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Modern XXI. századi világunkban 
reggeltől estig különféle digitális 
eszközök – tévé, számítógép, 
okostelefon, táblagép – vesznek 
körül bennünket a munkában és 
pihenés közben egyaránt.  Ezek 
használói közül egyre többen 
tapasztalják, hogy szemük a nap 
végére bepirosodott, kiszáradt 
vagy éppen könnyezik, látásuk 
homályosabbá válik; a szem fá-
radtsága miatt megfájdulhat a 
fej, sajoghat a váll és a nyak. Az 
okokról dr. Varga Klára, a Lens 
Optika vezetője beszélt.

– A tünetek kialakulásának hátte-
rében két fő ok áll – kezdi a dok-
tornő.  – Az egyik, az úgynevezett 
magas energiájú látható kék fény. 
Az LCD és LED tévéképernyők, 
a számítógépek, okostelefonok, 
táblagépek és a GPS-készülékek 
kékesebb fényt bocsátanak ki. 
Az eszközök képminőségének 
javulásával a kibocsátott kék fény 

mennyisége is nő. Annak ellené-
re, hogy a kék fény önmagában 
természetes jelenségnek számít 
(a napfény is tartalmaz ilyet), 
számtalan tanulmány bizonyít-
ja, hogy túlzott mennyiségben a 
szem megerőltetését és szemfá-
radtságot okoz.
A másik probléma ezekkel a 
készülékkekel, ha túlságosan 
közelről nézzük őket. Szemünk 

anatómiailag úgy alakult ki, 
hogy az 5-6 méteren túlra tekin-
tés a természetes a számára. A 
mai modern világban a szemün-
ket sokkal többet használjuk 
közelre, ilyenkor a szemünk fo-
lyamatosan dolgozik, alkalmaz-
kodik, vagyis nincs nyugalmi 
állapotban. Minél közelebbre 
nézünk, annál többet kell dol-
goznia. 

A leginkább érintettek az irodai 
környezetben, a számítógép előtt 
dolgozók, a pénztárasok, a diákok 
és mindenki, aki valamilyen mobil 
eszközt használ. Számukra megol-
dás a HOYA által kidolgozott felü-
letkezeléses eljárás. A Blue Control 
bevonat semlegesíti a digitális 
eszközök képernyője által kibo-
csátott kék fényt, így megelőzi a 
szemfáradtság kialakulását. Léte-
zik bioptria nélküli változat is azok 
számára, akiknek egyébként nincs 
baj a látásukkal. Nekik ajánlható 
egy speciális szemüveglencse, 
amely közelre nézéskor tehermen-
tesíti a szemet. Ennek köszönhető-
en 2-3 órával is nőhet a hasznos 
munkaidő, és a nap végén is fris-
sebbek a szemek.
A HOYA Blue Control bevonatos 
lencséi elérhetőek a Lens Optika 
paksi üzletében, a Dózsa György 
út 35. szám alatt. Az üzlet telefon-
száma: 75/511-246, 30/842-3330.

(X)

Megkezdődött 
a szennyvíztelep
műszaki átadása
Újabb nagyberuházás, a szennyvíztisztító telep bővítésének és fejlesztésének 
munkálatai értek �nisbe: megkezdődött a projekt műszaki átadás-átvétele, az 
eljárás várhatóan március közepén fejeződik be. Az új szennyvíztisztító telep 
a régi mellett épült meg a szerződés szerint mintegy 19 hónap alatt. A próba-
üzem 2014. augusztus 21-én indult és hat hónapig tartott. A beruházás hama-
rosan lezárul, a műtárgyak műszakilag megfelelnek az előírásoknak, a szenny-
víztisztító telep teljesíti feladatát. A projekt nettó értéke több mint 808 millió 
forint, megvalósítását az Európai Unió 85%-ban támogatta. 

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Kohéziós Alap

Előzzük meg a szemfáradtságot!
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Új elemek az energiatakarékosságot 
célzó felújítási pályázatban
Április 9-től várják a jelentke-
zéseket a lakások energiataka-
rékos felújítását támogató ön-
kormányzati pályázatra. Az idei 
keretösszeg a panelépületekre 
és a hagyományos építésűekre 
egyaránt 50-50 millió forint. 
Újdonság a kiírásban, hogy a 
fűtéskorszerűsítés, a nyílászá-
rócsere és az utólagos szigetelés 
mellett megújuló energiaforrá-

sok alkalmazására (például nap-
elemes vagy hőszivattyús rend-
szerek kiépítésére) is kérhető 
támogatás. A pályázható összeg 
a korábbi évekhez képest nem 
változott: hagyományos építé-
sű házak, lakások esetén maxi-
mum 400 ezer forint támogatás 
adható, panelépületek esetében 
lakásonként maximum 300 ezer 
forinttal lehet számolni. 

A szükséges formanyomtatvány 
átvehető személyesen a polgár-
mesteri hivatalban és letölthető 
a www.paks.hu internetes oldal-
ról, ugyanitt a részletes felhívás 
is megtalálható. 
A kiírás keretében az állami 
társasház-felújítási programhoz 
szükséges önerőhöz is kérhető 
támogatás. (Az állami pályá-
zatról a kormany.hu oldalon 

tájékozódhatnak.) A támogatás 
megítéléséről a képviselő-testü-
let dönt, várhatóan még április-
ban, hogy a nyáron megvalósít-
hatóak legyenek a beruházások. 
Az ingatlantulajdonosok több 
mint tíz éve juthatnak a laká-
sok energiatakarékos felújítását 
támogató önkormányzati támo-
gatáshoz a városban. 

Dallos Szilvia

Április 22-i ülésén választja 
meg a népi ülnököket a pak-
si képviselő-testület. Pakson a 
Paksi Járásbíróságra lehet ülnö-
köket jelölni. Az a 30. életévét 
betöltött magyar állampolgár 
választható meg, aki nem áll 
gondnokság alatt, nincs eltiltva 
a közügyektől és büntetlen elő-
életű. Az ülnök nem lehet tagja 
pártnak és politikai tevékenysé-

get nem folytathat. A jelöltnek 
a jelölés elfogadását követően 
haladéktalanul hatósági erköl-
csi bizonyítvánnyal kell igazol-
nia büntetlen előéletét.  
A jelöléseket március 31-ig le-
het eljuttatni a polgármesteri 
hivatal (Paks, Dózsa György út 
53-61.) I. emeleti 105-ös iro-
dájába. További információ a 
paks.hu oldalon található.

Ülnökök jelölése

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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Intézmények, játszóterek korszerűsödnek
A szükséges kisebb karbantar-
tási munkák mellett 81 millió 
forintot költ intézményei fel-
újítására 2015-ben az önkor-
mányzat. Tizennégy oktatási, 
egészségügyi és kulturális in-
tézményben dolgoznak április-
tól nyár végéig a DC Dunakom 
Plusz K�. szakemberei. A vá-
ros játszótereinek karbantar-
tására fordítható összeg idén 
42,5 millió forint.

A tavalyihoz hasonlóan több 
mint 80 millió forintot biztosít 
intézményei állagának meg-
óvására és felújítására a város 
költségvetésében a képviselő-
testület. A felújítási munkákat 
tartalmazó lista az intézmény-
vezetők, a városüzemeltetési 
cég és az önkormányzat szak-
emberei közötti egyeztetés után 
állt össze. Tizennégy intéz-
ményben dolgoznak majd a DC 
Dunakom Plusz K�. munka-
társai, az iskolák és tagóvodák 
mellett a Pákolitz könyvtárban, 
a művészeti iskolában, valamint 
a pedagógiai szakszolgálatnál. 
A tervezetben udvari és tanter-
mi burkolatfelújítás, nyílászá-

rók cseréje, parkolókialakítás, 
homlokzatfelújítás, előtető- és 
járdaépítés is szerepel. A fel-
újítási munkák az intézmények 
működési rendjéhez igazodva,  

március végén kezdődnek el, 
és a következő tanév indulása 
előtt befejeződnek, tájékoz-
tatott a városüzemeltetési cég 
vezetője. Puskás János azt is el-

mondta: folytatódik a játszóte-
rek korszerűsítése. Az intézmé-
nyi játszóterek közül a Bóbita 
Bölcsődébe, a Munkácsy utcai 
és a Kishegyi úti tagóvodákba 
kerülnek új játékok, az Erkel 
és a Kurcsatov utcai játszótéren 
gumiburkolatúra cserélik a bo-
rítást, a központi parkba pedig 
új mászóka és hinta is kerül. 
A játszóterek korszerűsítésé-
re 42,5 millió forint szerepel 
a költségvetésben. A bérlaká-
sok felújítása is a k�. felada-
tai közé tartozik, 2015-ben a 
Pető� utca 11. számú háznál 
dolgoznak majd, kerítést és új 
melléképületet építenek, mint-
egy hatmillió forint értékben. 
Az ürgemezei erdei futópályát 
tavaly nyár végén készíttette el 
az önkormányzat, sokan hasz-
nálják, népszerű sportolási 
lehetőség lett Pakson. Azért, 
hogy szürkület után is bizton-
ságosan használható legyen, 
közvilágítást építtetnek mellé – 
ez a beruházás is szerepel a DC 
Dunakom Plusz K�. 2015-ös 
feladatai között. 

Dallos Szilvia

Fotók: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Nyáron zárulhat az uniós projekt

Faltól falig újulnak meg az utcák

Egy 60 tonnás mérleg, váloga-
tókabin, kisteherautó és kon-
ténerek beszerzésére kötött 
szerződést a Paks és Térsége 
Hulladékgazdálkodási Társu-
lás, az eszközök tavasz végén, 
nyár elején érkeznek meg a 
telepre. A mintegy 60 millió 
forintos beruházással lezárul a 
hulladékkezelő megvalósításá-
ra célzó projekt.
 
A pályázat eredeti tartalma sze-
rint tavaly év végén befejeződött 
volna a beruházás a kompaktor 
és a hulladékmozgató gépek 
beszerzése után, de az utolsó 
közbeszerzések lefolytatását kö-
vetően kiderült, hogy jelentős 
maradványösszeg keletkezett az 
eredeti költségvetéshez képest 
– tájékoztatott Czakói-Zakar 
Bernadett. A projektmenedzser 

hozzátette: a maradványössze-
gek terhére olyan berendezé-
sek vásárlását kezdeményezték, 
amelyeket a hulladékkezelő te-
lep optimális működéséhez saját 
erőből mindenképpen be kellett 
volna szerezni. A beruházások 
összértéke 59,1 millió forint, az 
eszközökre 92%-os támogatást 
igényelhettek. 
A válogatótechnológiára így egy 
fűthető-hűthető válogatókabint 
építenek, aminek köszönhetően 

a válogatás hőségben vagy téli 
hidegben is megoldottá válik. A 
több műszak bevezetésével opti-
málisabb munkaidő-kihasznált-
ság valósítható meg, több hul-
ladék lesz válogatható rövidebb 
idő alatt. Beépíthető és mobil 
perforátorokat is vásárol a cég, 
amelyekkel megoldódik a ku-
pakkal ellátott és kupak nélküli 
PET-palackok összenyomása. 
Érkezik majd a lomtalanításhoz 
és a zöldhulladék-begyűjtéshez 

használható billenőplatós kiste-
herautó is, valamint 300 darab 
1100 literes fémkonténer. Ezek 
az edények a paksi lakótelepi 4 
köbméteres konténereket vált-
ják majd, használatukkal keve-
sebbet kell fordulnia a régi karos 
kukásautót leváltó tömörítős 
járműnek. A hulladékudvar-
ra is kerül öt új 32 köbméteres 
konténer főként üveghulladék 
tárolására, és a beszerzés része 
egy 60 tonnás mérleg is. A há-
rom szerződő partner 90 napos 
határidővel vállalta a szállítást, a 
kisteherautó esetében 150 napos 
a határidő. Így április vége-má-
jus elejére megérkeznek az új 
eszközök a hulladékkezelő köz-
pontba. A projekt ezt követően 
várhatóan nyár elején zárul le 
hivatalosan.                               -dsz-

Az új hulladékkezelési rendszer megvalósításáról 
2009-ben kezdődtek el a tárgyalások, hét település részvé-
telével alakult meg a Paks és Térsége Hulladékgazdálkodási 
Társulás. A szervezet sikeresen pályázott az Európai Unióhoz: 
2011-ben írták alá a szerződést az 1,1 milliárd forintnyi támo-
gatásról az Új Széchenyi Terv keretén belül. Az építkezés 2011 
júniusában kezdődött el, a próbaüzem két évvel később, 2013 
januárjában indult el a központban.

A tavasz beköszöntével elkez-
dődik a Duna utca felújítása, a 
faltól falig korszerűsítés kivi-
telezője a DC Dunakom Plusz 
K�. A munkálatokra úgyneve-
zett in-house szerződés kereté-
ben kapott megbízást az önkor-
mányzati tulajdonú cég, mely a 
Duna utca után a Hattyú, majd 
az Eötvös utcát is térkövezi.

A városi intézmények felújítási 
munkái során a magasépítésben, 
az elmúlt években lezajlott tömb-
belső-korszerűsítések kivitelező-
jeként pedig a mélyépítésben is 
komoly tapasztalatokat szerzett 
a DC Dunakom Plusz K�. Az 
önkormányzat idén úgy döntött, 
hogy a 2015-re tervezett utcafel-
újításokkal a városüzemeltetési 
céget bízza meg. A Duna utca fel-
újítására 85 millió, a Hattyú utca 
út- és közműkorszerűsítésére 
208 millió, míg az Eötvös utca 
átépítésére 205 millió forintot 
különített el a képviselő-testület 
a városi költségvetésben. Mind-
három utca térkő burkolatot kap, 
faltól falig újul meg, így járda-

építés, közmű-rekonstrukció és 
zöldfelület-rendezés is szerepel 
a tervekben. A költségvetés ösz-
szeállítása befejeződött, a szerző-
déseket rövidesen megkötik az 
önkormányzattal, és a közmű-
szolgáltatókkal is elkezdődtek az 
egyeztetések, a közműkiváltá-
sokhoz szükséges engedélyek be-
szerzése érdekében. Első ütem-
ben, márciusi kezdéssel a Duna 
és a Hattyú utcai beruházás 
elindítását tervezik, az év máso-
dik felében vonulnak fel az Eöt-
vös utcában, tájékoztatott a cég 
ügyvezetője. Puskás Jánostól azt 
is megtudtuk, hogy a határidők 
betartása fontos cél, ezért ahol 
szükséges, paksi alvállalkozókat 
is bevonnak a munkába. Idén 
folytatódik a Váci Mihály utcai 
tömbbelső 2013-ban elkezdő-
dött korszerűsítési programja is. 
A második ütem a tervek szerint 
az év második felében indul, 
ugyancsak a DC Dunakom Plusz 
K�. kivitelezésében. A beruhá-
zás költsége mintegy 109 millió 
forint. 

-dal-

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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A szorgos munkában is rejlik 
a hosszú élet titka
Rengeteg virág, családi fotók 
a falakon, szekrények polca-
in. Ebben a kedves miliőben él 
Szentháromság téri lakásában 
Füredi Ferencné Ágnes néni, akit 
kilencvenedik születésnapja al-
kalmából Süli János polgármes-
ter és Tell Edit alpolgármester 
köszöntött a város nevében, és 
elvitték az ünnepelthez Orbán 
Viktor miniszterelnök gratulá-
cióját is. Füredi Ferencné 1925. 
február 22-én született Duna-
kömlődön, később került Paksra. 
Húszévesen ment férjhez, párja 
1985-ben hunyt el. Ágnes néni 
háztartásbeli volt, majd a helyi 
konzervgyárban dolgozott egé-
szen nyugállományba vonulásá-
ig. Mindig minden munkát nagy 
szorgalommal, lelkiismeretesen 
végzett el, miközben szeretettel 
teli, szép gyermekkort varázsolt 
férjével három gyermeküknek, 
Ágnesnek, Istvánnak és Ferenc-
nek. A két �ú Szekszárdon él, 
Ágnes viszont Pakson maradt. A 
mindennapokban ő gondosko-
dik a mamáról, akihez napjában 

többször is bekopogtat. Tavaly 
novemberben Ágnes néni egész-
ségi állapota megromlott, azóta 
ápolók is vigyáznak rá a nap 
huszonnégy órájában. Az ün-
nepeltnek sok örömet okoz Mi-
cike, a cirmos házi macska, aki 

ölben lenni nem igazán szeret, 
de gazdája gyakori simogatása 
nincsen ellenére, így hangos do-
rombolással köszöni meg. Füredi 
Ferencné elégedett ember. Most 
egyetlen vágya van, hogy ismét 
egyedül tudjon sétálni. A hosszú 

élet titkát a szorgos munkában 
és az egészséges táplálkozásban 
látja. Gyermekei szerint, hogy 
édesanyjuk ilyen szép kort meg-
ért, az annak a sok szeretetnek is 
köszönhető, amit adott és kapott.                        

Kohl Gyöngyi

Geresdlakra és Óbányára szer-
vezett kirándulást a német 
nemzetiségi önkormányzat. 
Racskó Ste� és Koczka Tibor, a 
kulturális bizottság tagjai azért 
hívták életre a programot, hogy 
az egybusznyi érdeklődővel a 
sváb hagyományok nyomába 
eredjenek. Geresdlakon – ahol 
a lakosság harminc százaléka 
vallja magát német anyanyel-
vűnek – öt különféle kiállítóhe-
lyen bővíthették ismereteiket. 
Schulteiszné Margitka fogadta 
a paksi társaságot a tájházban, 
s mesélt elődeik szokásairól. A 
tájházban sokan fedeztek fel 
saját gyermekkorukra jellemző 

emlékeket. Ezek után megnéz-
ték a gazdag kendőkiállítást a 
községházán, majd ellátogattak 
a kézimunka-kiállításra, ahol 
jellegzetes sváb hímzéssel díszí-
tett pólyákat, falvédőket, koma-
tálak becsomagolására szolgáló 
kendőket láthattak. A társaság 
tetszését megnyerte a helyiek 
által készített mézeskalácsfalu 
csakúgy, mint a régi falusi élet 
meghatározó eseményeit meg-
jelenítő babakiállítás. A gazdag 
program után éppen időben ér-
kezett meg a csapat Óbányára, 
ahol egy látványos télbúcsúztató 
szokás, a tüzeskerék-gurítás ta-
núi lehettek.                              -vt-

Lezárult a nyomozás annak a 
fér�nak az ügyében, aki fémhul-
ladékként adta le egy paksi cégtől 
bérelt autóját. Még októberben 
tett feljelentést egy paksi lakos a 
42 éves kajdacsi T. Z. ellen, mivel 
az eltűnt a cégétől bérelt autóval 
együtt, értesültünk a Tolna Me-
gyei Rendőr-főkapitányság sajtó-
osztályától. A Paksi Rendőrkapi-
tányság munkatársai a kajdacsi 
fér�t sikkasztás vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt 
gyanúsítottként hallgatták ki. T. Z. 
beismerő vallomást tett, a rend-
őrök a szóban forgó jármű rend-
számtábláját megtalálták, az autót 
azonban a gyanúsított már koráb-
ban leadta egy MÉH-telepen.
Budapestig követte a nyomokat 
a rendőrség egy lopott falióra 

után, amit még tavaly emeltek 
el egy paksi fér� otthonából. 
Tavaly szeptember 10-én tett 
feljelentést a sértett, hogy egy 
ismeretlen a bizalmába férkőzve 
bement a házába, és készpénzt, 
valamint egy nagy értékű fali-
órát lopott el tőle. A Paksi Rend-
őrkapitányság munkatársai elju-
tottak a feltételezett elkövetőhöz, 
a budapesti G. D.-hez. A 30 éves 
fér�t lopás gyanúja miatt gya-
núsítottként hallgatták ki, de a 
fér� tagadta a bűncselekmény 
elkövetését, állítása szerint az ér-
tékes holmit és a pénzt nem lop-
ta, hanem az általa kínált áruért 
kapta. A nála végzett házkutatás 
során a nyomozók megtalálták 
az órát, lefoglalták és visszaad-
ták tulajdonosának.

Hagyományok 
nyomában

Kékhírek

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Ki örül, ki nem a vasárnapi zárva tartásnak
Hamarosan jön a vasárnapi zár-
va tartás: március 15-től vasár-
naponként nem bóklászhatunk 
a bevásárlóközpontokban, hogy 
pótoljuk a kifogyott mosószert 
vagy éppen az ebédhez hiányzó 
hozzávalót, de arra sem lesz mód, 
hogy a vásárolgatások mellett 
körülnézzünk, tervezgessünk, ál-
modozzunk, milyen tévét, mosó-
gépet, hűtőt vásárolunk majd, ha 
lesz rá pénzünk. Mint ismeretes, 
a parlament decemberi döntése 
alapján változik a boltok nyitva 
tartása: a hét utolsó napján nem 
lehet majd dolgoztatni a keres-
kedelemben, kivéve az adventi 
időszakban és az év egy szaba-
don választható vasárnapján. A 
200 négyzetméternél kisebb üz-
letek azonban nyitva tarthatnak, 
de csak a tulajdonos vagy annak 
családtagja dolgozhat a hét utolsó 
napján. A törvény szerint vasár-
nap nyitva lehetnek az éttermek, 
a gyógyszertárak, a benzinkutak, 
a cukrászdák, a piacok, a vásá-
rok, valamint az egészségügyi 
intézmények területén a büfék 
és a boltok. A virágárusok és az 
újságosok reggel 6 és 12 óra kö-
zött tarthatnak nyitva vasárnap. 
Minden más üzlet, amely 200 
négyzetméternél nagyobb, zárva 
kell, hogy maradjon. A hét többi 
napján 6 és 22 óra között tarthat-
nak nyitva a boltok, a pékek egy 
órával korábban is kinyithatnak. 
Attól függetlenül, hogy a műkö-
dési engedélyeket a jegyző adja 

ki, a vasárnapi zárva tartást már 
a fogyasztóvédelmi hatóság el-
lenőrzi, tájékoztatta lapunkat a 
jegyzői hivatal. A jogsértéseket 
ráadásul szigorúan büntetik, 
négy szabálytalan nyitva tartás 
esetén egy évre bezárathatják 
a boltot. Február 27-ig a Pen-
ny Market és a Lidl jelezte a 
jegyzői hivatalnak, hogy bezár 
vasárnap, egyúttal azonban vál-
toztatja nyitva tartási rendjét a 
hét többi napján. Mindkét üzlet 
műszakmódosítással válaszol a 
vasárnapi zárva tartásra: a Penny 
korábban is nyit és később is zár, 
hétfőtől szombatig 6 és 20 óra 
között várja a vásárlókat, a Lidl 

pedig 7-21 óráig. Az új törvény 
miatt speciális helyzetbe kerültek 
a Tescón belül található kisebb 
üzletek, amelyeknek méretük 
alapján ugyan nem kellene be-
zárniuk vasárnap, de nem tehet-
nek mást, hiszen az áruház nem 

lehet nyitva. A boltvezetők közül 
egy, a neve elhallgatását kérő tu-
lajdonos azt mondta lapunknak, 
ő személy szerint egy cseppet 
sem bánja, hogy vasárnap otthon 
lehet. Vidékről jár be, senki sem 
váltja, hiszen a családos alkalma-
zottól sem lehet elvárni, hogy a 
boltban töltse a vasárnapot, így 
sosem volt pihenés, már az idejét 
sem tudja annak, mikor ülhetett 
együtt a családdal a vasárnapi 
húsleveshez. Hétköznap is csak 
futva fogyaszt pár falatot, mert 
a vásárlók elvárják, hogy mindig 
a kiszolgálópult mögött legyen. 
Kell a pihenés, mondja, ráadásul 
a vasárnapi forgalom csak �ze-

tésnap körül volt jelentős. Véle-
ménye szerint annak ellenére, 
hogy a bevásárlóközpontokban 
az eladók féltik a pótlékaikat, a 
kereskedők többsége örül a be-
zárásnak. Nem úgy a vásárlók 
jelentős része. Bacs Judit például 

nem örül az új törvénynek, mert 
bár a nagybevásárlásokat nem 
vasárnap intézte, ha ilyenkor 
váratlanul betértek az unokák, 
mindig el tudott szaladni pár �-
nomságért. Nem tér át a kisebb 
üzletek portékáira, mivel úgy 
gondolja, ott az árak magasab-
bak, ráadásul a választék és an-
nak minősége is silányabb. Csibi 
Máté és párja gyakran pótolta 
vasárnap, ha valami hiányzott a 
háztartásból vagy az ebédhez, de 
a kikapcsolódásnak is része volt a 
hétvégi bevásárlás. Nem örülnek 
a zárva tartásnak, de nem is hi-
szik, hogy a törvényen módosíta-
nának a döntéshozók. A jegyzői 
hivatal tájékoztatása szerint több 
népszavazási kérelem is elbukott 
már a Nemzeti Választási Iroda 
asztalán. A Független Szakszer-
vezetek Demokratikus Ligája és 
a Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetsége közös bead-
ványa amiatt került elutasításra, 
mert volt már bent azonos tár-
gyú kérdés, amit még nem bírál-
tak el. A Demokratikus Koalíció 
ívét is ezért utasították el, de ok 
lehet még a helytelen fogalom-
használat, illetve a pontatlan kér-
désfeltétel is. Az Összefogás Párt 
kezdeményezését formai hiba 
miatt dobták vissza, de ők a ha-
táridő utolsó napján fellebbeztek, 
így kezdeményezésüket már csak 
a vasárnapi zárva tartás életbe lé-
pése után bírálják el.

Matus Dóra

A nagyobb bevásárlóközpontok vasárnapi zárva tartásáról tar-
tott országszerte utcai, nyílt közvélemény-kutatást az MSZP. Az 
aktivisták a paksi lakótelepi Spar mellett is megkérdezték a já-
rókelők véleményét: nem aláírást gyűjtöttek, csupán rögzítették 
a lakosok válaszait, amit eljuttattak a kormánynak is. Heringes 
Anita országgyűlési képviselő elmondta, a válaszadók 85%-a 
továbbra is szeretne vásárolni vasárnap. A lakosok véleménye 
szerint a bezárás helyett meg kellene �zetni a dolgozóknak a 
vasárnapi munkát és fel kellene ajánlani a választás lehetőségét, 
hogy 100%-os pótlék fejében inkább a munkahelyükön vagy 
a családjukkal töltenék-e a hétvégét. Heringes Anita szerint az 
emberek el tudják dönteni, hogy mire van szükségük, a válasz-
tás szabadságát pedig nem szabad megvonni tőlük.

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Atomerőmű

Szállítóit ismerte el az atomerőmű

MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

További információ:      
www.mvmpaks2.hu

www.facebook.com/MVMPaks2

A Trampus és Társa K�. kap-
ta meg idén a paksi atomerő-
mű Kiemelt Szállító Díját. Az 
elismerést Hamvas István ve-
zérigazgató adta át az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. szállítói 
napján. Évek óta rendszeresen 
megszervezik ezt a programot, 
amely arra szolgál, hogy az 
atomerőmű vezetői tájékozta-
tást nyújtsanak a cég legfonto-
sabb szerződéses partnereinek 
az elmúlt időszak feladatairól, 
eredményeiről, valamint az erő-
mű előtt álló kihívásokról. A 
rendezvény elsődleges célja az, 
hogy az atomerőmű első kézből 
tájékoztassa az üzemi területén 
rendszeresen munkát végző 
vállalkozók vezetőit az erőmű 
célkitűzéseiről, a hatékonyabb, 
eredményesebb munka érdeké-
ben elhatározott módosítások-

ról, valamint a vállalkozókkal 
szembeni elvárásokról, a mun-
kavégzéssel kapcsolatos szabá-
lyokról, azok módosulásairól.
A termelési és gazdasági adatok 
mellett szó esett a biztonság nö-
velését és a társaság piaci vezető 
szerepének megőrzését szolgáló, 
a középtávú stratégiának megfe-
lelő célkitűzésekről.
A tájékoztatók után vette át a 
Kiemelt Szállító Díjat a Trampus 
és Társa K�. képviseletében  
dr. Trampus Péter ügyvezető és 
Tóth Károly, a cég tervező mér-
nöke.
Két korábbi mérnöki iroda erői-
nek egyesítéséből alakult meg 
2011-ben a díjazott vállalkozás 
dr. Trampus Péter és Ördögh 
Miklós vezetésével, sok évtized-
nyi nukleáris iparban szerzett 
gyakorlatot összpontosítva.

A mérnöki iroda az üzemidő-
hosszabbításhoz kapcsolódó 
előkészítő munkák területén 
több projektben kiemelkedő 
teljesítményt nyújtott, de ko-
moly szerepet vállal az engedé-
lyezéshez szükséges előkészítő 
munkákban is. Erre példa a 
15 hónapos üzemeltetési cik-
lusra való áttéréshez szükséges 
engedélyezési tevékenységben 
vállalt szerep. – A díj megíté-
lése nagy jelentőséggel bír a 
k�. életében. Mindamellett, 
hogy megerősít minket abban 
a hitünkben, hogy a 2011-ben 
megfogalmazott céljaink he-
lyesek voltak – fogalmazott az 
ügyvezető hozzáfűzve, hogy az 
elismerés egyben arra is ösz-
tönzi őket, hogy a jövőben to-
vább erősítsék, fejlesszék mér-
nökszolgálati tevékenységeiket.

Dr. Trampus Péter, aki 33 éve 
kötelezte el magát az atom-
energia mellett és a NAÜ-nél, 
valamint az Európai Bizottság 
kutatóintézetének vendégkuta-
tójaként is hasznosította koráb-
ban szaktudását, azt mondta: 
nagyon jóleső érzés egy ilyen 
kiemelkedő elismeréssel neki-
vágni az új feladatnak, amit az 
5-ös és 6-os blokk építése jelent. 
– Hatalmas kihívás és hatalmas 
felelősség is a paksi atomerő-
művel együtt dolgozni – fogal-
mazott Tóth Károly a díj átvéte-
le után. A cég húszéves szakmai 
tapasztalattal bíró munkatársa 
azt mondta, izgalmas feladat 
úttörőnek számító projektek-
ben részt venni, munkájuk igen 
komplex, sok kreativitást igé-
nyel.

Vida Tünde

Az Országos Atomenergia Hi-
vatal (OAH) a megnövekedett 
feladatai miatt 40-50 új szak-
embert vett fel a közelmúltban. 
A nukleáris hatóság új, �atal 
munkatársai felvételi vizsgán 
bizonyították szaktudásukat, 
most pedig 6-18 hónapos kép-
zést kapnak, amelynek során az 
atomipar legkülönfélébb terü-
leteit is megismerik. Erre azért 
van szükség, mert aki eddig épí-
tészként, geológusként vagy ép-
pen tűzvédelmi szakemberként 
dolgozott, szaktudását bővíte-
nie kell a nukleáris területen. 
A képzési program részeként a 
�atalok meglátogatták a Nem-
zeti Radioaktívhulladék-tárolót 
(NRHT), ahol leendő kolléga-

ként fogadták őket. Bertalan 
Csaba �óktelep-vezető adott tá-
jékoztatást az NRHT-ben folyó 
munkáról, s részletesen beszélt 
az új hulladékelhelyezési kon-
cepcióról, amelynek révén sok 
hely, s ezáltal pénz takarítható 
meg. Volentné Daróczi Beáta 
technológiai vezető kalauzolása 
mellett megtekintették a felszí-
ni technológiai épületet, vala-
mint a föld alatti tárolókamrát 
is.
Az Országos Atomenergia 
Hivatal honlapján további ál-
láshirdetéseket lehet olvasni: 
gépész-, villamos-, építő-, irá-
nyítástechnikai mérnököt, vala-
mint minőségügyi vezetőt keres  
a hivatal.                                     -vt-

Terepen ismerkednek az atomiparral
Fotó: Rhk Kft.
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Tizenhat MSZP-s politikus, köz-
tük Heringes Anita nyújtotta be 
február 25-én azt a három tör-
vénymódosító javaslatot, amely 
egyebek mellett a korkedvez-
ményes nyugdíj visszaállítását 
kezdeményezi. A paksi ország-
gyűlési képviselő helyi sajtótá-
jékoztatóján emlékeztetett arra, 
hogy január elsejével megszűnt a 
korkedvezményes nyugdíj lehe-
tősége, ami Pakson sokakat érint 
hátrányosan. A sugárveszélyes 
munkakörben dolgozók nem 
e feltételek szerint szerződtek, 
nem ezen kritériumok alapján 
vállalták a feladatot, így koráb-
ban szerzett jogaik elvesztése el-
fogadhatatlan, mondta Heringes 
Anita. A szocialista képviselő 
hozzátette, azt is indítványozzák, 
hogy a nők mellett a fér�ak is 
nyugdíjba mehessenek negyven 
év munkaviszony után. Módo-
sító javaslatuk lehetővé tenné, 
hogy az állami nyugdíjrendszer-
ben nemtől függetlenül nyugdíj-
jogosultságot szerezhessen az, 
aki több évtizedet – így például 

40 évet – ledolgozott, vagy olyan 
körülmények között végezte a 
munkáját, amelynek egészség-
károsító hatásaira a nyugdíj-
rendszernek is tekintettel kell 
lennie, illetve arra, ha valakinek 
a munkaképessége megváltozik 
(rokkanttá válik). Az MSZP ál-
láspontja szerint, aki a közösség 
gyarapodásához több évtizedes 
munkával járul hozzá – akár 
nő, akár fér� – megérdemli azt, 
hogy az állami nyugdíjrendszer 
ezt elismerje. A szocialista po-
litikus szerint a rokkantellátást 
is újra kell gondolni: az állam 
senkinek nem engedheti el a 
kezét, tehát szükségszerű, hogy 
azok is rendszeres szociális se-
gélyt kapjanak, akik nem tudnak 
munkát végezni. Ezért az MSZP 
határozottan tiltakozik az ellen, 
hogy a szociális ellátórendszer 
jelenlegi intézkedései mellett 
ellátás nélkül maradnak azok a 
személyek, akiktől megvonták a 
korábbi rokkantsági ellátást, de 
nincs állásuk, és közmunka sincs 
számukra.                                      -md-

Előkészítéssel együtt mindössze 
négy év alatt megvalósítható a 
Kalocsát és Paksot összekötő 
híd kivitelezése, mondta el Sza-
bó György hídépítő mérnök a 
Jobbik Duna-híd építésével kap-
csolatos paksi sajtótájékoztató-
ján. A szakember kiemelte, a híd 
pontos helye kapcsán több alter-
natíva is szóba jöhet, de a Duna 
vízrajzi és a környék domborzati 
adottságai alapvetően lehetővé 
teszik a beruházást, hiszen ha-
sonló környezeti tényezők mel-
lett létesült már híd Szekszárd-
nál és Dunaújvárosnál is. Kepli 
Lajos, a Jobbik országgyűlési 
képviselője elmondta, a párt tá-
mogat minden kezdeményezést, 
ami a híd megépítését segíti. A 
beruházás, amely véleménye 
szerint az atomerőmű bővítési 
költségének egy százalékából 
fedezhető lenne, a két megyére 
gyakorolt gazdaságélénkítő ha-
tása miatt kiváltképp indokolt. 
Ahogy az a paksi kompkikötő-
ben tartott sajtótájékoztatón el-
hangzott: az új folyami híd a két 

megye közötti gazdasági kap-
csolat élénkítésén keresztül je-
lentős munkahelyteremtő hatás-
sal bírna. Bencze János, a Jobbik 
Tolna megyei elnöke hozzátette, 
reméli, hogy a híd megépítése 
Kalocsa mellett a Duna innenső 
partján is széles körű támogatást 
nyer, hiszen Paksnak is jól felfo-
gott érdeke, hogy bekapcsolód-
va a közlekedési, gazdasági vér-
keringésbe valódi és sokoldalú 
ipari központtá nőjje  ki magát. 
Mint elmondta, Bács-Kiskun 
megyében a Duna-híd ügyét a 
kiemelt projektek közé emel-
ték, amit Tolna megyében is 
meg kell tenni és – ha anyagilag 
nem is tudja támogatni – a Tol-
na Megyei Önkormányzatnak 
is mellé kell állnia. Kepli Lajos 
országgyűlési képviselő emellett 
hangsúlyozta, a híd megépítése 
közös akarat kell, hogy legyen és 
a Jobbik mind a parlamentben, 
mind azon kívül mindent el fog 
követni, hogy ennek ügyét elő-
mozdítsa.                             

-matus-

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályo-
zási Hivatal (MEKH) közzétette a 2015 ja-
nuárjára vonatkozó nemzetközi felmérését. 
Eszerint az európai uniós tagállamok fővá-
rosai közül negyedik hónapja Budapesten a 
legalacsonyabb a lakosság villamosenergia-
költsége, a lakossági fogyasztók földgázát-
lagára pedig egyedül Bukarestben alacso-
nyabb. A nemzetközi összehasonlításban a 
MEKH szakértői az EU-tagországok fővá-
rosaiban és a Belgrádban élő átlagfogyasztók 
villamosenergia- és földgázárait hasonlítják 
össze 2013 nyara óta, az Eurostat és az Eu-
rópai Bizottság statisztikai főigazgatósága 
által közzétett hivatalos adatok alapján, áll az 
MVM sajtóközleményében. 
Az MVM Csoport a hazai energiaszektor 
meghatározó szereplőjeként az elmúlt évek 

során tevékenyen hozzájárult ahhoz, hogy a 
lakosság energiaköltségei tartósan mintegy 
negyedével csökkenjenek többek között a ha-
zai villamosenergia-termelés 53,6 százalékát 
adó, a magyarországi erőművek közül legala-
csonyabb költségszinten működő paksi atom-
erőmű biztonságos üzemeltetésével, a kedvező 
beszerzési források folyamatos optimalizálásá-
val, valamint egyes díjelemek csökkentésével.

w
Kutatás-fejlesztési együttműködésről szó-
ló megállapodást írt alá az MVM Magyar 
Villamos Művek Zrt. és az amerikai Electric 
Power Research Institute (EPRI) vezeté-
se. Az együttműködés nem csupán a paksi 
atomerőmű hosszú távú biztonságos üze-
meltetéséhez járulhat hozzá, de fejleszti az 
EPRI tudásbázisát is.

Az 1972-ben az Amerikai Egyesült Államok-
ban létrehozott EPRI független, non-pro�t 
szervezet, amely azzal a céllal jött létre, hogy 
a villamosenergia-ipar kihívásaira megoldá-
sokat találjon. Tevékenysége az iparág szinte 
minden területét átfogja, tevékenysége mára 
már harmincnál is több országra terjed ki. 
A szervezet éves szinten 350 jelentést készít 
nukleáris témákban, tehát hatalmas tudásbá-
zist biztosít tagjai részére. A paksi atomerő-
mű, ebből a tudásbázisból merítve, fontos, jó 
gyakorlatokat építhet be saját működésébe, 
áll az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. sajtóköz-
leményében. A mindennapi munka során az 
EPRI tagjai egy online „műszerfalon” keresz-
tül férhetnek hozzá az információkhoz, de 
ugyanezen a felületen tudnak kommunikálni 
más szakmabeliekkel is a szervezeten belül.

A paksi áram révén lehet 
alacsony a villanyszámla

Támogatják
a paksi híd építését

Visszaállítanák  
a korkedvezményt
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Lényegesen kevesebb só, cukor 
és zsír az ételekben, viszont több 
tej, zöldség és gyümölcs az ét-
rendben – ez a közétkeztetésre 
vonatkozó, új szabályozás lénye-
ge. A rendelet 2015 januárjától 
hatályos, de csak szeptembertől 
büntetik azokat, akik nem tartják 
be az előírásokat. 
Az egészséges életmódra nevelést 
egészen kicsi korban kell elkez-
deni, hogy később ne alakuljon 
ki cukor-, szív- és érrendszeri be-
tegség, elhízás. Ezt célozza az új, 
közétkeztetésről szóló rendelet, 
amelynek lényege a túlzott só-, 
cukor- és zsírfogyasztás megelő-
zése és az egészséges táplálkozás. 
A rendelet szerint a napi három-
szori étkezésben legalább három 
deciliter tejnek vagy ennek meg-
felelő mennyiségű kalciumtartal-
mú tejterméknek, két adag zöld-
ségnek vagy gyümölcsnek, és két 
adag gabonaalapú élelmiszernek 
kell szerepelnie. A zöldségeket 
illetően a szolgáltató nem szá-
molhat a burgonyával, a zöldség-
gyümölcs esetében egy adagnak 
nyers formában kell a tányérok-
ra kerülnie, a gabonaalapú élel-
miszereknél pedig előírás, hogy 
egy adag teljes kiőrlésű legyen. 
Étkezések között a szükséges fo-
lyadék ivóvíz, illetve ásványvíz 
lehet. A rendelet értelmében tej-
föl és tejszín kizárólag az ételek 
elkészítéséhez használható fel. Az 
italként kínált tejhez nem lehet 
cukrot adni és a tea is legfeljebb 
a „nyersanyag-kiszabati előírás” 
szerint megengedett mértékben 
tartalmazhat hozzáadott cukrot. 
Tiltott a sótartalmú ételpor, le-
veskocka, ételízesítő krém, paszta 
felhasználása az állományjaví-
táson vagy ételízesítésen kívüli 
célra. A tálalókonyhán nem ad-
ható az ételhez só, illetve cukor, 
valamint az étkezőasztalra nem 
lehet só- és cukortartót kitenni. 
A jövőben nem adható 30 szá-
zaléknál magasabb zsírtartalmú, 
a 15 éveseknél �atalabbaknak 23 
százaléknál magasabb zsírtartal-
mú húskészítmény. A tiltás vo-
natkozik az alkoholt tartalmazó 
élelmiszerekre, szénsavas vagy 

cukrozott üdítőkre, szörpökre, 
illetve kiskorúak a tea, illetve a 
kakaó kivételével nem kaphat-
nak ko�eintartalmú italokat. Az 
1-3 éves és a 4-6 éves korcsopor-
toknak készített ételek esetében 
sertés- és barom�zsírt sem lehet 
felhasználni. A 3 évesnél időseb-
bek esetében az italként kínált tej 
zsírtartalma legfeljebb 1,5% lehet. 
Nagyon fontos, hogy a köz-
étkeztetőknek az étlapon fel kell 
tüntetniük minden étkezés ener-
gia-, zsír-, telítettzsírsav-, fehérje-, 
szénhidrát-, cukor-, illetve sótar-
talmát, valamint az élelmiszerek 
jelöléséről szóló miniszteri ren-
deletben meghatározott allergén 
összetevőket, melyekből 14 van. 
Ilyen például a szójabab, a földi-
mogyoró, a rákfélék és a belőlük 
készült termékek, a tojás, tojás-
készítmények, valamint a zeller 
és az abból készült termékek. A 
rendelet részletesen szabályozza 
a diétás étkeztetés szabályait, az 
ételek elkészítésének személyi 
feltételeit. A közétkeztetésre vo-
natkozó táplálkozás-egészség-
ügyi előírásokról szóló rendelet 
hatálya valamennyi közétkezte-
tési szolgáltatást nyújtó szervre, 
szervezetre, gazdasági társaságra, 
természetes személyre, továbbá a 
nemzeti köznevelésről szóló tör-
vény szerinti nevelési-oktatási, 
a szociális alapszolgáltatásokat 
és szakosított ellátásokat, illetve 
a gyermekjóléti alapellátást és 
a gyermekvédelmi szakellátást 
biztosító, valamint fekvőbeteg-
ellátást nyújtó intézményekre is 
kiterjed. 

A Melo-Tex K�. Pakson általá-
nos és középiskolában, valamint 
óvodában is étkeztet. Tell Anikó, 
a cég ügyvezetője érdeklődé-
sünkre elmondta, hogy komoly 
oda�gyelésre van szükség a ren-
deletben leírtaknak megfelelő 
étkeztetés megvalósításához. Az 
előírt tejmennyiséget megfelelő 
áron nagyon nehéz biztosítani. 
Szintén nem könnyű megfelelni 
a változatossági mutatónak, ami-
nek célja, hogy ne mindig ugyan-
az kerüljön a gyerekek tányér-
jába. Ezt köretek tekintetében 
megoldani szintén nem könnyű. 
Próbálkoznak például bulgurral, 
kuszkusszal, de a gyerekek eze-
ket nem ismerik, így idő kell az 
elfogadtatásukhoz. A barna rizst 
már megeszik a menzán, de pél-
dául a teljes kiőrlésű pékárunak, 

kenyérnek még ellenállnak. A 
felhasznált só mennyiségére ed-
dig is ügyeltek, de még ahhoz 
képest is csökkenteni kell az 
arányt 2020-ig tíz százalékkal. A 
„sótlanságot” fűszerekkel próbál-
ják ellensúlyozni. Heti étrendjük 
mindig megtalálható a Paksi II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
honlapján, hirdetőtábláján, így a 
szülők is látják, mit eszik gyer-
mekük az intézményben, illetve 
terveznek egy olyan délutáni 
programot, ahol a szülők megis-
merhetik az új étrendet, el is ké-
szíthetnek, megkóstolhatnak kü-
lönböző ételeket, hiszen fontos 
lenne, hogy otthon is hasonlóan 
étkezzenek. 
Bartha Éva, a Paksi Bóbita Böl-
csőde élelmezésvezetője elmond-
ta, hogy intézményi szinten je-
lenleg 89 kisgyermeknek főznek, 
mellettük 120 óvodásnak, vala-
mint városi szinten biztosítanak 
diétás étkeztetést is 45 főnek. 
Az új rendelet nyomán jelentős 
változtatásokat nem kellett be-
vezetniük, ugyanis már évek óta 
egészséges konyhát működtet-
nek, eddig is szerepelt étlapjukon 
például a teljes kiőrlésű pékáru 
vagy a durumtészta, és igyekez-
tek minél több formában minél 
több gyümölcsöt, zöldséget be-
vinni a gyerekek étrendjébe. 

Kohl Gyöngyi

Egészségesebbé teszik a menzát
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Pakson az oktatási-nevelési intézmények közül a 
II. Rákóczi és a Deák Ferenc iskolának, az I. István Szakképző 
Iskolának, valamint az Eötvös utcai és a Mesevár tagóvodának 
a Melo-Tex K�. főz, a Bezerédj iskolában és a gimnáziumban 
a Gya�x K�. étkeztet, bár utóbbi intézményben választhatják 
a diákok az ESZI-t is, ahol a Lussonium K�. ételei kerülnek az 
asztalra. A dunakömlődi, a Munkácsy utcai, a Vörösmarty utcai 
és a Hétszínvirág tagóvodában a Hamüled K�. étkeztet, ahogy 
a Gazdag Erzsi iskolában is. A bölcsődében helyben főznek, de 
ők étkeztetnek a Kishegyi úti tagóvodában is, valamint diétás 
étkeztetéssel is foglalkoznak. Az étkezések árát az önkormány-
zat határozza meg, 2015-ben egyelőre a 2014-es díjszabás van 
érvényben, ősszel visszatérnek a kérdésre. 
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Már a lépcsőházban a kiszűrődő 
hangokból sejteni lehetett, hogy 
belépve a Fortuna Rádió előte-
rébe nem egy szokásos munka-
reggel várja a vendégeket. Akár 
egy méhkaptárban, akkora volt 
nyüzsgés, a stábtagok kisebb 
csoportokba verődve élénk dis-
kurzus közepette várták a tortát, 
amin már a gyertyák száma is 
jelezte, nem mindennapi ese-
ményre gyűltek össze a megje-
lentek. Március 1-jén húszéves 
lett a Fortuna Rádió. Ebből az 
alkalomból egésznapos szüle-
tésnapi különkiadással jelent-
kezett a Fortuna, a teljes stáb 
folyamatosan vezette a műsort, 
meglepetésvendégeket vártak a 
stúdióba, régi kollégákat leptek 
meg telefonhívással, és persze 
játszottak a hallgatókkal. A rá-
dió szerkesztőségében előkerül-
tek az elmúlt húsz év fotói, hall-
gatói levelei, emlékei, a kollégák 
is szüntelenül sztorizgattak. Volt 
is miből csemegézni, hiszen a 
stáb életében olyan meghatáro-
zó élmények sorakoznak, mint 
az országos rekordot is megdön-
tő 42 órás élő műsorvezetés, a 
rádió szerepvállalása a 2000-es 

évek eleji rendkívüli hóhelyzet 
idején, vagy éppen az a 45 road 
show, amit tíz év alatt tartott a 
Fortuna. Kedves emlék a stáb 
számára az a 2004-es elismerés 
is, amikor is kosárlabdacsapatot 
indított a Fortuna a városi baj-
nokságon, amely az első helye-
zés megszerzése után a megyei 
bajnokságot is nagy fölénnyel 
nyerte. A vasárnapi jubileumi 
ünnepség egyik fénypontja volt, 
hogy a rádió huszadik évének 
apropóján Örökös Rádió Tag-
ságot adományozott Strasszer 
Andrea ügyvezető annak a 
nyolc kollégának, aki törzsgár-
datagként a leghosszabb ideje 
dolgozik folyamatosan a rádió-
nak. A Fortuna alapító tagjai-
ként Vida Tünde, Schuckert Jó-
zsef, Herfort Róbert, Zomborka 
Zoltán, Kozma Győző és Sajno-
vics László vehetett át díszok-
levelet, plakettet és egy Fortu-
na-pezsgőt. 19 éve csatlakozott 
a fortunás kollégákhoz Hahn 
Szilvia, 18 éve S. Szabó Gabriel-
la, aki a jubileumi ünnepségen 
búcsúzott a rádiótól. 
Az elismerések átadására meg-
hívott sajtómunkatársak is 

érezhették, nem csupán az ün-
nepi pillanatok azok, amelyek 
egyedivé teszik a rádiót átjá-
ró légkört. Az elmúlt húsz év 
nemcsak szakmai sikerekben, 
hanem emberi kapcsolatokban 
is gazdag volt a stáb számára, 
amely szinte félszavakból is érti 
egymást: lelkesedésből, egymást 
segítve sajátították el az évek 
alatt a rádiózás minden apró 
trükkjét. Sajnovics László, aki az 
első tulajdonosi körnek is tagja 
volt, a helyi rádió megalapításá-
nak kezdeti körülményeiről is 
mesélt lapunknak. ’93-ban Ba-
logh Istvánnal és Bódis Zoltán-
nal több év tervezgetés és előké-
szítés után egyhetes működési 
engedéllyel, a tavaszi fesztivál 
tudósítása kapcsán jelentkezett 
először az éterben. Bizonytala-
nul tették meg az első lépése-
ket, de a hallgatói visszajelzések 
annyira biztatóak voltak, hogy 
még az év őszén elkezdték épí-
teni az első stúdiójukat az egy-
kori Alpári (ma Wigner Jenő) 
utcában. ’95-re kapott végleges 
műsorszolgáltatási engedélyt 
a rádió, akkor körülbelül tíz-
fős stábbal zajlott a munka. Az 

eltelt húsz év alatt hatvan em-
ber fordult meg itt. A rádióról 
több ízben cikkeztek országos 
sajtóorgánumok is, 2000-ben 
például a Világgazdaság írt ar-
ról, hogy a helyi rádiók közül 
mindössze háromnak sikerült 
az országos rádiók hallgatottsá-
gát túlszárnyalni, egyik a paksi 
Fortuna Rádió volt. 2003-ban a 
42 órás rekord-műsorvezetésről 
a Blikk és az RTL Klub Fókusz 
című műsora is tudósított, de 
foglalkozott a rádióval az FHM 
magazin is. Strasszer Andrea 
ügyvezető elmondta, a közvé-
lemény-kutatási adatok szerint 
a rádió hallgatottsága évek óta 
stabilan 30 százalékos a paksi 
felnőtt lakosság körében, amely 
márciustól újra a Fortuna mű-
sorában üdvözölheti a Morning 
Show-t is. Az ünneplés sem ér 
véget, a rádió egész évben szá-
mos kampányt, rendezvényt 
tervez. A stáb pedig azt reméli, 
hogy a következő húsz év ha-
sonló sikereket hoz majd Pak-
son és a vételkörzetben a For-
tuna Rádiónak, a rádió sikere 
pedig Paksnak. 

Matus Dóra

Húszéves a paksi rádió

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Ki ne rajongott volna valakiért – 
�lmszínészért, sportolóért – tiné-
dzser korában? Ki ne emlékezne 
a lányka- és �úszobák falait bo-
rító poszterekre? Akadnak, akik 
egy-egy bálványhoz hosszú időn 
át ragaszkodnak, és életcéljaik 
közé sorolják, hogy személyesen 
találkozhassanak vele. Ilyen élet-
re szóló élményekről faggattunk 
két paksi �atalembert, akik a 
minap találkoztak példaképük-
kel, Arnold Schwarzeneggerrel.  
A Golden Globe-díjas osztrák 
születésű amerikai színész, test-
építő, üzletember és politikus, az 
USA Kalifornia államának 38. 
kormányzója az MVM Siker-
Nap vendége volt. Angol nyelven 
tartott előadását a paksi Dalnoki 
László fordította. Nem klasszikus 
szinkrontolmácsolásról volt szó, 
hiszen ez több ezer ember ese-
tében nehezen kivitelezhető. A 
fordítást „tollba mondta” Nagyné 
Bíró Ágnes többszörös gyors- és 
gépíróbajnoknak, akinek mun-
kája nyomán a magyar nyelvű 
felirat kivetítőn jelent meg.
Dalnoki László 12-13 éves kora 
óta rajongója Schwarzenegger-
nek. Amikor meglátta a fotóját 
egy testépítésről szóló könyvben, 
elhatározta, hogy ő is olyan lesz. 
Később nemcsak testfelépítése, 
hanem stílusa, fellépése is meg-
tetszett neki. – Karizmája van. 
Tetszik, hogy minden akadályt le-
küzd, nem hagyja magát, nekem 
ez azt üzeni, hogy bármit el lehet 
érni – fogalmazott. Elmesélte, 
hogy a felkérést egy véletlennek 
köszönhette. Egy üzleti tanács-
adó cég születésnapján a mosdó-
ban – a tojással leevett inge tisztí-
tása közben – elegyedett szóba az 
MVM Siker-Nap egyik szervező-
jével. És az üzlet valójában a toa-
letten meg is köttetett, bár ő kért 
egy kis gondolkodási időt, tud-
ván, hogy ez egy komoly szakmai 
kihívás. Heteken át készült, 60-80 
órát áldozott arra, hogy beleássa 
magát Arnold előadásaiba, de 
– azt mondja – ez kevés lett vol-

na a sikerhez. Abban, hogy élete 
eddigi legjobb munkáját tudta le-
tenni az asztalra, benne voltak az 
elmúlt évtizedek. Az, hogy a szí-
nész szinte minden �lmjét több-
ször látta, hogy „kívülről fújja” 
pályafutását, élet�lozó�áját. Még 
ezzel együtt is, komoly kihívás 
volt az este, mert Schwarzeneg-
ger a szokottnál jóval gyorsabban 
beszélt. Laci szerint, ha nincs meg 
a háttértudása, könnyen beletör-
hetett volna a bicskája a feladatba. 
Így viszont, amikor egy �lmka-
rakter nevét említette, még arra is 
maradt ideje, hogy azt munkatár-
sának lebetűzze, és már pörgött is 
tovább a munka. Az elhangzottak 
magyar verziója 5-6 másodperces 
késéssel jelent meg az óriáskivetí-
tőn, amit a körülöttük lévő tech-
nikusok szájtátva néztek. 
Dalnoki László azt is elárulta, 
hogy szakmailag sikerként élte 
meg a találkozást, de emberileg 
kissé csalódott. Schwarzenegger 
láthatóan fáradt volt, nagyon sie-
tett, így mindenki kicsit keveseb-
bet kapott belőle a vártnál. – Élet-
re szóló élmény volt, de nyilván az 
ember, ha maximalista, amit tőle 
tanultam, nem elégedhet meg ez-
zel – összegezte hozzáfűzve, hogy 
Arnoldból sosem elég, ha meg-
hívná a házába egy hónapra, az 
nagyjából álmai felével érne fel.
Zsigó Richárd, a DC Dunakom 
Plusz K�. közfoglalkoztatási cso-
portvezető-helyettese, aki egyéb-
ként vállalkozó is, ugyancsak ott 
volt és találkozott Arnold Schwar-
zeneggerrel. Mint mondta, ő nem 
kifejezetten Arnold-rajongó és 
elsősorban nem is mint testépítő 
vagy �lmszínész fogta meg, ha-
nem mint vállalkozó, mint sike-
res személy. Az, hogy ott lehetett 
az MVM Siker-Napon – mond-
hatnánk – véletlenek sorozatának 
köszönhető. Csakhogy, Richárd 
egyáltalán nem hisz a véletlenek-
ben és úgy gondolja, a szerencse 
sem játszik szerepet az életben.  
– Ha csinálunk valamit, annak 
lesz következménye, ha nem, an-

nak is – összegzi. Mint elmond-
ta, Budapesten öltönyt vásárolt, 
amikor egy üzleti lehetőséget kí-
náltak neki. El is ment Budaörsre 
meghallgatni, de már útban oda-
felé érezte, hogy valami turpis-
ság van a dologban. Igaza is lett, 
MLM-rendszerű üzletet kínáltak, 
amit illedelmesen végig is hallga-
tott, de nem élt vele. Viszont ek-
kor �gyelt fel a Schwarzenegger 
fotójával hirdetett Siker-Nap pla-
kátjára. Belegyökeredzett a fejébe 
a gondolat, hogy el kell mennie. 
A jegyárak 150 és 500 ezer között 
mozogtak, az utóbbi közös fotót 
is tartalmazott a �lmsztárral. Egy 
újabb „véletlennek” köszönhető-

en az interneten hozzájutott ked-
vezményes VIP-jegyhez, amiből 
mindjárt kettőt is vett, mert min-
denképpen szerette volna, hogy 
öccse is hallja a sikerről szóló elő-
adásokat. Az már csak hab volt 
a tortán, hogy a második sorban 
ültek és a program végén még a 
VIP-vacsorára is bemehettek. 
Több kudarc sem vette el a kedvét 
attól, hogy elintézze a közös fotót 
Arnolddal – szintén töredékéért 
– ami még mindig sok – annak, 
amibe eredetileg került. Richárd 
nem törődik azokkal, akik ezért 
őrültnek vagy felelőtlennek né-
zik. Schwarzeneggertől idézi a 

választ: a végén azok lesznek rád 
a leginkább irigyek, akik az elején 
kinevettek. Neki ez a kép sokat je-
lent. Úgy gondolja, akár önmaga 
marketingjére is alkalmas lehet, 
de elsősorban inspirációt ad szá-
mára. – Ha bármi nehézség jön 
az életemben, odanézek az író-
asztal szegletére, és erőt merítek 
a képből, amiben benne van az 
optimizmus, a sikerorientáltság, a 
céltudatosság. Ez egy biztos pont 
lesz, amihez vissza lehet térni, 
ami határtalan önbizalmat ad – 
összegezte. 
Arnoldé mellett még egy sor – 
Zsigó Richárd számára megha-
tározó élményt jelentő – előadás 

is elhangzott a sikerhez vezető 
útról. Másoké mellett mély nyo-
mott hagyott benne Mosolykáé, 
a kerekesszékben élő �atal lányé, 
aki énekelve, „táncolva” érkezett 
a színpadra és beszélt arról, hogy 
kitartással milyen távolinak tűnő 
célokat is el lehet érni. Richárd 
mindezt már saját életében is 
megtapasztalta, ahogy mondani 
szokták: az ő története is megér-
ne egy misét. A siker alaprecept-
jét már megismerte, kipróbálta, 
alkalmazza is. Egy-egy ilyen al-
kalom, amilyen ez a rendezvény 
is volt, újabb muníciót jelent szá-
mára.                                     Vida T.

Schwarzeneggertől kapták meg 
a siker receptjét

Schwarzeneggertől jobbra Zsigó Richárd. Fotó: MVM Siker-Nap
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Február utolsó péntekén délelőtt a Balogh Antal katolikus iskola 5. osztályos tanulói vettek részt a Paksi Városi Múzeum rendhagyó 
városismereti túráján, délután pedig három generációt ölelt fel az érdeklődők köre. A Sétálj, fedezd fel! elnevezésű programon bárki megismer-
kedhetett az óváros történelmi épületeinek titkaival: többek közt azzal, miért veszítette el Paks egykori jómódú bankárja értékes ingatlanjait, 
kinek a kezdeményezésére lett hadisebesülteket ellátó kórház a Kornis-kúriából (ma a Bezerédj iskola egyik épülete) és hol található légvédelmi 
pince az óvárosban. A sikeres túranap után rövidesen újabb kirándulásokat szervez a múzeum. Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Rendhagyó borversenyt szervez március 28-
án 15 órakor a Paksi Sárgödörtéri Présháztu-
lajdonosok Egyesülete a Fabro Pincészetben. 
A megmérettetés attól rendhagyó, hogy a 
szakavatott bírák mellett laikus borkedvelők 
is véleményt formálhatnak a mintákról, így a 
program teljesen nyitott: a résztvevőket végzett 
borbírák segítik az értékelésben a különböző 
bizottságokban. A versenyre fehérbor, vörös-
bor, rozé, illetve sillerbor és óbor kategóriában 
lehet nevezni, minden mintából két palackot 
kell leadni. Ezeket Kovács Mihály présházába 
(Sárgödör tér 50.) várják március 24-től 26-ig 
15 és 18 óra között. A mintákhoz üvegeket és 
dugókat ugyanitt lehet felvenni. A borverseny 
nevezési díja 500 forint mintánként, amely 
már tartalmazza a vacsora árát. A hidegtálas 
vacsora és a borkóstolás nem nevező tagoknak 
1000, ugyanez a nem nevező betérőknek 1500 
forint. További információ Kovács Mihály-
tól (20/316-4221), valamint Polgár Zoltántól 
(20/910-8601) kérhető.

Pillanatok alatt elfogytak a belépőjegyek a Paksi Bezerédj Általános Iskola 
alapítványi báljára, ahol a diákok műsoros programmal várták szüleiket és a pedagóguso-
kat. Az iskola negyedik alkalommal szervezett jótékonysági bált, amely ismét nagy sikerrel 
zárult az intézmény sportcsarnokában. Az alapítvány anyagi támogatásán túl egy kötetlen, 
felszabadult este megszervezése volt a cél a szülők és a pedagógusok számára. Az alapítványi 
bál bevételét az iskola idén tanulmányi versenyek, kirándulások támogatására, valamint 
rendezvények szervezésére fordítja. (Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök)
Remekül sikerült a Kereszt utcai nappali ellátó első farsangi mulatsága is. A rendezvényre a 
fogyatékkal élők klubjába járók heteken át készültek verssel, dallal, sőt még egy közös tánccal 
is. A Csámpai Country Road Club tagjaitól tanult koreográ�át Nagyné Tosa Mónika szak-
mai vezető átdolgozásában adták elő vadnyugati hangulatot varázsolva a klubhelyiségbe. A 
farsangon a fogyatékkal élők és az idősek klubjába járók közösen vettek részt, sőt a hozzátar-
tozókat is meghívták. 

Próbálja ki 
magát 
borbíróként!

 Paksi Hírnök, 2015. március 6. n 13



Rajzokból és irodalmi alkotá-
sokból nyitottak meg kiállítást 
az Energetikai Szakközépis-
kola és Kollégiumban a köz-
elmúltban. Az alkotásokat a 
már hagyományos pályázatra 
a Böjte Csaba ferences szerze-
tes által alapított Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány otthonai-
ban élő gyerekek készítették. A 
tárlat rendezése mellett a paksi 
középiskola a zsűrizés felada-
tát is vállalta Steinbachné Hor-
váth Mária és Léberné Kocsis 
Jolán irányításával.

Tizenkét éve látogat el rendsze-
resen Erdélybe a dunaföldvári 
származású, Szekszárdon élő 
Jendrolovits Gábor, utazása-
inak célja azonban nem a pi-

henés. A Böjte Csaba ferences 
szerzetes vezette Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány égisze alatt 
működő intézményhálózat 
javára gyűjtött adományokat 
viszi el támogatóinak segítségé-
vel az otthonokba.  Ezekben az 
intézetekben 2000-2500 gyer-
mekről gondoskodnak. Egyik 
visszatérő körútja a Mikulás-
túra, ahol a megajándékozottak 
gyakran rajzokkal mondtak 
köszönetet. A szívet melengető 
alkotásokat eleinte a támoga-
tóknak juttatták el, majd öt esz-
tendővel ezelőtt életre hívtak 
egy alkotópályázatot, amelynek 
keretében tavaly a rajzok mel-
lett már irodalmi alkotásokkal 
is nevezhettek az otthonok la-
kói – az óvodásoktól az egye-

temistákig – öt korcsoportban. 
Az idei felhívásra közel 1400, 
különböző technikával készí-
tett rajz, illetve 61 irodalmi 
pályamunka érkezett, melyeket 
a paksi Energetikai Szakkö-
zépiskola és Kollégium diákjai 
értékeltek. Döntésük nyomán 
száznegyven díjat adnak át ha-
marosan a szervezők és önkén-
tes segítőik, de nemcsak a leg-
jobbnak értékelt pályaművek 
alkotói kapnak ajándékot, ha-
nem egy újabb adománygyűjtés 
kapcsán azok az intézmények 
is, ahol élnek. Jendrolovits Gá-
bor elmondta, hogy kezdettől 
az ESZI-t kérte fel a pályázatra 
beérkezett művek zsűrizésére. 
Teszi ezt egyrészt azért, mert 
úgy véli, hogy jobb, ha a gye-

rekek műveit nem egy szigo-
rú szakmai grémium, hanem 
inkább kortársak értékelik, 
másrészt a paksi középiskola 
évek óta aktív szerepet vállal az 
adománygyűjtő akciókban. Az 
értékelés módszere változó, ez 
alkalommal osztályok zsűriztek 
a különböző kategóriákban, il-
letve a diákok a pályaműveket 
bemutató kiállítás megrende-
zésében is segítettek. Az idei 
tárlatot egy hétig lehetett meg-
tekinteni a középiskola máso-
dik emeleti folyosóján. A díjak-
kal és adományokkal március 
11-én indul segítőivel karöltve 
Jendrolovits Gábor újabb 2600 
kilométeres erdélyi körútra, 
amelynek során 67 települést 
érintenek.                          -gyöngy-

A korai fejlesztés és a korai felis-
merés fontossága volt a témája 
annak a szakmai programnak, 
amelynek szervezője a Tolna 
Megyei Pedagógiai Szakszolgá-
lat Paksi Tagintézménye volt, a 
meghívottak pedig a paksi Vé-
dőnői Szolgálat munkatársai. A 
korai fejlesztés a 0-6 éves korú, az 
átlagostól eltérően fejlődő gyer-
mekeknek ajánlott gyógypeda-
gógiai, mozgásfejlesztő és egyéb 
terápiás szolgáltatások köre. 

A Tolna Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Paksi Tagintézmé-
nye és a Védőnői Szolgálat mun-
katársai között régi jó kapcsolat 
van, amelyet szakmai találkozók-
kal építenek. A közel múltban a 
védőnőket hívták a paksi tagin-
tézménybe eszközbemutatóval 
egybekötött megbeszélésre a ko-
rai fejlesztésről, amelynek célja 
a fejlődési elmaradás korai felis-
merését követően a kisgyermek 
sérült vagy lassabban kialakuló 
készségeinek fejlesztése, a szo-
ciális kapcsolatok támogatása, a 

család segítése. A témaválasztás 
nem volt véletlen, hiszen a korai 
felismerésben a családokkal szo-
ros kapcsolatban álló védőnők-
nek kiemelt szerepe van. Ha egy 
kisgyermek fejlődésében valami-
lyen téren elmaradást tapasztal-
nak, javasolhatják a szülőknek, 
hogy keressék fel a paksi szak-
szolgálatot, ahol első lépésként 
szakértői vizsgálatot végeznek. A 
szakszolgálat 2006 februárjától a 
beilleszkedési, tanulási, magatar-
tási nehézség (btm) megállapítá-
sa mellett, hazánkban egyedül-
álló módon, részt vesz a sajátos 
nevelési igényű (sni) gyermekek 
diagnosztizálásában is, amelyre 
a Tolna Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat 2013. január 1-jei lét-
rejöttét követően is lehetőségük 
van. A szakértői tevékenység ke-
retében feladatuk többek között 
a 0-6 éves korú kisgyermekek 
teljes körű pszichológiai, peda-
gógiai-gyógypedagógiai, továbbá 
szükség szerint orvosi vizsgálata, 
a korai fejlesztés és gondozás, a 
sajátos nevelési igény és az au-

tizmus, spektrumzavar vagy az 
egyéb pszichés fejlődési zavar 
megállapítása vagy kizárása, il-
letve a szükséges felülvizsgála-
tok elvégzése. A korai fejlesztés 
szükségességét megállapító vagy 
kizáró vizsgálatnak nagyon rövid 
időn belül megvan az eredmé-
nye, és ha a gyermek jogosult az 
ellátásra, már a rá következő hé-
ten tudnak időpontot adni terá-
piás foglalkozásra. Itt a gyermek 
állapotától függően heti 2-5 órá-
ban konduktor, gyógypedagógus 
foglalkozik vele, illetve ha szük-
séges, akkor nevelési tanácsadás 
keretében pszichológus is. Jel-
lemzően az intézményben végzik 
a fejlesztést, de indokolt esetben 
a szakemberek kimennek a csa-
ládhoz, vagy a bölcsődei nevelés 
keretében is biztosíthatják a ko-
rai fejlesztést. Hároméves korban 
felülvizsgálatot végeznek, amely-
nek eredménye alapján eldöntik, 
hogy mehet-e a gyermek óvodá-
ba további fejlesztés nélkül vagy 
sajátos nevelési igénnyel. Ebben 
az esetben az ellátásról már az 

óvoda vezetőjének kell gondos-
kodnia, vagy a gyermek korai 
fejlesztésben marad. 
A tanköteles kor elérésekor szü-
letik egy újabb szakértői véle-
mény arról, hogy mehet-e isko-
lába a gyermek, illetve milyen 
intézményben tud tanulmányi 
kötelezettségének eleget tenni. 
Arról is tájékoztatták a találko-
zón a védőnőket, hogy a paksi 
szolgálatnál két sikeres európai 
uniós pályázat eredményeként 
kiváló eszközpark áll rendel-
kezésre, amelyből évek óta le-
het kölcsönözni. A különleges 
gondozást igénylő gyermekek 
ellátásához, sérülésspeci�kus 
fejlesztéséhez szükséges játékok, 
fejlesztőprogramok, kiadványok 
kölcsönzésével a szülők, peda-
gógusok ingyen hozzájuthatnak 
olyan eszközökhöz, melyek al-
kalmazásával hatékonyabb lehet 
a fejlesztés. Az intézmény ellátási 
területéhez a paksi járás telepü-
lései tartoznak, jelenleg 15 gyer-
mek vesz részt  korai fejlesztés-
ben.                             Kohl Gyöngyi

Diákzsűri értékelte az alkotásokat

Védőnőknek tartott bemutatót
a pedagógiai szakszolgálat
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Jó napot, mi újság?

Gutai Júlia

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Nem túlzás azt állítani, hogy 
Gutai Júlia könyvek között nőtt 
fel. Mindössze ötévesen beirat-
kozott a könyvtárba, mert sok 
kortársát megelőzve, ekkorra 
már gyakorlatilag falta a köny-
veket. Sok év elteltével is emlék-
szik még az első, nagymamája 
könyvéből kiolvasott sorokra. 
Első osztályos korára kiolvas-
ta az Egri csillagokat, de nem 
csupán a regények kötötték le. 
Nyáron, amint kézhez foghatta 
az új tankönyveket, még el sem 
kezdődött a tanév, máris végig-
olvasta őket, sőt, még a testvére-
iét is. Könyvek között lenni kész 
csoda volt számára, szebbet el 
sem tudott képzelni annál, mint 
amikor kezébe vehetett egy még 
nem forgatott kiadványt. En-
nél talán csak azok az élményei 
szebbek, amik a paksi Dunához 
kötik, hiszen akkortájt a min-
dennapok szerves része volt a 
város alatt hömpölygő folyó. 
Ott zajlott a mosás, tisztálko-
dás, hajmosás, szinte nem volt 
nap, hogy a gyerekek, felnőttek 

ne találkoztak volna a Duna 
partján. A Csengey Dénes Kul-
turális Központ nyugalmazott 
könyvtárosa azt mondja, nin-
csenek rendkívüli emlékei, a 
környéken senki nem büszkél-
kedhetett kiemelkedő javakkal, 
de nekik mindent megadott a 
Duna és a szerető család. Iparos 
sváb felmenőkkel rendelkezik, 
akiket, annak köszönhetően, 
hogy a ’41-es népszámláláskor 
német ajkú magyarnak vallották 
magukat, nem értek meghur-
coltatások. Édesapja nagy olva-
só, édesanyja nagy mesélő volt, 
nem csoda, hogy ráhagyomá-
nyozták gyermekeikre az olva-
sás szeretetét. Júlia számára, aki 
orosz tagozaton érettségizett, 
egyenes út vezetett a könyvtá-
ros szakma felé. Szombathelyen 
népművelő–könyvtáros szakon 
tanult és a megyei könyvtárban 
kezdett el dolgozni. 
Amikor Pakson felépült a mű-
velődési központ, egyértelmű 
volt, hogy férjével, Gutai Ist-
vánnal hazaköltöznek. Szeren-

csésnek tartja magát, hogy egy 
vadonatúj könyvtárba kerülhe-
tett. Az ott töltött harmincöt év 
alatt több ezer kötetnyi könyv-
ből hozott létre egy szakszerű-
en rendszerezett gyűjteményt. 
A kezdeti, rövid időszaktól 
eltekintve egyedül dolgozott 
itt. Mindig �gyelmet fordított 
jelentős irodalmi alkotók meg-
hívására, zenei és képzőművé-
szeti rendezvények meghonosí-
tására. Rendszeresen szervezett 
tárlatokat a könyvtárgalériába, 
bibliaismereti szabadegyete-
met hívott életre, segítette helyi 
zenebarát klub, �lmklub, nép-
dalkör és irodalmi önképző-
kör létrehozását. Munkáját az 
önkormányzat 2008-ban Paks 
Kultúrájáért Díjjal ismerte el. 
Mint mondja, ilyen hosszú, egy 
munkahelyen eltöltött időszak 
után nem könnyű nyugdíjba 
menni, de nem akarta meg-
várni azt, amikor már mindez 
nyűg lesz. Jó kapcsolatot ápol 
utódjával, Lampert Mariannal, 
akinek csak annyit tanácsolt, 

mindent csináljon másként, 
mint elődje. Bontakoztassa ki 
kreativitását és találja meg sa-
ját, egyedi munkamódszereit. 
Bár nehéz volt a váltás, Júlia 
egy percre sem unatkozik. 
Szervezi a Keresztény Értelmi-
ségiek Szövetsége programjait, 
feladatot vállalt a paksi katoli-
kus karitászban, irodalmi fog-
lalkozást tart a Kereszt utcai 
gondozóházban. Nem győz be-
telni Pakssal, aminek változatos 
arcait sosem volt alkalma felfe-
dezni napközben, amíg dolgo-
zott. Májusra unokatestvér-ta-
lálkozót szervez, gyöngyöt fűz, 
hajtogat, horgol, hímez, unoká-
zik, és persze próbálja utolérni 
saját bakancslistáját, hiszen a 
3500 kötetes házi könyvtár és 
az új könyvek sora nem akar 
fogyni. De legfőképp nem győz 
hálát adni azért, hogy azo-
nos érdeklődési körű férjével 
egészségben tudták megérni a 
nyugdíjaskort, aminek minden 
percét igyekeznek kiélvezni.              

Matus Dóra
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Sport

Bronzérem a kupadöntőben
Budapesten a Tüskecsarnokban 
nyolc csapat részvételével ren-
dezték a Zsíros Tibor fér� ko-
sárlabda Magyar Kupa döntőt. 
Az Atomerőmű SE csapata a 
szurkolók és a szakma szerint is 
végső győzelemre is esélyesként 
vágott neki a háromnapos via-
dalnak. Hosszú idő után minden 
játékosára számíthatott Dzunics 
Braniszlav vezetőedző, nem kel-
lett attól tartani, hogy a harma-
dik mérkőzésre elfogy a társaság. 
A szombathelyi Falco elleni első 
mérkőzésen repülőrajtot vettek 
Evansék, 10 perc alatt 31 pon-
tot szórtak és csak 12-t kaptak. 
Az első félidőt végül 27 pontos 
előnnyel zárta a paksi csapat, a 
nagyszünet után pedig csak any-
nyit adott ki magából, amennyi 
az eredmény tartásához szüksé-
ges volt, a sárga-feketék nem tud-
ták szorossá tenni a végjátékot. 
Falco-Trend Optika KC Szom-
bathely–Atomerőmű SE: 62-84.
A sorsolás szeszélye folytán a 
másnapi elődöntőben a Szolno-

ki Olaj KK ellen lépett parkett-
re az ASE. A Tisza-partiak ellen 
ebben a szezonban még nem 
játszott tétmeccset az Atom-
erőmű csapata, csak a bajnok-
ság előtti felkészülési tornákon 
találkoztak. Az Adria-ligában 
pallérozódó Olaj más kategó-
ria, mint a hazai bajnokságban 
szereplő csapatok, ami a véde-
kezésükben mutatkozott meg 
leginkább. Az első negyedben 
9-4-es paksi vezetés után 9-0-s 
rohammal átvette a vezetést a 
Szolnok, amit a későbbiekben 
már ki sem engedett a kezéből. 
A második negyed végén még 
biztató volt az állás, az ötpon-
tos hátrány nem tűnt behozha-
tatlannak. A nagyszünet után 
azonban hatalmas o�enzívába 
kezdett az Olaj, megzavarodott 
az ASE, tíz perc alatt mindösz-
sze 10 pontot sikerült szerez-
nie, harminc perc játék után 
15 pontra nőtt a fekete-fehérek 
előnye. Az utolsó felvonásban 
becsülettel küzdött a Dzunics-

legénység, de 10 pontnál köze-
lebb jobban nem tudott kerül-
ni ellenfeléhez. Szolnoki Olaj 
KK–Atomerőmű SE: 74-60. 
A harmadik helyért a Soproni 
Sördögök ellen játszott az utol-
só napon az ASE. A bajnoki 
táblázat második helyén álló 
kék-fehérek a Kecskeméttel 

szemben maradtak alul az elő-
döntőben, presztízsmeccsre le-
hetett számítani. Fej fej mellett 
haladtak a csapatok az első fél-
időben, Szabó Zsolt dudaszóra 
eldobott, ritkán látható egész 
pályás kosarával sikerült 41-40-
re nyerni az első félidőt. 

(Folytatás a 17. oldalon)

Jól szerepelt a düsseldor-
� dzsúdó Grand Prix-n 
Csoknyai László, az ASE ver-
senyzője a 81 kg-s mezőny-
ben az ötödik helyet szerezte 
meg. Az ötvennégy fős ma-
mutmezőnyben Csoknyai a 
libanoni  Elie el-Ser, a brazil 
Leandro Guilheiro, majd a 
görög Roman Musztopulosz 
legyőzésével jutott el a negyed-
döntőig, de ott a grúz Avtandil 
Csrikisvili megállította. A vi-
gaszágon az amerikai Travis 
Stevens nem állt ki ellene, jö-
hetett a bronzmérkőzés a vi-
lágbajnok francia Loic Pietri 
ellen, melyen a gallok klasszisa 
egy jukóval jobbnak bizonyult 
Lacinál. Cirjenics Miklós és 
Bor Barna helyezetlenül zárta 
a viadalt.

Az oberwarti Europen Open 
után a prágain is az ötödik he-
lyen végzett Pupp Réka a 48 
kg-s súlycsoportban. Az ASE 
�atal reménysége szorgalmasan 
lépeget a világranglistán, a fel-
nőttek között már a 71. helyen 
áll. Réka először a lengyel Ewa 
Koniecznyt, majd az azeri Leyla 
Aliyevát győzte le, de a negyed-
döntőben a felnőtt Eb-bronz-
érmes török Ebru Sahin meg-
állította. A vigaszágon a kazah 
Alekszandra Podrjanovát ip-
ponnal győzte le, de a bronz-
meccsen a junior világbajno-
ki bronzérmes török Dilara 
Lokmanhekim jobbnak bizo-
nyult nála, és az ötödik helyen 
zárta a versenyt. Polgár Luca az 
52 kg-osok között helyezetlenül 
végzett.                                        -kj-

Nem történt meglepetés az idei 
kispályás teremlabdarúgó baj-
nokság alapszakaszában, a több 
korábbi NB I-es játékossal tűz-
delt, korábbi többszörös győztes 
Kreszpark Rangers nyerte az első 
kört. A 16 gárda körmérkőzéses 
rendszerben küzdött egymással, 
az első meccset január közepén, 
az utolsót március első vasár-
napján rendezték. A csapatok a 
továbbiakban alsó- és felsőház-
ban folytatják a tornát. A legjobb 
nyolc mezőnyében a második az 
N+T elnevezésű formáció, a har-
madik az Ecolab-Diófa, a negye-
dik helyen az OVIT SE végzett. A 
felsőházi rájátszást jelentő továb-
bi négy pozícióért hat egylet küz-
dött, végül a Gonoszok, az Atom 
Boys, a Tar és Tar Security és a 
Duna Autósiskola folytathatja a 

legjobbak között. A SportCult 
G.T. és a Kristály Palack az al-
sóházba került, csakúgy mint a 
Beanett Bt.  A bajnokság március 
hetedikén immár két csoport-
ban, de továbbra is körmérkő-
zéses rendszerben folytatódik, a 
torna március 21-én zárul, klasz-
szikus helyosztók idén sem lesz-
nek. Az összecsapásokat az ESZI 
sportcsarnokban bonyolítják, a 
rendező a Paksi Sportegyesület 
szabadidő szakosztálya.        -efgé-

Dzsúdóhírek Városi bajnokság

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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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

(Folytatás a 16. oldalról)
A harmadik negyed elején Jones 
és Wise vezérletével indított 12-
0-s paksi roham, mint később ki-
derült, a mérkőzést is eldöntötte. 
Az utolsó felvonásban még volt 
egy fellángolása a Sopronnak, de 
Szabó, Jones és Dugat révén si-
keresen visszaverte a felzárkózá-
si kísérletet az ASE. Atomerőmű 
SE–Soproni Sördögök: 88-78.
Párat aludva a történtekre, 
megkérdeztük a kupadöntő 
paksi szereplőit, elégedettek-e a 
bronzéremmel.
Szabó Zsolt: – Kissé csalódás 
a csapatnak a harmadik hely. 
Igaz, hogy érmet nyertünk, de 
úgy mentünk oda, hogy döntőt 
játszunk. A Falco ellen az egész 
meccsen jól védekeztünk, jól 
dobtunk az első félidőben és 
az akkor megszerzett előny ki-
tartott a meccs végéig. A Szol-
nok sokkal keményebb ligában 
edződik, mint mi, ami a véde-
kezésükben meg is mutatkozott: 
sokkal agresszívabbak, dinami-
kusabbak, mint a magyar baj-
nokságban szereplő csapatok. 
Támadásban nem éreztem azt, 
hogy sok extrát nyújtottak vol-
na, de mint említettem, ilyen vé-
dekezéshez nem vagyunk hoz-

zászokva. A bronzéremért két 
csalódott csapat játszott, örülök, 
hogy a második félidőben felül-
kerekedtünk, a második negyed 
végén szerzett távoli kosaram 
szerencsés volt. Az alapszakasz-
ból hátralévő meccseken meg 
kell mutatnunk, hogy olyan erős 
csapat vagyunk, mint amilyen-
nek tartanak.
Körtélyesi Gergely: – Magára a 
három napra készültünk, arra, 
hogy három mérkőzést játszunk, 
és tudtuk, hogy kemény lesz. 
Ennek megfelelően végeztük 
a munkánkat, a kondícióval, 
az állóképességgel nem is volt 
probléma, a helyzetkihasználás-
sal, a jó döntések meghozatalá-
val inkább. Csalódás volt, hogy 
nem jutottunk a döntőbe, a Szol-
nok elleni meccsen elég rosszul 
dobtunk. Minden mérkőzésen 
a legjobb tudásunk szerint sze-
retnénk játszani, ezért a Sopron 
ellen is úgy léptünk pályára, 
hogy győzünk, és nyertünk, ami 
nagyon fontos. Fájó, hogy a Szol-
nokot nem tudtuk elverni, de 
azért vagyunk, hogy ezt megint 
és megint megpróbáljuk. Tud-
juk, hogy miben tudunk még 
javulni, az esély mindig ott van, 
hogy megverjük őket. Összessé-

gében annak azért örülök, hogy 
a harmadik helyet be tudtuk 
húzni.                                           
Dzunics Braniszlav: – Az első 
találkozón igen magabiztosan, 
jó játékkal nyertünk. A Falco-
meccs után nem volt sok időnk, 
és lehet, hogy elkövettünk egy 
kisebb hibát. Inkább mentálisan, 
mint taktikailag készültünk fel, 
talán lehetett volna kicsit oko-
sabban csinálni, de nem akar-
tuk a játékosokat nagy nyomás 
alá helyezni, szerettük volna, 
ha felszabadultan játszanak. A 
Szolnok ellen a �úk mindent 
megtettek, de nagyon rossz do-
bóformát fogtunk ki és emiatt 
szenvedtünk. Az Olaj, nemcsak 
ellenünk, hanem mindegyik csa-
pat ellen is erőt demonstrált. A 
bronzéremért a második félidő 
elején sikerült megtörni a Sop-
ron ellenállását, és magabiztosan 
nyertünk. Most úgy érzem, hogy 
olyan csapatunk van, amely tud 
a Szolnok ellen játszani. Egyéb-
ként esélyesebbek, de be kell 
menni a pályára és bizonyos 
dolgokat meg kell oldani, amit 
a kupadöntőn nem oldottunk 
meg. Tudunk mi jobban játsza-
ni, és remélem, hogy a követke-
ző meccseken ezt meg is fogjuk 

mutatni. Nagy eséllyel pályá-
zunk arra, hogy megnyerjük az 
alapszakaszt, minden hátralévő 
meccset szeretnénk megnyerni.
Már Jászberényben megszerez-
hette volna az alapszakasz-győ-
zelmet az ASE NB I-es fér� kosár-
labdacsapata, ha legyőzi a tabella 
10. helyén tanyázó JKSE csapa-
tát. A negyven perc során hol az 
egyik, hol a másik csapat vezetett, 
huzamosabb ideig tartó nagyobb 
előnyre azonban egyik fél sem tu-
dott szert tenni. Kétpontos ASE-
előnnyel indult az utolsó negyed, 
de a vendéglátók szívósan küzdöt-
tek a győzelemért. Jones lesérült, 
Tóth Ádám kipontozódott, így az 
utolsó percekben a palánk alatti 
csatát és a mérkőzést is a jászsá-
giak nyerték. A vendéglátók két 
egykori ASE-játékosa, Horváth 
Ákos és Kerpel-Fronius Balázs 34 
pontot (ebből hét hárompontos 
találatot) szerzett a mérkőzésen. 
A paksi csapat a jászberényit le-
számítva az eddigi  22 alapsza-
kasz-mérkőzésen összesen két-
szer, a Sopron és a Fehérvár ellen 
kapott 90 pontnál több találatot, 
de akkor a hosszabbításban dőlt 
el a meccs. Lapzártánk után érke-
zett: ASE–ZTE: 65-61, megvan az 
alapszakasz-győzelem.           (joko)

Huszonhat sportág versenyző-
it és edzőit díjazták a szekszárdi 
Vármegyeházán a közelmúltban. 
A Tolna Megyei Közgyűlés és a 
Sportszövetségek Szövetsége a 
2014-es év legjobb teljesítményt 
elérő sportolóit jutalmazta. Azo-
kat a megyei sportolókat érte el-
ismerés, akik világversenyeken az 
első négy helyezés valamelyikét 
érték el. A paksi díjazottak:
Cselgáncs: Pupp Réka (Atom-
erőmű Sportegyesület, edző-

je: Braun Ákos), Bor Barna 
(ASE, edzője: Hangyási László), 
Csoknyai László (ASE, edzője: 
Hangyási László)
Kajak-kenu: Kiszli Vanda (ASE, 
edzője: Meczker András), Bo-
ros Gergely (ASE, edzője: Hű-
vös Viktor), Fritz Anett (ASE, 
edzője: Meczker András), Pupp 
Noémi (Atomerőmű Sportegye-
sület, edzője: Meczker András), 
Koleszár Zoltán (ASE, edzője: 
Feil Imre, Bedecs Ferenc), Tö-

rök Márk Aurél (ASE, edzője: 
Feil Imre, Bedecs Ferenc)
Ökölvívás: Horváth Patrik (Pak-
si Sportegyesület, edzője: Kajtár 
László)
Rádióamatőr: Nemcsek Ká-
roly (Atomerőmű Rádióamatőr 
Sportklub)
Kosárlabda: Eilingsfeld János 
(ASE, edző: Dzunics Braniszlav)
Labdarúgás: Bartha László 
(Paksi Futball Club, edzője: 
Csertői Aurél)

Sakk: Kaczúr Flórián (ASE)
Tájfutás: Makovinyi Dorottya 
(PSE, edzője: Kiss Gábor)
Teke: Berkes Zsuzsanna (ASE, 
edzője: Berkes Ferenc)
Tenisz: Klopcsik Diána (PSE)
Természetjárás: Jakab Éva (De-
meter Egyesület), Mihályi Zsolt 
(Demeter Egyesület)
Twirling: Jobbágy Nikolett 
(Energetikai Szakközépisko-
la Diáksport Egyesület, edzője: 
Meczker Bettina)

Ők a megye legjobbjai
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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 
látogató-
központ

(Szent István király út 35.)
nyitva tartása:

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

A MECSEK TAKARÉK Szövetkezet
1 fő ügyfélreferens munkatársat keres.

Előny: felsőfokú szakmai 
vagy főiskolai végzettség.

Elvárás: értékpapírjogi végzettség, 
erkölcsi feddhetetlenség.

Fényképes jelentkezéseket 
a paks@mecsektakarek.hu e-mail címen 

várjuk, bérigény megjelölésével 
2015. március 15. napjáig.

Döntetlennel és vereséggel kezd-
te a 2014/15-ös szezon idei mér-
kőzéseit az OTP Bank Ligában 
szereplő paksi labdarúgócsapat. 
Az immár Paksi FC néven játszó 
zöld-fehérek a téli felkészülést 
követően biztató előjelekkel vár-
hatták a Nyíregyháza elleni hazai 
nyitómeccset, melyen az erősen 
tartalékos riválissal 1:1-et ját-
szottak. A legutóbbi fordulóban 
az MTK Budapesttel a Bozsik-

stadionban csapott össze Csertői 
Aurél együttese, és 1:1-es félidő 
után végül 3:1-re kikapott. 
– Nem a csapatom játékával nem 
voltam megelégedve, nagyon jól 
futballoztunk – nyilatkozta a 
paksi tréner a lefújást követően. 
– A bíró belenyúlt a mérkőzés-
be, aztán kaptunk egy nokedlit, 
onnan már nem tudtunk felállni. 
Az első félidőben voltak helyze-
teink, ezt a meccset meg lehe-

tett volna nyerni, de úgy érzem, 
hogy kicsit nyomás alatt voltunk. 
Helyenként jól játszottunk, de az 
MTK is jó csapat, kihasználta a 
pálya adta előnyöket – fogalma-
zott Csertői Aurél. A Paksi FC 18 
fordulót követően 28 ponttal je-
lenleg a 6. helyen áll. A Fehérvá-
ri útiak lapunk megjelenésének 
időpontjában a Puskás Akadé-
mia FC-t fogadták.

Faller Gábor

A házigazda Energetikai Szak-
középiskola csapata mellett a 
paksi Deák Ferenc és Balogh 
Antal iskola, valamint szek-
szárdi, tolnai és bonyhádi 
lányegyletek mérkőztek egy-
mással az ötödik korcsoportos 
röplabda diákolimpia megyei 
döntőjében. A lebonyolítás 
két csoportban, körmérkőzé-
ses rendszerben zajlott, majd a 
legjobb négy ismét összemérte 
erejét a megyebajnok címért. A 
mezőnyből játéktudás alapján 
két hazai együttes – az ESZI és 
a Balogh Antal – kimagaslott. 
A Balogh Antal Katolikus Ál-
talános Iskola és Gimnázium 
ebben a tanévben az ötödik-
hatodik korcsoportosok mező-
nyében már a harmadik megyei 
�náléját játszotta. Az edzéseken 
külön erre a tornára készültek, 
egyértelműen aranyéremért ér-
keztek az ESZI-csarnokba. Az 
ötödik korcsoport döntőjében 
végül az ESZI nagy csatában le-
győzte a Balogh Antal csapatát, 
harmadik a bonyhádi Perczel 
Mór, negyedik a tolnai Sztárai 
Mihály, ötödik a paksi Deák, 
míg hatodik helyen a szekszár-
di Garay együttese végzett. Az 
első két helyezett a területi dön-
tőbe került, amelynek időpont-
járól és helyszínéről később 
rendelkezik az Országos Diák-
sport Szövetség.                   -efgé-

Nem indult jól a tavasz

Röplabda: 
győzött 
az ESZI 

Fotó: Babai István/Paksi Hírnök
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Aranysárga dűnék, romanti-
kus oázisok, keleti kényelem és 
nyugati nyugalom – minden, 
csak nem ez a Budapest–Ba-
mako-rali, aminek „kellően el-
meháborodott” résztvevői nem 
is ezt várják. Ők nem azok a 
tipikus vasárnapi autósok, akik 
egy könnyű hétvégi piknikre 
vágynak, hiszen a futam indulói 
tudják: kőkemény napok, hetek 
várnak rájuk a fekete kontinen-
sen. A paksi Magyar Zoltán a tú-
rázás szerelmeseként hozzászo-
kott a nomád körülményekhez, 
ezért nem riadt vissza a hírhedt 
ralitól sem. Talán azt gondolta, 
hogy oda-vissza tizenhatezer 
kilométer öt hét alatt már meg 
sem kottyan azután, hogy 2008-
ban Treszl Gáborral egy negy-
venéves Pannoniával nekivágott 
egy 24 ezer kilométeres pekingi 
túrának, átkelve a végtelen Szi-
bérián és a mongol Góbi-sivatag 
homokján. A Budapest–Bama-
ko-rali verseny, túra és spirit ka-
tegóriában startolt idén január 
16-án szinte azonos útvonallal, 
noha a verseny és az extrém túra 
kategória indulóinak több volt a 
földúttal nehezített szakasza. A 
spirit kategória, amelyben Zol-
tán és négy társa (Balázs Ottó, 
Jármi Zsolt, Szirmai Gábor és 
Szabó József), a péceli roburos 
csapat tagjai indultak, más szem-
pontból volt extrán kalandos: ez 
egy veterán derbi, ahol Trabik, 
Ladák, Moszkvicsok, Polskik, 
30 évnél öregebb, kétkerék-
meghajtású autók, Velorexek, 

mentők, tűzoltók indulhattak. 
Az út ugyanolyan kemény és ve-
szélyes volt, akárcsak a verseny, 
asszisztencia, mentőhelikopter, 
begyűjtő teherautó, idegenveze-
tő vagy tolmács nélkül. Minden-
ki csupán a talpraesettségére, a 
szerencséjére és a felkészültségé-
re számíthat, mivel az extrém ka-
landtúrán egy dolog biztos: hogy 
minden bizonytalan. Zoltán kel-
lően acélozott �gura, így kaland-
lelkű társaival minden útközben 
jelentkező gondot megoldva 
szerencsésen vette az akadályt. A 
világ talán legszebb, de minden 
bizonnyal legérdekesebb tájain 
vágtak keresztül, ügyesen tájé-
kozódva berber falvak és füves 
szavannák között. Az út Szlové-
nián, Olaszországon, a francia 
és spanyol Riviérán, Marokkón, 
annak déli tartományán, Mau-

ritánián és végül Malin át veze-
tett a célig, majd vissza. Haza-
felé tettek pár kitérőt, például a 
Magas-Atlasz négyezer métert 
meghaladó csúcsai közé, Észak-
Afrika legmagasabb vízesésé-
hez. Ellátogattak a katalóniai 
Montserrat-hegyhez és Fiume 
kikötővárosba is. Zoltán azért 
eloszlatja az ábrándjaimat, nem 
kirándulás, inkább ágyúgolyó-
futam volt ez, ahol a gumis mű-
hely volt a legkeresettebb úti cél. 
A kietlen, homok fútta tájakon 
ugyanis kevesebb időt fordít-
hattak a környezet és a helyiek 
megismerésére, mint a köves 
földutaktól állandóan széteső 
autó szerelésére. A Robur bu-
szon tizennégyszer kellett kere-
ket cserélni, olyan műhelyekben, 
ahol a pajszer, a kompresszor, 
vagy akár két egyforma kerék 

már luxusnak számított. A Sza-
hara kellős közepén mintegy 
kétszáz kilométert tettek meg 
úgy, hogy Hilti-szalaggal rögzí-
tett folpackkal pótolták a kitört 
szélvédő egy részét, míg hely-
re nem tudták hozni egy mű-
helyben. A legkomolyabb hiba 
Mauritánia és Mali határán je-
lentkezett, amikor elromlott a 
váltó négyes fokozata. A csapat 
az amerikai kaland�lmsorozat 
hősét, MacGyvert is megha-
zudtolva pofozta ki a váltót 
egy polifoammal, spaniferrel 
és Hilti-szalaggal úgy, hogy 
még ezer kilométert megtet-
tek a következő városig, Nou-
akchottig, ahol végül is saját 
maguknak kellett szervizelni a 
gépet. Ahhoz, hogy ütemterv 
szerint haladjanak, napi ötszáz 
kilométert kellett megtenniük, 
a lemaradásokat következő nap 
pótolni úgy, hogy a Robur napi 
átlagsebessége 40-50 kilomé-
ter volt óránként. Azért arra is 
volt alkalom, hogy a helyiekkel 
vegyüljenek, Maliban például 
adományokat juttattak el egy 
olyan falunak, ahol egy angol 
nő folytat missziós tevékenysé-
get. A Ráktérítőn a Budapest–
Bamako-rali emlékére 2013-
ban állított székely kopjafát is 
meglátogatták. A kalandos út-
ról Zoltán �lmet is készít, amit 
az interneten fog megosztani az 
érdeklődőkkel.          Matus Dóra

Roburral a fekete kontinensen

Fotók: Szabó József, Magyar Zoltán
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• Természetes hangzás
• Modern technológia
• Könnyű kezelhetőség

• Részletfizetési lehetőség
• Szinte láthatatlan
• Kényelmes viselet

A VILÁG EGYIK LEGKISEBB HALLÓKÉSZÜLÉKE

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

AJÁNDÉK 

GYÓGYSZERADAGOLÓGYÓGYSZERADAGOLÓ

AMÍG A KÉSZLET TART!

*Az akció ideje alatt egy 
személy max. 12 db elemet 
vásárolhat akciós áron. Az 
akció 2015. április 30-ig vagy a 
készlet erejéig tart.

Hallókészülék elem

Kérjük hozza magával hallókészülékének kiskönyvét 
és ezt a hirdetést amikor bejön hozzánk!

49 
Ft/db*

-70 %
AKCIÓ ION 
hallókészülékre
Az akció 2015. április 30-ig 
vagy a készlet erejéig tart. Az 
akció részleteiről érdeklődjön 
audiológusánál.

+ ingyenes 

hallásszűrés  

és próbahordás

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

Bejelentkezés:  
06-30/234-2572

A Dunaföldvár és Vidéke 
Takarékszövetkezet 

MEGKEZDTE 
A 2015. ÉVI TERÜLETALAPÚ 

TÁMOGATÁSOK 
ELŐFINANSZÍROZÁSÁT. 

A megelőlegezési hitel összege 
a használt területek függvényében kerül 

meghatározásra. 

A hitel összege legfeljebb 61.020,-Ft/ha. 
3.000.000,-Ft hitelösszegtől 

az MNB Növekedési HitelProgram keretében, 
2,5%-os hitelkamattal.

Részletekért érdeklődjön 
a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 

Kirendeltségein.

Az egykori Paksi Konzervgyár 
elődje az 1932-ben alapított 
Krausz és Moskovits Egyesült 
Ipartelepek Rt. volt. Az üze-
men belüli szeszfőzde ötletét 
segíthette az a legenda, hogy az 
egyik, Moskovits nevű tulajdo-
nost egy helyi vadász meghívta 
vendégvadászatra. Meglátva itt 
a rengeteg bőtermő őshonos 

szilvafát és megihletve ízletes, 
mézédes gyümölcsétől a tu-
lajdonosok elhatározták, hogy 
Pakson olyan minőségi pálinkát 
főznek, ami hiánycikk a világon, 
ezért elkezdték gyártani a kó-
serpálinkát zsidó rítus szerint. 
Az így készített pálinkák közül 
a paksi óbarack és a paksi szil-
vórium a világon és belföldön 
is az egyik legkeresettebb pálin-
kafajta lett. A szeszfőző üzem a 
zsidótörvények hatására 1939-
ben államosításra került, a cé-
get Mezőgazdasági és Kémiai 
Ipartelepek Rt. néven családi 
részvénytársasággá alakították, 
végül amikor a front Paksra ért, 
1944 végére az üzemi termelést 
is teljesen leállították. 
(Hogy a paksi pálinka világszerte 
ismert, sejteti, hogy a címke egy 
internetes aukción Portugáliából 
került a közelmúltban gyűjtemé-
nyembe.)

Dr. Hanol János

Paksi szilvórium

Hirdessen 
a város lapjában!

Hirdetési tarifák a nyomtatott Paksi Hírnökben
1/1 extra oldal (205×282 mm) – 99.000 Ft + áfa (125.730 Ft)

1/1 oldal (188×260 mm) – 88.000 Ft + áfa (111.760 Ft)
1/2 extra oldal (205×141 mm) – 55.000 Ft + áfa (69.850 Ft)

1/2 oldal (188×128 mm) – 42.000 Ft + áfa (53.340 Ft)
1/4 oldal (92×128 mm) – 20.000 Ft + áfa (25.400 Ft)
1/8 oldal (92×62 mm) – 11.000 Ft + áfa (13.970 Ft)
1/16 oldal (44×62 mm) – 5.500 Ft + áfa (6.985 Ft)
1/32 oldal (44×29 mm) – 2.500 Ft + áfa (3.175 Ft)

A hátsó borító felára 20%. Színes felár: nincs.

Megjelenés a Paksi Hírnök online hírblogon
Címlap fejléc – (728x90 px méret, a címlapon legfelül, a logó mellett) 

– 2000 Ft/nap + áfa
Címlap belső (728x90 px méret, a címlapon két rovat között) 

– 1000 Ft/nap + áfa
Címlap belső extra (728x180, a címlapon két rovat között)  

– 1500 Ft/nap + áfa
Cikk fejléc (728x90 méret, minden cikk fölött)  – 1000 Ft/nap + áfa

Gyártás: a komplexitástól függően 2000–20.000 Ft  + áfa
Kedvezmények: 30 naptól: 20%, 60 naptól: 30%, éves: 50%

Üvegcímke (1940) 

Dr. Hanol János gyűjteményéből


