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Folytatódik az optikaikábel-
rendszer kiépítése Pakson: az 
újabb fejlesztés részeként a Ba-
rátság úti szakrendelő kapcso-
lódik a fénysebességgel műkö-
dő hálózathoz. Az április végéig 
tartó beruházás mintegy ötmil-
lió forintból valósul meg. 

A városi intézmények számí-
tógépes hálózatait összekötő 
optikaikábel-rendszer kiépítése 
2008-ban kezdődött Pakson az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
beruházásában. A város és az 
erőmű közötti megállapodás 
értelmében az optikai gerinc-
hálózat nyomvonalán található 

közintézményekhez kiépítettek 
egy-egy végpontot, ezek aztán 
a polgármesteri hivatal szer-
verszobájában csatlakoztak. A 
beruházás első lépése tíz intéz-
ményt kötött össze intranetes 
hálózatba. Ehhez a következő 
években az önkormányzat im-
már saját erőből többi intézmé-
nyét is hozzákapcsolta rádiós 
antennák révén. A Táncsics ut-
cai központi rendelőintézet ese-
tében 2012-ben a rádiós össze-
köttetést szintén önkormányzati 
beruházás keretében optikai ká-
bel váltotta ki a nagyobb üzem-
biztonság érdekében. Hasonló 
okok miatt a Barátság úti szak-

rendelő informatikai kapcsola-
tát is optikai hálózatra kívánják 
átkötni, a kivitelezés az április 
elsejei munkaterület-átadással 
kezdődött. A rendszerfejlesz-
tés bontási munkákkal jár: az 
Ifjúság útról a központi parkon 
keresztül viszik el a kábelt a Ba-
rátság utcai rendelőintézethez, 
ez utóbbi szakaszon, az utca 
páros oldalán a járda melletti 
zöldfelület alatt húzódik majd. 
A kivitelezést szakfelügyelet 
mellett végzik a Perfekt-Phone 
Kft. munkatársai, hogy a beru-
házás ne okozzon problémát a 
közműszolgáltatásban.  
Az elmúlt négy évben a város 

intézményeihez tartozó közel 
negyven épületet egyetlen, közös 
hálózatba kapcsolták össze, így 
biztosítva számukra a központi 
internet- és telefonszolgáltatást. 
A megvalósult rendszer a tele-
kommunikációs díjakat a koráb-
bi évek tizedére csökkentette, ez 
éves szinten milliós nagyságren-
dű megtakarítást jelent a város-
nak.                                              -dal-

Elkezdődött a 2012-ben lezárt, 
régi szeméttelep rekultivációja, 
vagyis a terület újrahasznosí-
tásra való alkalmassá tétele a 
környezetvédelmi előírások-
nak megfelelően. A tervek el-
készültek, az engedélyeztetés 
folyamatban van, a feladatra a 
DC Dunakom Plusz Kft. kapott 
megbízást.  
Mintegy másfél hektáros terü-
leten áll az a 325 ezer köbmé-
teres hulladékhegy, mely húsz 
év alatt alakult ki a Paksról és 
a külső településrészekről be-
került hulladékból. A lerakót 

2012. december 31-én zárták le, 
a terület rekultivációját már az 
1992-es megnyitáskor feladatul 

vállalta az önkormányzat. A ter-
vek a geodéziai mérések alapján 
elkészültek, az engedélyek bir-
tokában a napokban elkezdőd-
tek a földmunkák: úgynevezett 
talpat alakítanak ki, illetve az 
előírásoknak megfelelő rézsű-
ket, közlekedőutakat és a hegyet 
lezáró fedő platót. Amikor ez 
befejeződik, inert hulladékréteg 
(gyakorlatilag építési hulladék), 
húsz centiméteres agyagréteg, 
majd humusz kerül a felszínre 
és befüvesítik a területet, tájé-
koztatott Puskás János. A DC 
Dunakom Plusz Kft. ügyvezető 
igazgatójától megtudtuk azt is, 
hogy a tűzvédelmet biztosító 
körbejárhatóság és a lezárható-

ság két fontos előírás, melynek 
meg kell felelni a terület újramű-
velhetővé tételekor. A szemétle-
rakót szigorú környezetvédelmi 
előírások szerint alakították ki 
húsz évvel ezelőtt, ennek megfe-
lelően aszfalttal lezárt, szigetelt 
betonrétegre terítették a hulla-
dékot, így környezetkárosító ha-
tása soha nem volt és a jövőben 
sem lesz. Mivel éveken keresztül 
minden építési törmelék a paksi 
szeméttelepre került a környék-
ről (hiszen nem volt inerthulla-
dék-lerakó a közelben), stabil és 
tűzbiztos a terület, a kommuná-
lis hulladékot ugyanis folyama-
tosan ezzel fedték le. A terület 
tűzcsapokkal is biztosított az 
előírásoknak megfelelően. 
A munkálatokat az engedély 
szerint június 30-ig kell befe-
jeznie az önkormányzati cég-
nek. Ez a folyamat, a terület 
lezárása, mely a költségbecslés 
szerint mintegy 300 millió fo-
rintba kerül, csak a rekultiváció 
első üteme. A második harminc 
év múlva lesz időszerű, amikor 
megvizsgálják, hogy mozgott, 
süllyedt-e a lezárt szeméthegy. 

Dallos Szilvia

Újabb intézményt kapcsolnak 
az optikai hálózatra

Rekultiválják a régi szeméthegyet
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A külhoniak és a távollévők 
szavazatainak feldolgozása után 
hivatalosan is Hirt Ferenc, a Fi-
desz-KDNP jelöltje lett a Tolna 
megyei hármas választókerü-
let országgyűlési képviselője a 
2014/18-as parlamenti ciklus-
ban. A paks-tamási körzetben 
élő mintegy 63 ezer választásra 
jogosult szavazó 58,19%-a já-
rult az urnákhoz vagy adta le 
voksát levélben április 6-án. 
– Minél hamarabb megalakul 
a parlament, illetve a bizottsá-
gok, annál hamarabb kiderül, 
ki tart igényt a munkámra, az 
együttműködésre – mondta la-
punknak Hirt Ferenc, a Tolna 
megyei 3. számú választókörzet 
új képviselője. A politikus 2006 
óta Tamási fideszes parlamenti 
képviselője, a paks-tamási kör-
zetben aratott választási győzel-
me kapcsán nemcsak a támo-
gatóinak mondott köszönetet, 
hanem azoknak is megköszön-
te a voksoláson való részvételt, 
akik ellenfeleire szavaztak. 
Mint fogalmazott azzal, hogy 
bekerült az Országgyűlésbe, 

államtitkári, miniszteri ajtók is 
megnyílnak előtte, amivel fel-
gyorsíthatja az általa képviselt 
körzet számára fontos ügyeket. 
Hirt Ferenc hangsúlyozta, a 
paksi atomerőmű bővítésének 
előkészítése mellett nem sza-
bad megfeledkezni arról sem, 
hogy nem egy kistelepülésen 
40 százalékos a munkanélkü-
liség. A következő hetekben, 
hónapokban önkormányzatok 
vezetőivel és vállalkozásokkal 

is egyeztetne arról, milyen in-
tézkedésekre lenne szükség ah-
hoz, hogy az igazán hátrányos 
helyzetű kistelepülésekre több 
európai uniós forrás jusson. A 
képviselő az egyik legfontosabb 
célkitűzésnek feldolgozóüze-
mek létesítését tartja.
A kormányváltó erők kudarca 
ellenére az ellenzéki összefogás 
paks-tamási körzetben induló 
jelöltje, Heringes Anita is beke-
rült az Országgyűlésbe listáról. 

A 199 képviselőből 19 a hölgy, 
köztük Heringes Anita, aki Sza-
bó József után a második paksi 
jelölt a rendszerváltás óta az 
Országházban. – Folytatjuk a 
munkát, továbbra is szeretném 
járni a településeket, hiszen ezt 
nemcsak kampányidőszakban, 
hanem a négyéves ciklus teljes 
ideje alatt meg kell tenni, segí-
teni az embereket, foglalkozni 
a problémáikkal – fogalmazott 
a Paksi Hírnöknek a képviselő. 
Bejutása kapcsán úgy fogalma-
zott, városunkat, illetve mind a 
34 települést elhivatottan fogja 
képviselni. Mint mondja, Paks-
nak most kiemelt támogatásra 
és erős képviseletre van szük-
sége annak érdekében, hogy az 
atomerőművet ne külföldiek, 
hanem helyi, magyar vállalko-
zók építhessék fel. Az ország-
gyűlési választások lezárultával 
máris megindult az új munka, 
mondja Heringes Anita: meg-
kezdődött az európai parla-
menti választással kapcsolatos 
kampány, elindult az aláírás-
gyűjtés.                        Matus Dóra

A választás napján a TelePaks Kistérségi Televízió több helyszínről, élőben tudósított a szavazás eredményéről. A stúdió vendége volt  a 
paks-tamási körzet új képviselője, Hirt Ferenc is.

Ők képviselik Paksot a parlamentben
Nem kísérte rendkívüli esemény az országgyűlési 
választásokat a paks-tamási körzetben. Az eredményekről a 
TelePaks élő műsorban, a Paksi Hírnök pedig percről percre 
frissülő blogbejegyzéseiben tudósított. A paksihirnok.hu a 
választások alkalmával arról is beszámolt, nagyon szerény volt 
a nemzetiségi listára szavazók aránya amiatt, hogy a válasz-
tóknak dönteniük kellett, pártlistára vagy nemzetiségi listára 
adják-e le a voksaikat. A pártlistára szavazók részvételi aránya 
viszont országos átlagot meghaladó volt a paksi óvárosban. Ez-
zel kapcsolatban Barkóczi Csaba politológus úgy nyilatkozott, 
a lenti városrészen hagyományosan kiemelkedő a részvétel, de 
az a társadalmi és politikai vita, ami a közelmúltban a paksi 
atomerőmű bővítése kapcsán kirobbant, előrevetítette annak 
valószínűségét, hogy a városban az átlagosnál nagyobb lesz az 
érdeklődés az országgyűlési választás iránt. 
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Három elismerést adományoz 
a város a közeljövőben, a dí-
jazottak személyére várják a 
javaslatokat. Ajánlást tehet 
minden paksi lakos, paksi 
székhellyel rendelkező jogi 
személy, valamint jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező 
szervezet. Az ajánlásnak tar-
talmaznia kell a jelöltnek azon 
teljesítményét, ami méltóvá te-
szi a kitüntetésre.
Az egészségügyben dolgozók 
elismerésére várják a paksiak 
javaslatait. A város képvise-
lő-testülete azok részére, akik 
munkájukkal jelentősen hoz-
zájárultak a település egészség-
ügyi ellátásának fejlesztéséhez, 
és e területen kimagasló telje-
sítményt nyújtottak „Pongrácz 
Sándor” kitüntetést alapított. 
Az elismerésben évente egy fő 
részesülhet, amit a Semmel-
weis-napi városi ünnepségen 
adnak át. 
A Deák Ferenc kitüntetést a 
polgármesteri hivatalban dol-
gozó, kimagasló teljesítményt 
nyújtó köztisztviselők mun-
kájának elismeréseként alapí-
totta az önkormányzat. Azon 
személyek kaphatják, akik 
hozzájárultak a közigazgatási 
tevékenység szakmai színvona-
lának növeléséhez, a lakosság 
ügyeinek kulturált intézéséhez, 
és magas színvonalú előkészítő 
és végrehajtó tevékenységükkel 
segítették a képviselő-testület 
munkáját. Az elismerést két-
évente adják át a köztisztviselői 
nap alkalmából rendezett ün-
nepségen.
Paks Város Képviselő-testülete 
a város sportéletében dolgozó 
azon személyek részére, akik a 
város sportjáért, a város hazai, 
illetve nemzetközi elismertségé-
ért maradandót alkottak, „Paks 
város Sportjáért” kitüntetést 
alapított, amit először 2006-ban 
adtak át. Az írásos ajánláso-
kat május 2-ig írásban várják a 
városháza jegyzői titkárságán 
(Paks, Dózsa György út 55-61. 
I. emelet).

Megtartotta soros ülését április 
10-én a polgármesteri hivatal-
ban a Tehetséges Paksi Fiata-
lokért Alapítvány kuratóriuma, 
amelyen részt vett az alapítók 
képviseletében Tell Edit alpol-
gármester és Bognár Péter, az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
humán igazgatója is. A kura-
tórium előkészítette az idei 
pályázati felhívást, és megvi-
tatta az iskolákkal kialakítan-
dó szorosabb együttműködés 
lehetőségeit. A tervek egyelőre 

nem nyilvánosak, az együtt-
működéssel kapcsolatos célok 
ügyében nemsokára felveszik 
a kapcsolatot az oktatási intéz-
mények vezetőivel, május első 
hetében szeretnének konzultá-
ciót összehívni az érintettekkel, 
árulta el a Paksi Hírnöknek Gu-
tai István. Ezután teszik közzé 
májusban a pályázati felhívást 
is, hogy a pedagógusok és a di-
ákok még a folyó tanítási évben 
tájékozódhassanak a feltételek-
ről.                                    -matus-

Ismét ünnepélyes szerződés-
kötéseket tartott a Mezőföldvíz 
Kft., ezúttal a Paks környéki 
települések, Dunaszentgyörgy, 
Gerjen, Nagydorog, Puszta-
hencse és Tengelic település-
vezetői döntöttek úgy, hogy a 
víziközmű-szolgáltatás jövőbeli 
ellátását a legközelebbi mű-
ködési engedéllyel rendelkező 
társaságra bízzák. Ezzel a csat-
lakozási hullámmal a cég meg-
kezdte az integrációs tervében 
2014-re előirányzott feladatok 
végrehajtását. A Mezőföldvíz 
Kft. szolgáltatási területe jelen-
leg négy megyében 44 telepü-
lésre terjed ki, a 2013-ban elért 
árbevétele közel kétmilliárd fo-
rint, munkavállalóinak száma 
250 fő volt.

A gyúró mentette meg a part-
jelző életét a Fehérvári úton. 
A DVTK U21-es csapata ven-
dégszerepelt Pakson, amikor a 
szögletzászló közelében az ol-
dalvonal mellett harcolva egy 
hazai és egy vendégjátékos a 
földre került és kisodorta Joó 
Csaba játékvezető-asszisztens 
lábát, írta meg a dvtk.eu. A 
diósgyőri futballklub honlapja 
szerint a partjelző hátraesett, 
és a műfüves pálya mellett 
futó járda szegélyébe beverte 
a tarkóját, majd eszméletle-
nül elterült. Ezt látva a DVTK 
gyúrója, Nagy István azonnal 
a helyszínre rohant, ahol rög-
tön felismerte, hogy nagy a 
baj, és szabaddá tette az elzárt 
légutat.
– Nem érzem magam hősnek, 
csak jókor voltam jó helyen. 
Végeztem a feladatom – kom-
mentálta a történteket Nagy 
István a dvtk.eu oldalon. A 
partjelzőt megfigyelésre kór-
házba szállították.

Lapzártánkig százötven pá-
lyázat érkezett a lakások 
energiatakarékos felújítását 
támogató önkormányzati ki-
írásra. Az idei keretösszeg 
100 millió forint, amit az 
érdeklődésnek megfelelően 
osztanak szét a panel, illetve 
a hagyományos építésű ingat-
lanok tulajdonosai között. 

Mintegy tíz éve biztosít tá-
mogatást az önkormányzat 
Pakson a hagyományos és ipa-
rosított technológiával épült 
lakások energiatakarékos fel-
újítására. Idén márciusi ülésén 
döntött a képviselő-testület a 
pályázat kiírásáról, a jelentke-
zéseket április 15-től várták. 
Pályázni falszigetelésre, tető-
szigetelésre, nyílászárócserére 
és fűtéskorszerűsítésre lehe-
tett. Az elnyerhető maximális 
összeg lakásonként panelnél 
egyféle munkára 300 ezer, 
többféle munkavégzésre 600 

ezer forint, míg a hagyomá-
nyos építésű házaknál 400 ezer 
forint. Az ingatlanok tulajdo-
nosai a teljes bekerülési összeg 
legföljebb 50%-ára pályázhat-
tak.
Az érdeklődés a korábbi évek-
hez képes némileg csökkent, 
eddig húsz panel- és 130 ha-
gyományos építésű lakásra 
kértek támogatást a pályázók 
annak köszönhetően, hogy 
Pakson a lakótelepi panelépü-
letek mintegy 75%-át, a hagyo-
mányos építésűek több mint 
háromnegyedét korszerűsí-
tették már az önkormányzati 
lehetőségnek köszönhetően. 
A pályázat lezárását követően 
azonnal megkezdődik a beér-
kezett anyagok feldolgozása. 
A támogatás megítéléséről 
a képviselő-testület határoz 
majd, várhatóan májusban. A 
pályázókat írásban értesítik a 
döntésről. 

-dal- 

Újítás várható 
a tehetségek 
támogatásában

Százötvenen 
pályáztak energia-
takarékos felújításra

Ajánlásokat 
várnak

Újabb  
települések 
csatlakoznak

Életmentő 
gyúró
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Atomerőmű

Kiemelkedő a biztonsági kultúra

Az MVM OVIT Zrt. végez-
te el a svájci CERN 66 kV-os 
villamos hálózata védelmi és 
irányítástechnikai rendszeré-
nek korszerűsítését. A másfél 
éves munka során használt 
valamennyi védelmi és irá-
nyítástechnikai eszközt Ma-
gyarországon fejlesztettek és 
gyártottak a a genfi székhelyű 
Európai Nukleáris Kutatási 
Szervezet – a világ legnagyobb 
részecskefizikai laboratóriuma 
– számára.
A CERN fizikusai és mérnökei 
a világegyetem alapvető felépí-
tését kutatják. A világ legna-
gyobb és legösszetettebb tudo-
mányos eszközeit alkalmazzák 
az anyag alapvető alkotóele-
meinek tanulmányozására. A 
részecskék ütköztetése a fény-
sebességhez közeli sebességgel 
történik. A CERN szervezetét 
jelenleg 21 tagállam – köztük 
Magyarország – működteti, 
kutatásaiban több mint 11 
ezer munkatárs vesz részt. Az 
MVM OVIT Zrt. nemzetközi 
versenytárgyaláson nyerte el 
a korszerűsítésre kiírt pályá-
zatot. 
2013 októberében Nagy Sán-
dor, az MVM OVIT Zrt. Igaz-
gatóságának elnöke, az MVM 
Magyar Villamos Művek Zrt. 
termelési vezérigazgató-he-
lyettese vezetésével delegá-
ció látogatott Svájcba, ahol a 
CERN projektmenedzsment 
szervezete személyes elisme-
rését fejezte ki az MVM OVIT 
Zrt. által elvégzett szakmai 
munka minőségével kapcso-
latban. A projekt sikeres lezá-
rása újabb fontos nemzetközi 
referenciát jelent az MVM 
OVIT Zrt. számára akkor, 
amikor a társaság intenzív kül-
földi piacszerző tevékenységbe 
kezdett a villamoshálózat-épí-
tés területén.

Vida Tünde

Kiemelkedő volt a paksi atom-
erőmű biztonsági teljesítménye, 
amit a 2002-ben bevezetett biz-
tonsági mérési rendszer igazol. A 
csúcsmutató értéke 75 pont lett, 
ami az elmúlt 12 év legmagasabb 
értéke. Volent Gábor biztonsá-
gi igazgató azt mondta, ez nem 
egy statikus rendszer, folyama-
tosan felülvizsgálják és az elért 
eredmények, célok figyelembe-
vételével módosítják annak ér-
dekében, hogy tovább emeljék a 
biztonság színvonalát. Az ered-
ményeket elemezve megfigyelik 
a trendeket, a javítandó terüle-
teket és megteszik a szükséges 
intézkedéseket. A 78 elemből 
álló mutatórendszer nemcsak 
a technológiára, hanem az üze-
meltetés gyakorlatára és az üze-
meltető személyzetre is kiterjed. 
– Az elmúlt év azt mutatta, hogy 
az erőműben mind az üzemelte-
tésnek, mind a technológiának a 
biztonsági színvonala, mind az 
emberi tényező jó, a biztonság 
szempontjából kedvező képet 
mutat – foglalta össze Volent 
Gábor. Azt is elmondta, hogy a 
paksi atomerőműben a biztonsá-
got komplex módon értelmezik: 
vannak technikai vonatkozásai 
és van egy másik fontos eleme, a 
technológiát működtető ember, 
akinek a felkészült, biztonságtu-
datos tevékenysége szintén fon-
tos tényező. A biztonságnak csak 
egy eleme a nukleáris biztonság, 
a sugárvédelem, vannak hagyo-
mányos üzemekben is megtalál-
ható elemei, így a tűzvédelem, 
munkavédelem és a környezet-
védelem hagyományos területei. 
Amikor a biztonság garantá-
lásáról beszélnek, ezen elemek 
szabályszerű működtetését értik 
alatta. Ez tehát mindennapos 
téma az atomerőműben és csep-
pet sem új keletű, hiszen csupán 
öt év telt el a 4-es blokk üzembe 
helyezése után, máris elindult az 
első biztonsági elemzés. Annak 
eredményeként, hogy folyama-
tosan keresték a fejlesztési lehe-
tőségeket és meg is tették a szük-

séges lépéseket, már a fukusimai 
erőműsérülés előtt egy sor in-
tézkedést végrehajtottak. Így az 
annak nyomán elindított célzott 
biztonsági felülvizsgálat során a 
nukleáris hatóság, majd az Eu-
rópai Unió asztalára olyan jelen-
tés kerülhetett, ami azt igazolta, 
hogy a paksi atomerőmű biz-
tonsága a tervezési szintet meg-
haladóan jó színvonalú; az olyan 
jellegű eseményekkel szemben, 
ami például Fukusimában tör-
tént, messzemenően védett. A 
felülvizsgálat fókuszba helyezett 
néhány területet, ahol további 
javítások lehetségesek. Ezeket az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
beütemezte és terv szerint végre-
hajtja, vázolta a biztonsági igaz-
gató. 
A dolgozók érdekeltté tétele a biz-
tonság növelésében nehezebben 
megfogható terület, hiszen az em-
ber viselkedése, az, hogy hogyan 
végzi a munkáját, hogyan műkö-
dik egy csoport tagjaként, kultu-
rális kérdés is. Az erőmű bizton-
sági mutatórendszere erre is kitér, 
vizsgálja, mennyire felkészültek, 
mennyire biztonságtudatosak a 
dolgozók, beleértve az erőmű-
ben dolgozó vállalkozókat is. Az 
elmúlt évben elindítottak egy biz-
tonságikultúra-növelő kampányt, 
ami több akción keresztül igyeke-
zett elérni, hogy tovább növeked-
jen a biztonsági kultúra szintje. 

Ennek sarokköve az a motiváci-
ós program, amit Ezüst Kártya 
Programnak neveztek el, s arra 
szolgál, hogy elismerjék a bizton-
sági teljesítményeket. A próbaév 
kiértékelése, a visszajelzések alap-
ján módosították a programot. 
Annak érdekében, hogy emeljék 
az elismerés értékét, csökken-
tették a kártyák számát, a vele 
járó jutalom mértékét viszont 
emelték, és idén már valóban 
ezüstből készülnek. Volent Gá-
bor azt mondta, a folyamatosan 
javuló eredmények nem jelentik 
azt, hogy ne terveznének továb-
bi javító intézkedéseket, hiszen a 
biztonság végtelen történet. – Ha 
megnyugszunk, hogy jó színvo-
nalat értünk el, rövid időn belül 
degradálódik, ezért folyamato-
san foglalkozni kell vele – hang-
súlyozta. Éppen ezért idén egy 
emlékeztető kampány zajlik az 
erőműben azokra a területekre 
fókuszálva, ahol további javulást 
szeretnének elérni. Példaként 
említette a biztonsági igazgató 
azt, hogy a munkavégzés előtti 
eligazítás során még kiemel-
tebben kívánnak foglalkozni a 
biztonsági kultúra elemeivel. 
Kiemelte, hogy természetesen 
nemcsak a saját munkaválla-
lóikra vonatkozik ez, hanem a 
külső vállalkozókra is, hiszen az 
ő munkájukon is múlik a biz-
tonság.                                       -vt-

Az OVIT
újította fel  
a szuperlabor 
rendszerét
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A paksi atomerőmű blokkjai nak 
továbbüzemelése, az új blokkok 
megépítése az ellátásbiztonsá-
got, az ország energiafüggetlen-
ségét és a rezsicsökkentést szol-
gálja. A kormányzat továbbra is 
számol a nukleáris kapacitás-
sal, az MVM Csoport is fontos 
szerepet szán ennek középtávú 
stratégiájában. Minderről a tár-
saságcsoport vezetői és Németh 
Lászlóné nemzeti fejlesztési 
miniszter számolt be Budapes-
ten. – Jól látható, hogy az MVM 
Csoport komoly eredményeket 
ért el – fogalmazott a miniszter 
utalva a cégcsoport előző napi 
közgyűlésére, az ott rögzített 
eredményekre. Külön kitért a 
paksi atomerőműre kiemelve 
azt, hogy az egyes blokk üzem-
idő-hosszabbításának komoly 
jelentősége van, hiszen további 

húsz évig fenn tudják tartani a 
működését. Kiemelt feladatnak 
nevezte azt is, hogy a szükséges 
engedélyeket a kettes blokk is 
kapja meg.
Németh Lászlóné beszélt arról 
is, hogy további rezsicsökkenté-
seket terveznek: szeptemberben 
a villamosenergia-szektorban 
5,7%, októbertől a távhőszol-
gáltatásnál 3,3%-os csökkenés 
lesz, illetve előkészítik az úgy-
nevezett ipari rezsicsökkentést 
a nemzetgazdaság versenyké-
pességének növelése érdekében. 
Ezért egy nonprofit közműszol-
gáltatót hoznak létre, amihez 
viszont új közszolgáltatási tör-
vény megalkotását készítik elő.  
Baji Csaba, az MVM Csoport 
elnök-vezérigazgatója rész-
letesen beszámolt a társaság 
2010 óta töretlen fejlődéséről, 

amit az elmúlt évi beszámoló, 
a mérlegadatok is tükröznek. 
A társaságcsoport küldetése 
világos és egyértelmű: egy sike-
res, erős, nemzeti, regionálisan 
meghatározó, integrált energe-
tikai vállalatcsoport felépítése 
a cél. Ezen az úton indultak el 
és haladnak 2010 óta. Komoly 
szakmai munka eredménye-
ként jelentős javulás történt a 
társaságcsoportnál: átvilágítot-
ták a tagvállalatokat, feltárták, 
kiküszöbölték a veszteségfor-
rásokat, áttekintették az összes 
szerződést, definiálták az erős 
és gyenge pontokat. A cég-
csoport az elmúlt négy évben, 
különböző adónemekben 520 
milliárd forint befizetésével nö-
velte az állami költségvetést. – A 
paksi atomerőmű meghatározó 
ékköve az MVM Csoportnak. 

Sokszor mondtuk, hogy bizton-
ságosan működő atomerőmű-
vel lehet jó eredményt elérni, a 
paksi atomerőmű biztonságo-
san működik. Ezt több nem-
zetközi vizsgálat megerősítet-
te – hangsúlyozta Baji Csaba. 
Pakson – húzta alá – 1982 óta 
400 TWh villamos energiát ál-
lítottak elő, ami a magyar lakos-
ság 35 évi felhasználásának felel 
meg. Ami a hosszú távú elkép-
zelések szempontjából fontos, 
hogy a környezetét nem káro-
sítja és a lakosság több mint há-
romnegyede támogatja, emelte 
ki az elnök-vezérigazgató. Rész-
letesen beszámolt az új blokkok 
építésének előkészítése érde-
kében tett lépésekről is, külön 
kiemelve, hogy a 40%-os hazai 
beszállítói arány a magyar gaz-
daság közös érdeke.        Vida T.

A paksi atomerőmű az MVM Csoport 
meghatározó ékköve

HIRDETMÉNY
Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) közmeghallgatást tart a nyilvánosság és az államigazgatási eljárás ügyfelei 
számára a vélemények és észrevételek megismerése érdekében Telephely vizsgálati és értékelési engedélykérelem tárgyú,  
OAH-2014-00673/2014. ügyszámú hatósági eljárásban.

Az MVM Paks II. Zrt. kérelmére indult eljárásban ügyfélnek minősül az engedélyesen kívül a nukleáris létesítmény tervezett 
telephelyének határától számított ötszáz méteres távolságon belüli területen levő valamennyi ingatlan tulajdonosa és az, 
akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

A közmeghallgatás előkészítése céljából a hatósági eljárásról és a telephely vizsgálatával és értékelésével kapcsolatban 
végzett tevékenységről készített közérthető összefoglalók 2014. április 18-tól megtekinthetők Paks Város Polgármesteri 
Hivatalában, az OAH székházában (1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4.) és az OAH honlapján (www.oah.hu).

Az ügyfelek az ügy valamennyi iratába személyesen, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselőjük útján 
– ügyintézőnkkel (tel.: +36 1 4364881 vagy +36 1 4364882) történő egyeztetés szerinti időben – betekinthetnek az OAH 
székházában. Az iratokról másolatot, kivonatot készíthetnek vagy másolatot kérhetnek.

(7030 Paks, Dózsa György út 55-61.)

A közmeghallgatás időpontja: 2014. május 5. (hétfő) 13 óra
A közmeghallgatás helyszíne: Paks Város Polgármesteri Hivatalának nagyterme
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HIRDETMÉNY
Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) közmeghallgatást tart a nyilvánosság és az államigazgatási eljárás  
ügyfelei számára a vélemények és észrevételek megismerése érdekében a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója  
(továbbiakban: KKÁT) üzemeltetési engedélyének módosítása új, GD-2_4.7 típusú kazetták   tárolásának bevezetése miatt 
tárgyú, OAH-2013-01628/2013. ügyszámú hatósági eljárásban.

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kérelmére indult eljárásban ügyfélnek minősül a kérelmezőn 
kívül a létesítmény biztonsági övezetében levő valamennyi ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó 
jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték, továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény (1995. 
évi LIII. törvény) 98. § (1) bekezdésében írtaknak megfelelő társadalmi szervezetek.

A közmeghallgatás előkészítése céljából a hatósági eljárásról és a KKÁT üzemeltetési engedélyének módosításával  
kapcsolatban végzett tevékenységről készített közérthető összefoglalók 2014. április 18-tól megtekinthetők Paks Város 
Polgármesteri Hivatalában, az OAH székházában (1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4.) és az OAH honlapján (www.oah.hu).

Az ügyfelek az ügy valamennyi iratába személyesen, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselőjük útján 
– ügyintézőnkkel (tel.: +36 1 4364881 vagy +36 1 4364882) történő egyeztetés szerinti időben – betekinthetnek az OAH 
székházában. Az iratokról másolatot, kivonatot készíthetnek vagy másolatot kérhetnek.

(7030 Paks, Dózsa György út 55-61.)

A közmeghallgatás időpontja: 2014. május 6. (kedd) 12 óra
A közmeghallgatás helyszíne: Paks Város Polgármesteri Hivatalának nagyterme

HIRDETMÉNY
Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) közmeghallgatást tart a nyilvánosság és az államigazgatási eljárás ügyfelei 
számára a vélemények és észrevételek megismerése érdekében az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. (Paks Pf.: 71.) 2. blokk  
tervezett üzemidőn túli üzemeltetése tárgyú, OAH-2013-01505/2013. ügyszámú hatósági eljárásban.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére indult eljárásban ügyfélnek minősül a kérelmezőn kívül a létesítmény biztonsági 
övezetében levő valamennyi ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyezték, továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény (1995. évi LIII. törvény) 98. § (1) 
bekezdésében írtaknak megfelelő társadalmi szervezetek.

A közmeghallgatás előkészítése céljából a hatósági eljárásról és az üzemidő-hosszabbítás előkészítésével kapcsolatban 
végzett tevékenységről készített közérthető összefoglalók 2014. április 18-tól megtekinthetők Paks Város Polgármesteri 
Hivatalában, az OAH székházában (1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4.) és az OAH honlapján (www.oah.hu).

Az ügyfelek az ügy valamennyi iratába személyesen, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselőjük útján 
– ügyintézőnkkel (tel.: +36 1 4364881 vagy +36 1 4364882) történő egyeztetés szerinti időben – betekinthetnek az OAH 
székházában. Az iratokról másolatot, kivonatot készíthetnek vagy másolatot kérhetnek.

A közmeghallgatás időpontja: 2014. május 6. (kedd) 15 óra
A közmeghallgatás helyszíne: Paks Város Polgármesteri Hivatalának nagyterme
(7030 Paks, Dózsa György út 55-61.)

8 n Paksi Hírnök, 2014. április 18.



Lezajlott az idei Országos Szilárd Leó Fizi-
kaverseny döntője, amelynek örökös házi-
gazdája az Energetikai Szakközépiskola és 
Kollégium. A paksi középiskola, az Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat és a Szilárd Leó Te-
hetséggondozó Alapítvány közös szervezésű 
tudáspróbájának első fordulójában 287 diák 
vett részt iskolájában, közülük 97-en érték el 

a továbbküldési ponthatárt. A versenybizott-
ság értékelését követően a 9-10. évfolyamos 
diákok közül tíz, a felsőbbévesek közül pedig 
húsz fizikuspalántát hívtak be a döntőbe. A 
háromnapos rendezvény keretében – követve 
a kialakult programot – első nap a verseny-
zők atomerőmű-látogatáson vettek részt, a 
második a vetélkedésé volt, amelynek kere-
tében elméleti, számítógépes és mérési fel-
adatokat oldottak meg, a záró napon pedig 
megismerhették a helyes megoldásokat és 
a verseny végeredményét. A 9-10. osztályo-
sok között harmadik helyen végzett Balogh 
Menyhért, a budapesti Baár–Madas Refor-
mátus Gimnázium tanulója, második lett 
Büki Máté, a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós 
Gimnáziumból és első, szintén ebből az isko-
lából, Kovács Péter Tamás. A felsőbbévesek 
kategóriájában harmadik helyen zárt Takátsy 
János, a budapesti Városmajori Gimnázium 
és Kós Károly Általános Iskola diákja, máso-
dik helyen végzett Holczer András, a pécsi 
Janus Pannonius Gimnáziumból és első lett 
Juhász Péter a budapesti Piarista Gimnázi-

umból, aki a maximálisan elérhetőből mind-
össze két pontot veszített. A középiskolai fi-
zikatanárok elismerésére 2001-ben alapított 
Szilárd Leó Tanári Delfindíjat Nagy Tibor, 
a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Refor-
mátus Gimnázium pedagógusa vehette át, a 
döntőben legeredményesebb iskolának járó 
Marx György-vándordíjat a szigetszentmik-
lósi Batthyány Kázmér Gimnázium nyerte el, 
a Magyar Nukleáris Társaság tanári különdí-
ját pedig a budapesti Baár–Madas Reformá-
tus Gimnáziumból Horváth Norbert kapta. 
Az országos tudáspróbát névadója születésé-
nek 100. évfordulója alkalmából Marx György 
professzor kezdeményezésére rendezték meg 
először 1998-ban. Sikerét látva a szervezők 
úgy döntöttek, hogy megőrzik az eredetileg 
egyszeri alkalomra tervezett versenyt, amely-
nek témája 2003-ig a magfizika volt, azóta fó-
kuszában a modern fizika teljes spektruma áll. 
A tehetséggondozó megméretés célja a nukle-
áris fizika népszerűsítése, a fiatalok természet-
tudományok iránti érdeklődésének felkeltése 
és a tehetséggondozás.                             -gyöngy-

Határon innen és túl, ugyan-
abban az időpontban egyszerre 
14 városban olvasták fel kortárs 
magyar drámaírók frissen meg-
írt darabjait. Független színházi 
műhelyek, amatőr és hivatásos 
színjátszó társulatok, civilközös-
ségek összefogásában első alka-
lommal valósult meg a város- és 
országhatárokat átívelő kortárs 
drámasorozat, az Okuláré Pro-
jekt, amelyhez a Csengey Dénes 
Kulturális Központ is csatlako-
zott a IV. Paksi Tavaszi Művészeti 
Fesztivál keretében. A projekt 
egyik legizgalmasabb pontja a 
résztvevők és a helyszínek sok-
színűsége. Profik és amatőrök, 
kultúrkocsmák, művelődési 
házak, határon túli magyar cso-
portok, stúdiószínházak, közép-
iskolák egyaránt csatlakoztak a 
kezdeményezéshez Szegedtől 
a németországi Karlsuhén át a 
kanadai Calgaryig. Az identitás 
jegyében született darabok, azaz 

Mozsik Imre családi tragikomé-
diája (Csatlakozás), Deme László 
tinédzser-abszurdja (Kontakt) 
és Fekete Ádám kamaradarab-
ja (A kupakgyáros) mind a 14 
helyszínen egyszerre érte meg a 
premiert. Az est végén népes kö-
zönség vitatta meg a darabokat és 
szavazta meg a legszimpatikusab-
bat Skype-körkapcsolás kereté-
ben. A fiatalokkal szép számban 
megtöltött nézőtéren láthatóan 
nagy közönségsikert aratott az 
interaktív megoldás, ami nyilván-
valóan nem mindennapi színházi 
élményt nyújtott a vendégeknek. 
Pakson a Csatlakozás nyerte el a 
legnagyobb tetszést, ebben egy 
szén-monoxid-mérgezésben el-
halálozott család győzi meg a 
teremtőt arról, ha kapnak még 
egy esélyt, újraértékelve folytatják 
megkezdett életüket. A humorba 
ágyazott dráma nyomán izgalmas 
beszélgetés kerekedett, éppen ez 
volt a cél, hiszen a színháznak az 

a dolga, hogy elgondolkoztasson 
és tükröt tartson elénk, mondta 
Hefner Erika, a kulturális központ 
igazgatója. A szervező hozzátette, 
ez a fesztivál több szempontból is 
más volt, mint az eddigiek: több 
program átlépte a város, sőt, az 
ország határait, emellett minden 
művészeti ág képviseltette magát 
és soha ennyi fiatal nem vett részt 
az eseményeken. Ahogy a Paksi 
Pedagóguskórusnak a kéthetes 
eseményt lezáró hangversenyén 
is elhangzott, az idei fesztivál a 
legek programja volt, hiszen a 
hét helyszínen megvalósított 24 
rendezvénynek közel kétezer 
látogatója volt, ezt a számot a 
záróhangverseny csak tovább 
gyarapította.  Komoly- és köny-
nyűzenei koncertek, módszertani 
előadás, képzőművészeti kiállítás, 
könyvbemutató, irodalmi est – 
változatos volt a program, amely-
nek a kulturális központ mellett 
a Pro Artis, a dunakömlődi fa-

luház, a Paksi Képtár, az evan-
gélikus templom és az Erzsébet 
Nagy Szálloda adott otthont. A 
fesztivál különböző estjein 597-
en léptek fel; a versillusztrációs 
pályázatra több mint kétszáz rajz 
érkezett; a Pákolitz könyvtárban 
Bács Ferenc estjén pedig minden 
eddiginél többen jelentek meg. 
Az eseményen fellépett többek 
között a fiatal dzsessz-szaxofonos 
generáció legkiemelkedőbb, leg-
sokoldalúbb zenésze Tóth Viktor, 
koncertet adott Bozóki Andrea 
gitárművész, volt sváb táncház 
és zárásként Karl Jenkins Stabat 
Mater című darabját adta elő az 
evangélikus templomban Simon 
Péter karnagy vezényletével a 
Paksi Pedagóguskórus. A művé-
szeti fesztivál zárásával azonban 
az Okuláré projekt nem ért véget. 
Április 7. után május 5-én és júni-
us 2-án újabb darabokkal várják 
a Csengeyben rendhagyó felolva-
sóestre a közönséget.       Matus D.

A tehetséggondozás és a fizika 
népszerűsítése is cél volt

A legek fesztiválja volt az idei
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A IV. Paksi Tavaszi Művészeti 
Fesztivál keretében tanári hang-
versennyel kezdte meg az ünnep-
lést a Pro Artis Művészeti Iskola 
annak okán, hogy a jogelőd Paksi 
Állami Zeneiskola negyven évvel 
ezelőtt, 1974. január elsején ala-
kult. Ugyan városunkban már 
1969-ben elkezdődött az állami 
rendszerű zeneoktatás, de akkor 
még a szekszárdi Liszt Ferenc 
Állami Zeneiskola kihelyezett 
tagozataként, egy tanárral. A 
növekvő gyermeklétszámmal 
és az 1973-ban, az akkori köz-
ségtől kapott önálló épülettel 
vált lehetővé az iskola önállósu-
lása. – Olajos padló, vaskályha, 
leselejtezett és agyonhasznált 
hangszerek, egyszóval csapniva-
lóak voltak akkoriban a körül-
mények – idézte fel a göröngyös 
kezdeteket Hartmann József, 
aki 1971-től tanárként, 1974-től 
2009 szeptemberéig igazgatóként 
vezette az intézményt. – 1973 
nyarán kaptunk egy épületet, 
amelyet szó szerint kézi munká-
val alakítottunk át, az 1973/74-es 
tanévet hat és fél tanári státusszal 
és 182 növendékkel kezdtük az 
új iskolában. Így születtek meg 

a feltételek, s ezzel autonómmá 
válhatott az intézmény – meséli 
az egykori igazgató. A hangszer-
beszerzés ekkor még gyakorta 
adományokból történt, üzemek, 
téeszek hol pénzt, hol hangszert 
adtak, amivel fokozatosan javult 
a helyzet és a rövidesen megala-
kult úttörőzenekar, valamint a 
növendékkoncertek meggyőztek 
szülőt és gyereket arról, hogy 
életképes az intézmény. Időköz-
ben bővült a zeneoktatásba be-
vont községek száma. Közel négy 
éven keresztül hangszerbemu-
tató hangversenyekkel járták az 
akkori járás általános iskoláit, és 
a növendékek az énekórákon is 
szerepeltek. A települések sorát 
Dunaföldvár után Nagydorog, 
Madocsa, Bölcske, Németkér 
és Tengelic követte. A kistérségi 
szereplők bevonására való ki-
tartó törekvés oka az volt, hogy 
a kisközségben élő gyermekek 
részére a művészetoktatás szin-
te az egyetlen elérhető „luxus” 
volt. – 35 év elég hosszú táv, mér-
földkőből is jutott legalább egy 
minden tanévre: iskolaépítések, 
szolgálati férőhelyek, épületlezá-
rás, tüntetés, új művészeti ágak, 

amatőr művészeti csoportok ala-
pítása, minősítés és a velük járó 
sikerek, traumák – emlékezik 
vissza Hartmann József a szinte 
történelminek tűnő időkre in-
kább boldog, mint keserű száj-
ízzel. Mint mondja, azzal, hogy 
az álom anyaggá lett, mindegy 
mibe került, megérte. A művé-
szeti ágak és tanszakok átjár-
hatósága, megyei és országos 
táborok, valamint versenyek és 
fesztiválok szervezése mind hoz-
zájárult a szülők egyre növekvő 
bizalmához, fogalmazott az egy-
kori igazgató, aki manapság írás-
sal foglalkozik, egyik novellája 
a könyvhétre egy antológiában 
jelenik meg. 
A jó munkához ma is adottak 
a feltételek, ezt már Simon Pé-
ter, a Pro Artis Művészeti Is-
kola jelenlegi igazgatója állítja, 
nem titkolva, hogy az oktatási 
rendszer átszervezésével azért 
problémák is akadnak bőven. 
Az a felújított épület, amelybe 
2006-ban beköltözhetett az in-
tézmény, minden igényt kielé-
gítően lett felszerelve és a paksi 
önkormányzat a mai napig jó 
mecénásként támogatja az isko-

lát, segítve a hangszerállomány 
karbantartását és pótlását is, 
mondta az intézményvezető.  
– A szakmai anyagok költsége 
és a versenyekre való nevezési 
díjak biztosítása ugyanakkor 
nem működik zökkenőmente-
sen a Klebersberg Intézmény-
fenntartó Központon keresztül, 
de a megszokott jó eredmények 
nem maradtak el – tette hozzá 
Simon Péter. A művészeti fesz-
tivál keretében minden rendez-
vény teltházas sikert aratott, rá-
adásul az iskola két nyílt napjára 
is sokan voltak kíváncsiak. A 
növendékek jelenlegi száma is 
tekintélyes, mintegy ötszáz kö-
rüli, amely a megyei zeneiskola 
létszámával vetélkedhet. A Pro 
Artisban júniusban gálahang-
versennyel tovább folytatódik 
az ünneplés, és ezt követően is 
kiemelkedő eseménynek ad ott-
hont a művészeti iskola: világhí-
res orosz művészek részvételével 
szerveznek harmonikaversenyt 
és találkozót. Mindez bizako-
dásra ad okot annak kapcsán, 
hogy még az ötvenedik születés-
napot is együtt ünnepelhetjük, 
mondta Simon Péter.              -md-

Művészeti iskola: ahol 
a jó eredmények sosem maradtak el

Hangverseny zárta a IV. Paksi Tavaszi Művészeti Fesztivált. A Paksi Pedagóguskórus Karl Jenkins Stabat Mater című darabját adta elő az 
evangélikus templomban Simon Péter karnagy vezényletével. 
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Az április eleji hétvégén gyönyö-
rű, szőlőmunkára csábító idő-
ben az ország mintegy nyolcvan 
borásza és borbarátja – félretéve 
a metszőollót, letéve a perme-
tezőt – döntött úgy, hogy Rév-
fülöpön együtt tölti a hétvégét 
előadásokkal, szakmai bormust-
rával a nyolcadik alkalommal 
megszervezett országos evan-
gélikus borversenyen. – Ez a 
borfesztivál más, mint az ország 
többi borversenye vagy borfesz-
tiválja. Ez a borfesztivál más, 
mint az ország többi evangélikus 
vagy ökumenikus konferenciája. 
Ez a borfesztivál egyszerre mind-
egyik, de valahol talán egyik sem 
– írja az evangelikus.hu honlap 
a megméretésről, ahol rekordok 
dőltek meg idén: minden eddi-
ginél több nedű, a rekordösszeg-
nek számító 153 minta érkezett 
a mustrára, ezek közül 37-et vit-
tek Paksról, számolt be lapunk-
nak Polgár Zoltán borbíró. A 
nedűk közül négy nagyaranyat, 
öt aranyat, húsz ezüstöt, öt 
bronzot és három oklevelet ér-
demelt. A nagyaranyakat Nepp 
Henrik, Mózsa Vince és Fritz 
János jegyzi. 

Nagyszámú, több mint százöt-
ven mintát, egy bizottságban 
30-35 tételt bírálva tartották 
meg hétvégén a Sárgödör téri 
Fabro Pincészetben az immár 
hagyományos paksi rendha-
gyó borversenyt is. A nyitott 
eseményen bárki részt vehetett 
nemcsak borait megméretvén, 
hanem a bírák szerepébe bújva 
is, ugyanis a hivatásos ítészek 
mellett laikus borkedvelők is 
vizsgálhatták a borokat. A meg-
méretés éppen attól rendhagyó, 
hogy a szakavatott bírák mellett 
a borok készítői és kedvelői is 
véleményt formálhatnak egy-
más mintáiról. Az érdeklődők 
számára is nyitott borverse-
nyen a résztvevőket különböző 
bizottságokban végzett bor-
bírák segítik az értékelésben. 
– Az, hogy egyre kevesebb a 
hibás vagy gyengébb minő-
ségű tétel a versenyen, annak 
köszönhető, hogy különösen a 
kezdő szőlősgazdák itt minden 
évben hasznos instrukciókat 
kapnak, tanulhatnak egymás-
tól és a hibákból – mondta 
Kovács Mihály, a Paksi Sárgö-
dör téri Présháztulajdonosok 

Egyesületének főpohárnoka. 
A tavasz folyamán ráadásul 
borversenybíra-képzés is zaj-
lik a Sárgödör téren, a 30 órás 
intenzív tanfolyami kurzuson 
tovább is képezheti magát, aki 
komolyabban érdeklődik a 
borászat iránt. Borkészítéssel 
márpedig jó páran foglalkoz-
nak Pakson nem kis sikerrel. 
Felsorolni is nehéz lenne az 
eredményeket, hiszen a több 
mint 150 minta közül 56 arany-
érmes lett, a városban méltán 
híres sillerek közül Hirt Józsefé, 
Szedmák Istváné és Hanuszka 
Sándoré aratta a legnagyobb 
sikert. A tavalyi szüretre a 
dunakömlődieknek sem lehet 
panasza: 41 szőlősgazda mér-
te össze borát nemrégiben a 
dunakömlődi borversenyen, 
a három bíráló bizottság 109 
mintáról mondott véleményt 
fehér-, rozé, siller, vörös- és 
óbor kategóriában. Jól válasz-
tották meg a szüret időpont-
ját tavaly a szőlősgazdák, ami 
előnyösen befolyásolta a borok 
minőségét: itt 32 arany, 29 ezüst 
és 31 bronz minősítés született.                    

Matus Dóra

A Paks–Csámpa kerékpárút 
megépülésével az Atomerőmű 
Horgászegyesület kezelésében 
lévő tavak is könnyebben meg-
közelíthetők lettek. Egyre többen 
kirándulnak a horgásztavakhoz, 
ezért az egyesület számos bemu-
tatót, előadást tart a víz és a kör-
nyék élővilágáról – többek közt 
erről is szó esett azon az értéke-
lésen, amelyet a horgászok köz-
gyűlésén tartottak a minap. Az 
éves ülésen szó esett a törvényi 
változások okozta nehézségekről 
is, ezekről lapunk januári számá-
ban részletesen beszámoltunk. 
A módosítások a haltelepítést is 
megnehezítették: a keszeg, illetve 
a ragadozóhalak telepítésével is 
elmaradt a társaság, ami a ver-
senyhorgászok számára is prob-
lémát jelent. A kapitális méretű 
egyedek száma viszont folyama-
tosan nő. Ezek kifogása, fotózása 
és a tórendszerbe történő vissza-
engedése igazi horgászélmény.
Antal Lajos, az egyesület elnö-
ke beszámolt róla, hogy idén 
félszázzal kevesebben, 651-en 
váltottak engedélyt a Füzes- és 
Kondor-tavakra. Napirenden 
van a vendégszálló korszerűsí-
tése, de az elsődleges feladat a 
halállomány biztosítása lesz a 
tórendszeren. A közgyűlésen 
tisztújításra is sor került. A ko-
rábbi titkár, Cseh Attila lemon-
dott tisztségéről, utóda Plézer 
Zsolt lett.                  Faller Gábor 

Nem lehet panasz 
a tavalyi szüretre

Egyre  
népszerűbb  
a Füzes

MASSZŐRKÉPZÉS 
(svéd masszázs) indul 

május 9 től 

PAKSON, 
SZEKSZÁRDON, BONYHÁDON.

MUNKAVÁLLALÁSRA 
alkalmas itthon és az uniós 

országokban is.
ÁRA: 45.000 Ft 

(részletfizetéssel 
kedvezménnyel)

Érdeklődni: 30/30-21-487
Nyilv. szám: 00777-2012)
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Kilencvenedik születésnapján köszöntöt-
ték Kramarik Lajosnét. Április első hétvé-
géjén népes családja – három gyermeke, 
öt unokája és kilenc dédunokája – érkezett 
felköszönteni Manci nénit, hétfőn pedig 
Orbán Viktor miniszterelnök üdvözletét 
tolmácsolta Hajdú János polgármester és 
Tell Edit alpolgármester.
A paksi családból származó Mária a Duna 
utcával szemben működő dr. Kovács-féle 
szalonban tanult varrónőnek, férjével – aki 
annak idején itt töltötte katonaéveit – má-
jusban ünneplik hetvenedik házassági év-
fordulójukat. Kramarik Lajosné elmondta: 
népes családjából mindennap meglátogatja 
valaki, ha pedig éppen nem a látogatókat fo-
gadja, akkor sokat dolgozik Vásár utcai há-
zuk kertjében. Ez, mármint a munka, Manci 
néni szerint a hosszú élet titka.

Sokáig tartottak az előkészületek, de sem-
miképpen nem voltak hiábavalóak: ösz-
szegyűltek a régi, paksi szülőotthon volt 
dolgozói, hogy kicsit nosztalgiázzanak. Az, 
hogy az előzőleg tervezetthez képest csúsz-
tak kissé, két évfordulót eredményezett: 
egykori munkahelyük éppen 35 éve zárta 
be kapuit, az intézmény főorvosa pedig 85. 
születésnapját ünnepelte. Dr. Csók Sándort 
stílszerűen egy csecsemőt formázó tortával 
lepték meg. A találkozó ötlete Vinczéné 
Annától, azaz Schmidt hugitól származott. 
Éveken át foglalkoztatta a gondolat, hogy 
összegyűljenek. A szervezőmunka zömét is 
magára vállalta. A Balogh Antal katolikus 
iskola kollektívájának nagyon hálás, mert 
díjmentesen használhatták az iskola étter-
mét. Egy beteg kolléga kivételével az összes 
egykori munkatárs eleget tett a meghívás-
nak, az elhunytakra gyertyagyújtással em-
lékeztek. Az emlékezést egy régi fényképek-
ből készült fotókönyv segítette, s a főorvos, 
aki röviden összefoglalta a paksi szülőott-
hon történetének azt a szakaszát, amely az ő 
nevéhez fűződött. Felidézte, hogy előzőleg 
a szekszárdi kórház volt a munkahelye, ahol 
éjjel-nappal dolgoztak. Egy budapesti kli-
nikára küldték, hogy elméleti tudását gya-
rapítsa. Amikor meghívást kapott, hogy ott 
dolgozzon, hihetetlenül boldog volt, nem 
úgy munkahelyi vezetője, aki a hír hallatán 
kiküldte „pár hónapra” Paksra, mondván, 
hogy ott kaotikus állapotok vannak, rendet 
kell csinálni. Ez – mint Csók doktor mond-

ta – felért három csapással: a dolgozók, a vá-
rosvezetők és önmaga számára is. Megesett, 
hogy segítséget kért a várostól, járástól, s 
azzal hárították el, hogy „mi már kinőttünk 
abból a korból, hogy nekünk a szülőotthon 
fontos legyen”. Azt mondta, hogy egy nehéz 
ügy már az első hét végén összekovácsolta 
őket: a beteg tüdőembóliát kapott, beállt a 
klinikai halál. 
– Rettenetes küzdelem volt az újraélesztés, 
de akkor én láttam a dolgozók csodálatos 
szakmai felkészültségét és óriási ember-
ségét, amit elfelejteni soha nem tudtam – 
árulta el. A hölgy, akit három hét alatt lábra 
állítottak, ma is él, 89 esztendős, a főorvos 
nemrég meg is látogatta Dunaszentgyör-
gyön. Dr. Csók Sándor azt mondta, végle-
gesen elvesztette volna az emberek bizal-
mát, ha kevesebb, mint egy héttel érkezése 
után meghal egy beteg. – De minden sike-
rült, mint ahogy nekünk később is minden 
sikerült. Azért, mert kiváló dolgozóink 
voltak – szögezte le. Aztán újra visszatért 
személyes élményeire, felidézte, hogy éve-
ken át a rendelőjében lévő vaságy és egy 
keskeny szekrény volt az otthona. Később 
családja is követte és hosszú távra beren-
dezkedtek Pakson. 
A szülőotthon nagyon jó hírben állt, sok 
szülést vezettek, ahogy az orvos fogalmaz, 
az épület tetején fészkelő gólyák fáradha-
tatlanul hordták a gyerekeket. A madarak 
annak köszönhetően kerültek a kémény-
re, hogy a főorvos, látván a fészkelőhelyet 

kereső gólyapárt, lakatosért szalajtott, mű-
fészket készíttetett. Azt mondta, 16 évig 
költöttek ott, de azután, hogy bezárták az 
otthont, nem tértek vissza. Mesélt Hippi-
ről, a mentősök által talált sérült gólyáról is. 
Azt az esetet már közösen idézték fel nagy 
derültség mellett, amikor Hippi megette a 
szülőotthon udvarán lévő medencékben 
tartott, terhességvizsgálatokhoz használt 
összes békát.
Ezek után még kedves történetek, anekdo-
ták sorát mondták el, hallgatták meg közö-
sen a szülőotthon egykori dolgozói, akik 
közül többen az intézmény bezárása óta 
most találkoztak először.                          -vt-

Elárulták a hosszú élet titkát

A gólyás szülőotthonra emlékeztek
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A tapasztalat azt mutatja, 
hogy az évszakok jelentősen 
befolyásolják az ingatlanvá-
sárlási kedvet. Míg késő ősz-
szel és télen csendesebb a piac, 
tavasszal pezsgésnek indul. 
Paks esetében összességében 
elmondható, hogy a gazdasá-
gi válság gyakorlatilag nem 
érintette az ingatlanpiacot, az 
árak nemhogy stagnáltak vagy 
csökkentek volna, hanem to-
vább növekedtek. 

Miközben az elmúlt években 
általában stagnáltak vagy 5-6 
százalékkal csökkentek az in-
gatlanárak az országban és Tol-
na megyében, Pakson jelentős 
árnövekedést lehetett tapasz-
talni, tavaly már 10 százalékos 
volt az emelkedés. Fonyó Lajos 
ingatlanszakértő ennek okát 
az atomerőmű kedvező hatá-
saiban, az erős fizetőképes ke-
resletben látja, s mint mondja, 
a várható bővítéssel a kereslet 
növekedése, ezzel együtt a piac 
további erősödése várható. Míg 
Pakson például egy kétszobás, 
erkélyes panellakás vételára 9,5 

millió forintnál (egy téglalaká-
sé 12,5 milliónál) kezdődik, egy 
panel ingatlané Szekszárdon 
6,5, Pécsen 6, Kaposváron pe-
dig 4,5 milliónál. A szakértő ta-
pasztalata szerint a vevők már 
nem csupán magát az ingatlant 
nézik meg, hanem figyelembe 
veszik, hogy milyen a környe-
zet, például van-e a közelben 
bölcsőde, óvoda, iskola, park, 
üzletek, milyen az adott telepü-
lésrész közbiztonsága. Az ilyen 
területen levő hőszigetelt erké-
lyes ingatlanokért hajlandóak 
akár az átlagosnál is magasabb 
vételárat fizetni, mondja Fonyó 
Lajos. A vevők jellemzően a 
szép, igényes lakásokat, csalá-
di házakat keresik, de vannak, 
akik úgy gondolkodnak, hogy 
inkább rosszabb állapotú in-
gatlant vásárolnak olcsóbban, 
majd saját ízlésüknek megfele-
lően felújítják vagy lebontják és 
teljesen újat építenek. Pakson 
jelentős igény van az építési 
telkekre, de csak elvétve lehet 
találni 6-10 millióért 700-1000 
m2-ig. Megfigyelhető, hogy a 
vevők idegenkednek a vályog-

ból épült házaktól, ahogy az is, 
hogy a lakások kelendőbbek, 
mint a családi házak, valamint 
megjelent a befektetési célú in-
gatlanvásárlás. Elsősorban a két 
és fél szobástól a három szobá-
sig, illetve a második emeletig 
keresnek lakást a vevők, ugyan-
akkor a fiatalok körében új 
igényként jelent meg a garzon-
lakás, amiből azonban Pakson 
minimális a választék. 
A vásárlók által leginkább pre-
ferált területek a városban a 
lakótelep, a Kishegyi és Dózsa 
György út, a Villany, a Váci Mi-
hály, az Arany János és az Öreg-
hegy utca. Jelenleg Pakson 167 
családi házat kínálnak eladásra, 
a régi családi házak 8-16 milli-
ós árától a 30-60 milliós extráig 
terjed a választék. A fő gondot a 
bérelhető lakások hiánya okoz-
za: a 30-40 bérlakást keresőre 
3-4 jut. Egy kétszobás lakás 
havi bérleti díja 40-45 ezer fo-
rint plusz rezsi. E gondok eny-
hítésére szükség lenne állami 
és önkormányzati szinten is 
bérlakás-program beindítására 
– összegzett a szakértő. 

Az eladók általában az újság- 
és internetes hirdetések alap-
ján határozzák meg az eladási 
árakat, de mára egyre többször 
ingatlan-értékbecslőt is meg-
bíznak, aki piaci összehason-
lító adatokkal dolgozik, alapo-
san felméri az adott ingatlant, 
felhívja az eladó figyelmét az 
esetleges rejtett hibákra, amik-
nek eltitkolása később perhez 
vezethet. Fontos tudni, hogy 
az adásvételi szerződés csak 
ügyvédi ellenjegyzéssel hatá-
lyos, valamint, hogy kötelező 
az épületenergetikai tanúsít-
vány, és mindenképpen taná-
csos adásvétel előtt alaposan 
utánajárni, hogy milyen költ-
ségeket visel az eladó, illetve a 
vevő. 
A földeladásban a hektárárak-
ban szintén dinamikus árnö-
vekedés tapasztalható. Míg 
néhány éve 1 hektár 25 arany-
koronás, jó minőségű földterü-
let a városban és környékén 800 
ezer–egymillió forint volt, most 
egy tízhektáros terület 25 milli-
óért kel el. 

Kohl Gyöngyi

További ingatlan- 
áremelkedést jósol a szakértő
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Harmadik alkalommal szerve-
zett családi és egészségnapot az 
„Együtt a parlagfű ellen” Ala-
pítvány. A rendezvényen volt 
allergiaszűrés, vércukor- és ko-
leszterinszint-, valamint vérnyo-
másmérés, szó volt természetes 

gyógymódokról, az egészséges 
táplálkozásról, a termékbemu-
tatókon megjelentek többek 
között kézműves szappanok és 
természetes anyagokból készített 
kozmetikumok. Mindemellett a 
vendégek kipróbálhatták a hang-
fürdőt, a Balla-hangterápiát és a 
sóbarlangot. A gyerekeknek szólt 
a Sünizene és az ugrálóvár, de ki-
alakítottak kézműves sarkot, volt 
csillámtetoválás és lufiröptetés 
is. Aki helyesen töltötte ki az al-
lergiatotót, sorsoláson vett részt, 
és különböző ajándéktárgyakat 
nyerhetett. 
Nyerhetnek azok is, akik részt 
vesznek az alapítvány Virágos 

matrica akciójához kapcsoló-
dóan meghirdetett alkotópályá-
zaton. A felhívás az általános 
iskolák felső tagozatosainak, va-
lamint középiskolásoknak szól. 
A feladatuk az, hogy emblémát 
tervezzenek a virágos matri-
cához, amelyet aztán minden 
háztartásba eljuttatnak, és aki 
úgy gondolja, kiteheti az ajtajá-
ra, postaládájára. A logóterveket 
független zsűri bírálja el, a győz-
tes jutalma egy 15 ezer forintos 
ajándékutalvány lesz. A címmel 
és az alkotó, valamint iskolája 
nevével ellátott rajzokat május 
10-ig lehet eljuttatni a szervezet 
székhelyére, az Atomfitt Cent-

rumba. Bővebb információt a 
75/510-413-as telefonszámon 
lehet kérni. Az elérhetőségen egy 
másik lehetőségről is tájékozód-
hatnak, mégpedig az alapítvány 
és a Szabó kertészet kedvezmé-
nyes virágvásáráról, amelyet 
április 22-én 10-től 17 óráig tar-
tanak az alapítvány székhelyén 
(Paks, Gesztenyés utca 24. ). Le-
hetőség lesz vásárolni begóniát, 
paprikavirágot, mézvirágot, sima 
és futópetúniát, büdöskét, dísz-
dohányt, szúnyogűzőt, csalánvi-
rágot, pis   ti  két, verbénát, napvirá-
got, szegfűt, margarétát, fuksziát, 
valamint álló- és futómuskátlit.

-gyöngy-

Az ürgemezei futás után majd’ kilencszázan 
pattantak nyeregbe a Fuss, ússz, kerékpározz 
a gyermekedért programsorozat utolsó ál-
lomásán. A rendőri felvezetéssel és motoros 
kísérettel kerekezők útja a Duna Hoteltől a 
Cseresznyéskert Erdei Iskoláig vezetett. A 
rendezvény nemcsak a sportolást népszerű-
sítette, de vetélkedés is volt egyben a tanin-
tézmények között. Az ünnepélyes eredmény-
hirdetést és az értékes sportszervásárlási 
utalványok átadását a városi gyermeknapon 
tartja majd a Paksi Sportegyesület szabadidő-
sport szakosztálya.

Faller Gábor

Vajnai Irina paksi művész 
emlékére nyitottak kiállítást 
a Csengey Dénes Kulturális 
Központban a IV. Paksi Tavaszi 
Művészeti Fesztivál program-
sorozatának részeként. A nem-
rég elhunyt alkotó tárlatát Haj-
dúné dr. Fehérvári Erzsébet, a 
kiállítás szervezője ajánlotta a 
közönség figyelmébe.

Virágvásárt is szerveznek

Véget ért a 
hárompróba

Emlék-
kiállítás

14 n Paksi Hírnök, 2014. április 18.



Jó napot, mi újság?

Kováts Balázs
Végzős gimnazista volt, amikor az atom-
erőmű építése először, még a 60-as évek 
végén elkezdődött. Ma tréfásan azt mondja, 
az erőművet neki építették. Kováts Balázs 
nemcsak az erőműhöz kötődik szinte elvá-
laszthatatlanul, hanem a városhoz, a térség-
hez is, ahol, ha nem is születése, de „eszmé-
lése” óta él. Egy ilyen kitüntetés örömre és 
némi szomorúságra is okot adhat, mond-
ja Kováts Balázs a Magyar Érdemrend 
tisztikeresztjéről, amelyet néhány hete vett 
át. Szomorúságra csupán az ad okot, hogy 
amolyan életműdíjnak tekinthető, ő pedig 
nem az a fajta ember, aki ölbe tett kézzel ül. 
Mint mondta, még nem csinált végelszá-
molást, bízva benne, hogy van előtte jócs-
kán tennivaló.
Paksra 1954-ben érkezett aprócska gyerek-
ként. A várost öt évre hagyta el, amíg diplo-
mát szerzett a miskolci egyetemen. Néhány 
évvel később csatlakozott az erőmű kollektí-
vájához. Életének fontos szakasza volt, hogy 
a csikócsapat tagjaként részt vett az erőmű 
létrehozásában, a cég első blokkügyeletese-
ként, majd tudományos indításvezető-he-
lyettesként az 1. és a 2. blokk indításában. 
Egy hirtelen váltással iskolaalapító lett, 1985-
86-ban az Energetikai Szakközépiskola épü-
letét, intézményét, majd másfél év múlva a 
főiskolát kellett létrehoznia úgy, hogy előtte 
soha nem foglalkozott közvetlenül az okta-
tással. A ’90-es évek elején egy újabb váltás: 
az erőmű akkor bontakozó kommunikációs 

világát igyekezett vágányra állítani, létre-
hozni a tájékoztató és látogatóközpontot, 
kidolgozni azokat a megoldásokat, amelyek 
még ma is nagymértékben uralják a magyar 
nukleáris ipar társadalmi beágyazódását. 
Ezek után kifejezetten az erőmű térségi 
kapcsolataival foglalkozott, ezen belül négy 
éven át a bővítésre való felkészüléssel. A 
munkahelyi teendők mellett mindig szánt 
időt a közéletre, civil életre, aminek egyik 
eredménye a Paksi Borbarát Klub, illetve jó 
példája az, hogy lassan negyedszázada tagja 
az ASE vezetőségének. Nem feledkezett meg 
az oktatásról sem: ma már címzetes egyete-
mi docens a Pécsi Tudományegyetemen.
Az új feladatokat – egy kivételével, amelyre 
az erőmű akkori vezetője kérte – magának 
kereste kevésbé vagy teljesen tudatosan, 
mert mindig fontos volt számára az alkotás 
szabadsága; ha ezt fogyni érezte, új utakon 
indult el. Bár a szavak embere, azt, hogy 
miért nem a vegyiparban keresett végzett-
ségének megfelelő állást, miért nem próbált 
az országban máshol szerencsét az egye-
tem után, ma sem tudja megmondani, de 
ugyanezt a ragaszkodást látja fiánál. – Nem 
lehet megindokolni. A Duna szerelmesei 
vagyunk, ott nőttem fel a homokstrandon 
a túloldalon, ott nőtt föl a fiam is. Szeretjük 
a nyugalmat, a jó paksi levegőt, az itteni ba-
rátokat – sorolta. Az erőmű ittléte pedig egy 
adottság. Nem csupán nívós szakmai kihí-
vást, pénzt jelent, hanem sok ezer ember-

nek megélhetést, jó lehetőségeket, emberi 
légkört, kiszámítható távlatokat. 
Kováts Balázs elárulta, családot, munkát, 
minden egyebet tekintve elmondhatja, rend 
és harmónia van körülötte. Hogy ehhez még 
rendre különféle elismerésekben megteste-
sülő visszajelzés is érkezik, külön öröm. A 
legtöbbet a helyi emberektől kapott díjak, az 
ezredfordulón az Év embere elismerés, az-
tán az iparosok Lussonium Díja jelenti szá-
mára, mert azok döntöttek róla, akik között 
él, akikkel együtt dolgoznak, borozgatnak, 
együtt vágták a disznót, vagy együtt járják 
a Dunát. Az, hogy egy péntek este megérke-
zett az e-mail a Miniszterelnöki Hivataltól a 
kérdéssel, hogy átveszi-e a neki szánt állami 
kitüntetést, meglepte, hiszen nem gondolta, 
hogy aktív pályafutása után is figyelnek rá. 
Az ünnepség csodálatos volt, mesélte, hoz-
zátéve, hogy soha azelőtt nem énekelte a 
Himnuszt cigányzenekar kíséretével. 
Terve rengeteg van, több helyen dolgozik 
aktív nyugdíjasként. Mint mondja, ez első-
sorban nem anyagi kérdés, hanem jó dolog 
több közösség életében részt venni, segíte-
ni a dolgok előremozdítását. Nem veszi el 
a helyet a fiatalok elől, ellenkezőleg, men-
torként készíti fel őket a majdani zökkenő-
mentes váltásra. „Bakancslistán” még csak 
gondolkodik, nem kezdte írásba foglalni, 
mert korainak tartja. Vallja, hogy minden-
nek eljön a maga ideje, csak kell hozzá egy 
kis türelem.                                     Vida Tünde
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Sportos famíliák

A Buzás család

Buzás Attila, Buzás Tamás, Szabó János. 
Három fivér – egy sport. Paks és a térség 
labdarúgásának meghatározó személyisé-
gei ők. Attila tehet mindenről. A legidő-
sebb testvér gyermekként a televízióban 
az argentin kiválóságot, Maradonát látta 
futballozni. – Nem tudom, hogy ki volt a 
riporter, de olyan elismeréssel és lelkese-
déssel közvetített és beszélt a futball vilá-
gáról és Maradonáról, ami felkeltette az 
érdeklődésemet – mondja Attila. 1985-ben 
igazolt a Paksi SE-be, edzője Kohl József 
volt, aki még inkább arra ösztönözte, hogy 
labdarúgó legyen. A zöld-fehérek felnőtt 
együttesében Porga István cseleit és gólja-
it csodálta. Ifjúkorában Pintér Ferencnek 
köszönhetően kedvenc csapata, a Buda-
pest Honvéd serdülő kettes együtteséhez 
került, első felnőtt mérkőzését viszont az 
Atomerőmű SE-ben játszotta. NB I-ben a 
Diósgyőr színeiben debütált, de a legma-
gasabb osztályban Sopronban, a Kispest 
Honvédban, a Dunaferr SE-ben és a Paksi 
FC-ben szerepelt.  Alacsonyabb ligákban 
Marcaliban, Bölcskén, Hartán és Duna-
szentgyörgyön játszott, emellett tudatosan 
készült az edzői karrierjére. A pro licen-
ces edzői oklevéllel rendelkező szakember 
jelenleg az NB III-as Bölcske SE szakmai 
igazgatójaként csapata osztályban maradá-
sáért dolgozik. Szintén ebben a pozícióban 

a Dunaújvárosi Főiskola futsalcsapatának 
NB I -be jutásán is munkálkodik. Büszke a 
pályán elért eredményeire, de gyermekeire 
a legbüszkébb. 
Tamás is a labdarúgást választotta, pedig 
gyermekként a kajakot és a karatét is kipró-
bálta. Tízévesen az Atomerőmű SE korosz-
tályos csapatában kezdett futballozni, fel-
nőttként Dunakömlőd, Bölcske, Bogyiszló, 
Györköny, Dunaföldvár, végezetül pedig 
ismét Dunakömlőd következett, e gárdával 
a Tolna megyei másodosztály megnyeré-
sére készül, ami egyszer már sikerült neki 
ezzel a klubbal. 
Szabó János az MVM-Paks csapatával jelen-
leg az NB I-ben, vagyis az OTP Bank Ligá-
ban küzd az élvonalbeli tagság megőrzésé-
ért, de egyszer szeretne „A” válogatott lenni 
és kipróbálná magát külföldi bajnokságban 
is. Janó ötéves korában húzott először fut-
ballcipőt, természetesen azért, mert mind-
két testvére focizott. Ő is, ahogy két fivére 
egész karrierje során élvezhette a szülők tá-
mogatását. Tamáshoz hasonlóan az Atom-
erőmű SE volt a nevelőegyesülete, innen a 
Paksi FC-hez igazolt, majd rövid siófoki 
kölcsönadás után ma már ismét a zöld-fehér 
klubban bizonyít. A 2009-es U20-as világ-
bajnokság bronzérmére a legbüszkébb, de 
vetekszik ezzel a 2011-ben a Pakssal elért 
bajnoki második helyezés, valamint a szin-

tén ebben az évben elért Ligakupa-győzelem 
is. – Mindkét testvéremnek van olyan eré-
nye, amire, ha majd befejezik pályafutásu-
kat, emlékezni fogok: Tamásnak nagyszerű 
bal lába van,  Janó pedig védőként kiemel-
kedő lendülettel segíti a támadásokat – fo-
galmaz elismerően Attila. – Egy-egy fonto-
sabb, érdekesebb mérkőzést követő családi 
eseményen annyira bele tudunk merülni a 
fociba, hogy a lányok gyakran szóhoz sem 
jutnak. Néha össze is szoktunk szólalkozni, 
hiszen olykor mindhárman más vélemé-
nyen vagyunk, de ez normális. A legvége 
mindig átmegy egymás zrikálásába, pisz-
kálásába, aztán egy jót nevetünk az egészen 
– mondja János, az „ifjú titán”, akinek pár-
ja, Kindl Carmen a paksi női futballcsapat 
erőssége. – Sajnos egyre ritkábban találko-
zunk, de ha személyesen nem is, telefonon 
tartjuk a kapcsolatot. Boldog vagyok, hogy 
ilyen testvéreim vannak – teszi hozzá Ta-
más, aki egyéves kisfiát szeretné a sport sze-
retetére és fontosságára nevelni. Végezetül 
arra a kérdésre, hogy a Paks NB I-es lesz-e 
a következő szezonban, egyhangú igen a vá-
lasz, de a legtapasztaltabb testvér reakciója 
mindenképp leközlendő: – Ha sok jó ember 
egy közös célért képes saját önös érdekein 
felülemelkedni és összefogni, akkor abból 
csodálatos eredmények születhetnek.

Faller Gábor
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Paksi halászcsárda
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vállalja  

rendezvények szervezését akár 150 főig. Családi ünnepségek, keresztelő,  
ballagás, lakodalom, vállalati ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Egész évben választékos étlappal, széles kínálattal, udvarias kiszolgálással  
és menüfőzéssel várjuk kedves vendégeinket,  

igény esetén ingyenes ételkiszállítást vállalunk.

Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu

Huszonnégy fordulót követően 
tizenötödik, vagyis kiesőhelyen 
található az MVM-Paks lab-
darúgócsapata az OTP Bank 
Ligában. A zöld-fehér együttes 
a legutóbbi három fordulóban 
egyaránt kiesési rangadót ví-
vott: előbb a sereghajtó Kapos-
vár otthonában 0:0-s döntetlen, 
majd hazai pályán az MTK-tól 
3:1-es vereség és Mezőköves-
den 2:2-es döntetlen követke-
zett. A megszerezhető kilenc 
pontból a riválisok ellen csak 
kettő került a Fehérvári útiak 
neve mellé, ami egyre inkább 
az osztályváltás felé sodorja az 
együttest. A helyzetről Haraszti 
Zsolttal készítettünk hosszabb 
interjút.
– Remekül sikerült téli felké-
szülés és törökországi edzőtábor 
után mégsem jönnek az eredmé-
nyek. Miért?
– Nagy csalódás ez a tavasz, 
ennél a teljesítménynél lénye-
gesen többet várt mindenki. 

Azt gondolom, hogy egy jó 
felkészülés után voltunk, egy-
értelmű számomra az, hogy 
ebből a játékoskeretből több is 
kijöhetett volna. Hétről hétre 
vívjuk harcunkat, és ameddig 
sanszunk van, küzdeni fogunk. 
Hetente változik a helyzet, a ki-
esés még nincs lefutva, roppant 
nehéz helyzetben vagyunk és 
egyértelműen a kiutat keressük.
– Csertői Aurél vezetőedző az 
MTK elleni vereség után úgy 
nyilatkozott, érzése szerint több 
játékosa nem érzi a tét súlyát.
– Az biztos, hogy az MTK el-
leni mérkőzés első félidejével 
nem tudnak elszámolni a pak-
si labdarúgók. Egy ilyen tét-
meccshez ennyire enerváltan, 
akaratgyengén nem lehet hoz-
záállni. A második félidőben, 
amikor már eldőlt a mérkőzés, 
hihetetlen módon szinte felbo-
rult a pálya, de egy biztos, öt-
ven perc alatt elvert bennünket 
az MTK.

– Kiejti magát a csapat?
– Nehéz erről beszélni. Hét-
ről hétre azt gondoljuk, hogy 
a következő meccsen majd 
megtörik a jég és nyer a csa-
pat. Tavaly szeptember óta 
nem sikerült győzni, ami egy 
hatalmas teher mindenkinek. 
Mi, akik a klubnál dolgozunk, 
hétről hétre „belehalunk” ebbe 
a helyzetbe. 
– Van-e kiút ebből? A Mezőkö-
vesd után a Debrecen, a Diós-
győr, Kecskemét, Haladás, Pápa, 
Ferencváros mérkőzés követke-
zik. Egyik sem lesz sétagalopp.
– Ez így van. A kincstári opti-
mizmus mellett hiszek abban, 
hogy a Paks kerete alkalmas 
arra, hogy olyan eredményt ér-
jen el az előttünk álló meccse-
ken, hogy bent tudunk marad-
ni. Ha nem hinnék ebben, én 
is biztosan másképpen állnék a 
helyzethez.
– Nincs olyan játékos, aki fel-
emelné a hangját a kialakult he-

lyezettel kapcsolatban az öltőző-
ben és elbeszélgetne a társakkal?
– Az a legborzasztóbb az 
egészben, hogy a csapat hét 
közben rengeteget dolgo-
zik, tisztességesen teszi a 
dolgát. Hétvégén pedig úgy 
játszanak, mintha mindent 
elfelejtettek volna a heti gya-
korlásokból. A legrosszabb, 
hogy többnyire hazai pályán, 
a paksi emberek, szurkolók 
előtt mutatják ezt a teljesít-
ményt. Ha most feladnánk, 
az óriási hiba lenne.
– A szponzorok támogatásukról 
biztosították a csapatot. Talál-
koztak a labdarúgókkal?
– Igen. Bognár Péter, a labda-
rúgó szakosztály elnöke a Ka-
posvár elleni mérkőzés előtt 
járt az öltözőben, de Hajdú 
János polgármester is tett láto-
gatást az együttesnél. Teljesen 
tiszta a képlet, mindenki azt 
szeretné, hogy maradjunk az 
élvonalban. Ha ennyi ember 
küzd ezért a csapatért, akkor mi 
sem engedhetjük meg magunk-
nak, hogy feladjuk.
– Készül vészforgatókönyv a Fe-
hérvári úton? Ha kiesik a csapat, 
mi lesz a több száz utánpótlás-
labdarúgóval, ki fogja fenntarta-
ni, üzemeltetni a komplexumot?
– Nem szabad még vészforga-
tókönyvnek készülnie, egyelőre 
kettő pont a hátrányunk és még 
vannak hátralévő meccsek. 
Nem hiszem, hogy nekünk ez-
zel kellene foglalkozni. Most az 
a legfontosabb, hogy bennma-
radjon az MVM-Paks.
A beszélgetést követően ér-
kezett a hír, hogy a zöld-fehér 
klub azonnali hatállyal szerző-
dést bontott két játékossal: Tóth 
Bencével és Délczeg Gergellyel.

-faller-

Nem készülnek vészforgatókönyvvel
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Varga Szabolcs, az Atomerőmű 
SE Bulldog Kyokushin Karate 
Szakcsoport versenyzője a szlo-
vák nyílt bajnokságon a felnőtt 
„C” kategória +80 kg-os súlycso-
portjában aranyérmet nyert, míg 
klubtársa, Bárdos Viktor a felnőtt 
„C” 80 kg-ban a harmadik helyet 
szerezte meg. Varga Szabolcs 
háromévesen költözött Paksra, 
tízévesen az ASE-ban kezdett el 
kenuzni Sziklenka László keze 
alatt. Az általános iskola után 
Dunaföldváron tanult tovább, 
ezért a kenuzást abbahagyta. 
1997-ben kezdett el karatézni, 
de másfél év után befejezte, he-
lyette a motorsportot választotta. 
Mintegy három éve tért vissza a 
karatékák közé. Civilben három 
műszakban primerköri átrakó-
gép-operátorként dolgozik az 
atomerőműben, most 35 éves.
– Elég változatos sportpályafutás. 
Miért hagytad abba először a ka-
ratét?
– Akkor még türelmetlen vol-
tam, a sport szellemi hátterére 
nem voltam elég érett, csak ve-
rekedni akartam megtanulni.  A 
karatéval akkor találkoztam újra, 
amikor három éve a fiamat hoz-
tam le edzésre. Krasznai Tamás 
sensei (jelentése: tanár, mester, 
de ennél sokkal összetettebb – a 
szerk.) marasztalt, ha már a fiam 
miatt ott vagyok, szálljak be én is. 
Így kezdtem megint karatézni.
– Mennyi munka kell ahhoz, 
hogy komolyabb eredményeket 
érjen el egy karatéka?
– Nálunk heti három edzés van, 
ez éppen elég arra, hogy az em-
ber övfokozatokat tudjon lépni. 

A kiugró teljesítményhez plusz 
edzésre, kondicionális és egyéb 
képességfejlesztésre van szük-
ség. Ez a sport igen összetett: az 
embernek mindkét oldalát azo-
nos szinten, összehangolva kell 
tudnia használni, ehhez nagyon 
sok gyakorlás szükséges. Edzé-
seink jól felépítettek: este 6-tól 
7-ig futunk, utána 8-ig erősítés, a 
technikák gyakorlása, majd 8-tól 
félórás küzdés. A futás és a küz-
dés fakultatív, de mindenkinek 
ajánljuk. Amikor újrakezdtem, 
7-8 hónapig csak nyújtottam úgy, 
hogy mellette edzettem. Nagyon 
hosszadalmas, fájdalmas folya-
mat volt, de a technikák kivitele-
zéséhez elengedhetetlen.
– Milyen plusz munkát végzel 
még a közös edzéseken kívül?
– Ha van rá idő és energia, még 
otthon is edzek a garázsban, van 
úgy, hogy heti hatszor. Nagy 
segítség, ha az embernek van 
otthon homokzsákja, azon na-
gyon jól lehet kondicionális és 
állóképesség-javítást végezni, a 
technikákat gyakorolni. Például 
a rúgástechnikákat – ha pár ezret 
elvégez az ember, az utána fog 
működni. A kyoban full kontakt 
van, tehát kemény küzdés megy, 
és nálam ez a favorit, a technikás 
részek tanulását annyira nem 
szeretem. A karate azonban nem 
csak küzdősport, hanem harc-
művészet. Most már elég érett 
vagyok ahhoz, hogy tudjam: 
nem csak az erőre, hanem észre 
is szükség van. 
– Mennyire fontosak a versenyek?
– A harcművészetben az igazi 
nagy mesterek nem preferálják 
a versenyzést, ám a sportoló csak 
itt tudja felmérni, hogy hol tart. A 
kyokushin karate igen népszerű, 
nagy a tábora világszerte és Ma-
gyarországon is. A versenyben A, 
B, C kategória van – a C az alap, 
az A pedig a feketeövesek, tehát 
a profik kategóriája. Én a C hala-
dóban vagyok, itt még van fej- és 
sípcsontvédő, és a fejrúgást nem 
szabad teljes erővel véghezvinni, 
hogy KO legyen belőle. A B ka-
tegóriában még mindig vannak 
védőfelszerelések, bár versenye 

válogatja, a fejrúgás itt is kontrol-
lált, az A már teljes full kontakt-
ban zajlik. Sárgaöves versenyző 
vagyok, a második sárga övvel 
már B kategóriában is tudok in-
dulni. Élversenyző nem akarok 
lenni, de a B kategóriában még 
szeretnék versenyezni. A verse-
nyeken C kategóriában két perc 
egy menet, majd egy perc hosz-
szabbítás döntetlen esetén. Ezt 
követően lehet még egy hosszab-
bítás, utána már a súlykülönbség 
dönt a könnyebb súlyú versenyző 
javára. Ez történt tavaly Tatán is, 
amikor két hosszabbítás után en-
gem hoztak ki győztesnek.
– Milyen volt Szlovákia?
– Előtte nagyon messze voltam 
az ideális felkészüléstől. Végül 
mégis elindultam. A bajnokság 
Ekelen volt, a magyar határhoz 
közel. Reggel fél 6-kor indul-
tunk, fél 9-kor már mérlegel-
tünk. Egyik ellenfelem az a Si-
mon Péter volt, aki korábban az 
ASE-nál versenyzett, de miután 
Debrecenbe költözött, átigazolt. 
Őt hosszabbításban sikerült le-
győznöm. A következő ellenfe-
lem, egy nagydarab szlovák srác 
108 kilóval, rögtön Simon után 
jött, pihenésre nem volt időm. 
Menet közben figyeltem a moz-
gását és észrevettem, hogy a bor-
dáira nem védekezik, elkezdtem 
rádolgozni. Pár jó húzós ütést si-
került bevinnem, a harmadiknál 
már be is jelezte, hogy fáj neki, 
erre kaptam egy vazaarit, ezután 
még egyet kapott ugyanoda, fel is 
adta, ipponnal nyertem egy perc 
után. Bár ez full kontakt sport, 
aki ész nélkül, erővel akarja meg-
nyerni a küzdelmet, az könnyen 
kikap. Észnél kell lenni, olyan ez, 
mint egy sakkjátszma.
– Hosszú távra tervezel a karaté-
val? 
– Nemrég Pécsett elvégeztem a 
karateedzői tanfolyamot, min-
denképp szeretnék majd később 
ezzel is foglalkozni. A sport min-
den egyes részletét szeretném 
úgy megtanulni – s ehhez a ver-
senyzés is nagyon fontos –, hogy 
később hiteles edző lehessek a ta-
nítványok szemében.          -joko-

A tisztes helytállás volt a cél idén 
a szegedi nyolcas döntőben az 
Atomerőmű SE U18 fiú kosár-
labdacsapata számára. Jól sikerült 
a rajt az első mérkőzésen a Bp. 
Honvéd ellen: ASE–Bp. Honvéd: 
77-53. A második meccsen is jól 
kezdtek Nagy Gábor tanítványai, 
nem adták fel azonban a pécsiek, 
és az utolsó negyedben megfordí-
tották a mérkőzést. A paksi fiúk-
ban volt még annyi erő, hogy újra 
magukhoz ragadják a kezdemé-
nyezést: ASE–Kosárlabda Aka-
démia Pécs/A: 82-79. Óriási küz-
delmet hozott a házigazda Szeged 
elleni utolsó csoportmérkőzés. A 
vendéglátók az első negyedben 
nagyon elhúztak, de az ASE a 
nagyszünetig visszakapaszkodott 
tíz ponton belülre, a harmadik ne-
gyed végére pedig három pontra 
csökkent a hátrány. Az utolsó fel-
vonás bővelkedett fordulatokban, 
de az utolsó találatokat az ASE 
szerezte. SZEDEÁK–ASE: 69-73. 
A döntőbe jutást a Vasas sem tud-
ta megakadályozni, a paksi csapat 
a nagyszünetig 12 pontos előnyt 
őrzött. A harmadik felvonásban 
két pontra felzárkózott az angyal-
földi társulat, de az utolsó negyed-
ben huszáros hajrát indított az 
Atom. Vasas Akadémia–ASE: 56-
70. A Szombathely elleni döntő 
első félidejében jól tartotta magát 
a sérülésektől tizedelt ASE, hat 
pont volt az előnyük 20 perc után. 
A harmadik negyed végére két 
ponttal átvette a vezetést a Szom-
bathely, de tartotta a lépést a paksi 
csapat. A nagyobb játékerőt képvi-
selő vasiak csak az utolsó percben 
tudtak többpontos előnyre szert 
tenni. ASE–Szombathelyi Kosár-
labda Akadémia 63-73.
Az Atomerőmű SE U18-as csa-
patának tagjai: Antóni Csanád, 
Bacs József, Dávid Róbert, Faze-
kas Viktor, Gombos Ádám Attila, 
Gulyás Milán, Kollár Zsombor, 
Lenger Levente, Meixner Márk, 
Miholics Bence, Molnár Balázs, 
Oláh Gábor, Papp Márk, Sánta 
Bálint, Sterczer Péter Márk, Veisz 
Alex, Villányi Mátyás. Edző: Nagy 
Gábor.                             Kovács József

A karate is sakkjátszmaEzüstös  
U18-as csapat
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T e m e T k e z é s
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2. 

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

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok 
és koszorúk rendelése

TEIT
kalocsai látogatóközpont
(Szent István király út 35.)

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

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

A Vackor Autista és Fogyatékkal 
Élők Szüleinek Paksi Egyesülete 
kéri Önöket, hogy adójuk 1%-ával 
támogassák működésünket, mely-
lyel  a beteg gyermekek program-
jait tehetik változatossá.

Adószámunk: 18866111-1-17.

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

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

A középszakasz 6. fordulójában 
hétközi meccsen a Kaposvári 
KK  látogatott a Gesztenyés útra, 
az Alba elleni hazai fiaskó után 
adva volt a lehetőség a javítás-
ra. Ennek megfelelően kezdett 
a hazai csapat: gyorsan és nem 
utolsósorban pontosan játszot-
tak Szabóék, tíz perc után már 
több mint tíz pont előnyre téve 
szert. A vendégek igyekeztek, a 
harmadik negyedben volt egy 
fellángolásuk, de akkor sem tud-
ták szorossá tenni a mérkőzést. 
Az ASE minden negyedet nyer-
ve, nagy különbséggel győzött, 
feledtetve az Alba elleni fiaskót. 
ASE–Kaposvári KK: 90-66.
Nem sok idő maradt a pihe-
nésre, a 7. fordulóban Sopron-
ban léptek pályára a piros-kék 
legények. Hatalmas küzdelmet 
hozott a 40 perc, a mérkőzés 
folyamán egyik fél sem tudott 
nagyobb előnyre szert tenni. 
Egálról indult az utolsó negyed, 
amely kevés pontot hozott, vé-
gül a meccsvégi büntetőpárbajt 
idegekkel jobban bíró paksi csa-
pat örülhetett. Sopron KC–ASE: 
74-77. 
A következő találkozóra hazai 
pályán került sor, a Kecskemét 

ellen mindenképpen győzni 
kellett a Dzunics-legénységnek, 
ha tartani akarta a lépést a Szol-
nokkal. McGruder és Kerpel-
Fronius kézsérülés miatt ki-
hagyta a mérkőzést. A hírös 
város csapata a szokásos „kel-
lemetlen” stílusában játszott, 
keményen, sokszor a sportsze-
rűség határait súrolva védeke-
zett. A sípmesterek partnerek 
voltak ehhez, így a közönség 
egy sok szabálytalansággal, 
és reklamálással tarkított ke-
mény összecsapást láthatott. Az 
Ivkovics-tanítványok sokáig szí-
vósan tapadtak az ASE-ra, nem 
engedték, hogy a paksi csapat 
nagyobb előnyre tegyen szert. 
A vendégek ellenállását az utol-
só negyed közepe táján sikerült 
megtörni, hét ponttal ellépett az 
Atom, feljavult a védekezés is, és 
Wittmannék onnan már nem 
tudtak ismét visszakapaszkodni. 
ASE–KTE-Duna Aszfalt: 71-58. 
A Kaposvár meglepetésre 97-
76-ra legyőzte a Szolnoki Olaj 
KK-t, így ismét nyílttá vált a 
középszakasz-elsőség kérdése. 
Székesfehérváron hétfői tévés 
meccset játszottak Jonesék az 
ellen az Alba ellen, amely a baj-

nokság során eddig egyedüli-
ként tudott nyerni a Gesztenyés 
úton. McGruder és Kerpel-
Fronius játékára még nem szá-
míthatott Braniszlav Dzunics. 
Jól indult a meccs, az ASE az 
első negyed nagy részében ve-
zetett, de az utolsó két percben 
átvette a vezetést a vendéglátó. 
A második felvonásban nem 
találták Szabóék az Alba-zóna 
és Somogyi ellenszerét, a 20. 
perc végére 8 ponttal ellépett 
a Fehérvár. A 28. percig kellett 
várni, hogy újra a paksiaknál 
legyen az előny, Eilingsfeld 
duplájával vették át a vezetést. 
Az utolsó negyedben 12-0-s ro-
hammal indítottak Vaughnék, 
közel öt percig nem talált a 
gyűrűbe az Alba. Három perc-
cel a vége előtt Kovács Ákos 
triplája után már 15 pontra nőtt 
az ASE-előny, de a vendéglátók 
másfél perc alatt felzárkóztak 
83-89-re. Szerencsére Kovács 
Ákos és Jones lehűtötte a fehér-
vári kedélyeket. Alba Fehérvár–
ASE: 87-94. 
A következő mérkőzés a Gesz-
tenyés úton lesz, április 19-
én a Sopron ellen játszanak 
Körtélyesiék.                 Kovács J.

Záporokkal tarkított, borongós 
időjárás fogadta a Paksi Autó- és 
Motorsport Egyesület nyílt nap-
ján az érdeklődőket, ám ez nem 
zavarta azokat, akik két vagy 
négy kerékre pattantak – a mo-
torosok, quadosok élvezték a 
körülményeket.  – A pálya nagy 
volumenű átalakítás alatt van. Az 
időjárás ennek nem kedvez, de 
ha esősebb idő jönne, könnyeb-
ben haladnánk a munkálatokkal 
– fogalmazott Nagy András, az 
enduro és motocross szakosztály 
vezetője. Az eseményen az autós 
szakág is képviseltette magát. A 
szakágvezető a problémákat sem 
hallgatta el. – 2009 után 2013-ban 
Horváth Sándor és Kónya Zoltán 
ismét megnyerte a magyar baj-
noki címet. Januárban a Magyar 
Nemzeti Autósport Szövetség 
elnöksége lemondott, az új veze-
tés szigorította a szabályokat, li-
cenckötelessé tette kategóriánkat. 
Megdrágult a nevezés is, amihez 
biztosítást kell kötni az indulók-
nak, és több kategóriát összeol-
vasztottak. Ennek ellenére szeret-
nénk idén is versenyezni. Ha nem 
is az egész évadot autózzuk végig, 
de egy pár versenyre mindenképp 
nevezünk – fogalmazott Dóczi 
Szilárd.                                         -efgé-

Harcban az elsőségért Nyílt nap
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Mezőgazdasági 
termelők, 

gazdálkodók 
figyelem! 

A Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 
megkezdte a 2014. évi területalapú támogatások 

előfinanszírozását.

A finanszírozás maximális mértéke: 
az előző évi támogatás 80%-a.

Használja ki a lehetőséget, s ebből finan szírozza 
a 2014. év tavaszi munkáinak költségeit!

Részletekről érdeklődjön 
a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 

kirendeltségénél: Paks, Táncsics u. 4.
Tel: 75/310-409,  75/511-188.

Pakson, „fenn a Hegyen”, a művelődési központtal 
szemben a Barátság utca 3. szám alatt működő 

a város első melegkonyhás gyorsétterme 
immár három éve várja kedves vendégeit. 

Látványpultból naponta akár tízféle ételből választhat ízlése 
szerint. Májustól az ételbár új kínálattal jelentkezik, a már meg-
szokott ízletes,naponta változó ételek mellett minden nap két 
menüvel (leves és főétel) és fitneszajánlattal bővül az étlap.

Nyitva tartás: Hétfő–péntek 11–15 óráig
Web: www.stefanetelbar.hu;  e-mail: info@stefanetelbar.hu

Tetőfedés, tetőfelújítás és ácsmunka 
kifogástalan minőségben! 

Komplett tetők készítése, javítása az ácsszerkezettől, a tető fedésen túl, a 
tetőterek és ablakok beépítésén át a bádogos munkán keresztül egészen a 

gipszkartonozásig.  

A felmérés és az árajánlat-készítés ingyenes, amelyet személyre szabva, a 
lehető legjobb ár-érték arány figyelembe vételével állítunk össze! 

Rauth-Bau Építőipari és Szolgáltató Kft.
www.rauthbau.hu; telefon: 20/390-7759

Tisztelt Választópolgárok!

Április 6-án eldőlt, hogy az Önök szava-
zatai alapján a következő négy évben is 
képviselhetem a Tolna 3. számú válasz-
tókerületben élőket a Parlamentben.
Tisztelettel köszönöm mindazoknak, 
akik éltek demokratikus jogukkal, és 
elmentek szavazni. Külön köszönöm a 
Fidesz–KDNP-re és a személyemre le-
adott voksokat.
Ahogyan eddig is, a jövőben is számíthatnak rám, az 
elérhetőségeimet megtalálják a Facebookon, illetve a 
www.hirtferi.hu weboldalon.

A Pesti Magyar Operett Színpad bemutatja:

Any á k  n a pi 
O p e rettg á l a
fergeteges operettshow 
kiváló művészek közreműködésével

Csengey Dénes Kulturális Központ, 2014. május 15. 19 óra
Sztárvendég:  Oszvald Marika Jászai Mari-díjas, Érdemes művész

Jegyek elővételben már kaphatók a helyszínen!  Paks, Gagarin utca 2. Telefon: 75/519-150
Jegypénztári nyitva tartás: hétfő–csütörtök 13–18 óráig.

Bővebb információ: www.magyaroperett.hu; musor@magyaroperett.hu

Napi 
friss 

szíNes
www.paksihirnok.hu


