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Az írás megmarad.
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Bár fiatal kora ellenére bejárta fél Európát, annak minden értékével együtt is biztos
volt benne, hogy haza akar térni. Ignits Márti, az Erzsébet Nagy Szálloda újdonsült ve-
zetője mára nem csupán szakmai számításait találta meg Pakson, hanem azt a helyet is,
ahol családjával élhet.  Portrénk a 15. oldalon
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Az akciós kamat feltételei: 30 napos lekötés esetén: lakossági számla nyitása (vagy meglévő számla), élő bankkártya vagy
bankkártya-igénylés beadása, jövedelem számlára irányítása (annak érkezése, vagy megtörténtéről igazolás benyújtása leg-
később a lejáratig) és legalább kettő tartós megbízás vagy felhatalmazás adása (megléte) a számlára, 60 és 90 napos lekö-
tés esetén: lakossági számla nyitása (vagy meglévő számla), élő bankkártya vagy bankkártya-igénylés beadása. Meglévő be-
tétösszegekre: számlanyitás, illetve élő már meglévő bankszámla és erre kettő tartós megbízás vagy csoportos felhatalmazás
adása (megléte). Az akció március 26-tól visszavonásig érvényes. EBKM mértéke megegyezik a kamat mértékével.

GYUTAI ADRIÁN: 
A DOBOGÓ A CÉL

Cikkünk a 17. oldalon

PAKSON IS
MEGÁLLT AZ
ETNOMOBIL

8. oldal

RENDHAGYÓ
BORVERSENY
A SÁRGÖDÖR

TÉREN
Írás a 9. oldalon

KÖRBEFUTOTTA
A MAGYAR
TENGERT

18. oldal
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Elkezdődött az önkéntes
munkára jelentkezők képzé-
se. Az első csoport résztve-
vőit a munkaügyi kirendelt-
ségre várták.

Tizenkét, jellemzően általános
iskolai végzettséggel rendel-

kező álláskeresőt hívott kép-
zésre az első csoportban a Pak-
si Önkéntes Központ. A Tolna
Megyei Kormányhivatal Mun-
kaügyi Központ paksi kiren-
deltségével közösen szervezett
tréningen mégis csupán hár-
man vettek részt. – Az első

csoportnál abban szerettünk
volna segítséget nyújtani, hogy
milyen szakma felé induljanak
el ezek az emberek, és felhívni
a figyelmüket arra, hogy ehhez
milyen továbbtanulási lehető-
ségek állnak rendelkezésükre –
tudtuk meg Kökény Henriettá-
tól. Az önkéntes központ veze-
tője (képünkön) hozzátette: a
továbblépéshez is biztosíthat
segítséget az önkéntes munka,
hiszen a választott szakterüle-
tet ki is próbálhatják az állás-
keresők. A következő csoport-
ba a felsőfokú végzettségűeket
várják, majd újra megszólítják
az eddig meg nem jelenteket.
A képzés egyébként nemcsak a
munkaügyi központtal kapcso-
latban állók számára biztosí-
tott, valamennyi önkéntes
munkára jelentkezőt felkészí-
tenek, majd megpróbálják

megtalálni számukra az általuk
választott területen működő
befogadó intézményt. A város
szociális intézményei, civil
szervezetei közül egyre többen
vállalják ezt a feladatot, tájé-
koztatott Kökény Henrietta.

Dallos Szilvia
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Az önkéntes munkán át vezethet 
az út a későbbi álláshoz

Hárommillió forinttal segíti a
paksi önkormányzat kárpátal-
jai partnertelepülése, Visk ma-
gyar óvodájának felépítését.
Az erről szóló támogatási szer-
ződést az elmúlt hétvégén Tell
Edit alpolgármester vitte el
Viskre Jenei Károly református
lelkésznek. 

– Hiszem, hogy nincs más út,
ezt meg kell tenni. Hiszem,
hogy az, hogy mi Kárpátaljára
születtünk magyarnak, az része
az Úristen tervének. Nem hin-
ném, hogy ennek ne lenne célja
és ne lenne oka – fogalmazott
Jenei Károly. A fiatal viski re-
formátus lelkész annak kapcsán
beszélt erről, hogy nagyjából
három esztendeje felvállalta a
magyar óvoda ügyét, ami azt
megelőzően majd’ tizenöt éven
át egy helyben toporgott. A
kültelkeivel együtt több mint
tízezer lelkes nagyközség lakó-
inak közel fele magyar. Magyar
tannyelvű iskola van, de óvoda
nincsen. Az ukrán állami óvoda

két csoportja hivatott arra, hogy
fogadja a magyar gyerekeket.
A kárpátaljai település egyéb-
ként is híján van óvodai férő-
helynek, hatszáznál is több a
hat éven aluli gyermek, közü-
lük 195-öt fogad az intézmény,
ami bölcsőde is, óvoda is egy-
ben. Ahogy Jenei Károly lel-
kész mondja, hála Istennek szü-
letnek magyar gyerekek, min-
den évben 35-40 alkalommal

keresztelnek. 2009-ben egy
győri erdészcsoport látogatása
nyomán mozdult el az óvoda
ügye a holtpontról, azóta nem
múlik el esztendő úgy, hogy ne
szerveznének valamilyen akci-
ót, hogy ne próbálnák népsze-
rűsíteni az ügyet. Paksról is
több ízben érkezett már segít-
ség, a város korábban egymillió
forinttal támogatta a munkála-
tokat. – Talán nincs is fonto-

sabb dolga egy anyaországi
embernek, hogy segítsen visz-
szaadni a hitet, hogy érdemes
annak lenni, aminek Isten te-
remtett – jegyezte meg Jenei
Károly lelkész.

A kárpátaljai Visk községre –
a partnerkapcsolat kezdete óta
– megkülönböztetett figyelmet
szentel a paksi városvezetés.
Az ott élő magyar családoknak
nem csupán az életkörülmé-
nyeik okán vannak napi gond-
jaik. Gondot okoz többek kö-
zött az is, hogy gyermekeiket
magyar nyelvű óvodába íras-
sák. – A magyarság, az identi-
tás, az anyanyelv megőrzése
nem kizárólag erkölcsi, politi-
kai kérdés. Sok esetben pénz
kérdése is. Véleményünk sze-
rint most azzal teszünk a leg-
többet a viski gyerekekért, csa-
ládokért, ha támogatjuk a ma-
gyar óvoda építését – foglalta
össze a mostani támogatásról
szóló döntés hátterét Tell Edit
alpolgármester. Vida Tünde

A viski magyar óvoda építését támogatják

Tell Edit és Jenei Károly az óvoda épülete előtt.
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Két év telt el azóta, hogy a Vál-
lalkozók és Munkáltatók Or-
szágos Szövetsége (VOSZ)
együttműködést kötött az akkor
még miniszterelnök-jelölt Or-
bán Viktorral és pártjával. Kö-
zel két év telt el az új kormány-
zati ciklusból is, így elérkezett-
nek látta az időt a számvetésre
a VOSZ főtitkára. Dávid Fe-
renc ezért – és a különféle Szé-
chenyi kártyák ismertetése ér-
dekében – járja az országot.
Legutóbb a Magyar Vállalko-
zói Szalon vendége volt Pak-
son, a Fabro Pincében. Tizen-
negyedik éve már, hogy szek-
szárdi székhellyel elindult a
Magyar Vállalkozói Szalon, s
tart havi rendszerességgel talál-

kozókat. Mint vezetője, Illés
Tamás mondta, szinte kizáró-
lag a gazdaságot érintő előadá-
sokat hallgatnak meg, összejö-
veteleiket általában a megye-
székhelyen tartják. Utóbbit il-
letően öt-hat éve nem tettek ki-
vételt, most viszont úgy gon-
dolták, érdemes megnézni a
szomszédos város, Paks érté-
keit, a Sárgödör teret. Dávid
Ferenc előadása előtt tettek is
egy rövid sétát a téren, ahol al-
kalmi idegenvezetőjük, Ko-
vács Sándor, a rendezvénynek
otthont adó Fabro Pincészet
vezetője volt. Ezt követően a
VOSZ főtitkára igen részlete-
sen értékelte a vállalkozók,
munkaadók szemszögéből a

gazdasági helyzetet, beleértve
a kormány intézkedéseit. Mint
mondta, 2010 márciusában
azért léptek szövetségre, mert
úgy gondolták, hogy az ország
legnagyobb munkaadói, vállal-
kozói érdekképviseletének tá-
mogatnia kell azt a kurzust,
amelyik a gazdaságot kiemel-
ten fontosnak tartja. – Az első
szerelem elmúlt – fogalmazott
tréfásan a főtitkár, majd ko-
molyra fordítva a szót sorra
vette azokat a döntéseket, ame-
lyeket jónak tartanak – előre-
bocsátva, hogy sajnos ebből
van a kevesebb –, majd azokat,
amelyekkel nem értenek egyet.
Ezek közé sorolta az elvárt
béremelést, a plázastopot, az

eva körüli mizériát, a jövedéki
adó emelését. Mint mondta, to-
vább tetézi a gondokat, hogy
még a jó elképzeléseket – pél-
dául a rokkantnyugdíj-rend-
szer átalakítását – sem tudta jól
kommunikálni a kormány. A
legnagyobb probléma, fűzte
hozzá, a jogbizonytalanság. 

A Fabro Pincében egyébként
igen mozgalmasan teltek a na-
pok az elmúlt héten. A Magyar
Vállalkozói Szalon előtt a
Szekszárdi Borászok Céhe
vendégeskedett ott a Paksi Bo-
rászok Céhe meghívására. Né-
hány nappal később pedig a
Tolna Megyei Ínyenc Klub tar-
totta ugyanott összejövetelét. 

Vida Tünde

A Sárgödör térre látogattak

Bár a helyi sajtóból értesül-
het a lakosság az elért ered-
ményekről, a fogadóórákon
pedig jelezheti problémáit,
észrevételeit, mégis fontos az
évenkénti találkozó, hiszen
lehetőség a személyes kapcso-
lattartásra, beszélgetésre a
körzetet érintő kérdésekben,
mondta Bordács József ön-
kormányzati képviselő a hár-
mas körzetben élőknek ren-
dezett lakossági fórumon. A
képviselő a találkozón beszá-
molt az elmúlt évről és vázol-
ta az idei fejlesztési terveket. 

A fórumon elsőként Hajdú Já-
nos polgármester adott átfogó
tájékoztatást a városban meg-
valósuló nagyberuházásokról,
Tell Edit alpolgármester az ok-
tatásról, egészségügyről, mű-
velődésről beszélt, majd
Bordács József a körzetet érin-
tő eredményeket és terveket
összegezte. Az elmondottak
szerint tavaly a legnagyobb be-
ruházás a körzetben a csapa-
dékvízelvezető-rendszer kiépí-
tése volt a Május 1. utcában, a
későbbi telekkialakításokat
előkészítendő. Az Ősz utcai
présházsoron megtörtént az

ivóvíz-gerincvezeték kiépítése.
Új térfigyelő rendszert telepí-
tettek a városban, amellyel a
korábbi négy helyett már nyolc
helyszínen tizenkét kamerával
figyelik a város útjait. Az ön-
kormányzat által finanszírozott
18 millió forintos beruházás
érintette a hármas körzetet is,
hiszen a Fehérvári út végénél is
elhelyeztek ilyen kamerát. 

A képviselő az idei terveket
összegezve elmondta, hogy a
Toldi utca alsó szakasza szilárd
útburkolatot kap, szegélyépítés
és kapubejárók kiépítése is ré-
sze a beruházásnak. Elindult a

Kinizsi utca felújításának ter-
vezése, a kivitelezés reményei
szerint jövőre megtörténhet. A
Dobó utcában lefedik az árkot,
és folytatódik a járda- és útja-
vítási projekt a körzetben. A
Péter utca felújításáról rend-
szeresen érdeklődnek a képvi-
selőnél. Ezzel kapcsolatban
Bordács József elmondta, hogy
idén nagyobb aszfaltozási
munkát végeznek a területen,
különös tekintettel a problémá-
sabb részekre, az út középső
részén lévő több centiméteres
közműmegsüllyedésre. Ebben
az utcában egy faltól falig fel-

újítás csak az alatta húzódó, a
Bochegyi tározóhoz vezető
ivóvíz-töltővezeték cseréje
után történhet meg, a töltőve-
zeték azonban szerves részét
képezi a város ivóvízhálózatá-
nak, így átépítésével meg kell
várni a városi alaphálózat ter-
vezett rekonstrukcióját, tette
hozzá. Bordács József képvise-
lői keretéből folytatni kívánja a
közterületek minőségjavítását,
szépítését célzó munkát,
amelynek keretében tavaly vi-
rágládákat, utcabútorokat he-
lyeztek ki a körzetben, illetve
fásítás, térkövezés is történt.
Az idei városi nagyberuházá-
sokra fordított forrás mellett
500 millió forint került be az
éves költségvetésbe a nyolc
körzetet érintő fejlesztésekre,
amelyből a hármasra közel öt-
venmillió forintot irányoztak
elő. Bordács József hangsú-
lyozta, hogy a város vezetése
körültekintően, felelősen gaz-
dálkodik a rendelkezésre álló
éves kerettel. A szükséges
munkálatokat rangsorolják,
ügyelnek arra, hogy minden
körzetben legyen fejlesztés, és
tartalékot is képeznek a város-
nak.                  Kohl Gyöngyi

Fórum a hármas körzetben

Szilárd útburkolatot kap a Toldi utca alsó szakasza.
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Olyan társadalmat szeretné-
nek, amit a szeretet tart ösz-
sze, nem a pénz, mondta el
paksi látogatásán Kontur
Pál. A FIDESZ Munkás és
Alkalmazotti Tagozatának
országos vezetője a megyei
tagozat meghívására érkezett
városunkba, ahol találkozott
az atomerőmű és a cég szak-
szervezeteinek vezetőivel,
majd részt vett a munkavál-
lalóknak szervezett fórumon
a városháza nagytermében. 

A tájékozódás és a tájékoztatás
volt a célja a paksi program-
nak, amelyen országjáró körút-
jának keretében részt vett
Kontur Pál. A Fidesz Munkás
és Alkalmazotti Tagozatának

vezetője a kormányzati dönté-
seket ismertette és a dolgozók
helyzetéről tájékozódott. 
– Ha felkészült országgal és le-
egyszerűsített, olcsóbb köz-
igazgatással várjuk a gazdasági
válság végét, gyors fejlődésnek
indulhat hazánk. Ez reménye-
im szerint a közeljövőben be-
következik, ezért az ország
megújítását, amelynek egyik
eszköze az új Munka Törvény-
könyve, a megkezdett irányban
folytatni kell – mondta el
Kontur Pál, aki a munkaválla-
lókat érintő kérdésekről első-
ként az atomerőmű, majd a
vállalat szakszervezeteinek ve-
zetőivel tárgyalt. – Pakson a
munkavállalók helyzete az or-
szágos viszonyokhoz képest

nagyon jó, ám ők ezért meg-
dolgoztak – összegezte a hal-
lottakat a tagozatvezető. Mint
megjegyezte: arra buzdította az
atomerőmű minden dolgozóját,
hogy törekedjenek a vívmá-

nyok megtartására.  A munkál-
tatókat, munkavállalókat és a
szakszervezeteket is megszólí-
tó program a tagozat Tolna me-
gyei elnökségének szervezésé-
ben valósult meg. Bordács Jó-
zsef megyei elnök (képünkön)
a megbeszéléseket értékelve
elmondta, a szakszervezetek
elsősorban jogaik csorbítását
kifogásolták. Hozzátette: már
történtek változások, például
megegyezés született a törzs-
gárdajuttatások kifizetéséről. A
program a városházán tartott
munkavállalói fórummal zá-
rult. A megbeszéléseken részt
vett Tóth Ferenc kormánymeg-
bízott, a Tolna megyei Kor-
mányhivatal vezetője is.            

Dallos Szilvia

Tájékozódtak és tájékoztattak

Három napirendi pontot tárgyalt
rendkívüli ülésén Paks város
képviselő-testülete. 2012. április
1-jétől megszűnt az önkormány-
zatok hatósági ármegállapító jog-
köre, ez vonatkozik a helyi autó-
busz-közlekedés viteldíjaira is.
Az árakat ezentúl közszolgáltatá-
si szerződésbe foglalják, melyet
a jövőben is a város hagy jóvá. 
– A testület visszavonta a régi
árakról alkotott rendeletét és el-
fogadta a közszolgáltatási szer-
ződést. Ebben a legutóbb elfoga-
dott árakat rögzítettük, a döntés
tehát adminisztratívnak tekinthe-
tő – fogalmazott Hajdú János,
Paks polgármestere. A második
napirendi pontban a grémium a
Paks város térfigyelő rendszer
korszerűsítése és bővítése II.
ütem című pályázat benyújtásá-
ról döntött. Ahogy korábban
megírtuk: a testület a város újabb
kilenc pontján telepítene térfi-
gyelő kamerákat, így többek közt
az ASE csarnoknál, az elkerülő
úton, a 6-os út kereszteződésénél,
a buszpályaudvarnál és a Szent-
háromság térnél. – A térfigyelő

rendszer 30 millió forintba kerü-
lő kiépítéséhez 10 milliós bel-
ügyminisztériumi támogatást
kértünk. A közbiztonság javítása
is célja annak a pályázatnak, amit
a Belügyminisztérium a köz-
munkások foglalkoztatásának
bővítésére írt ki a térfigyelő rend-
szer működtetése kapcsán. Így
áttételesen a pályázat másik célja
is megvalósul, hiszen a képvise-
lő-testület vállalta egy közmun-
kás négyhónapnyi foglalkoztatá-
sát – tette hozzá a polgármester. 

A Paksi Vízmű Kft. elnevezés
a jövőben megszűnik, mivel az
üzem a jelenlegi tulajdonosi
szerkezettel és szolgáltatási te-
rülettel tevékenységét nem tudja
folytatni. A döntés értelmében a
cég új neve Mezőföldi Regioná-
lis Víziközmű Kft., melynek
ügyvezetője Csapó Sándor lett.
A cég jelenlegi felügyelőbi-
zottsági tagját ezért visszahívta
a grémium, a tisztséget a jövő-
ben Bordács József tölti be.
Paks város képviselő-testülete a
tervek szerint április 11-én tartja
soron következő ülését.   -faller-

Bővülhet a tér-
figyelő rendszer

Úgynevezett rendszerbeállító
állománygyűlés zajlott a Paksi
Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség és Hivatásos Tűzoltóságon.
Mácsai Antal, a Tolna megyei
Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság igazgatója ünnepi beszédé-
ben köszönetét fejezte ki a he-
lyi önkormányzatoknak az ed-
dig végzett munkájukért, a
szer- és laktanya-fejlesztése-
kért. Mint az ismert: január 2-
tól előbb országos, majd me-
gyei szinten a katasztrófavéde-
lem alá kerültek az önkor-
mányzati tűzoltóságok, meg-
történt a vagyon- és eszközát-
vétel. Az átszervezés után ha-
tékonyabb és gazdaságosabb
lesz a szervezet. 

– Az országgyűlés az állam-
polgárok magasabb szintű biz-
tonság iránti igényének tett
eleget az átszervezéssel. A vi-
lágon és hazánkban is számos
olyan eset történt, amely ta-
nulságait le kellett vonni. En-

nek az eredménye ez az új tör-
vényi csomag, aminek lénye-
ge, hogy egységes rendvédel-
mi szervezet jött létre – fogal-
mazott a megyei igazgató. Az
állománygyűlésen az ünnepi
beszéd után kinevezések át-
adására is sor került. A Paksi
Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség vezetője Bán Attila tűzol-
tó alezredes lett. – Nemcsak a
tűzoltóság tartozik immár
hozzánk, hanem a katasztrófa-
védelem is, ami egy nagyon
fontos hatósági tevékenység,
ide tartozik a tűzoltósági, az
iparbiztonsági és a polgári vé-
delem is – foglalta össze a he-
lyi vezető.           Faller Gábor

Katasztrófavédelmi
kirendeltség lett 
a tűzoltóságból

Pákolitz István Városi Könyvtár
ÚJ NYITVA TARTÁS

Hétfő: zárva
Kedd: 8–18
Szerda: 8–18
Csütörtök: 8–18
Péntek: 8–18
Szombat: 8–12
Vasárnap: zárva
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Atomerőmű

A nagy aktivitású radioaktív
hulladékok elhelyezésének
műszaki és társadalmi kihívá-
sai (InSOTEC) témában ren-
dezett nemzetközi szemináriu-
mon vettek részt a napokban
Spanyolországban a TEIT ve-
zetői. A Társadalmi Ellenőrző
és Információs Társulás elnö-
ke, Török Ferenc és társelnö-
ke, Gáncs István arról számol-
tak be, hogy az Európai Atom-
energia Közösség (Euratom)
támogatásával megtartott bar-
celonai eszmecsere központi
témája az volt: közérthető-e a
radioaktív hulladékok elhelye-

zésével kapcsolatos műszaki
nyelv és a tudományos kutatá-
sok eredményei, hiszen a köz-
érthetőség elengedhetetlen a
lakossági bizalom elnyerésé-
hez. A plenáris ülésen a svéd-
országi Östhammar önkor-
mányzatának képviselője a la-
kossági véleményt tolmácsol-
ta. Térségükben atomerőmű,
illetve kis és közepes aktivitá-
sú radioaktívhulladék-tároló
található, valamint egy nagy
aktivitású végleges tároló po-
tenciális helyszíneként is szó-
ba kerülnek. Az üzemeltető ol-
daláról a csehországi RAWRA

cég képviselője mutatta be a
radioaktívhulladék-kezelés és
-tárolás gyakorlatát. A hatóság
szerepéről az angliai környe-
zetvédelmi hivatal munkatársa
beszélt, a civil szervezetek ál-
láspontját a Greenpeace né-
metországi szervezetének tag-
ja tolmácsolta. 

A TEIT vezetői a plenáris
ülést követően munkacsopor-
tokban fejtették ki véleményü-
ket, kiemelve, hogy a nukleá-
ris létesítmények és a lakosság
közötti bizalom feltétele a hi-
teles tájékoztatás. Ezért sokat
tehetnek az önkormányzatok,

de fontos lehet kommunikáci-
ós szakemberek bevonása és
akár nagy tekintélyű testületek
véleménye, mint Magyaror-
szág esetében a Magyar Tudo-
mányos Akadémia. A kétna-
pos rendezvény jó lehetőséget
biztosított arra, hogy az érin-
tettek kifejthessék, megvitat-
hassák véleményüket, mondta
Gáncs István. A TEIT társel-
nöke hozzátette: az álláspon-
tok nem közeledtek számotte-
vően, de mindenkinek közös
érdeke, hogy ezeket a hulladé-
kokat biztonságosan, a környe-
zetet kímélve tárolják.        -vt-

Nemzetközi szemináriumon a TEIT

Az atom-, vagy ahogyan Pálin-
kás József nevezte, az atom-
mag-energia nélkül nem lehet
hazánk energiaigényét az elkö-
vetkező évtizedekben kielégíte-
ni. A Magyar Tudományos
Akadémia elnöke ezt paksi láto-
gatása során mondta. Mint kifej-
tette, óriási erőkkel folynak a
kutatások a fúziós energia fel-
használása érdekében.  Az em-
beriség szeretné ellopni a „har-
madik tüzet” a természettől,
hangsúlyozta az elnök, aki
egyébként fizikus. Mint mondta,
az első a valódi tűz volt, ami el-

égeti a fát és a szenet, a második
a hasadási energia, a harmadik a
fúziós energia. Ám azt nem tud-
ni, hogy a felhasználásához még
mennyi idő kell. 50-60 év vagy
akár több? Addig is a modern
infrastruktúra, modern technikai
környezet működtetéséhez sok
energiára van szükség. És – még
ha helyes is, hogy spóroljunk –
azt kell látni, hogy az igényeket
atomenergia nélkül nem lehet
kielégíteni. Az akadémikus arról
is beszélt, hogy a fúziós energia
biztonságosabb, de az atom-
energia kockázata is csak igen
kis számokkal jellemezhető. A
technikai problémákra pedig
egyre tökéletesebb megoldások
születnek, még akkor is, ha
időnként történnek olyan bal-
esetek, mint a csernobili vagy a
fukusimai. – Ilyen tragédiákat
nem lehet kizárni, mint ahogyan
a földrengéseket sem – húzta
alá. Leszögezte, hogy Fuku-
simából is tanult az emberiség
és a szakma. Az így megszerzett
tudást pedig felhasználják a
most épülő erőművekben. -vida-

Az MTA elnöke
az atomenergia
mellett voksol

A megújuló energiaforrások
mellett továbbra is alapvető
szükségünk van atomenergiára,
szögezi le közleményében a Ma-
gyar Nukleáris Társaság. Mint ír-
ják, fontosnak tartják az atom-
energiához hasonlóan üzem köz-
ben üvegházhatású gázokat ki
nem bocsátó energiaforrások, így
a szél- és naperőműparkok tele-
pítését és a jelenlegi kapacitások
ésszerű mértékig történő bővíté-
sét is. Ám nem tartják megalapo-
zottnak, hogy tisztán megújuló
energiaforrásokra támaszkodva
az atomenergia alkalmazása ki-
váltható lenne. Többen hirdetik,
hogy csak megújuló forrásokkal
meg lehet oldani az energiaellá-
tást, ki lehet váltani az atomener-
giát. Ellenvetésként álljon itt né-
hány elgondolkodtató adat és
tény. A paksi blokkok 90 száza-
lék kihasználással működnek.
Évente csak pár hétre állnak le
üzemanyagcserére, karbantartás-
ra, egyébként teljes terhelésen
üzemelnek. Napsütés éjszaka
egyáltalán nincs és télen is keve-
sebb, a felhőzet és szél pedig idő-

járásfüggő, tehát ilyen kihasz-
náltság a nap- és szélerőművek-
nél fizikai korlátok miatt nem ér-
hető el. Ezek az erőművek az év
20-25 százalékában tudnak teljes
terhelésen üzemelni, emellett ki-
sebb teljesítményűek, területigé-
nyük nagy. Az újszilvási első
magyar naperőműparkot még
majdnem 25 ezerszer kellene fel-
építeni, hogy a Paks által évente
megtermelt energiát kiváltsa. A
mosonszolnoki szélerőműpark-
ból 300 kellene ugyanerre. Az el-
ső 15 ezer milliárd forintba, a
második 3 ezer milliárd forintba
kerülne. Utóbbi ugyanabban az
ártartományban mozog, mint az
atomerőművi blokkok létesítése,
ráadásul, ha a nap- és szélerőmű-
vek erősen ingadozó teljesítmé-
nyének kiegyenlítése további be-
ruházásokat igényelne: okos há-
lózatot kellene kiépíteni, és szi-
vattyús-tározós erőművekben
kellene tárolni az energiát. Ilyen
járulékos létesítmények a beru-
házási költségeket még tovább
növelik, húzza alá a Magyar
Nukleáris Társaság.         Vida T.

Háromszáz Moson-
szolnok válthatná
csak ki Paksot
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– Nekem nem tetszik. Nem ér-
tem, hogy miért kell egy jól
működő rendszert szétverni –
sommázta véleményét a
cafetéria-rendszer változásáról
egyik olvasónk, István, aki a
paksi atomerőműben dolgozik.
Mint mondta, szerencsés hely-
zetben vannak, mert kapnak
béren kívüli juttatást, mégpe-
dig elég komoly összeget. Igaz,
hogy ez nem készpénz, de már
megvannak a jól bejáratott csa-
tornák, ahol fel tudják használ-
ni. Pontosabban fel tudták. A
melegétkezési utalvánnyal
élelmiszerüzletekben is vásá-
rolhattak, a gyorséttermek is
elfogadták, és ha úgy döntöt-
tek, hogy megengednek ma-
guknak egy ünnepi ebédet, va-
csorát, azt is finanszírozhatták
az utalványból, amit minden
étteremben elfogadtak. Az
üdülési csekk előnyeit is meg-
tanulták élvezni, egy, esetleg
két hosszú hétvégére futotta
belőle. Jártak már sokfelé,
Bükfürdőtől Egeren át Kecske-
métig. 

Januártól az addigi 18 helyett
5 ezer forint értékben kapnak
utalványt, mégpedig Erzsébet
utalványt, amit – legalábbis
egyelőre – éppen az általuk
kedvelt üzletekben nem lehet
beváltani. Ahol elfogadják, ott
magasabbak az árak. – Nem
volt könnyű kitalálni, hogy mi-
ből állítsuk össze a cafetéria-
keretünket, mert jó ugyan a vi-
taminpénztár is, de túl sok
pénzt azon sem érdemes össze-
gyűjteni – fogalmazott István.
Szerinte sokaknak, köztük ne-
kik is az okozza a legnagyobb
gondot, hogy mobilizálják az
összegeket, azaz bevonják a
mindennapi megélhetéshez, s
ez az, ami például a Széchenyi
Pihenőkártyával (SZÉP) nem
olyan egyszerű. Olvasónk
munkáltatója havi 12 ezer fo-
rintot utal az elkülönített szám-
lára, de Istvánék még nem
használtak fel egy fillért sem,
egyelőre ott lapul a kártya a
többi plasztiklap között. 

– Még nem tudom, hogy mire
használjuk, mert nem keresünk
ugyan rosszul, de sok a rezsi, a
részlet, nem engedhetjük meg
maguknak, hogy havi 12 ezer
forintot szállodára, étteremre
költsünk. Egyébként is jobban
szeretjük a hazait, nálunk nem
csak sátoros ünnepeken kerül
asztalra házi koszt – tette hozzá. 

Azt, hogy a SZÉP kártya és
az Erzsébet utalvány  nem ara-
tott osztatlan sikert az alkalma-
zottak körében, az internetes
fórumokon megjelenő vélemé-
nyek is alátámasztják.  A kifo-
gások Istvánéhoz hasonlóak,
tehát jobbára azt sérelmezik,
hogy kevés az elfogadóhely
vagy drágább a többi üzletnél,
hotelnél. Hogy hol fizethetünk
ezekkel az eszközökkel, egy-
részt megnézhetjük az inter-
neten, másrészt jól látható he-
lyen – többnyire a bejárati aj-
tón – jelzik az üzletek, szállo-
dák, vendéglátóhelyek. A vi-
lághálón való kutakodásunk
eredményeként 

rábukkantunk a

holabozsi.hu oldalra, 

amely egy térképes Erzsébet
utalvány elfogadóhely-kereső.
Paksra kattintva több mint két-
tucatnyi üzletet találtunk. A
SZÉP kártya esetében keve-
sebb sikerrel jártunk, a szep-
kartya.hu-n egy sem, a

szechenyipihenokartya.hu ol-
dalon egyetlen hely, az Erzsé-
bet Szálló van feltüntetve. Ha
valaki kitartó, és nem adja fel,
mint ahogyan mi sem tettük,
rábukkanhat például az OTP
saját SZÉP oldalára. Itt már
huszonhárom paksi találat van.
Akad köztük sportbolt, szállo-
da, horgászszaküzlet és étte-
rem is. Ezek között van a paksi
és a dunakömlődi halászcsár-
da. Üzemeltetőjük, Volf József
azt mondja, ha talpon akar ma-
radni, egy vendéglátósnak
nincs más választása, mint
hogy csatlakozik ezekhez a
rendszerekhez, hiszen sokan
nem költenének meleg ételre,
vendéglátásra, ha készpénzzel
kellene fizetni. A bevétel jelen-
tős hányadát teszi ki az utalvá-
nyos, kártyás fizetés: most,
hogy az üdülési csekk és a me-
legétel-utalvány kifutóban van,
az új elemek pedig még nem
indultak be, 10-15 százalék az
arányuk, ami Volf József meg-
ítélése szerint az év második
felére eléri a 30 százalékot. Az
üzletvezető elmondta, hogy őt
elektronikus levélben keresték
meg, a csatlakozás viszonylag
gyors és egyszerű volt, de ma-
ga a kártya elfogadása még
nem teljesen zökkenőmentes:
három pénzintézet van, de egy-
más kártyáit a terminálok nem
tudják fogadni, így például az,
akinek MKB-s a kártyája, nem
tud fizetni a halászcsárdában,

ahol OTP-s a terminál. Április
15-re ígérik a megoldást. Volf
József beszélt arról is, hogy a
piacon még jelen van az üdülé-
si csekk és az étkezési jegy is,
ezeket az érvényességi idejü-
kig, de legfeljebb december
31-ig fogadják el. 
Az üzletvezető azt mondta, az

elfogadóhelyek 

számára kedvezőbb

a beváltása, 

az új cafetéria-elemek után csu-
pán másfél százalékot kell befi-
zetni, míg az üdülési csekknél
jelentős hányad (7%+áfa) ma-
radt a közvetítő cégnél, és éven-
te egy komolyabb összeget kel-
lett fizetni a megjelenítésért. Az
Erzsébet utalvány esetében 3-
5%+áfa a költség.  – A Széche-
nyi Pihenőkártya sokkal jobb
rendszer, kevésbé lehet vele
visszaélni, nem lehet adni-ven-
ni, a feketepiacot teljesen kiszo-
rították – összegezte vélemé-
nyét Volf József.

Haaz Ádámné, a polgármeste-
ri hivatal pénzügyi osztályának
vezetője elmondta, hogy a köz-
tisztviselői törvény szellemében
a polgármesteri hivatal munka-
társai is részesülnek cafetéria
juttatásban. A törvény az össze-
get is előírja, ez bruttó 200 ezer
forint személyenként. A SZÉP
kártyára igényelt összeget sze-
mélyi jövedelemadó és egész-
ségügyi hozzájárulás terheli. A
nettó összeg idén kevesebb lett a
tavalyinál, akkor 168, most va-
lamivel több mint 152 ezer fo-
rint marad zsebben. A dolgozók
különböző elemek közül vá-
laszthatnak. Keresztes Éva
pénzügyi ügyintéző arról szá-
molt be, hogy korábban a me-
legétkezési-utalvány, az üdülési
csekk és a vitaminpénztár volt a
legnépszerűbb. Idén a 107 paksi
köztisztviselő közül 62-en igé-
nyeltek SZÉP kártyát, Erzsébet
utalványt pedig ötvenketten.

Vida Tünde

Nem aratott osztatlan sikert a SZÉP
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Annak ellenére, hogy egy gyermekintéz-
ményben – akár óvodában – hasznos, ha va-
laki ismeri az elsősegélynyújtás, újraélesz-
tés praktikáját, nem jellemző a továbbkép-
zés ebben a témában. Éppen ezért úttörőnek
számít az a kezdeményezés, amelynek nyo-
mán az Eötvös utcai óvoda egész kollektí-
vája részt vett egy ilyen tanfolyamon, sőt
már sikeres vizsgát is tett a hat óvónő és há-
rom dajka. Egyikük, Bőhmné Stollár Bor-
bála ötlete nyomán vették fel a kapcsolatot
dr. Szvitán Gáborral, aki az Atomerőmű
Tűzoltóságának mentőorvosa. Az oxiológus
szakorvos számos formában tart hasonló
kurzusokat laikusoknak, egyetemistáknak,
sőt a Magyar Resuscitatios (Újraélesztési)
Társaság keretein belül is oktat. Az Eötvös
utcai intézmény dolgozóinak az általános
tudnivalókon túl speciálisan gyermekekre
szabott ismereteket is nyújtott. Kriszt

Antalné tagintézmény-vezető azt mondta,
eddig főként saját találékonyságukra voltak
utalva, mert az óvónőképzőben tanultak
utoljára e témakörről, akkor is csupán an-
nyit, mint mondjuk egy gépjárművezetői
tanfolyam keretében. Pedig szükség lehet
rá, hiszen előfordulhatnak balesetek, de ar-
ra is volt példa, hogy egy kisgyermek úgy
sírt, hogy levegőt sem vett. A mostani tan-
folyamon az elméleti tudás megszerzése
mellett arra is lehetőségük volt, hogy bábuk
segítségével gyakoroljanak.

Dr. Szvitán Gábor megerősítette: fontos az
elsősegélynyújtó, újraélesztési ismeretek
rendszeres felfrissítése, nem beszélve arról,
hogy folyamatosan bővül az ismeretanyag,
változik a protokoll is. A szakorvos a sikeres
vizsgát tett hallgatóknak, azaz minden óvó-
nőnek és dajkának oklevelet adott át a tanfo-
lyam végén.                              Vida Tünde

Életbe vágó 
tudást adtak át

Drámai, vicces és egészen hét-
köznapi tárgyakat foglal magá-
ban a Néprajzi Múzeum külön-
leges, az országban egyedülálló
mobil múzeumi projektje,
amely a mozgás és a kultúra
sokirányú kapcsolatát tárgyak-
kal és történetekkel, a közönség
közreműködésével mutatja be.
Utazás, közlekedés, ingázás,
menekülés, kiruccanás és így
tovább  –  a téma sokoldalú
megközelítésével egy angol,
utazással kapcsolatos társada-
lomtudományi könyvet alapul
véve, 17 múzeummal társulva
kezdték el gyűjteni a témával
kapcsolatos tárgyakat, majd a
tárlat lezárultával egy blogon
keresztül biztatták arra az ér-
deklődőket, hogy történeteik-
kel, tárgyi emlékeikkel ők is já-
ruljanak hozzá az érdekes gyűj-
temény további bővítéséhez. A
témát egészen változatos as-
pektusból megközelítő Etno-
Mobil 2.0 elnevezésű projekt
igen különleges eszközökkel
gazdagodott: a menekülést
szimbolizálva a veszprémi mú-
zeum például olyan fotókat,

iratokat küldött be, amelyeket
elsőként ragadtak magukhoz a
devecseri iszapkatasztrófa ál-
dozatai. A Közlekedési Múze-
um az első Ikarusz busz mo-
delljét osztotta meg az érdeklő-
dő közönséggel, de a gyűjte-
ményben egy olyan útibili is
helyet kapott, amit a külföldre
induló hálókocsis vonatokon
próbáltak meg bevezetni né-
hány évvel ezelőtt a MÁV sze-
relvényeken. Hiába rendeltek
belőle mintegy négyezer dara-
bot Spanyolországból, a sze-

mélyzet megtagadta ennek ürí-
tését és azóta is egy raktárban,
illetve immár a mobilitási kiál-

lítás részeként pihen néhány
darabjuk, árulta el Frazon Zsó-
fia, a Néprajzi Múzeum mun-
katársa. Ezeket a tárgyakat egy
mobil kiállítótérré avanzsált la-
kókocsiban mutatták be ország-
szerte a nézőközönségnek és
most ennek eredményét vizuá-
lis anyagokon keresztül osztot-
ták meg a paksi diákokkal. A
programon résztvevő több mint
hatvan tanuló természetesen
nemcsak előadás keretében tá-
jékozódhatott a nagy sikerű
projektről, műtárgyrejtvénye-
ken, csali műtárgyak kiválasz-
tásán keresztül maguk is bele-
kóstolhattak a muzealizálás rej-
telmeibe.                           MD

Pakson is megállt az EtnoMobil

A PAKSI KÉPTÁR KAMARAKIÁLLÍTÁS KERETÉBEN március 9-
én mutatott be válogatást Kovács Gábor szekszárdi műgyűjtő
gyűjteményéből. A tárlat nemcsak azért kiemelkedő jelentősé-
gű, mert Tolna megye egyetlen kortárs, egyben színvonalában
az ország egyik legfontosabb alakulóban lévő válogatása, ha-
nem azért is, mert a nagy értékű alkotások tartós letétbe kerül-
nek a Paksi Képtárban. Az intézmény számára hiánypótló
gyűjtemény egyben alapja is a formálódó adományozói múze-
umnak, amelynek szervezése elkezdődött. A kortárs válogatá-
sokból összeállított kiállítást április 30-ig lehet megtekinteni. 

AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK elisme-
résére várják a paksiak javaslatait. A város
képviselő-testülete azok részére, akik
munkájukkal jelentősen hozzájárultak a
település egészségügyi ellátásának fej-
lesztéséhez, és e területen kimagasló telje-
sítményt nyújtottak, Pongrácz Sándor-ki-
tüntetést alapított. Az elismerésben évente
egy fő részesülhet.

A Deák Ferenc-kitüntetést a polgármes-
teri hivatalban dolgozó, kimagasló telje-
sítményt nyújtó köztisztviselők munkájá-
nak elismeréseként alapította az önkor-
mányzat. Ezt azok kaphatják, akik hozzá-
járultak a közigazgatási tevékenység
szakmai színvonalának növeléséhez, a la-
kosság ügyeinek kulturált intézéséhez, és
magas színvonalú előkészítő és végrehaj-
tó tevékenységükkel segítették a képvise-
lő-testület munkáját. Az elismerést két-
évente adják át.

Mindkét díjra április végéig írásban vár-
ják az itt élők javaslatait a városháza jegy-
zői titkárságán. 
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Nemzetközi együttműködés-
ben vesz részt a Paks Térségi
Pedagógiai Szolgáltató Köz-
pont: a visegrádi négyek or-
szágaiban működő, hasonló
intézményekkel karöltve vé-
geznek kutatást, amelyben a
Lüsher-színteszt továbbfej-
lesztett változatával vizsgál-
ják az iskolai környezetet.  

A Paks Térségi Pedagógiai
Szolgáltató Központ 2005-ben
kötött szakmai együttműködési
megállapodást egy szlovákiai
pedagógiai-pszichológiai ta-

nácsadóval. Onnan érkezett a
felkérés, hogy vegyenek részt
egy kutatásban a visegrádi né-
gyek országaiban működő ha-
sonló intézményekkel. A cseh,
lengyel, szlovák és magyar part-
nerek a szakmában jól ismert
Lüsher-színteszt továbbfejlesz-
tett változatának iskolai alkal-
mazásával foglalkoznak. A ku-
tatás azt vizsgálja, hogy milyen
az érintett országokban az isko-
lai klíma, azaz a diákok és taná-
rok viszonya az adott oktatási
intézményhez, egymáshoz és a
tanítási módszerekhez. Képet ad

arról is, hogy milyen különbsé-
gek figyelhetők meg a résztvevő
országok esetében. Az alkalma-
zott színteszt más, mint a meg-
szokott kérdőíves tesztek,
ugyanis itt nem válaszokat ad-
nak a megkérdezettek, hanem
színeket választanak a kérdések-
hez. Mivel ez kizárja a tudatos
válaszadás lehetőségét, a mért
területről valósabb képet kapnak
a szakemberek. Az előkészítő
szakaszban továbbképzésen vet-
tek részt a paksi központ mun-
katársai, ahol elsajátították a
teszt alkalmazását. Ezt követően

az lesz a feladatuk, hogy a szá-
mítógépes színteszt segítségével
„lekérdezzenek” körülbelül hat-
száz 14–18 éves diákot és össze-
gezzék a tesztek eredményét.
Az együttműködő felek novem-
ber 20-án találkoznak Pozsony-
ban egy konferencián, ahol be-
mutatják felmérésük eredmé-
nyét. A Visegrádi Alap által fi-
nanszírozott együttműködés so-
rán az is kiderül, hogyan tud a
paksi intézmény egy új, nemzet-
közileg elfogadott eszközt hasz-
nálni, beépíteni a mindennapi
munkába.                    -gyöngy-

Színekkel értékelik az iskolát

Összesen száz bor került az
asztalra a Paksi Sárgödörtéri
Présháztulajdonosok Egyesü-
letének rendhagyó borverse-
nyén március utolsó napján. A
megméretés attól rendhagyó,
hogy a szakavatott bírák mel-
lett a borok készítői és az ízle-
tes nedű kedvelői is véleményt
formálhattak egymás mintái-
ról. A mintegy háromórás bor-
bírálaton három bizottságban
elemezték a borok minőségét
többek között színe, illata, ka-
raktere, sav- és szárazanyagtar-
talma, és nem utolsósorban íze
alapján. A bormustrán résztve-
vő műkedvelőket minden bi-
zottságban végzett borbírák se-
gítették az értékelésben. Az
ítészek, akik között szerkesztő-
ségünk egy tagja is helyet fog-
lalhatott, immár 11. alkalom-
mal ültek össze. A népes bírá-
lóbizottságot és a meghívott
vendégeket Leber Ferenc, az
egyesület elnöke, Paks alpol-
gármestere köszöntötte. Leber
Ferenc a köszöntő keretében
meglepetéssel is szolgált a bor-
termelő, borkedvelő közönség
számára: az idei évtől a Paksi
Hegyközség irodahelyiségében
kialakított borlaborban új szak-
értő várja a borukat bevizsgál-
ni kívánó termelőket. Daubner
Edit laboráns több mint egy év-
tizede dolgozik szakmájában, a

bevizsgált borminta alapján
hasznos tanácsokat is nyújt a
termelőknek az adott bor keze-
lésére vonatkozóan. A borok-
ban a mustrán nem volt hiba, a
termelők évről évre egyre jobb
nedűket neveznek a versenyre,
mondta el Hirczi Ferenc bor-
bíra, aki maga is szőlő- és bor-
termeléssel foglalkozik. Hoz-
zátette, a tolnai, hasonlóan a
szekszárdihoz, történelmi bor-
vidék, ahol azt a két évtizedes
lemaradást kell behozni, ami-
kor a nagyüzemi termelés miatt
a mennyiségi szempont került
előtérbe a környéken. Azt vall-
ja, ez a szemlélet mára a múlté,
a gazdák részéről egyre na-

gyobb az odafigyelés, és a fo-
gyasztói kereslet is minőségi
igényeket mutat, csupán a pi-
acra jutáshoz kellene némi mu-
níció. A tavalyi borok kiemel-
kedően jól sikerültek a kedve-
ző időjárásnak köszönhetően, a
virágzás szerencsésen alakult
és viszonylag könnyen meg le-
hetett védeni a növényt a be-
tegségektől, idén is hasonlót
remélnek a szőlősgazdák. 

A jó termésnek meg is lett az
eredménye a versenyen, ugyan-
is a 100 bor közül 14 arany, 35
ezüst és 32 bronz minősítést
szerzett, a többit oklevéllel ju-
talmazták. Fehérbor kategóriá-
ban Polgár Zoltán pino blanc

bora kapta a legtöbb pontot, a
legjobb rozéért a Fabro Pince
zsebelhetett be elismerést, a
legjobb sillerrel pedig Girst
Ádám büszkélkedhetett. Óbor
kategóriában a legjobbnak járó
elismerést Kovács Mihály, vö-
rösbor kategóriában pedig
Nepp Henrik cabernet francja
és a Mayer Pince 2011-es kék-
frankosa kapta. A jó hangulatú
versenyt követően a Reform
Főzőklub finomságai kerültek
az asztalokra, így az értékelést,
beszélgetést vacsora mellett fe-
jezték be.

16. alkalommal rendezték
meg Dunakömlődön a paksi
bormustrával egy időben az
idei borversenyt, amelynek
keretében két bizottságban ér-
tékelték a fehér-, vörös- és
rozéborokat. A helyi gazdák
összesen 99 nedűt neveztek,
az ítészek döntése értelmében
az esti eredményhirdetésen 18
aranyat, 31 ezüstöt, 22 bronz
minősítést, valamint 17 okle-
velet osztottak ki. Összesen
29 gazda 99 mintája méretett
meg a Dunakömlődi Borbará-
tok, a faluház, valamint a Ró-
mai Katolikus Plébánia szer-
vezésében megrendezett ver-
senyen, ahol a két nagyara-
nyat Frics Pál rozéja és Spiesz
József fehérbora kapta. 

MD

Rendhagyó bormustra a Sárgödör téren
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Madárodúkat helyezett ki az
ÖCSIKE, azaz az Ökocsiga
Közhasznú Egyesület a paksi
városháza környékén. A kisebb
testű madarakat, például cinké-
ket befogadó odúkat az egye-
sület tagjai erősítették fel lel-
kes segítőkkel a fákra. A szak-
szerű kihelyezést követően fi-
gyelemmel kísérik majd az
odúk madarait, a költéseket, és
évente fertőtlenítik, javítják
azokat. A madarakról össze-
gyűjtött információkat a város-
háza melletti parkban felállított
táblán rögzítik majd, és itt ta-
lálnak leírást az odúk helyéről
is az érdeklődők. A tizennégy,
különböző méretű madárlakhe-
lyet a városházát körülölelő
gesztenye- és platánfákra he-
lyezték ki. A különböző típusú
madárlakokban más-más fajta
szárnyas költ majd, mivel
mindegyiknek eltérő az alapte-
rülete, a formája, valamint a
berepülő nyílása. Az ÖCSIKE
tagjai két éve a cseresznyési is-
kolánál is telepítettek odúkat,
ezek többségében találtak is
költési nyomokat, árulta el Sáf-
rány Szilvia. Hozzátette, egye-
sületük hosszú távú tervei kö-

zött szerepel a kulturális köz-
pont és a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola között találha-
tó park madárbarát környezetté
alakítása, valamint az Ürgeme-
zei tanösvény tábláinak folya-
matos gondozása. Sáfrány
Szilvia elmondta, a fenti prog-
ramok célja elsősorban az is-
meretterjesztés: a táblák hasz-
nos információkat nyújtanak a

járókelőknek arról, hogyan
tudnak könnyen és egyszerűen
saját kertjükből is madárbarát
területet varázsolni. Nem kell
hozzá más, csak néhány bo-
gyós bokor ültetése, nyáron pár
itatótál kihelyezése, így a ma-
darak szívesen maradnak a téli
etetés után is, és a rovarok ösz-
szefogásával hálálják meg a
gondoskodást.           -md-kgy-

Madárlakótelep a város szívében
Az A odú a legkisebb röp-
nyílású madárlak, például a
barátcinege, kék cinege ottho-
na lehet. A leggyakrabban la-
kott a B odú, amit előszeretet-
tel vesz birtokba a széncine-
ge, a házi, illetve mezei veréb.
A C odú az előzőnél jóval na-
gyobb, és nem kerek, hanem
szögletes röpnyílással rendel-
kezik. Ez a típusú odú a bil-
legetőféléknek való, a házi- és
mezei rozsdafarkúnak, baráz-
dabillegetőnek. A legnagyobb
méretű D odú seregélyek, sza-
lakóták otthona lehet.
Utóbbiak városokban ugyan
ritkábban fordulnak elő, de ta-
lán néhánynak megtetszik a
madárbarát kert. Az odúlakó
madaraknak kifejezetten
hasznos egy ilyen mestersé-
ges madárlakótelep, hiszen
egyébként harkályok által ké-
szített természetes odúkban
laknának, amihez viszont
sokkal öregebb fákra lenne
szükség, az ilyen faliget pedig
igen ritka a városokban,
mondta el Nyisztor Ákos, az
egyesület tagja.

Ismét megnyílnak a kertek
Legyen ez a nap a szép kertek
művelőinek napja! Ezzel a
szlogennel idén is meghirdeti
a Paksi Kertbarátok Egyesü-
lete Nyitott kertek program-
ját, amelyet három esztendő-
vel ezelőtt indítottak. A kez-

deményezés lényege, hogy az
arra vállalkozó házigazdához
egy meghatározott napon
bárki bekopogtathat, hogy
megnézze kertjét. Ez alka-
lommal tízen nyitják meg
kertjeiket a nagyközönség

előtt április 21-én 10 és 17
óra között. 

A program célja egyrészt az,
hogy az érdeklődők kerítésen
belül is gyönyörködhessenek a
kertekben, másrészt hogy – ha
igényük van rá – ötleteket kap-

janak a kertépítéshez, hasznos
ismeretekkel gazdagodjanak a
kertgondozást illetően. A prog-
ramban részt vevő házaknál
tábla is jelzi majd, hogy nyitva
állnak az érdeklődők előtt.         

-gyöngy-

A RÉSZTVEVŐ KERTTULAJDONOSOK

Nyiratiné Nász Rózsa Hattyú u. 15.
Ritter Józsefné Kurcz György u. 76.
Horváth Andrásné Munkácsy Mihály u. 24.
Pupp Józsefné Virág u. 78.
Bauer Jánosné Bercsényi u. 33.
Nikl Józsefné Nádor u. 45.
Feil József Csámpa, Régi út 13.
Ledneczki Erzsébet Hősök tere 13.
Schuszter Györgyné Kápolna u. 21.
Márkos Zita Völgy u. 1. 
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Partvisnyélből készült bögretar-
tó, tarka ruhák, gyermekköny-
vek és sürgő-forgó emberek: a
sokadalomban szinte szűk volt a
vásártérré avanzsált Terasz a
kulturális központ árkádjai alatt,
annyi árus és vásárló fordult
meg a hosszú idő után újonnan
megelevenített paksi bolhapia-
con. A civil kezdeményezésként
életre hívott kirakodóvásár ötle-
te egy dunaszentgyörgyi hölgy-
höz, Szlanyinkáné Lévai Helé-
nához köthető, aki egy közössé-
gi oldalon talált rá egy, az ame-
rikai garázsvásárok mintájára
megszervezett kerti csereberére.
Mivel egy ideje már ő is csak
ide-oda pakolja otthonában a
holmijait, kidobni pedig sajnál-
ja, szervezett egy vásárt Pakson
is, amiből – az érdeklődők szá-
mát tekintve – már most látja,
hogy rendszert kell csinálni. A
március 24-i bolhapiacra 26 ki-
állító hozta el különböző porté-
káit, volt itt játék, zenei CD,
függöny, kézi készítésű konyhai
eszköz, de még lakberendezési
tárgy is. – Amit valaki egyszerű-
en csak kidobna, az más számá-
ra még kincs lehet – mondja Se-
bestyén Rózsa, aki elárulta, so-
sem lehet előre kiszámítani, mi
tetszik meg valakinek: amiről ő
úgy gondolta, hogy még ingyen
sem kelti fel az emberek érdek-
lődését, az volt a legkelendőbb
holmi. Léna, a bolhapiac szerve-
zője is csatlakozott az előtte szó-
lóhoz, elárulta, annak örül a leg-
jobban, hogy a tárgyak tovább
élnek új tulajdonosuknál és nem
szemét lesz belőlük. 

Az anyukák között nagy ér-
deklődés övezte Nagyné Girst
Borbála standját. Borbála há-
romgyermekes anyaként tete-
mes mennyiségű ruhával várta
az érdeklődőket, akik szinte
minden méretből találhattak
kedvükre valót. – A kicsik
gyorsan nőnek, ruháikat pár
hónap alatt kinövik, így még
csak elnyűni sincs idő, újszerű
állapotban használhatja más
tovább, ráadásul egy ilyen
bolhapiacon pár száz forintos

összegekről van szó – tette
hozzá. Borbála szerint ezért is
ilyen sikeres a bolhapiac, hi-
szen válság idején az embe-
reknek kevés a pénzük, ezért
inkább az olcsó dolgokat kere-
sik. Különleges vásárfiával
készült az alkalomra Izsák
Szabolcs. A megunt holmik
mellett kézzel készített külön-
legességeket is asztalra pakolt,
amiket párjával otthon készí-
tett. Bár nem ez a szakmája,
ügyesen bánik a szerszámok-
kal és főként a faanyagokkal,
párja pedig szépen feldíszíti
azokat.  – Készítettem bortar-
tót, amibe szép rajzolatot mar-
tam be, a párom pedig, mivel
közeleg a húsvét, asztali és aj-
tódíszeket készített – meséli.
Szabolcs kreativitását jellem-
zi, hogy kézzel készített porté-
káit gyakran újrahasznosított
elemekből készíti, például
bögretartót egy régi partvis-
nyél és egy egyszerű talapzat
segítségével. Az ügyes szaki
elárulta, véletlenül találtak rá
a bolhapiac hirdetésére, de na-
gyon örül a kezdeményezés-
nek, hiszen így megmutathat-
ják magukat és régi dolgaik is
olcsón gazdát cserélhetnek. 

– Nem az ár az egyetlen ok,
ami miatt a piacozás ismét

fénykorát éli, az embereknek,
főként a városiaknak egyre
szűkülő életterük miatt min-
denképp szükségük volt már
egy ilyen kezdeményezésre –
hangsúlyozta Mónika. Úgy
véli, az emberek lassan rájön-
nek, hogy nem ott kell keresni
az értékeket, ahol eddig tették,
és vissza kell térni a tradíciók-

hoz, az elfeledett hagyomá-
nyokhoz. Hozzátette, ez egy
nagyszerű alkalom arra, hogy
emberek újra találkozhassa-
nak, beszélgethessenek egy-
mással. Mint elárulta, a bolha-
piac őt is olyan ismerősével
sodorta össze, akivel már évek
óta nem beszélt. 

MD

Összehozta az embereket a bolhapiac
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Sem zöldmozgalomhoz, sem
vallási felekezethez nem csat-
lakoztak, csupán ki akartak
szállni abból a mókuskerékből,
amiben hosszú évekig dolgoz-
tak. Szomszédjaik, a gyapai és
németkéri lakók máig különös
szerzetként tekintenek rájuk,
de közvetlenségükkel hamar
kivívták környezetük barátsá-
gát és elfogadását. A gyapai
Életkert szíve-lelke, Fatér Bar-
na és Cuhorka Kata mesélt la-
punknak arról, milyen nehéz-
ségekkel és örömökkel járt a
gyökeres életmódváltás és ho-
gyan törekednek az önfenntar-
tó életvitelre.

Fatér Barna neve talán sokak
számára ismerős, hiszen hosz-
szú éveken keresztül dolgozott
sikeres reklámszakemberként
Budapesten, több évig foglal-
kozott a Hősök terén minden
évben kiállított ARC plakátki-
állítással, valamint grafikuscé-
ge készítette többek között az
Oktatási Minisztérium és az
MTV logóját is még a 2000-es
évek elején. Mára élettársával
és héttagú családjukkal együtt
egy gyönyörű gyapai kúria
büszke tulajdonosai. Mint
mondta, egy tárgyalás kellős
közepén állt fel azzal a szikla-
szilárd meggyőződéssel, hogy
nem jó helyen van, nem foly-
tathatja tovább azt, amivel ad-
dig foglalkozott. Hozzátette, az

érzés nem villámcsapásként
jött, már több éve érezte, hogy
nem a saját útját járja, de soha
nem figyelt oda ezekre az im-
pulzusokra, mindig a munkájá-
ba temetkezett, amivel nem rit-
kán napi 12 óránál is többet
foglalkozott. Úgy látja, az em-
berek nagy többsége hasonló
mókuskereket hajt, ezért is érzi
olyan fontosnak, hogy az Élet-
kert tagjai jó példával járjanak
elöl. Bár környezetét sokként
érte a változás, és azt hitték,
csupán túlhajszolta magát,
benne már megszületett az el-
határozás. Egy évig keresgélt
új lakhely után vidéken, majd
rátalálva az elhagyatott gyapai
kúria épületére, egyből bele-
szeretett. A területet akkor még

gaz lepte be, egyebek mellett a
tetőszerkezet is javításra szo-
rult, így időbe telt, míg élhető
környezetté varázsolták. 

A szerény, ám sok régi emlé-
ket őrző épületben most ódon
és egzotikus tárgyak jól meg-
férve egymás mellett jelzik,
hogy a ház minden négyzet-
centiméterét belakták. Külön-
leges atmoszférája vidám kö-
zösségi életet sejtet: világos
kézműves szoba, palántázó és
tágas konyha, játéksarok sora
váltja egymást. A házban se-
hol sincsenek felesleges mű-
szaki cikkek, televízió, ugyan-
is az itt lakók ilyet nem is igé-
nyelnek. – Ez nem elszigetelő-
dést jelent, csupán azt, hogy
sokkal hasznosabb dolgokkal

foglalkozunk. Egymással és a
minket körülvevő környezet-
tel. Ennek ellenére gyerekeink
is ugyanolyan társasági életet
élnek, mint kortársaik, kosa-
razni járnak vagy éppen kon-
certre mennek – árulta el Kata.
A család életének különleges-
sége abban rejlik, hogy meg-
próbálnak mindent maguk elő-
teremteni. 

– Semmi előképzettségünk
nem volt annak kapcsán, ho-
gyan kell kertészkedni, sőt arra
sem készültünk különösebben,
hogy egyszer vidéken fogunk
élni – árulta el Kata, aki ezelőtt
étteremtulajdonosként dolgozott
a fővárosban. – Csupán megbe-
csüljük a háztájit, azt, amit a kis-
kert ad – taglalja, hozzátéve, szá-
mukra az a legnagyobb ajándék,
hogy ilyen környezetben élhet-
nek. 300 négyzetméteres vete-
ményesen termelnek, vetőmagot
magfogással nyernek, maguk
készítik a túrót és a szappant is,
mivel vegyszereket nem hasz-
nálnak a háztartásban. Két kecs-
kegidát tartanak, akik pár éven
belül tejet is adnak majd, és ké-
sőbb gabonát is szeretnének ter-
meszteni. Bár nem tudnak min-
dent előállítani maguknak, má-
sok segítségére is számíthatnak,
ugyanis az országban több ha-
sonló közösség is működik, ve-
lük szoros kapcsolatot ápolnak. 

(Folytatás a 13. oldalon) 

Majdnem paradicsom?
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ELADÓ 
INGATLANOK
Pakson, a lakótelepen, a Kishe-
gyi úton, a Posta mögött, hőszi-
getelt téglaépületben, első eme-
leti 54 m2-es 2 szobás lakás el-
adó. Energetikai besorolása E
kategória. Irányár: 11,8 M Ft.

Pakson, a lakótelepen, az ASE
sportcsarnokkal szemben, hőszi-
getelt homlokzatú, belül teljes
körűen felújított 3 emeleti lakás,
erkélyes 51 m2 alapterülettel +
garázstelepi garázzsal (szerelő-
aknás) eladó. Ár: 11,9 M Ft.

Pakson, a lakótelepen, a Kishe-
gyi úton 54 m2-es hőszigetelt,
téglalakás, teljesen felújított el-
adó. Energetikai besorolása jó.
Irányár: 12,4 M Ft

Pakson, a Gesztenyés utcában
hőszigetelt, fűtés-felújításos, 48
m2-es 2 szobás, IV. emeleti la-
kás eladó. Irányár: 8,9 M Ft

Pakson az Óváros központjában
a Duna mellett tetőtér-beépíté-
ses, panorámás, 4 szoba össz-
komfortos családi ház nagy te-
rasszal, szép kerttel eladó. Irány-
ár: 28 M Ft

Pakson a Mező utcában 4 szo-
bás családi ház garázzsal, pin-
cével, melléképületekkel eladó
Irányár: 19,5 M Ft.

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

Arthur Apartmanok! Az Adriai
tengerparton apartman tulajdo-
nos lehet, már 21 000 euróért
Starigrád- Paklenica, Vír sziget
28 900 eurótól. Részletekről tá-
jékozódhat a www.arthur-apart-
ments.com-on vagy telefonáljon
irodánknak.

Részletes felvilágosítás: 

Fonyó Ingatlan 
és Média Iroda

Tel: 06-30/557-3645. 
E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu

Ingatlanok értékbecslése, 
adásvétel lebonyolítása.

(Folytatás a 12. oldalról) 
Elárulták, több külföldi is érke-
zik hozzájuk azért, mert érdekli
őket, hogyan lehet önfenntartó
módon élni. Interjúnk készülte-
kor éppen egy belga balett-tán-
cos fiút látnak vendégül, illetve
egy fiatal lányt, aki érettségi
előtt utazott le az Életkerthez,
mert úgy érezte, ebben a nyu-
godt, békés környezetben
könnyebben tud felkészülni a
vizsgáira. – Mindig örülünk a
vendégeknek, hiszen szeret-
nénk átadni tapasztalatainkat és
példát mutatni azoknak, akik
bár érzik, hogy szeretnének
változtatni az életükön, még-
sem érett meg bennük az elha-
tározás, vagy csupán nem tud-
ják, hogyan kezdjenek neki –
árulta el Barna. Ugyanakkor
nem lehet mindent száz száza-
lékig megtervezni, tette hozzá.
Véleménye szerint az életben
minden okkal történik, legfel-
jebb az emberek megpróbálják
irányítani annak folyását a sa-
ját akaratuk szerint. Úgy gon-
dolja, társadalmunk nagy ré-
sze próbálja keretek közé szo-
rítani magát és annak egy éle-
ten át kényszeresen megfelel-
ni, tehát a legfontosabb az len-
ne, amit az Életkert is hirdet: el-
fogadni egymást, és amit az
élet kiszabott, és megtalálni a
harmóniát a közösséggel és a
természettel. 

Barna leszögezte, fontos fel-
adatuknak tekintik, hogy azt a
területet, ahol eddig is számta-
lan család és nemzedék élte bol-
dog, emlékekben gazdag napja-
it, megőrizzék a következő ge-
nerációk számára is. Ezért hoz-
tak létre egy olyan helyet, ami
képes az önfenntartásra és pél-
dával jár mindazon kezdemé-
nyezések előtt, amelyek kiutat
keresnek, felismerve a fenntart-
hatatlan gazdasági, társadalmi
és ökológiai struktúrákat. Ezért
felvállalják azokat a nehézsége-
ket, amik a megszokott, kényel-
mes és látszólag biztonságot adó
jelenüket egy kihívásokkal, ne-
hézségekkel tűzdelt útra váltják.
– No, de ezt mégis miből? – szö-
gezi nekik fotósunk a kérdést,
aki nem állja meg, hogy meg-
kérdezze, ami igazán érdekli.
Bár tudják, hogy nem lehet a
mának élni, több évtizedre előre
nincsenek kész terveik, válaszol
Kata, majd hozzáteszi, a boldo-
gulásukhoz az a felbecsülhetet-
len segítség is hozzájárul, amit
eddigi ittlétük során kaptak a
közvetlen szomszédjaiktól, a
szomszédjaiknál dolgozó csalá-
doktól, a falusi emberektől, le-
gyen az a boltos, a tehenész, a
postás vagy nem utolsósorban a
németkéri polgármester asz-
szony, aki ugyancsak felismerte
működésük fontosságát.

Matus Dóra

A Paksi Hegyközség és Paks
Város Önkormányzata április
26-ra hirdeti meg hagyomá-
nyos borversenyét. A borver-
senyre két palack borral jelent-
kezhet a Paksi Hegyközséghez
tartozó szőlőterülettel rendel-
kező termelő, akinek fajtán-
ként legalább 100 liter saját
termésű bora van. A mintákat
április 23-án délig várják a Hő-
sök terén. (A nevezéshez pa-
lackot és dugót ugyancsak itt
biztosítanak, amit április 16-tól
9 és 11 óra között vehetnek át.)
A borverseny eredményhirde-
tése április 27-én, 18 órakor
lesz a Prelátusban. 

Az önkormányzat idén ismét
meghirdeti a „Város Bora” cí-
met, amelyre az a borosgazda

nevezhet, aki 350 üveg fehér-,
illetve vörösbort tud felajánlani
a városnak. Részletes felvilá-
gosítást Kanczler Istvánnétól, a
Hegyközség elnökétől kérhet-
nek az érdeklődők. 

Indul a verseny
a Város Bora 
címért
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A legjobb színésznőnek járó díjat nyerte
el a spanyol két tannyelvű gimnáziumok
versenyén, azaz az ENIBE-n Dallos Van-
da. A paksi diáklány a pécsi Kodály Zol-
tán Gimnázium idén érettségiző ötödéves
hallgatója, felsőfokú tanulmányait is a
nyelvek világának szentelné. Vanda már
gyermekkorában is minden rendezvényen
ott sürgött-forgott, jól érezte magát a ref-
lektorfényben: általános iskolában a diák-
önkormányzat elnöke volt, több ízben in-
dult versmondó versenyen, nyert Pakson
Ki mit tud?-ot, majdnem minden évben
indult a Pákolitz István emlékversenyen,
Bezerédj-díjas, valamint a Tehetséges
Paksi Fiatalokért Alapítvány elismerésé-
nek büszke tulajdonosa. Már kicsiként is
szerepelt, ahol csak lehetett, mégis a mai
napig lámpalázas minden fellépés előtt,
árulta el. Öt éve csatlakozott az iskola
spanyol színjátszó csoportjához és már
több ízben vett részt a spanyol tagozatos
iskolák versenyén, amelyet idén Pécsen
hét oktatási intézmény részvételével ren-
deztek meg. A különböző évfolyamok
hallgatói más-más kategóriában nevezhet-
tek a találkozóra: volt vita, szókincsfel-
mérő, vers, monológ és színjátszás. A fia-
tal paksi tehetség nem először szerepel ki-
magasló sikerrel az ENIBE színpadán, ta-
valy második helyezést ért el monológ ka-
tegóriában, idén pedig kiváló alakításáért

a legjobb színésznőnek járó elismerést
zsebelhette be. A versenyen kívül egy
spanyol balladát is énekelt a közönség-
nek, méghozzá zenei kíséret nélkül, ame-
lyet a nézők kitörő elismeréssel fogadtak.
Vanda elárulta, mindig is jó nyelvérzéke
volt, a spanyol nyelv iránti vonzalma és

fogékonysága pedig már az ibériai állam-
ban tett családi nyaralások során is hamar
megmutatkozott. Érettségivel együtt meg-
szerezné a felsőfokú spanyol nyelvvizs-
gát, ehhez viszont az kell, hogy ötösre si-
kerüljön az emelt szintű vizsga, illetve
még két tárgyból – matematikából és civi-
lizációból – spanyol nyelven kell vizsgát
tennie. Német és spanyol nyelvismerete
mellett szeretne megtanulni oroszul is,
ezért is jelölte meg az ELTE-n az orosz
szakot. Vanda elárulta, a nyelvismeret
szempontjából a diplomácia vonzza, de
igazi szerelme a színjátszás: bár érettségi
előtt egy évvel már tudatosan arra a pályá-
ra készült, és sikerrel alakított már mo-
dernkori Hamupipőkét, ezúttal pedig egy
három felvonásos darabban anyaszerepet
is, a biztos jövő és megélhetés szempont-
jából mégis lemondott tervéről. Díját a
magyarországi spanyol nagykövet és az
oktatási attasé jelenlétében vehette át,
ahogy egy kéthetes spanyolországi nyelvi
kurzus felajánlását is. Minden évben az
ENIBE-n kerülnek átadásra a Spanyol
Nagykövetség Oktatási Irodájának ösz-
töndíjai is a legjobb tanulmányi ered-
ményt elérő spanyol tagozatos tanulók
számára, az ösztöndíjban idén mások mel-
lett szintén egy paksi tanuló, Mohácsi
Eszter részesülhetett.

-matus-

Díjaztuk őket

A diplomácia és a színészet is vonzza

Székelyudvarhelyen járt az
I. István Szakképző Iskola
pedagógusaiból és diákjai-
ból álló csoport. Az utazás
célja az erdélyi partnerin-
tézmény, az Eötvös József
Szakközépiskola meglátoga-
tása volt. 

Több mint tíz éve ápol test-
vériskolai kapcsolatot a
székelyudvarhelyi Eötvös Jó-
zsef Szakközépiskolával az I.
István Szakképző Iskola. Az
együttműködés eleinte csak a
szakmai konzultációra terjedt
ki, amely során a szakképzés
aktuális kérdéseinek megbe-

szélésén túl segítséget is nyúj-
tott a partneriskolának a paksi
intézmény: tankönyvekkel,
segédletekkel és a könyvtári
állomány bővítésével járultak
hozzá az erdélyi partnerisko-
lában zajló munkához. Az
együttműködést 2010 novem-
berében írásban is megerősí-
tették. Személyes kapcsolat-

felvétel során először tavaly
áprilisban látta vendégül a
székelyudvarhelyieket az 
I. István Szakképző Iskola:
negyven diák és tíz tanár ven-
dégeskedett Pakson. A test-
vérkapcsolat ápolásának kö-
vetkező állomásaként idén
márciusban a biritói szakkép-
zőből indult csoport Erdélybe,

hogy megismerjék az ottani
magyarság kultúráját, szoká-
sait, életét. A négynapos
program alatt ellátogattak
Csucsára, Kolozsvárra Má-
tyás király szülőházához,
Farkaslakára Tamási Áron
síremlékéhez, és jártak
Korondon, Szejkefürdőn, Ma-
rosvásárhelyen, Parajdon és
Szovátán is. A csoportba
egyébként elsősorban olyan
diákok jelentkezését várták,
akik tavaly fogadtak székely-
udvarhelyi tanulókat, jó tanul-
mányi eredményt értek el és
még nem jártak határon túli
magyar településen.        -dal-

Az I. István Szakképző Iskola 13. alkalommal rendezte meg
hagyományos diáktalálkozóját. A lapzártánk után történt ese-
ményre a paksi és a környékbeli szakképző iskolák (Szekszárd,
Tamási, Dunaföldvár) tanulóit várták. Az iskola sportpályán já-
tékos ügyességi feladatokkal tették próbára magukat a diákok
és pedagógusok egyaránt.

Székelyudvarhelyen vendégeskedtek
a szakképzős diákok
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Jó napot, mi újság?

Ignits Márti Pakson született és
itt is nőtt fel, középiskolai ta-
nulmányait a Vak Bottyán
Gimnáziumban végezte. 18
éves korában felvették a Buda-
pesti Gazdasági Főiskola ide-
genforgalmi és szállodai szaká-
ra, amely akkor még a KVIF
elnevezésre, azaz a Kereske-
delmi és Vendéglátó-ipari Fő-
iskola névre hallgatott. Akkori-
ban hazánkban még csak ezen
az egy főiskolán oktattak ide-
genforgalmi szakmát, majd ezt
követően jelent meg az ország
többi intézményében is, ahogy
mára egyebek mellett a közeli
szekszárdi főiskolán. Márti kü-
lönösen szerencsésnek érzi ma-
gát amiatt, hogy a szállodaipa-
ri szakmával az egykor még pi-
acvezető intézményben ismer-
kedhetett meg, ugyanis ennek
számos előnyét élvezte tanul-
mányai alatt. Az iskola renge-
teg lehetőséget adott arra, hogy
hallgatói megismerhessék a
külföldi életet, a külhoni tanul-
mányokat. Ennek köszönhető-
en jutott el ösztöndíjjal Német-
országba, ahol, ahogy Márti fo-
galmaz, teljesen kitárult szá-

mára a világ. Nem is jött haza
egy ideig, Németországból
egyenesen az Egyesült Király-
ság felé vette az irányt, majd
onnan útja Spanyolországba
vezetett. – Annyira megtetszett
ez  a vidám déli ország, hogy
ott ragadtam három évig –
mondja. Egy ösztöndíjprogram
keretében ott folytatta tanulmá-
nyait, majd itt is kóstolt bele el-
sőként a munka világába. Tele-
pített idegenvezetőként idilli
környezetben, spanyol tenger-
par-tokon foglalkozott a turis-
tákkal, többek között Tenerife
szigetén és a Costa del Solon.
A sors aztán ennél is messzebb
sodorta, ugyanis eljutott a tá-
voli Dominikai Köztársaságba,
ahol fél évig dolgozott. Bár a
páratlan környezetben renge-
teg tapasztalattal gazdagodott,

mindig is tudta, hogy nem akar
külföldön élni. Öt év után ha-
zajött, ezzel egy időben befe-
jezte a főiskolát és rögtön elhe-
lyezkedett egy ötcsillagos szál-
lodában Budapesten. Majd egy
esztendővel később egy be-
utaztatási irodánál kapott ál-
lást, amelynek keretében spa-
nyol turisták utazását szervezte
meg Magyarországra. Öt év
után, 2010-ben teljesen új lehe-
tőséget kapott egy spanyol
szállodaláncnál, ahol értékesí-
tési vezetőként próbálhatta ki
magát. Az intézmény majdnem
az Erzsébet Nagy Szállodával
egy időben nyitott, így azonnal
belekóstolhatott, milyen egy
újonnan nyílt szállodában dol-
gozni: mindent át kell látni,
mindenhol ott kell lenni és
gyorsan reagálni a jelentkező

szituációkra. Február elsejéig,
egészen addig, amíg át nem
vette a paksi szálloda vezetői
posztját, spanyol környezetben
végezte feladatait.

– Örülök, hogy lehetőségem
van újra Pakson élni. Úgy gon-
dolom, itt sokkal jobb életet
tudok biztosítani a családom-
nak, mint a fővárosban – vallja
Márti. Arra, milyen pluszt is
adott az életében tett külföldi
kitérő, elárulja, bár németül ál-
talános iskolás kora óta tanult
és spanyolul soha, fél éves kint
tartózkodás után folyékonyab-
ban beszélte azt, mint az előb-
bit. Hozzátette, a külhonban
töltött évek önállóságra nevel-
ték, kénytelen volt egyedül
dönteni és boldogulni az élet
különböző szituációiban,
amely a szállodaiparban és ve-
zető pozícióban pótolhatatlan
muníciót ad. Márti vallja, bár a
feladat nem kis léptékű és eb-
ben a szakmában gyakran ta-
lálkozik hullámvölgyekkel,
jobb emberekkel dolgozni,
mint napi nyolc órában számí-
tógép előtt ülni, ezért minden-
kor szakmája pozitív oldalát
próbálja hangsúlyozni. Elárul-
ta, nem csupán jelenlegi mun-
kája, szülei és barátai is Paks-
hoz kötik, testvérei viszont tá-
vol élnek. Bár mindig határo-
zott elképzelése volt arról,
hogy haza fog térni, azt vallja,
kellett hozzá az a tizenöt év,
hogy igazán értékelni tudja a
kisváros emberközeli atmosz-
féráját és tudja, hogy férjével
itt tudnak jobb életet biztosíta-
ni kislányuknak. Elárulta, itt a
szakmai kihívások sem hiá-
nyoznak, hiszen rengeteg vál-
lalatot szeretne a szállodába
vonzani, számtalan csomag-
ajánlatot ki kell dolgozni, és
természetesen elérni, hogy a
paksi emberek szeressék és
magukénak érezzék az impo-
záns, kedvező árakkal dolgozó
komplexumot. 

Matus Dóra

Mindig tudta, hogy egyszer visszatér
Bár fiatal kora elle-
nére bejárta fél Eu-
rópát, annak min-
den értékével együtt
is biztos volt benne,
hogy haza akar tér-
ni. Ignits Márti, az
Erzsébet Nagy Szál-
loda újdonsült veze-
tője mára nem csu-
pán szakmai számí-
tásait találta meg
Pakson, hanem azt
a helyet is, ahol csa-
ládjával élhet.
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Sport

Az utolsó forduló eredmé-
nyeitől függetlenül az ötödik
helyet szerezte meg a férfi
kosárlabda NB I/A 2011/12-
es bajnoki idényének alap-
szakaszában az Atomerőmű
SE. A februári edzőváltás
után Enrique Gutierrez
Garcia irányításával nyolc
bajnoki mérkőzéséből hetet
nyert a piros-kék társaság, és
a Debrecen elleni utolsó
alapszakasz meccs eredmé-
nyétől függetlenül az ötödik
helyről vághat neki a ráját-
szásnak. A márciusi kéthetes
pihenőt követően szombat-
szerda-szombat-szerda me-
netrend szerint jöttek a mecs-
csek, melynek első állomá-
sán, Zalaegerszegen az utolsó
helyezett ellen kellett újra já-
tékba lendülni a csapatnak.
Az egykor szebb napokat lá-
tott ZTE nem állította nehéz
feladat elé Vojvodáékat, 30

perc játék után 20 ponttal ve-
zetett az ASE. A végére
azonban csak hét maradt az
előnyből.

– Elhúztunk 20 ponttal, majd
egyszerűen elfelejtettünk véde-
kezni, ráadásul támadásban is
betliztünk a záró negyedben.
Nagyon gyengén zártuk a talál-
kozót, egyáltalán nem vagyok
elégedett a csapattal – mondta
el Gutierrez vezetőedző. A vég-
eredmény: Zalakerámia ZTE
KK–Atomerőmű SE 86-93. 

A következő összecsapáson
már sokkal nehezebb ellenfél
következett, talán a jelenlegi
legjobb játékoskerettel rendel-
kező Szolnoki Olaj jött a
Gesztenyés útra. December
közepén a Tiszaligetben sike-
rült méretes zakót szabni Pór
Péter csapatára, és most sem
esélytelenként várta a rang-
adót az ASE. A negyven perc
során ezt bizonyították is a

paksi fiúk, Kámán Tamás nél-
kül is végig partiban voltak.
Mezőnyben és a palánk alatt is
hatalmas csata folyt, némi bir-
kózó- és cselgáncselemmel fű-
szerezve. A szolnoki kinti do-
bások jobban célt értek, és ta-
lán nyugodtabban is játszottak
a vendégek. Ennek ellenére a
dudaszó előtt 14 másodperccel
csak két pont volt a szolnoki
előny, azonban az időhiány
miatti kényszerű faultok miatt
dobott büntetőkkel végül
nyerték a párharcot. Atomerő-
mű SE–Szolnoki Olaj 76-82. 

Nem sok idő maradt a pihe-
nésre, három nappal később
újabb nehéz összecsapás, igazi
presztízscsata következett. Az
Albacomp látogatott Paksra,
az egykori ASE vezetőedzővel
Braniszlav Dzuniccsal a kis-
padon. Az elmúlt években
nem igazán ment a csapatnak
a székesfehérváriak ellen, de

hát minden rossz sorozat meg-
szakad egyszer. A hazai esé-
lyeket csökkentette, hogy
Nick és Zo Williams nélkül lé-
pett pályára az Atomerőmű
csapata, előbbi comb-, utóbbi
térdpanaszok miatt hiányzott a
keretből. A vendégeknél ezzel
szemben mindenki hadra fog-
ható volt. A mérkőzésen végig
fej fej mellett haladtak a csa-
patok, egyik fél sem tudott na-
gyobb előnyre szert tenni. Fé-
lő volt, hogy Körtélyesiék el-
fáradnak a végére, mivel hazai
oldalon olykor csak hat, ven-
dégrészről pedig kilenc ember
kapott játéklehetőséget a
negyven perc során. Végül a
győzelmet jobban akaró, a pá-
lyát „felszántó” Atomerőmű
csapata, Körtélyesi és Morgen
extra teljesítményével gyűrte
le az Albacompot.  Atomerő-
mű SE–Albacomp Fehérvár
71-66.              Kovács József

Ötödik helyen zárták az alapszakaszt 

Az országos kadett kosárlabda-
bajnokság (U16) alapszakaszá-
nak legjobb négy csapata vesz
részt az április 14-15-én, Pak-
son megrendezésre kerülő tor-
nán. A résztvevők, a Falco, a
Vasas, a Békéscsabai Viharsar-
ki Farkasok és az ASE már au-
tomatikusan az országos döntő
résztvevői. A még kiadó négy
helyért két négyes csoportban
küzd a többi együttes. Az or-
szágos döntő idén először di-
rekt kieséses rendszerű lesz,
így a négy csapat kiemeltként
csak az elődöntőben találkozik
először. 

– Nagy eredmény ez a szá-
munkra. Az alapszakasz-dön-
tőbe tavaly is bejutottunk, de
a múlt évihez képest kissé
gyengébb a csapatunk –
mondta el lapunknak Nagy

Gábor edző. – A legfőbb
gond, hogy nem tudunk min-
dig együtt edzeni, mivel leg-
jobb játékosaink sokszor a ju-
niorokkal készülnek, és a má-
sik településeken lakó játéko-
sok sem tudnak mindig ve-
lünk lenni. A csapat tagjai kö-
zött vannak szekszárdi, kalo-
csai, kunszentmiklósi és
bonyhádi gyerekek. Mivel a
juniorok is versenyben van-
nak a nyolc közé kerülésért,
és párhuzamosan zajlanak a
mérkőzések, több fronton kell
helytállni. Antóni Csanád vá-
logatott és Papp Márk is válo-
gatott szintű játékos, bárme-
lyikük hiányzik, a csapat je-
lentősen gyengül. Ők a junio-
rok között is meghatározó
emberek – fogalmazott az
edző.                           -joko-

Az ASE kadett
készül a rájátszásra

Piliscsabán rendezték a junior or-
szágos bajnokságot. Az ASE
versenyzői jól szerepeltek, Pupp
Réka (44 kg) a dobogó tetejére
állhatott fel, Őri Felicián (66 kg),
Kárpáti Gábor (73 kg) és Sziget-
vári Szilárd (100 kg) nyakába pe-
dig ezüstérem került. Kiss Vivien
(63 kg) és Ömböli Renátó (100
kg) a harmadik helyen zárt, míg
Czimermann László (66 kg) az
ötödik, Hosnyánszki Dániel (60
kg), Ádám Attila (81 kg) és Far-
kas Krisztián (81 kg) a hetedik
helyen végzett.

Cselgáncs-
sikerek
Piliscsabán

Ismét van paksi díjazottja a Ma-
gyar Köztársaság jó tanulója – jó
sportolója pályázatnak. Az elis-
merést Réthelyi Miklós nemzeti
erőforrás miniszter ítélte oda a
kiemelkedő tanulmányi és sport-
teljesítményt elért tanulóknak
március végén. A tavalyi pályá-
zat keretében nyolcadikos diák-
ként még a Deák Ferenc Általá-
nos Iskola terjesztette fel Kern
Zsófiát a pályázatra. A tehetsé-
ges diáklány nem csupán kiváló
tanulmányi eredményeinek kö-
szönheti az elismerést, a paksi
floorballcsapat kapusaként sport-
társaival együtt kiemelkedő ered-
ményeket ért el mind országos,
mind nemzetközi versenyeken.
Jelenleg az Energetikai Szakkö-
zépiskola közgazdaságtan szakos
tanulója és az érdi felnőtt floor-
ballcsapat leigazolt tagja.     -md-

A  köztársaság
jó tanulója, 
jó sportolója

Sporthírek
napi 

rendszerességgel:
www.paksihirnok.hu
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A legutóbbi két fordulóban
mindössze egyetlen pontot
szerzett az MVM Paks OTP
Bank Ligában szereplő labda-
rúgócsapata. A 21. játéknapon
Győrben 0:0-s félidőt követően
4:1-re kikapott Kis Károly ala-
kulata, a zöld-fehérek gólját
Magasföldi lőtte. A 22. játék-
napon a Kaposvári Rákóczi lá-
togatott a Fehérvári útra, a ta-
lálkozón mindenképp szerette
volna megszerezni a három
bajnoki pontot a paksi csapat.
A végeredmény 0:0 lett, ami a
visszafogott teljesítménynek és
a jól szervezett vendégvéde-
lemnek volt köszönhető. Az
egylet továbbra is őrzi 8. helyét

a táblázaton. Legközelebb áp-
rilis 7-én Diósgyőrben játszik
az MVM Paks, majd egy héttel
később a Debrecent fogadja.

Huszonegy fordulót követő-
en 24 ponttal a 11. helyen áll
az NB II Nyugati csoportjában
szereplő Paksi FC II. labdarú-
gócsapata. Lengyel Ferenc
együttese a legutóbbi két já-
téknapon egyaránt 1:1-es dön-
tetlent ért el. Előbb Gyirmóton
Berkó volt eredményes, majd
hazai pályán az Ajka ellen Pin-
tér szerzett gólt. A zöld-fehér
klub második számú egylete a
következő fordulóban Kozár-
mislenyben vendégszerepel.

Faller Gábor

Két forduló, 
egyetlen pont

AZ ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIA ELŐDÖNTŐJÉBE jutott az I. István
Szakképző Iskola ötödik korcsoportos nagypályás labdarúgó-
csapata. A Dallos Tibor irányította gárda a megyei fináléban a
szekszárdi I. Béla Szakközépiskola ellen 4:3-ra diadalmasko-
dott. Az országos elődöntőt április végén rendezik.

ÖT PÁLYÁN MÉRTÉK ÖSSZE

tájékozódási képességüket és
gyorsaságukat a 15. Bakancsos
Atom Kupa résztvevői az Ürge-
mezőn. A DEMETER Egyesü-
let versenyén három felkészült-
ségi szint szerint különböztették
meg az indulókat. Az útvonalak
60-90 méteres szintkülönbségű-
ek voltak, melyeket úgy alakítot-
tak ki, hogy a túrázók a terület
legérdekesebb látnivalóit érint-

sék. A tájfutó- és turistatérképe-
ket az Atomfitt Centrumban ve-
hették át a nevezők. Az országos
bajnokság első fordulóján közel
háromszázan húzták fel túraba-
kancsaikat, melyet idén még ti-
zenhárom alkalommal tehetnek
meg a különböző megméretteté-
seken. A DEMETER Egyesület
a versenyszezonban még egy-
szer szervez versenyt Keszthely
térségében.                         röné

Megkezdték a versenyszezont az
idén tizenöt éves Paksi Autó- és
Motorsport Egyesület (PAMSE)
tagjai. A szervezet 2006-ban új-
jászerveződött, mely immár négy
(autósport, Enduro és moto-
cross, túra- és sportmotoros,
gyorsasági) szakosztályt számlál.
A négykerekűek vezetője, Dóczi
Szilárd elmondta: tavaly a Hor-
váth–Kónya és a Dóczi–Kónya
páros már dobogós helyezéseket
ért el a különböző megméretteté-
seken, és idén is hasonló teljesít-
ményt vár a viadalokon. A szak-
osztály tíz versenyzőt foglalkoz-
tat, akik a nehéz gazdasági hely-
zet ellenére a lehető legtöbb
megmérettetésen indulnának.
Március 11-én Orfűn kezdődött
az idény, ahol száz nevező között
kategóriamásodik lett a Hor-
váth–Kónya kettős, ami remek
teljesítmény. Legközelebb április
közepén Magyarbólyban állnak
rajthoz a paksi autósok. 

A helyi enduro- és motocross-
életet Márkus László koordinál-
ja. – Tizenhárman vagyunk,
Monoron, Nagykanizsán, Ácson
és Sóskúton is voltunk már idén
versenyen, Németh Kornél és
Krausz Tibor rendre jó eredmé-
nyeket szállít. Az országos baj-
noki futamokon és a cseh baj-
nokságban is szeretnék ismét le-
tenni névjegyünket. A csónakház
melletti crosspályán egyre töb-
ben gyakorolnak, olyanok is,
akik csak hobbiból motoroznak –
árulta el a vezető. 

A túra- és sportmotoros szak-
osztályt Jancsó Nikoletta irányít-
ja, a két fő profil a túramotorozás
és a versenyzés. A szakosztály
önállóan szervez motoros esemé-
nyeket (pl.: MotorosMajális,
MotorosMikulás), motoros túrá-
kat, motoros találkozókon való
részvételt és túraversenyeket. 

2009 év végén az egyesületen
belül megalakult a gyorsasági
szakosztály, 2010-től a verseny-
sporttal kapcsolatos tevékenysé-
gek ide kerültek. Nagy Zoltán,
Hirczi Zoltán, Gyutai Adrián és

Péter Gyula számos hazai és
nemzetközi viadalon állt már do-
bogóra. A PAMSE élversenyző-
je a mindössze 21 éves Gyutai
Adrián, aki tavaly a Közép-Euró-
pa-bajnokságon, az Alpok-Adria
sorozat 125 köbcentiméteresei
között a közel harminc indulóból
az összetett ötödik helyen vég-
zett. 2012-ben még magasabbra
került a léc, a cél az első pozíció
megszerzése. – Télen kondicio-
náló edzésekkel készültünk a
szezonra, az új Honda motor ki-
váló, így minden adott a jó sze-
repléshez. A tíz megmérettetés
mindegyikén remekelni kell ál-
maink megvalósulásáért – fogal-
mazott Gyutai Attila, aki az ifjú
tehetség édesapja, egyben szere-
lője, mentora és támogatója. A
szponzoroknak köszönhetően
Adrián az említett sorozat mellett
spanyolországi, valamint német
bajnoki futamon is tervezi indu-
lását. – Baráti motorozásnak in-
dult, pénzt, időt és energiát nem
kímélve jutottunk idáig. Úgy
gondolom, megérte a fáradozás,
érdemes volt hat évvel ezelőtt
felkarolni a kissé megszürkült
egyesületet. A társaság egyenle-
tesen fejlődik, és ki tudja, mit hoz
a jövő – összegzett Péter Gyula,
a PAMSE elnöke, aki lapzártánk
után ért célba a tíz futamból álló
Evolution Kupa sorozat első via-
dalán.                              -faller-

PAMSE: magasra
tették idén a lécet
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Negyedik alkalommal rendez-
ték a Kék Duna Kupa twirling-
versenyt Pakson. Az ország
több pontjáról is érkeztek bot-
forgatók. – Kevés a sportágban
az országos verseny, és a nem-
zetközi megmérettetésekhez
kell a megfelelő rutin, ezért
szerveztük március végén im-
már hagyományos eseményün-
ket. A házigazda Deák Ferenc
Általános Iskola tornaterme
megfelelő helyszín a színvona-
las lebonyolításhoz, és az ön-
kormányzat is támogatja a ren-
dezvényt – mondta el Szekeres
Judit, a Magyar Twirling Szö-

vetség szakmai bizottságának
tagja, a program egyik szerve-
zője. 
A Paksi Twirling és Botforgató
Kulturális és Sportegyesület,
valamint a Paksi Elevenek
Twirling Sportegyesület veze-
tői alaposan kitettek magukért.
A házigazdák zökkenőmente-
sen bonyolították a három ka-
tegóriában indulók, így a solo,
a for fun és a szabadgyakorla-
tok bemutatóit, a versenyre kö-
zel nyolcvanan neveztek. 
– Nővérem korábban ma-
zsorettezett, és elmentem vele
egy edzésre. A mozgás megtet-
szett, de hamarosan twirlingre
váltottam, amit nem bántam
meg. A legjobb eredményem
egy Európa-bajnoki 9. hely –
fogalmazott a mezőny egyetlen
fiú versenyzője, a budapesti
Rátkai Márton. 
A Kék Duna Kupán nemcsak
versenytapasztalataikat gyara-
píthatták a sportolók, hanem
eredményükkel közelebb ke-
rülhettek európai megméreté-
sekhez, a kvalifikációnak
ugyanis feltétele az országos
versenyen elért dobogós he-
lyezés.      Faller Gábor 
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Kék Duna Kupa

Grill László, a korábban Pak-
son cselgáncsozó, majd az
Atomerőmű SE színeiben vi-
torlázó, ma már Balatonföld-
váron élő sportember 2011. no-
vember 20-án vágott neki két
társával a Karib-szigetekről in-
dulva az Atlanti-óceán áthajó-
zásának. Az út legérdekesebb
eseményeiről a Csengey Dénes
Kulturális Központban tartott
élménybeszámolót.
– Véletlenül találkoztam déli
szomszédunknál egy 26 éves
horvát fiatalemberrel, aki fejébe
vette, hogy vitorlásáról integetni
fog a Szabadság-szobornak. A
hajóját alaposan felkészítette,
majd jelentkezett, hogy indulha-
tunk. A konkrét verseny, ahol
indulni szándékoztunk, a Karib-
szigetekről rajtolt, de ugye ne-
künk még oda is el kellett jutni –
mondta el közismert nevén Grill
papa. Október 16-án kötötték el
hajójukat, útjuk során többnyire
kedvező szél uralkodott a Föld-
közi-tengeren, de az idő megle-

hetősen hideg és barátságtalan
volt. A létszám Malagában há-
rom főre emelkedett, így végül a
Funtana-Otranto-Messina-
Lipari-Gibraltár-Gran Canaria
útvonalon érkeztek meg a ver-
seny indulási helyére. – Novem-
ber 20-án kezdődött az atlanti
átkelés, a távot húsz nap alatt
tettük meg. Ekkor már meleg
volt, de a 800 kilométer széles
úton tíz napig egy árva lélekkel
sem találkoztunk. Az óceánon
sok esemény nem történt, a hul-
lámok nagyok voltak ugyan, de
könnyen lehetett köztük hajóz-
ni, a zivatarokat kikerültük. A
kikötéskor ünnepség fogadta a
résztvevőket, így minket is,
majd pár nap pihenés után haza-
repültünk. Horvát barátom a ter-
vek szerint nyáron tér vissza,
így nemsokára ismét találkozha-
tunk – foglalta össze a nem min-
dennapi kalandot a vitorlázó.
Grill László addig is a Balaton
partján pihen, és újabb kihíváso-
kat tervez.                      -faller-

Húsz nap alatt
keltek át az
Atlanti-óceánon

A Balatont körbeölelő kerékpár-
úton négy nap alatt futotta körbe
a tavat Scheffer István. Az ösz-
szesen 195,6 km-es verseny na-
pi adagja mindig hosszabb volt
a klasszikus maratoni távnál. 
– Ekkora erőpróbára hogyan
kell készülni?

– Keményen. Havi 400-450 ki-
lométert futok, hetente egyszer
maratoni táv fölött, de 15 km-nél
kevesebbet nem nagyon. Cse-
resznyésben, az erdőben 5-6 km-
es köröket csinálok, a házunk
előtt szoktam frissíteni. Egyéb-
ként Paksról többen is teljesítet-
ték már ezt a távot csapatban. 

– Mióta űzöd ezt a sportot?
– Tizenkét évesen kezdtem el

futni, egészen 35 éves koromig
versenyeztem. Utána is futot-

tam, de csak magamnak, aztán
pár éve ismét elindultam verse-
nyeken. Szinte minden hétvégén
van az országban valahol egy
félmaratoni verseny, a követke-
ző komoly erőpróba április vé-
gén a sárvári 12 órás futás lesz.
Tavaly a korcsoportomban a
harmadik helyen végeztem.

Most az a célom, hogy 100 km
fölé menjek 12 óra alatt. 

– A munka mellett hogy jut idő
a futásra?

– A szabadidőmet fordítom rá,
de elég sok szervezést igényel,
hogy tudjak járni edzeni és ver-
senyezni. Valamilyen szinten ez
már függés, mert az, aki télen
este 6-kor térdig érő sárban el-
megy 2-3 órát futni, az már nem
normális. Szerencsére a csalá-
dom tagjai is „futogatnak”, ezért
jobban tolerálják.

– Nemrég a Budapesti Sport-
iroda futónagykövete lettél, ez
mit jelent?

– Ősszel lesz városunkban az
Atomfutás, és szeretnénk, ha
minél többen indulnának Paks-
ról, a környékről és az ország-

ból. A futónagyköveti cím
ugyanazt takarja, amit mi itt el
szeretnénk érni: bevonni olyan
embereket, akik „csak” mozog-
ni akarnak, egészségesebben él-
ni vagy az életvitelükön változ-
tatni. Pakson működik a PAFF
(Paksi Amatőr Futó Fiatalok – a
szerk.), és sokan akadnak, akik
egyedül futnak. Megpróbáljuk
összehozni, hogy a két csoport
együtt menjen versenyezni. 

– Említetted, hogy az idén va-
lami újat is kipróbálnál. 

– Minden évben felfutok Szlo-
vénia legmagasabb hegycsú-
csára, a Triglavra, ami 2864 mé-
ter. A felfelé, majd a lefelé veze-
tő út körülbelül hat óra. Itt sze-
retném kipróbálni magam, ezút-
tal versenyen.                   (joko)

Körbefutotta a magyar tengert

Fo
tó

: 
M

ol
ná

r 
G

yu
la

Fo
tó

: 
M

ol
ná

r 
G

yu
la



2012. április 6. 19 Paksi Hírnök

T E M E T K E Z É S
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2. 

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

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok 
és koszorúk rendelése

– gyep es pázsit szelektív gyomirtása
– gyepkezelések, gyepfelújítás

– növenyvédelem
– gyepbetegségek gyógyítása

– sportpályák gyomirtása
– díszfák es örökzöldek gyógyítása,

növenyvédelme
– talajerő-utánpótlás, műtrágyázás

– gyep- es talajkondicionálás
– telephely gyomirtás
– gyom- es cserjeirtás

– gyomirtás kenőgéppel
– talajminták vétele, tápanyagelemzések

www.gyepvedelem.hu
30/979-44-39
info@gyepvedelem.hu

WITTMANN
GYOMIRTÁS

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

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

Gépész tervezői 
kapacitást keresek 

SE ST3-ban.
Telefon: 

+36 20 574 4119 

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel.: 75/315-983

20/9450-992

Paksi Hírnök online
a twitteren

Kövesse Ön is okostelefonján 
a Paksi Hírnököt, és kapja meg 

azonnal a város legfrissebb híreit! 

Nagydorogon 600 m2-es
raktárhelyiség, illetve
irodák hosszú távra

kiadók.
Érdeklődni:
30/9468-519

ÁLLÁSHIRDETÉS

Pályázatkezeléssel, pályázati rendszer lebonyolításával foglalkozó
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány paksi munkahelyre,
legalább 2 éves határozott idejű munkaviszonyra, Munkaszervezet
irányítására Titkárt keres. 

Elvárások: 
- jogi vagy 
- közgazdasági  vagy
- államigazgatási felsőfokú végzettség
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek
- legalább 3 éves szakmai  gyakorlat
- "B" kategóriás jogosítvány 
- saját gépjármű 

Elvárt kompetenciák: 
- önálló munkavégzésre alkalmasság
- jó kommunikációs készség
- rendszerszemléletű gondolkodás 
- precizitás
- magabiztos, határozott fellépés 
- diplomáciai készség 

Előnyt jelent: 
- vezető beosztásban szerzett gyakorlat
- közszférában szerzett tapasztalat
- paksi állandó lakcím

A fényképes szakmai önéletrajzokat a fizetési igény megjelölésével
az Alapítvány címére (7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95) várjuk 2012.
április 27-ig, a borítékon feltüntetve: "Titkár 2012." Az állás 2012.
június 1-től tölthető be. Az Alapítványról részletes információ a
www.jovonkenergiaja.hu oldalon található. 

Hamvas István elnök

Az MVM KONTÓ ZRt. 
pénzügyi-számviteli szakterületre keres
munkatársakat.

Munkavégzés helye: Paks
Szakmai önéletrajzokat és bizonyítványmásolatokat – bérigény
kötelező megjelölésével – a következő címre várjuk:
MVM KONTÓ Zrt. 7031 Paks, Pf.: 152 vagy hr@mvm-konto.hu
Jelentkezési határidő: 2012. április 18.

Feltétel:
– Mérlegképes könyvelői képesítés
– Számítógépes ismeretek

Előny:
– Szakmai gyakorlat
– SAP ismeretek
– Felsőfokú iskolai végzettség
– Adótanácsadói, Adószakértői képesítések
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LENS OPTIKA
Paks, Dózsa György út 35. 
Tel.: 75/511-246 
www.lensoptika.hu

A paksi fiók 2005-ös nyitása után rövid időn be-
lül a Mecsek Takarék egyik legnépszerűbb fiók-
ja lett. – A családias hangulatnak és a kedvező
feltételeknek köszönhetően folyamatosan bővült
az ügyfeleink száma, és az elvárható szintű ki-
szolgálásukhoz már kevés volt a kollégáink lét-
száma. Arra gondoltunk, ha már létszámot bő-
vítünk, tegyük kényelmesebbé, könnyebbé a
személyes elérhetőségünket Paks más részein is,
így született az ötlet, hogy a Barátság utcában
nyissuk az új fiókot. Annak érdekében, hogy
meglévő ügyfeleink is a saját igényüknek, lakó-
helyüknek megfelelő fiókot vehessék igénybe, a
már meglévő számlaszámokat mindkét fiókban
használhatják – mondta el Moizs Attila ügyveze-
tő igazgató. Hozzátette, hogy mindig hangsúlyt
fektettek arra, hogy minden fiókjuk hasonló
szolgáltatásokat nyújtson. Arra törekszenek,
hogy univerzális egységeket alakítsanak ki, mi-
nél szélesebb termékpalettával.  A Mecsek Ta-
karék Baranya, Tolna, Somogy és Zala megyé-
ben 19 fiókot működtet. Tolna megyében Pak-
son, Szekszárdon és Bonyhádon elérhetőek. A
hálózat mellett a szolgáltatások köre is bővül.
Májustól várhatóan elérhető lesz a fiókokban a
mikrovállalkozások számára kiírt kombinált

mikrohitel-program, de fontos eredmény az is,
hogy bővül a bankautomata-hálózat. Tolna
megyében négy üzemel. Moizs Attila úgy tájé-
koztatott, hogy újabb terveik vannak egyéb szol-
gáltatások közvetítésére is.   
– Minden olyan szolgáltatást igyekszünk nyújta-
ni, amit bármely kereskedelmi bank: a hagyo-
mányos hitel-, betét- és bankszámla-ajánlatok
mellett korszerű elektronikus banki termékekkel
rendelkezünk, például PayPass bankkártya,

internetbank, Széchenyi kártya – vázolta az ügy-
vezető-igazgató. – Megtalálhatók a mezőgaz-
dasági vállalkozásokra szakosodott termékek,
önálló zsíró kapcsolat és nemzetközi átutalások,
valuta- és devizaműveletek, WESTERN UNION
készpénztranszfer, garanciák nyújtása, tartós
befektetési lehetőség biztosítása. Közvetítjük
többek között a Magyar Fejlesztési Bank termé-
keit, ügyfeleink széles körben köthetnek fiókja-
inkban biztosításokat, vagy éppen lakás-
takarékpénztári szerződést, mindezt gyorsan,
családias légkörben, és személyre szabottan,
immár 51 éve – folytatta Moizs Attila, akit meg-
kérdeztünk arról, hogy milyen akció kapcsoló-
dik a paksi fiók megnyitásához.
– A fióknyitás alkalmából ügyfeleink újnak mi-
nősülő lakossági számlán történő megtakarítá-
saira csak Pakson 8,5% és 9,25% közötti éves
kamatot fizetünk (EBKM 8,50%–9,25%) – to-
vábbi és részletes feltételekről paksi fiókjaink-
ban lehet tájékozódni), de gondoltunk ügyfele-
ink meglévő megtakarításaira is, ahol a 90 na-
pos lekötés esetén 8% (EBKM 8,00%) kamat ér-
hető el. 
A Mecsek Takarék szeretettel várja meglévő és
új ügyfeleit paksi fiókjaiban!                            (X)

Második fiókját nyitotta Pakson a Mecsek Takarék
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