgyőrben, és szem-
revaló találatával szerezte meg a 
vezetést a Paksi FC, amely vé-
gül 2:0-ra diadalmaskodott. A 
2016/17-es szezon a tervek sze-
rint július közepén indul, a fel-
készülést júniusban kezdi az NB 
I-es csapat.

Faller Gábor

Harmadik alkalommal hirdette meg Szurkoljunk együtt! elne-
vezésű versenyfelhívását a Paksi FC paksi és a város környéki is-
koláknak arra buzdítva őket, hogy minél nagyobb számban je-
lenjenek meg a klub hazai bajnoki mérkőzésein. Idén három 
paksi intézmény nevezett. A győztes Deák iskola a Paksi FC 17 
hazai mérkőzésén 305 diákot mozgósított, a második Bezerédj 
207, míg a harmadik Balogh Antal 106 tanulót delegált, össze-
sen tehát 618 általános iskolás vett részt a Fehérvári úti stadion-
ban rendezett összecsapásokon. A program a következő idény-
ben is folytatódik.

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Paksi Halászcsárda
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

lalja 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

Az ASE junior korú dzsúdósa, 
Pupp Réka már a felnőttek között 
is letette névjegyét az oroszorszá-
gi Kazanyban rendezett Európa-
bajnokságon. A bronzéremért 
folytatott harcban mindössze egy 
intéssel kapott ki török ellenfelé-
től, és végül az ötödik helyet sze-
rezte meg. A 19 éves paksi junior 
Európa-bajnok már az 54. helyen 
található a friss világranglistán, 
melyen egyre feljebb szeretne jut-
ni. Az Európa-bajnokságon ví-
vott meccseiről, terveiről, az előt-
te álló feladatokról kérdeztük.
– Milyen elvárásokkal mentél ki 
Kazanyba?
– Úgy mentem ki, hogy jó lenne 
meccseket nyerni. Sikerült a ter-
het levennem magamról, junior-
ként csak dzsúdózni akartam a 
felnőttek között. Stresszmentesen, 
tét nélkül versenyezhettem, ami 
tényleg jól is sikerült.

– Hogy zajlott a verseny?
– Rögtön az első meccsen vaza-
arival vezetett az ellenfelem, de 
nem estem kétségbe, mert ne-
kem az kell, hogy valaki rám 
ijesszen az elején, hogy feléb-
redjek, és oda tudjam tenni ma-
gam. Ez sikerült is, és egy karfe-
szítéssel fordítottam. A legjobbat 
a nyolc közé jutásért küzdöttem, 
az izraeli kiemelt volt és esélye-
sebb, ám ha csak egy sidóval 
is, de meg tudtam verni. Szo-
ros volt, nagyon örülök, hogy az 
ő skalpját be tudtam gyűjteni. A 
román lány ellen nagyon kelle-
metlen volt küzdeni, egy fejjel 
magasabb mint én, folyamato-
san csapkodta a nyakamat, amit 
amúgy sem kedvelek. Nem tud-
tam vele mit kezdeni, kaptam 
két intést, de megdobni nem tu-
dott, Grand Prix- és Grand Slam-
érmes, szoros meccsre kénysze-

rítettem. A következő ellenfe-
lem, a török lány ellen – aki csak 
egy évvel idősebb – kézben tud-
tam tartani az irányítást, a dobá-
saim ugyan nem jöttek össze, de 
nyertem egy intéssel. A bronzére-
mért egy újabb török versenyző 
következett – aki már szintén ért 
el eredményeket –, tőle is csak in-
téssel kaptam ki. Ami pozitívum, 
hogy eddigi meccseinken min-
dig tudott ellenem akciót csinál-
ni, most nem sikerült neki.
– Szépen araszolsz felfelé a világ-
ranglistán. Hogy érzed, sok kell 
még, hogy az elsők közé kerülj?
– Ezzel az ötödik hellyel sok 
pontot szereztem, amivel feljöt-
tem az 54. helyre a világranglis-
tán. Egyelőre a tapasztalatszer-
zés a fontos, az idén a felnőtt 
mezőnyben olyan sok sikerél-
ményem még nem volt, és eb-
ből a szereplésből szeretnék erőt 

meríteni. Remélem, idén még 
tudok pár jó helyezést elérni a 
versenyeken, nagyon remélem, 
hogy jövőre sikerül az élmezőny 
közelébe vagy már az élmezőny-
be jutnom. Szeretnék minél 
előbb bekerülni az elitbe, hogy 
ott tartsanak számon.
– Milyen versenyek következnek?
– Két fronton is érdekelt vagyok, 
idén még a juniorok és a felnőt-
tek között is versenyzek. Igaz, 
most már nem lesz annyi fel-
nőtt versenyem, mint az év ele-
jén, amikor szinte minden má-
sodik hétvégén volt. Lesz még 
egy junior Európa-bajnokságom 
szeptemberben Spanyolország-
ban, indulok az U23-as Eb-n és 
3-4 junior Europa Cupon. A fel-
nőtt versenyeket csak a Laci bácsi 
tudja még, ami biztos, az a júniu-
si budapesti Grand Prix.

(joko)

Május végén befejeződik a dzsú-
dósok olimpiai kvalifikációs so-
rozata, melynek fontos állomá-
sa volt a kazanyi Európa-bajnok-
ság. A kontinenstornáról, az ott 
látottakról, és a következő idő-
szak feladatairól Hangyási Lász-
lót, az ASE dzsúdó szakosztályá-
nak vezetőedzőjét kérdeztük.
– Négy ASE-versenyző is tatami-
ra lépett Kazanyban, értékelnéd a 
teljesítményüket?
– Jól indult az Eb, Pupp Réka 
első napi jó versenyzése bizako-
dásra adott okot, gondoltam, ha 
neki ilyen jól sikerült a forma-
időzítés, akkor a többiekkel sem 
lesz gond. Bosszantott, hogy a 3. 
helyért a spanyol bíró elvezet-
te a mérkőzését. Másnap már a 
bemelegítésnél láttam Csoknyai 
Lacin, hogy nyomasztja a tét, de 
nem tudta feldolgozni. Ezen ja-

vítani kell! Az ellen az angol ver-
senyző ellen hibázott, akit há-
romszor vert meg zsinórban, 
és ha továbbment volna, reális 
esélye lett volna a jó helyezés-
re. Cirjenics Mikinek tényleg 
nehéz dolga volt Nikiforov el-
len, két percig tudta állni a sarat, 
majd kapott két vazaarit, és kika-
pott, de ez volt a papírforma. Bor 
Barna is kikapott attól a nagyda-
rab román sráctól, akivel sokat 
edzett együtt, és az IJF táborban 
még idáig nem volt gond, de más 
az edzés és más a verseny. Utána 
megverte az észt fiút egy leszo-
rítással, de a harmadik helyért a 
grúz srác ellen görcsölős mecs-
cset csinált és kikapott.
– A három fiúnak milyen felada-
tai lesznek május 29-ig?
– Barnának az olimpiáig hátra-
lévő időben a legfontosabb fel-

adata, hogy a technikáit összete-
gye, és azt merje is alkalmazni. 
Úgy nem lehet versenyt nyerni, 
ha nem akarunk dobástechni-
kával operálni. Miki idáig azért 
kapta meg a kontinentális kvó-
tát, mert úgy állt pontokkal, de 
az Eb-n Gercsák Szabina harma-
dik lett, és több pontot szerzett 
összesítésben, mint Miki, ezért 
neki lett jogosultsága a kvótá-
ra. Ha Cirjenics meg tudja előz-
ni pontszámban, a kvóta visz-
szaszáll. Olyan forgatókönyv is 
elképzelhető, hogy Miki vagy 
Szabina bejut egyenesben, erre 
két verseny van (interjúnk a ba-
kui Grand Slam verseny előtt ké-
szült – a szerk.): az ötszörös szor-
zós Grand Slam Bakuban, és 
Grand Prix Alma Atiban, ami 
háromszoros szorzós, majd a vi-
lágranglista súlycsoportonkénti 

első 16 helyezettjének a Masters 
bajnokság. Csoknyai Lacinak 
oda kell beverekedni magát, és a 
háta mögé figyelni, hogy Krizsán 
Szabolcs ne érje be. Neki is leg-
alább még egy éremre szüksége 
lenne. Nem lehet hátradőlni, ka-
paszkodni kell!
Ahogy Hangyási edző is utalt 
rá, Cirjenicsnek fel kellett köt-
ni a shitabakiját, ha versenyben 
akart maradni a brazíliai repü-
lőjegyért. Bakuban végre kijött a 
lépés, a roppant erős mezőnyben 
az ezüstig menetelt és fellépett a 
kvalifikációs lista 23. helyére, ami 
már olimpiai részvételt jelent.                                                                                                  
Bor Barna a bronzérmével járó 
200 ponttal a kvalifikációs lis-
ta hatodik helyén áll, a helyezet-
lenül végző Csoknyai László je-
lenleg a 17., riói részvételt jelentő 
helyen áll a kvalifikációs listán.

Pupp Réka: csak dzsúdózni akartam
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Lacza Gábor Is tvánné  
képvise lő  

te le fon:75/675 -732  
mobil :20 /410 -7512  

Áprilisban a Tanuszodában kez-
dődött az immár hagyományos 
Fuss, ússz, kerékpározz a gyer-
mekedért! programsorozat a 
Paksi Sportegyesület szabadidő-
sport szakosztálya szervezésé-
ben. Az úszás próbáján a legki-
sebbeket a tanmedencében játé-
kos, vízhez szoktató feladatokkal 
várták, az iskolások pedig a mély 
vízben 200, míg a felnőttek 400 
métert teljesítettek. Elsőként a 
Paksi Napsugár Óvoda tagintéz-
ményei, majd a Paksi II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola, a Paksi 
Benedek Elek Óvoda tagóvodái, 

végül a Bezerédj, a Balogh Antal 
katolikus és a Deák Ferenc iskola 
képviselői teljesítették a különbö-
ző távokat, tehát 7 óvoda és 4 ál-
talános iskola nevezett a 2016-os 
sorozatra. Az első próbát 416-an 
teljesítették, összesen 133 óvodás, 
283 iskolás regisztrált. 
A második próbán, a futáson 
már jóval többen, összesen 
792-en vettek részt. A megmé-
rettetés az Ürgemezőn 10 óra-
kor tömegrajttal indult, az óvo-
dások 200 métert az alsó tago-
zatos általános iskolások 400 
métert teljesítettek a városi 

strand mellett található futópá-
lyán, míg a felsősök és a felnőt-
tek a cseresznyési bekötőútig 
futottak. 
Az esemény záró próbáján igazi 
kirándulóidő várta a résztvevő-
ket. A kerékpárosok a gyógyásza-
ti központ mögötti parkolóból 
indultak, a cél az ASE-csónakház 
volt. A kerékpáros próbán végül 
848-an vettek részt. A vetélkedés 
értékes sportszervásárlási utal-
ványokért zajlott. Az ünnepélyes 
eredményhirdetést a gyermek-
napon, május 28-án tartják.          

Faller Gábor

Első alkalommal rendeztek integ-
rált sportnapot Pakson. Az esély-
egyenlőségi világnap alkalmából 
szervezett eseményt a Paks Kis-
térségi Szociális Központ Nyitni-
Kék nappali ellátója hívta életre, 
és az ASE Sportcsarnokban adott 
neki otthont. A rendezvény cél-
ja az volt, hogy a játékos délelőt-
tön az ép gyerekek ismerjék meg, 
nyissanak fogyatékkal élő társa-
ik felé.
A programon a város minden ál-
talános iskolája képviseltette ma-
gát, a 8-8 felső tagozatos diák 
mellett 2-2 fő gondozott alkotta 
a csapatokat. A csapatkapitányok 
mai és egykori élsportolók voltak: 
Hahn János és Éger László lab-
darúgó, Gulyás Róbert és Gulyás 
Milán kosárlabdázó, valamint 
Kozmann György kenus. A közös 
bemelegítés után a játékos ügyes-
ségi feladatokba nagy lendület-
tel és jókedvvel vetették magukat 
az integrált csapatok, a hangulat-
ról a csapatkapitányok is gondos-
kodtak. A versenyt és a vándorku-
pát végül a Deák Ferenc Általá-
nos Iskola nyerte, a Balogh Antal, 
a Gazdag Erzsi, a Bezerédj és a II. 
Rákóczi előtt.                          -röné-

Hagyományos családi napját tar-
totta május első szombatján a 
paksi Diana Sportlövész Klub a 
paks-biritói lőtéren. A férfi  és női 
kispuskalövészetre 56-an nevez-
tek, az ifj úsági légpuska kategóriá-
ban 13-an ragadtak fegyvert. Ne-
meskéri Zsolt, az egyesület elnö-
ke az elmúlt esztendőt is értékelte. 
– Rendezvényeink jól sikerültek, 
decemberben megtörtént a tagre-
vízió is, jelenleg a maximális 100 

fő a létszám, 13 új tagunk van – 
mondta el. A fegyverek mellett a 
bográcsok is előkerültek, a főző-
versenyen tízen indultak. A lövé-
szetet a férfi ak mezőnyében Ijjas 
Norbert nyerte, míg a nőknél 
Bujtás Zsuzsa célzott a legponto-
sabban. Az ifj úsági kategóriában 
Pásztor Barnabás győzött, a főző-
versenyen Séta Gábor készítette a 
legízletesebb ételt.                               

Faller Gábor

Futottak, úsztak, tekertekIntegrált
sportnap

Családi nap Biritón

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Az ember örök vágya a mobilitás. Az automo-
bil olyan szóösszetétel, mely a görög  auto és 
a latin mobilis szavak összevonásából képző-
dött. Ez a kerekeken mozgó önjáró közlekedé-
si eszköz az autó.  Lényegtelen, hogy a helyvál-
toztatás milyen céllal történik, ám egyáltalán 
nem lényegtelen, milyen autóval.
Ez a gép sok öröm és fejfájás okozója. Az autó 
státusza igen magas, de a vágyak formálója is. 
Az USA-ban úgy hírlik, a pénz az Isten, az autó 
a feleség. Hazánkban is bőven láthatunk pél-
dát erre. A motorizáltság fejlettségét jellemzi az 
ezer lakosra vetített gépjárművek száma, ami 
Pakson a hazai 300-as átlag feletti. A három né-
met „luxusmárka” (AUDI, BMW, Mercedes)
önmagában kb. ezer darabot számlál a város-
ban. Kevés kivételtől eltekintve a mindennapi 
autós közlekedés legtöbbek elemi igénye, és az 
autózás sokunknak különös élvezet. Falni a ki-
lométereket szabadon időben és térben, átélni 
a sebesség szervezetre gyakorolt hatását, a mo-
torban rejlő erőt uralni. Kell ettől több?
Aki járt már nagyobb autókiállításon, mint 
Genf, Párizs, Frankfurt, és volt módja tobzód-
ni a szépséget, erőt sugárzó négykerekűekben, 
az különös élmény részese lehetett. Az autó 
az esztétika és a technika legmagasabb kultú-

rájának világa, használatának azonban a hét-
köznapokban komoly következményei van-
nak, melyeket alig-alig veszünk figyelembe. 
A méltatlanul háttérbe szoruló szempontok 
többsége ott indul, ahol a laikus autós észre 
sem veszi. A KRESZ-szabályozás nagyon fon-
tos passzusa vonatkozik az autóval történő el-
indulás előtti ellenőrzésekre, mert az autó tu-
lajdonosa, használója az elsődleges felelőse az 
autó műszaki állapotának. Az autóval mint ve-
szélyes üzemmel okozott sérülések, károk az 
esetek 95%-ában valamilyen emberi mulasz-
tásból erednek, ami súlyosbítja a büntetési té-
telt, pusztán a veszélyes üzem jogi megítélé-

se miatt.  Az autó megfelelő műszaki állapo-
tának fenntartása, az utazás biztonsága, már 
csak önérdekből sem másodlagos kérdés, ám 
egyúttal komoly költséggel is jár. Az új vagy a 
használt autó megvásárlása leginkább emoci-
onális, és nem a racionális döntések közé tar-
tozik, miközben a javítási költségek 70%-a az 
alkatrészek ára.
A hazai használtautók 60-65%-a nem valós 
kilométeradatokat tartalmaz, nem biztos a tö-
résmentessége, műszaki állapota alig ellen-
őrizhető. Lényegében az „előélete” homály-
ban marad. Megdöbbentő eredménnyel zárult 
vizsgálatok bizonyítják, hogy a gyárak által be-
épített biztonsági rendszerek (pl. légzsákok, 
övfeszítők, elektronikus elemek) a használt au-
tók 30-40%-ban nem működőképesek, esetleg 
nincsenek is az autóban. Ki mit tud a saját au-
tójáról? Az autó használatával járó személyes 
felelősség átadásának egyik formája a megfe-
lelő szervizszolgáltatás igénybevétele és annak 
dokumentálása, ám a garanciális igények érvé-
nyesítése is ezzel kezdődik. 
A megérkezés öröméhez adok muníciót e lap 
hasábjain az elkövetkező hónapokban. Fogad-
juk el, hogy az autó műszaki állapota nem ma-
gánügy.                                                Kovács Ferenc

Az autóról és az autózásról

Az év első válogatóversenye, a 
Postás Kupa első napján, Szárliget 
térségében Makovinyi Dorottya, 
a Paksi SE tájfutója a 7. helyre fu-
tott be. A paksiak másik nagy re-
ménysége, Hahn Máriusz F12-es 
kategóriában a 6. helyen zárta a 
versenyt, ami a technikás terepen 
jó eredménynek számít. A követ-
kező hétvégén a Kaposváron ren-
dezett Baranya-Somogy-Tolna 
megyei diákolimpián és kísérő-
versenyén öten képviselték a Pak-
si SE-t, közülük négyen dobogó-
ra is állhattak. Hahn Máriusz a 
III. korcsoportban, Weisz Pál pe-
dig az V. korcsoportban utasítot-
ta maga mögé a mezőnyt. Balogh 
Emőke a Tolna megyeiek között 
lett 2. helyezett, Kiss Gábor pedig 
F35-ben szintén 2. helyezést gyűj-
tött be a kísérő kategóriában. 
Ugyanebben az időpontban Ma-
ko      vinyi Dorottya háromnapos 
edzőtáborban vett részt Lengyel-
országban, ahol a júniusi ifjúsági 

Eb-hez hasonló terepeken edzet-
tek. Dorottya jó eredményekkel 
zárta a felkészülést. 
Április utolsó teljes hétvégéjén Pé-
csett bonyolították a Mecsek Ku-
pát. A verseny első napja egyben 
válogatóverseny is volt a lengyel-
országi ifjúsági Európa-bajnok-
ságra. Makovinyi Dorottya 4. he-
lyezettként ért célba, tovább nö-
velve az esélyét a kijutásra. A 
kétnapos megmérettetésen tíz 
versenyző képviselte a zöld-fehér 
klubot. Kovács Karina N14-ben 
2., Kiss Péter F21B-ben 2., Tóth 
Alexandra N21C-ben 3., és Kiss 
Gábor F35-ben szintén 3. helye-
zéssel zárt az összetettben. 
A városi bajnokság 3. fordulóját 
rendezte meg április 30-án a pak-
si lakótelepen a tájfutó szakosz-
tály. A paksiak közül Hahn Bercel 
(F8), Balogh Emőke (N12), Hahn 
Máriusz (F14), Kovács Karina 
(N14 és N18) ért el bajnoki első 
helyezést.                                   -efgé-

A kosárlabda-bajnokság rájátszá-
sában a Sopron lett az ellenfél, a 
pályaelőny pedig a paksi csapaté. 
A negyeddöntő az egyik fél har-
madik győzelméig tart. Az első 
meccsen, a Gesztenyés úton rajt-
cél győzelmet aratott az Atomerő-
mű csapata, amely folyamatosan 
növelte előnyét, a vendégek fel-
zárkózási kísérleteit pedig rendre 
visszaverte. Közelről és távolról is 
jól céloztak a paksaik, és a palánk 
alatt is az ő akaratuk érvényesült. 
Már a harmadik negyed végére el-
dőlt a találkozó, így Schmidt Béla 
minden játékosát pályára küld-
hette. ASE–SKC: 95-70. 
A paksi meccsen látottak alap-
ján joggal bizakodott minden 
ASE-szurkoló, hogy Sopronban 
is Tóth Ádámék lesznek a nyerők. 
Nem így történt, egy méretes za-
kóval gazdagodtak a piros-kék já-
tékosok. Talán megérne egy mi-
sét, miként fordulhat az elő, hogy 
azok a játékosok, akik simán ver-

ték az egész NB I-et a Gesztenyés 
úton – az alapszakaszban senki, a 
középszakaszban csak egyedül a 
Körmend tudott nyerni az ASE-
csarnokban – elhagyva a Paks 
táblát méretes pofonokba szalad-
tak bele Zalaegerszegtől Szolno-
kig. Sokat veszít értékéből a 25 
pontos hazai győzelem, ha há-
rom nappal később idegenben 
30 ponttal már az ellenfél a jobb. 
SKC–ASE: 89-59. A harmadik 
összecsapás óriási küzdelmet ho-
zott, többször a vezetést is átvették 
a vendégek, de mindig volt vala-
ki a hazai csapatban, akinek a kri-
tikus pillanatokban nem remegett 
meg a keze. Küzdeni akarásból je-
lesre vizsgáztak ezen az összecsa-
páson a piros-kék legények. ASE–
SKC: 72-69. A negyedik mér-
kőzésre lapunk megjelenésekor, 
Sopronban kerül sor, ha az SKC 
nyer, az ötödik, mindent eldöntő 
mérkőzést május 15-én a Geszte-
nyés úton játsszák.                  -joko-

Cél az ifjúsági Eb Elindult a rájátszás

Fotó: Kovács Ferenc
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Illetékmentes akció 2016.05.01-31. között történő szerződéskötés esetén a 2016 nyári budapesti és debre-
ceni indulású charteres Neckermann repülős csomagajánlatokra (HUN NAH, FAX, LAST), kivéve Madeirára. 
Az előfoglalási kedvezményekkel, és az árfolyamakcióval együtt is érvényes. Árfolyamakció 2016.05.01-31. 
között vagy visszavonásig (Az akció keretén belüli foglalásoknál a törzsutas és nászutas-kedvezmény nem 
vehető igénybe!). Kedvezményekkel csökkentett árak. 1 Az ár tartalmazza a megjelölt szállást és ellátást, 
a repülőjegy árát, a repülőtéri illetéket és a transzfert. Ezen felül fizetendő a biztosítás. A fenti forint árak 
1 EUR=309,90 Ft árfolyam esetén érvényesek. Árainkat Euróban garantáljuk. A szerződésben a részvételi 
díj forintösszege a Neckermann érvényes Euró árfolyam akciója vagy a K&H Bank foglalás napján érvé-
nyes EUR/HUF valutaeladási árfolyamának alkalmazásával kerül meghatározásra. Foglalás a szabad helyek 
függvényében lehetséges! A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek az irodákban. (N-U-R Nec-
kermann-utazás Szolgáltató Kft., eng.sz.: R00801/1999/1999.), Ritalia Travel Utazási Iroda eng.sz.: U-001312.)

RITALIA TRAVEL UTAZÁSI IRODA
7030 Paks, Dózsa György út 102. • Tel/Fax: (75) 311-130 
info@ritaliatravel.hu • WWW.RITALIATRAVEL.HU

ZAKYNTHOS
HOTEL TSILIVI ADMIRAL e

1 hét repülővel, 4 fős apartmanban, 
All Inclusive ellátással. ILLETÉKMENTES AJÁNLAT! 
Indulás: 2016.09.15.

553,- € (171.375 Ft)/fő ártól1

Non stop kirándulásaink autóbusszal Paksról! 
A Plitvicei-tavak május 21-én, 

a  Bledi-tó és a Vintgar-szurdok  május 28-án 
és a Medveszurdok-túra  június 11-én!

Részvételi díjak csak 10.990 Ft/fő +belépőjegyek

Hirdetésünk nem teljes körű, részletekért kérjük, hívja irodánkat vagy látogassa meg honlapunkat : www.ritaliatravel.hu !

Várjuk Önöket Pakson az ESZI-vel szemben!
RITALIA TRAVEL Kft. - UTAZÁSI IRODA, PAKS, Dózsa György út 102.
Tel.: 75/311-130                      Mobil: 30/603-7420, 30/3477-551 
info@ritaliatravel.hu; www.ritaliatravel.hu;  Engsz.: U-001312

HALLÁSA AKTÍV
ÉLETÉNEK KULCSA

„ A hallókészülék szakmai munkámban fantasztikus 
segítség, észrevétlenül megbújik a fülben, szinte 
láthatatlan. Segítségével a kollégákat tökéletesen 
hallom. Ez a legfontosabb számomra.”

VEGYEN RÉSZT DÍJMENTES
HALLÁSVIZSGÁLATON!

Most egy MINŐSÉGI edényfogó
kesztyűvel ajándékozzuk meg*.

Király Levente, a Nemzet 
Színésze rátalált a 
tökéletes megoldásra

* Az akció 2016. június 15-ig vagy a készlet erejéig tart.  
Az ajándék feltétele a hallásvizsgálaton való 
részvétel és jelen hirdetés felmutatása.

7030 Paks,  
Táncsics M. u. 13. 
I. emelet

Bejelentkezés: 
06-30/234-2572

Várjuk Önöket Pakson az ESZI-vel szemben!

TERMELŐI 
BIO HOMOK-
TÖVIS
TERMÉKEK
Paks, Szent István tér 7.
(A régi Bazársoron)


