Az erőműben végzett munkáját azért szereti, mert kihívást jelent egy ilyen speciális vállalatnál kommunikációval foglalkozni. Ha jól végzi a napi feladatokat,
azzal a jövőnek dolgozik, vallja Enyedi Bernadett.

15. oldal

Paksi Hírnök
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Évzáró volt
a művészeti
iskolában
10. oldal

TUDD JOBBAT? BETÉTAKCIÓ LAKOSSÁGNAK ÉS VÁLLALKOZÁSOKNAK!

A fiók elérhetősége:
75/511-240
paks@mecsektakarek.hu

Lakossági és üzleti ügyfelek részére 90, 180 vagy 360 napos egyszeri lekötés
esetén új forint számlabetétre, összeghatártól függően jegybanki alapkamat
+ évi 0,5-1% fix kamatot (EBKM 2,0-2,5%), új euró betétre 6 és 12 hónapra fix
évi 1% (EBKM 1,0%) kamatot kínálunk.
A betétlekötéshez nem kell egyéb szolgáltatást igénybe vennie!
Nem kell a bankbetét mellé más befektetést eszközölnie!

Az akciós betét további feltételeiről érdeklődjön fiókjainkban! Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák.

ÁLL ÁSHIRDE TÉS
A Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Paks, Táncsics M. u. 4. sz. alatti kirendeltségébe

Forint- és valutapénztáros
munkakör betöltésére 1 fő részére állást hirdet.
Szakmai követelmény:
Legalább középfokú szakirányú végzettség
Valutapénztáros és valuta ügyintézői képesítés
Legalább alapfokú nyelvvizsga
Számítógépes ismeret
Pénztárosi és pénzkezelési gyakorlat előnyt jelent.
Ajánlatunk:
kihívást jelentő feladatok
színvonalas és kulturált munkahelyi körülmények
bérezés megegyezés szerint
jó csapat
Jelentkezni írásban, szakmai önéletrajzzal lehet
a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
7020. Dunaföldvár, Fehérvári u. 4. sz. alatti központjában, vagy a
postmaster@dunafoldtksz.t-online.hu e-mail címen.
Bővebb információt a 75/310-409-es vagy 75/511-188-as telefonszámon
adunk.
Jelentkezési határidő: 2015. július 6.
DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET

BELFÖLDI HITELINTÉZET – ÚJ EGYSÉGE NYITÁSÁHOZ –
PÁLYÁZATOT HIRDET ÜGYFÉLKAPCSOLATI MUNKATÁRS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
Feladatok:
• vállalati ügyfélkörben kapcsolatok kialakítása,
• termékek értékesítése,
• az ügyfelek folyamatos kiszolgálása.
Szakmai elvárások:
• szakirányú (gazdasági, pénzügyi) felsőfokú végzettség,
• szakirányú gyakorlat,
• számítógépes felhasználói ismeretek,
• paksi/közvetlen környékbeli lakóhely.
A jelentkezéseket 2015. július 15-ig várjuk a Paksi Hírnök elérhetőségein.

FEJLESZTÉS
A FRITZ-BÚTOR KFT.-NÉL
A Fritz Konyhastúdió igényes környezetben várja kedves vásárlóit a Paksi Ipari Parkban. A megnövekedett vásárlói igényekhez igazodva kapacitásbővítés történt cégünknél, ennek
keretében épült egy 220 m2 alapterületű bútorösszeszerelő
üzem telephelyünkön. Szerettük volna, hogy környezetünket a
lehető legkisebb mértékben terheljük tevékenységünkkel, ezért
az új épület tetején nagy teljesítményű napelemrendszert helyeztünk el. A megújuló energiaforrás várhatóan fedezi az új
épület és a korábbi gyártóüzem teljes energiafelhasználását is.
A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam társﬁnanszírozásával, a Dél-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszerében valósult meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által
biztosított támogatás összege 14,7 millió Ft. Projektazonosító:
DDOP-1.1.1/D-14-2014-0181.

Bízza hallását szakemberre!
Hallása miatt úgy érzi, lemarad a fontos pillanatokról
pillanatokról, mint
• az unokák első szavai,
• barátok és a család legjobb történetei,
• a közös programok?
Vegyen részt díjmentes hallásszűrésünkön, melyet ajándék
italhűtővel jutalmazunk.*

7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
I. emelet
Bejelentkezés: 06-30/234-2572
* Az akció a készlet erejéig tart. Az italhűtő 1 db
0,5 l-es üveg hűtésére alkalmas. Az ajándékra
a hallásvizsgálaton részt vevők jogosultak. A
részvételhez hozza magával ezt a hirdetést.

Hallókészülék elem
** A kampány ideje alatt egy személy max. 12 db elemet
vásárolhat akciós áron. A kedvezmény 2015. augusztus 21-ig vagy a készlet erejéig tart.

WWW.VICTOFON.HU
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Ft/db**

Városszerte kátyúznak
A tervezett teljes körű útfelújításoknak köszönhetően egyre
javul a város úthálózatának
minősége, de mindig vannak
olyan út- és járdaszakaszok,
amiket az időjárás hatásai vagy
a burkolat elöregedése miatt
kátyúzni kell. Ha nincs mód
a teljes felújításra, sürgősségi
rangsor alapján javítanak városunkban a balesetveszélyessé váló területeken, illetve ott,
ahol a burkolat a közlekedést
veszélyeztető mértékben kikopik. A rangsor felállítása már
év elején elkezdődik, a javítások tervezete a körzeti képviselők jelzéseinek, valamint a
műszaki osztály munkatársai
és a szolgáltatók véleményének
figyelembevételével áll össze.
Olykor a lakosságtól is érkezik
bejelentés a Városházára, legin-

kább járdahibákról. – Minden
esetet megvizsgálunk és lehetőség szerint minél hamarabb javítunk Paks mellett a külső településrészeken is – tájékoztatott
Pupp Gábor, az önkormányzat
műszaki osztályának csoportvezetője.
A napokban nagyobb felületű aszfaltjavítások zajlottak a
Deák Ferenc és a Pollack Mihály utcában. A közeljövőben
a Kossuth Lajos, a Rákóczi és a
Pál utcában, valamint a Zsíros
közben lesznek aszfaltos javítások. 2015-ben bruttó 70 millió
forintot különített el az út- és
járdajavításokra a képviselőtestület. A kátyúzási munkák
elvégzésére a DC Dunakom
Plusz Kft.-vel kötött öt évre szóló szerződést az önkormányzat
2014-ben.
Dallos Szilvia

Fotó: Szaffenauer Ferenc/TelePaks

Jó minőségű az ivóvíz,
biztonságos a vízbázis Pakson
Lezárult a vízbázis védelmét
célzó program, mely az Európai Unió támogatásával
valósult meg Pakson és Dunakömlődön. A projekt még
2013 áprilisában indult a rendelkezésre álló archív adatok
összegyűjtésével és elemzésével, majd a szennyezésfeltáró
fúrások és a monitoringkutak
kialakításával. Pakson és Du-

nakömlődön összesen 15 ideiglenes szennyezésfeltáró furat, valamint 17 megmaradó
monitoringkút készült, ezekből
víz- és talajmintákat vételeztek,
mindeközben folyamatosan figyelték a vízszintek változását.
Az adatok alapján hidrogeológiai modellezéssel meghatározták a Paksot és Dunakömlődöt
védő területet. A kutakat üze-

Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4550 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Főszerkesztő: Kövi Gergő
Szerkesztőség: Paks, Dózsa György út 51–53.
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Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
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Következő megjelenés: 2015. július 24.

meltetésre a Mezőföldvíz Kft.
vette át, ezentúl évenkénti ellenőrzések során, mintavétellel
figyelik a változásokat.
– Városunk biztonságos ivóvízbázist, jó adottságokkal bíró
kúttelepet tudhat magáénak.
Pakson a csapokból jó minőségű ivóvíz folyik, és szeretnénk
ezt a minőséget hosszú távon
megőrizni – mondta el a műszaki átadáson Gaál Zoltán főmérnök. A projekt során a mérési
adatok felhasználásával az elkövetkezendő ötven év távlatában
meghatározták a vízbázisokat
érhető szennyező hatásokat,
ezek jellemzően a mezőgazda-

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Tel: 75/315-983
20/945-0992

sághoz vagy üzemekhez köthetően jelenhetnek meg. A szigorú környezetvédelmi előírások
miatt az esély elenyésző, és a
monitoringkutakban végzett
ellenőrzések révén azonnal észlelhetőek a változások – tette
hozzá az üzemeltető. A Paks és
Dunakömlőd üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai
vizsgálata elnevezésű projekt
az Európai Unió támogatásával
valósult meg mintegy 95 millió
forintból. A beruházás kivitelezését a közbeszerzési eljárás
nyerteseként a Paks Víz Konzorcium végezte.
-dal-

Irodának és egyéb tevékenységi
célra is alkalmas helyiségek
(16-20 m2) kiadók
a Paks, Tolnai út 2. számú
irodaépületben.
Érdeklődni: 30/937-2668.
Paksi Hírnök, 2015. július 3. n 3

A város értékeit veszik számba
Ugyan csak a napokban alakult
meg a helyi értéktárbizottság, de
a Tolna Megyei Értéktár Bizottság közreműködésével máris
össze kellett állítaniuk egy listát
a paksi értékekről. A munkát
egy megyei kiadvány megjelenése tette sürgőssé. A június
23-án megalakult grémiumra szoros határidő várt, július
elsejére el kellett készülnie a
munkával azért, hogy Paks is
bekerülhessen az első, fényképekkel illusztrált, megyei értékeket összegyűjtő kiadványba.
A képes gyűjteményt, benne
az addig listára kerülő értékekkel, augusztus végén mutatják
be Kölesden. A paksi grémium
felállításáról még áprilisi ülésén
határozott a képviselő-testület,
amelynek döntése értelmében
a bizottság elnöke Hefner Erika, a Csengey Dénes Kulturális
Központ szakmai igazgatója lett,
tagjai pedig Bodor Éva, a Paksi
Pákolitz István Városi Könyvtár megbízott igazgatója és dr.
Váradyné Péterfi Zsuzsanna, a
Paksi Városi Múzeum igazgatója. Feladatuk összesíteni és
rendszerezni a város és környéFotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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ke területén fellelhető települési
és tájegységi értékeket, legyen
az gasztronómiai, természeti,
kulturális, műszaki, agrár- vagy
humánérték.
Három éve törvény szabályozza
a nemzeti értékek, azon belül
a hungarikumok megőrzését,
védelmét, ápolását. Ezek azonosításában a települési önkormányzatok közreműködhetnek,
fakultatív feladatként települési
értéktárbizottságot alakíthatnak. A helyi értékek közül adott
értékek felemelkedhetnek megyei értékké, kiemelt nemzeti
értékké, legrangosabb esetben
hungarikummá. Most, első
körben azokat a helyi értékeket
vették számba, amelyek már
ismert, feltárt bázist alkotnak,
megyei elismerésre is számot
tarthatnak, ilyenek az épített és
természeti értékeink.
– A nagy munka szeptembertől
kezdődik, amikor olyan, még fel
nem tárt értékeket is szeretnénk
a megyei értéktárbizottsághoz
felterjeszteni, amelyek nem szerepelnek a köztudatban, ilyen
például a paksi kékfestőműhely
vagy a tutyigyár története –

mondta Tell Edit alpolgármester.
Hozzátette, jó néhány, jelentős
értéknek ítélt helyi érték települési érték, nekünk sokat jelent,
úgy mint a paksi siller vagy a
Duna-part a gesztenyefákkal.
Vannak olyan értékeink is, mint
például a helyi képeslapgyűjtemények és családtörténetek,
amelyek felkerülhetnek a későbbiekben akár megyei kiemelt listára is. Az értékek számbavétele
folyamatos munkát jelent majd a
helyi bizottság számára, mondta
el Hefner Erika, a bizottság elnöke. Tevékenységüket civilszervezetek, amatőr helytörténészek és
Pakson például diákok is segíthetik diákköri munka keretében,
de önálló javaslattal bárki élhet.
A helyi értékeket tartalmazó lista ugyanis folyamatosan bővülni
fog.
Dr. Say István, a Tolna Megyei Értéktár Bizottság elnöke elmondta, az értékgyűjtők
munkájában az a legfontosabb,
hogy az emberek megismerjék
az őket közvetlenül körülvevő
értékeket, őrizzék és örökítsék
át őket és tegyék mindennapjaink részeivé. A helyi érték-

tárba felvett értékeket a megyei értéktárbizottság számára
felterjesztik, amely az így tett
ajánlásokat megvizsgálja és
minősíti. Kiválogatja azokat,
amelyekről a megye átlagpolgárának valóban Tolna megye jut
eszébe, vagy méltó arra, hogy
közhírré tegyék, mondta el a
szakember. Ezeket az értékeket
már a megyei bizottság terjesztheti fel magasabb rangra,
akár kiemelt nemzeti értékké
vagy hungarikummá. Tolna
megyéből hungarikum például
Sárköz népművészete és a bukovinai székelyek csobánolása.
A Tolna Megyei Értéktár Bizottság másik öt megyével öszszefogásban a jövőben szeretné
felterjeszteni a pincefalvakat
is hungarikummá. Ez Paksot
is érinti, ahol a megye négy,
illetve hazánk alig több mint
egy tucat pincefalujának egyike található. Tolnában 35 helyi
értéktár működik a megye 109
településéről, ezzel országosan
dobogós, és az összegyűjtött
négyszáz helyi érték közül háromszázat megyei értékké nyilvánítottak.
MD

Pongrácz Sándor-díjat kapott
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök archív

Dr. Barok József a Pongrácz Sándor-díj idei kitüntetettje. A kitüntetést 1999-ben alapította az
önkormányzat az egészségügyben dolgozók elismerésére. Orvosként fontos számára az alapos
szakmai felkészültség, a magas
színvonalú, betegközpontú ellátás. Ennek szellemében végzi
munkáját dr. Barok József, aki a
Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban töltött középiskolai évek
után 1976-ban szerzett általános
orvosi diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Ezt
követően a Bugát Pál Kórház Belgyógyászati Osztályán kezdett

dolgozni Gyöngyösön. 1981-ben
megszerezte az üzemorvostan,
1986-ban pedig a belgyógyászat
szakvizsgát. Ebben az évben váltott munkahelyet és került Paksra, majd közel egy évtizeden át
volt üzemorvos az atomerőműben. 1995-ben egy újabb váltás
következett, azóta vállalkozó háziorvosként és foglalkozás-egészségügyi szakorvosként tevékenykedik. Napi munkája mellett a
háziorvos megyei szakfelügyelő
is volt több mint tíz éven át, majd
2003-tól a Paksi Gyógyászati Központ foglalkozás-egészségügyi
szakellátás-vezetője.

2013-ban foglalkozás-orvostan
szakirányra szakképző hely minősítést szerzett. Pácienseinek
elmondása szerint rendkívül alapos, jó kedélyű és megértő orvos,
sokszor beszélgetéssel oldja a betegek szorongását, a betegségtől,
ismeretlentől való félelmét – állt
a méltatásban.
(A díjazott nem tudott jelen lenni
az eseményen, később veszi át az
elismerést.)
A Semmelweis-napi városi ünnepségen Süli János polgármester mondott ünnepi köszöntőt.
Kitért az egészségügy országos
helyzetére, kiemelve, hogy nem
legyinthetünk azokra a kormányzati erőfeszítésekre, mellyel
az ágazat helyzetén javítani kívánnak, azt viszont látnunk kell,
hogy a jelenleginél sokkal magasabb szintű társadalmi konszenzus, kormányzati eltökéltség vagy
gazdasági kényszer kell ahhoz,
hogy igazi strukturális átalakulás
történjen a magyar egészségügyben. Mint mondta, a város vezetésének a helyi kérdések megoldásán kell munkálkodnia,
mégpedig egyensúlyt teremtve
az egészségügyi ellátás mellett

a helyi közigazgatás, az oktatás,
a szociális rendszer, a közművelődés, a sport- és szabadidős
tevékenységek, a civil szféra, a
városüzemeltetés és a településfejlesztés finanszírozása között,
amit a legjobb tudásuk szerint
tesznek úgy, hogy az egészségügy
ágazatát a legfontosabbak egyikeként kezelik. Kiemelte, tudják, hogy nem egyenszilárdságú
a rendszer, különösen a fizikai
elhelyezés színvonalát tekintve.
Jelenleg legfontosabb feladatuk,
hogy az erőműbővítés kapcsán
megfogalmazzák, képviseljék és
kikényszerítsék azokat a fejlesztéseket, melyek mind az alapellátás, mind a szakellátás területén
szükségesek. Ez egyaránt jelenti
a struktúra, az épületállomány
és az eszközök fejlesztését. Beszéde zárásaként Süli János köszönetet mondott az ágazatban
dolgozóknak munkájukért, kiemelve, hogy az adhat további
erőt és hitet nekik, ha hivatásuk
gyakorlása közben nemcsak saját
magukra, hanem intézményük
és a társadalom támogatására, elismerésére is számíthatnak.
Kohl Gyöngyi

Nemcsak a gazdaságot erősítheti a híd
Az erőmű-beruházás indulására meg kell épülnie az új Dunahídnak Paks és Kalocsa között.
Az átkelőépítés Tasó László
államtitkár asztalára tartozik –
hangzott el a Paksi Társadalmi
Tanács alakuló ülésén, ahol azt is
bejelentették, hogy az előkészületek elkezdődtek.
Arra, hogy 2018-ra megépüljön
a Paks–Kalocsa-híd – miután
a kiemelt állami beruházások
gyorsítását szolgáló törvénycsomagot elfogadta a Parlament
– megvan az esély, mondta el
lapunknak Hirt Ferenc országgyűlési képviselő. A beruházásokat gyakorta lassítja a szükséges területek kisajátítása, a
közbeszerzési eljárásban emelt
kifogások, azzal viszont, hogy

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházások
megvalósításának gyorsításával
összefüggésben egyes törvények
módosításáról címet viselő törvényjavaslatot elfogadta az Országgyűlés, elhárulhatnak az
akadályok. Hirt Ferenc arról is
beszélt, hogy az a 750-800 méter hosszúságú, 40-45 tonna teherbírású híd, amit a kormány
tervez, hozzávetőleg 35-40 milliárd forintba kerül. Az átjárót
kétsávosra tervezik, leállósávval, kerékpárúttal. Amenynyiben a közúti mellett vasúti
átjárást is biztosít, az nagyjából
megduplázhatja a költségeket
– vázolta a képviselő, aki ezzel
együtt azt mondja, mindenkép-

pen érdemes megfontolni ezt
a lehetőséget, hiszen a Paksnál
meglévő vasútvonal rossz állapotban van, legfeljebb 10 km/h
sebességgel lehet rajta közlekedni. Az új, keleti vonal lehetővé tenné ennek felszámolását
és nemcsak az erőműépítésnél,
hanem az üzemanyag-szállításnál is lehetne használni. A
mostani elképzelések szerint a
Bács-Kiskun megyei oldalon
Foktő-Uszód között, a Tolna
megyei oldalon Dunaszentgyörgy és Paks között épülhet meg a híd. Ez – mint Hirt
Ferenc kitért rá – a gerjeniek
elképzelésével is találkozik, hiszen szeretnének egy Gerjent
Pakssal összekötő utat, amit ez
a beruházás érinthet. A képvi-

selő hozzátette, hogy természetesen a Dunaföldvárnál és
Szekszárdnál lévő átkelők számára konkurenciát jelenthet az
új híd. Mint mondta, hatásai is
bizonyára vegyesek lesznek. Az
erőmű-beruházásnál viszont
nemcsak az áru-, hanem a
munkaerő-szállításnál is szerepet játszhat.
Egy új híd bővítheti a gazdasági lehetőségeket, és szerepet
játszhat a turizmus fellendülésében is, tette még hozzá. Mint
elmondta, annak köszönhetően,
hogy a törvényi hátterét megteremtették, van esély arra, hogy
2017-ben elkezdődjön és az új
blokkok létesítésének kezdetére,
2018-ra befejeződjön a híd megépítése.
-vidaPaksi Hírnök, 2015. július 3. n 5

Atomerőmű

A radioaktív hulladék mennyiségét is
csökkenti a C15 projekt
Habár azzal a céllal hirdetett
közmeghallgatást az Országos
Atomenergia Hivatal, hogy az
érintettek, illetve az érdeklődők feltehessék kérdéseiket és
kifejthessék álláspontjukat az
atomerőművi blokkok üzemeltetési ciklusának meghosszabbításáról, egyetlen kérdés és egyetlen vélemény sem hangzott el a
témában. A paksi városházán
gyűltek össze az engedélyes –
azaz a paksi atomerőmű – és az
engedélyezésben érintett hatóság
képviselői. A 15 hónapos üzemeltetési ciklusról Czibula Mihály kiemelt projektvezető adott
tájékoztatást kiemelve, hogy
magyar innováció eredménye az

atomerőmű versenyképességét
erősítő átalakítás. A 15 hónapos
kampány bevezetésével öt év
alatt blokkonként egy főjavítás
megtakarítható, ez évente 12–40,
átlagosan 25,88 nappal, vagyis
közel 2 százalékkal növeli az erőmű rendelkezésre állását, ezáltal
a megtermelt villamos energia
mennyiségét. A csökkenő karbantartási munkavolumen miatt
kevesebb lesz a kollektív dózis,
csökken a radioaktív hulladék
mennyisége, így az anyagi előnyök mellett – a C15 projekt
másfél milliárd forintos befektetéssel évi négymilliárd forint
többletbevételt jelent – a környezeti terhelés terén is pozitívumot

jelent az átalakítás, illetve csökkenti a villamosenergiaimportfüggőséget.
A ciklushosszabbítás összhangban van a nemzetközi tendenciákkal – fogalmazott Szepes
Károly felügyeleti főosztályvezető-helyettes (OAH). Ahhoz,
hogy az engedélyt a nukleáris
hatóság az átálláshoz megadja,
igazolni kell azt, hogy az átalakítás nem csökkenti az atomerőmű biztonságát. A kampány
megnövelése az engedélyezés
szempontjából 1-es kategóriába
tartozik, azaz kiemelt fontosságú, akár új erőműépítésnél a
telephely-, létesítési, valamint
üzemeltetési engedély – vázolta

lapunknak Fichtinger Gyula, az
OAH főigazgatója. Azt mondta,
ez azért van, mert a kampánynövelés komoly változásokkal
jár: új üzemanyag kerül a reaktorokba, tovább lesz bent, mint
korábban, át kell alakítani a
karbantartási stratégiát, módosítani kell bizonyos üzemeltetési
előírásokat, paramétereket. Az
atomerőmű 30 ezer oldalas tanulmányban alapozta meg a 15
hónapos kampányra való átállást. A hatóságnak a törvény szerint hat hónap áll rendelkezésére
a döntés meghozatalára, amit indokolt esetben három hónappal
meghosszabbíthatnak.
Vida T.

Kutatják a végleges tároló helyét
Függetlenül attól, hogy mi lesz a paksi
atomerőműben elhasznált fűtőelemek sorsa, feldolgozzák, újrahasznosítják-e vagy
sem, szükség van egy mélygeológiai tárolóra, hiszen az ez után maradó anyagokat,
a leszerelési hulladékot el kell helyezni –
hangzott el azon a tájékoztatón, amelyet
Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök
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csütörtökön Bodán rendeztek. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft.
szakemberei igyekeztek minden e témában felmerült tévhitet, kétséget eloszlatni.
Hangsúlyozták, hogy jelenleg egy, a Pécsi
Bányakapitányság által jóváhagyott kutatási programon dolgoznak azzal a céllal,
hogy egy leendő tároló helyszínét meghatározzák.
Azért a Nyugat-Mecsekben, mert egy
2000-ben végzett országos szűrés az itt lévő
agyagkőformációt találta legalkalmasabbnak. Most mintegy 87 km² területen folynak a felszíni kutatások annak érdekében,
hogy ezt a feltételezést tényekkel támaszszák alá. A munkában építenek a külföldi,
elsősorban finn, svéd és francia példákra.
2030-ra szeretnének egy föld alatti kutatólaboratóriumot építeni, majd magát a tárolót 2065-re.
Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató aláhúzta, hogy az agyagkő 250 millió éves, jó
eséllyel állítható, hogy megbízható védelmet jelent. A mély- és sekélyfúrások, laborvizsgálatok, szeizmikus átvilágítás és még
egy sor egyéb tevékenység hivatott arra,
hogy ezt igazolja. Tavaly két mélyfúrást végeztek, az egyiket a tájékoztató helyszínéül
szolgáló Boda határában. Molnár Péter ku-

tatási osztályvezető itt mondta el, hogy az
eddigi eredmények szerint a repedésmentes kőzetben gyakorlatilag nincs vízmozgás, és a törésvonalaknál is minimális. A
több mint 910 méter mély fúrás során nyert
anyagokat laboratóriumban vizsgálják, de a
helyszínen kiépített monitoringrendszer is
hosszú éveken át szolgáltat adatokat.
A tároló kialakításánál – akárcsak Bátaapátiban – a bővíthetőség is fontos szempont
lesz, hogy be tudja fogadni, nemcsak az
1-4., hanem az 5-6. blokkok üzemelése során keletkező nagy aktivitású hulladékokat
is. A program megvalósítására a Központi
Nukleáris Pénzügyi Alap nyújt fedezetet.
2014 végéig több mint 240 milliárd forint
halmozódott fel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által felügyelt alapban, amelynek
az atomerőmű a legnagyobb befizetője, azt
az elvet követve, hogy az elhelyezési költségeket annak kell állnia, akinél a hulladék
keletkezik. Mivel az is uniós alapelv, hogy
minden országnak magának kell megoldania ezt a kérdést, nincs napirenden sem az,
hogy Magyarország majdan befogadja más
ország hulladékát, mint ahogyan az sem,
hogy mi vigyük más országba ezeket az
anyagokat, hangsúlyozták a szakemberek.
-vt-

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

A halászlé volt a középpontban
Halfőző fesztiválnak is nevezhetnék a Dunakömlődi Falunapot, hiszen évről évre bográcserdő fogadja a látogatókat,
olyan sokan vesznek részt a
halászléfőző-versenyen. A rendezvény idén jubilált, ugyanis
tíz esztendővel ezelőtt álmodták meg a programot azért,
hogy legyen olyan alkalom a településen, ami összekovácsolja
a lakosságot. A falunapnak hat
évvel ezelőtt lett a része a halászléfőző-verseny, amire idén
57 mintát adtak le, így el lehet

képzelni, micsoda illatfelhőbe
burkolózhatott a környék. A
megmérettetés tárgyául nem
véletlenül választották ezt a fenséges étket, hiszen a település
messze földön híres hallevéről.
A zsűri összetétele változott az
eddig megszokotthoz képest, az
előző évi nyertesek közül többen tagjai lettek a grémiumnak.
A három bizottságban bírált halászlevek közül végül Horváth
Lajosé bizonyult a legjobbnak, a
második Kródi József, a harmadik pedig Tóth Attila lett, és há-

rom különdíj is gazdára talált.
Aki nem a fakanalat forgatta,
az sem unatkozott a falunapon,
aminek elmaradhatatlan része
a kulturális műsor. Délelőtt
a Kackiás Verklis, azaz Ring
István szórakoztatta zenével
a vendégeket, majd a főzőverseny eredményhirdetése után a
Szarkaláb néptáncegyüttessel, a
Csillag Show-tánc Egyesülettel,
a Destiny’s Dancers tánccsapattal, a Duna Party Táncklubbal
és a Csámpai Country Road
Clubbal a táncé volt a főszerep.

Aki a különböző produkcióktól
kedvet kapott táncra perdülni,
megtehette Ihos József előadása és a Fiesta koncertje után, a
rendezvényt záró utcabálon.
Mindemellett volt kézműves
foglalkozás, ugrálóvár, trambulin, valamint a Csiga-biga
Mozgás- és Képességfejlesztő
Alapítvány kutyás bemutatót
tartott. A rendezvényt ebben
az évben is a részönkormányzat
támogatásával valósították meg
a faluház szervezésében.
Kohl Gyöngyi

Régi barátként látogatott Paksra
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Anton Westner járt baráti látogatáson a közelmúltban Pakson.
A németországi Reichertshofen
korábbi polgármestere volt az
atomerőműben és az utóbbi

években megvalósult városi beruházásokról is tájékozódott.
Anton Westner három esztendő
után látogatott el ismét Paksra.
Reichertshofen korábbi polgármestere 1990-től 2008-ig volt a
németországi település első embere, és fontosnak tartotta a két
város testvérvárosi kapcsolatának elmélyítését. Mint elmondta,
alpolgármesterként dolgozott,
amikor Paks és Reichertshofen
vezetői aláírták a testvérvárosi
szerződést, azt követően lett
polgármester. Az eltelt évek alatt
sokat fejlődött ez a kapcsolat, a
legfontosabb, hogy magánszemélyek, intézmények, civilszervezetek között is partnerség,
barátság alakult ki. Hozzátette,

hogy bár ma már közvetlenül
nem vesz részt ebben a munkában, figyelemmel kíséri a két
település kapcsolatának alakulását. Egyébként jól megy sora,
jelenleg egy németországi járás
elnökhelyettese és sokat dolgozik. Néhány napot felölelő magyarországi tartózkodása alkalmával Anton Westner és párja
járt Pannonhalmán, Esztergomban és Visegrádon is. Pakson
az atomerőműbe látogattak el,
tájékozódtak az elmúlt években
megvalósult paksi beruházásokról és borkóstoló vacsorán
is részt vettek a Sárgödör téri
Szedmák-pincében. Látogatásuk során találkoztak és beszélgettek a korábbi és a jelenlegi

városvezetés tagjaival, a helyi
német önkormányzat képviselőivel. Tell Edit, Paks alpolgármestere kiemelte, hogy a legfontosabb és legerősebb kapcsolatnak
a diákságét tartják, a kölcsönös
látogatások alkalmával a paksiak
a helyi iskolákban zajló német
nemzetiségi oktatáshoz kapcsolódóan gyakorolhatják a német
nyelvet, megismerhetik a német
szokásokat, a németországi fiatalok pedig ízelítőt kaphatnak
a magyar hagyományokból. Az
alpolgármester hozzátette, hogy
a két település hivatalos kapcsolata 25 éves múltra tekint vissza,
aminek megerősítésére az idei
dunakömlődi szüreti napon kerül sor.
-gyöngyPaksi Hírnök, 2015. július 3. n 7

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
A „Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány”
Kuratóriuma közzéteszi a 2015. évi pályázati feltételeit.
Az alapítvány célja:
Hogy elismerje és ösztönözze azoknak a diákoknak a teljesítményét, akik az általános iskola 5. osztályától az első diploma
megszerzéséig, az anyanyelvi kultúra, a művészet, a tanulmányi munka és a sport területén kimagasló eredményt értek el.
Elismerje a velük foglalkozó felnőttek eredményes tehetséggondozó munkáját.
A kiváló eredményt elért fiatalok részére felsőfokú tanulmányuk folytatásához ösztöndíjat biztosítson.
Pályázatot nyújthatnak be:
Azok a diákok, (egyénileg vagy csoportban) akik az általános
iskola 5. osztályától az első diploma megszerzéséig tartó idő
valamely szakában paksi iskolában végzik tanulmányaikat,
vagy állandó lakhelyük Paks.
Azok a felnőttek, (egyénileg vagy csoportban) akik alapfeladatukon felül eredményes tehetséggondozó tevékenységet
folytatnak paksi fiatalok körében.
Felnőtt díjazására munkáltató is nyújthat be pályázatot.
Pályázni lehet:
Szakmai és tanulmányi teljesítménnyel, amely bizonyítja a
pályázó eredményességét, tehetségét.
Megyei, regionális és nem központi szervezésű országos
tanulmányi versenyen elért 1. helyezéssel.
A központi szervezésű (valamely minisztérium, hatóság, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett) országos
tanulmányi versenyeken az első 15 helyezés valamelyikének
elérésével.
Valamennyi művészeti ágban egyéni és csoportos alkotással;
koncerteken, előadásokon, fellépéseken, irodalmi pályázatokon elért eredményekkel.
Az országos szakszövetségek és a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken elért 1-3. helyezéssel (sport
kategória esetén).
Tanulmányi ösztöndíjra az pályázhat, aki tanulmányai során
eddig tartósan kiemelkedő eredményt ért el és a 2015/2016os tanévben valamelyik hazai felsőfokú intézmény nappali
tagozatán utolsó éves hallgató lesz. A pályázó tanulmányi
átlagának 4,5 fölött kell lennie a 2014/2015-es tanév mindkét
félévében.
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Pályázat nem nyújtható be, amennyiben a pályázó
2012-ben, 2013-ban és 2014-ben ugyanabban a témakörben
díjazott volt.
levelezős tanulmányi versenyeken elért eredménnyel kíván
pályázni.
A pályázatok benyújtásának módja és feltételei:
A pályázatot írásban, az előírt űrlapon kell benyújtani.
Az űrlap beszerezhető: Paksi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkárságán, a Pákolitz István Városi Könyvtárban, a
Paksi Városi Múzeumban, a Csengey Dénes Kulturális Központban, a Paksi Képtárban, a Dunakömlődi Faluházban, az
oktatási intézményekben, vagy letölthető a www.paks.hu
honlapról.
A hiányosan, illetve pontatlanul kitöltött pályázati adatlapokat, valamint a jelen felhívásnak nem megfelelő vagy a
benyújtási határidő után beérkezett pályázatokat a kuratórium nem értékeli.
A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség, valamint a bíráló bizottság döntésével szemben nincs
helye fellebbezésnek.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
lásd. pályázati űrlap
A pályázat beérkezési határideje:
2015. szeptember 18. (péntek) 16:00 óra
Benyújtási cím:
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkársága
Paks, Dózsa Gy u. 55-61.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a következő telefonszámon lehet kérni:
Gutai István
tel: 20/519-6198
Rein Rita
tel: 75/500-565
A sikeresen pályázókat az elbírálást követően értesítjük és
meghívót kapnak a díjkiosztó ünnepségre, amelyre az október 23-i ünnepségsorozat keretében kerül sor.
A pályázat eredményét a www.paks.hu honlapon is közzé
teszi az alapítvány.
Dávid József
a kuratórium elnöke

Gutai István
a kuratórium titkára

Az apadással együtt
érkeznek a szúnyogok

Nyári
műsorrend
a TelePakson

Már tavaly is állami irányítással
zajlott a légi szúnyoggyérítés, ebben idén sem lesz változás. Azokon a területeken, ahol a legtöbb
vérszívó található, már június
23-án megkezdték a központi
szúnyoggyérítési programot, ezt
az elmúlt két évhez hasonlóan a
katasztrófavédelem koordinálja.
A programra összesen másfél
milliárd forintot különítettek
el: ebből az összegből több mint
hétszáz településen, kettő-hat
alkalommal gyérítenek, kémiai
módszerrel mintegy 730 ezer,
biológiai módszerrel pedig 15
ezer hektárnyi területen. A kezelésekre szeptember 30-ig van
lehetőség, azonban az elmúlt
évek tapasztalatai azt mutatják,
augusztus végéig lecseng a rajzás
és befejeződhetnek a munkák.
A központi szúnyoggyérítés
heti ütemtervei folyamatosan
elérhetőek lesznek a katasztrófavédelem honlapján, de fontos
tudni, hogy ezek az időjárás
függvényében
változhatnak.
Az önkormányzatok a központi program mellett önállóan is
végezhetnek szúnyoggyérítést,
Pakson a földi melegködképzős
irtás a DC Dunakom Plusz Kft.
feladata. A cég körülbelül 500
hektárnyi területen végzi a szú-

A következő nyolc hétben
külső helyszínekről, péntek
esténként köszöntik majd nézőiket a TelePaks szerkesztői,
ugyanis nyári adásrendre tér
át a TelePaks Kistérségi Televízió június végétől. Bár nyári
szünetre vonul a stáb, a nézők
nem maradnak le a Pakson és
a kistérség településein történő
eseményekről. A leállás június
27-én kezdődött, az első ügyeletes stáb híradója július 3-án
pénteken jelentkezik 19 órakor.
Nyolc héten keresztül történik
ez így, hogy egy hét eseményei
sorakoznak majd péntekenként
egymást követve a Víkend híradókban. A hírösszefoglalók
ismétlése minden nap 19 és 20
órai kezdéssel lesz látható, közben pedig az év során készített
tematikus
magazinműsorok
szerepelnek az adásrendben.
A leállás idején sem áll meg az
élet a televízióban, a stúdióban
fejlesztési munkák zajlanak a
nyáron: a technikai korszerűsítés várhatóan év végéig zárul.
A TelePaks műsorát nemcsak
kábelen vagy digitális vételre
alkalmas antennával nézhetik,
hanem az interneten is. Számítógépen, táblagépen vagy akár
okostelefonon is figyelemmel
kísérhetik a helyi televízió adását a Paksi Hírnök honlapján
(paksihirnok.hu) vagy az ITT/
OTT.TV kínálatában.

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök archív

nyogmentesítést, az idei első
akciót június 24-én tartották.
Idén, a magas dunai vízállásnak
köszönhetően a szokásosnál
később jelentek meg a kellemetlenkedő rovarok, de tömeges
megjelenésükre mindig apadás
után számíthatunk. A gyérítő
beavatkozásokat, amikor indokolt lesz, azonnal megszervezik.
Emellett az önkormányzatok
idén is jelezhetik a katasztrófavédelmi főigazgatóság felé, ha
településükön jelentős szúnyogártalmat tapasztalnak és légi irtásra is szükség lenne. A bejelentést a megyei katasztrófavédelmi
igazgatóságok ügyfélszolgálatai
fogadják, a beérkezett igényeket
a szakértők megvizsgálják, és ha
a csípések száma azt indokolja,
a település és környéke bekerül
a központi gyérítési programba.
A kifejlett szúnyogokat légi járműről finomcseppes eljárással
permetezik, földi irtásnál pedig
melegködképző-generátorokat
alkalmaznak. A lárvák tenyészőhelyeit biológiai készítménnyel
kezelik. A felhasznált irtószereket az Országos Tisztifőorvosi
Hivatal engedélyezi. A készítmények melegvérűekre, így például az emberre, háziállatokra
nem ártalmasak, a méhészek

pedig időben értesítést kapnak,
hogy a munkálatok idejére a
méhcsaládokat elzárhassák. A
légi permetezés az esti órákban
történik, míg a földit naplementekor kezdik, hogy a szúnyoggyérítés hatékony legyen,
és minél kisebb kockázatot
jelentsen a méhekre. Pakson
közszolgáltatási szerződés keretében hat földi irtást végez a
DC Dunakom Plusz Kft. megközelítőleg négymillió forint
értékben, mondta el Puskás János ügyvezető igazgató.
Márciusban, még a szúnyogszezon előtt szakmai konferenciát tartottak Dunaföldváron a
szúnyogirtás környezetkímélő,
biológiai technológiájáról. Süli
János polgármester akkor úgy
nyilatkozott, Paks már tárgyalt
tavaly az újfajta lehetőségről,
de az eljárást alapvetően több
önkormányzat összefogásával
érdemes bevezetni. A városvezető szerint a nemzetközi
tapasztalatok kedvezőek, de a
kezdeti költségek nagyobbak,
mert fel kell térképezni a környező lárvalelőhelyeket, ugyanakkor látszik, hogy ha időben
történik a biológiai gyérítés, ki
sem kelnek a szúnyogok.
MD

Nép ügyvédje
A Tolna Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztály Igazságügyi Osztálya
Jogi Segítségnyújtás és Áldozatsegítés, ismertebb nevén a nép
ügyvédje szolgálat, kihelyezett
ügyfélfogadást tart Pakson a Kápolna utca 2/6. szám alatt július
7-én, augusztus 4-én, szeptember 1-jén, 15-én és 29-én 9 és 12
óra között.
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Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Évzáró a művészeti iskolában
Tartalmas volt a 2014/15-ös
tanév: a felmerülő problémákat
megoldották, a növendéklétszámot megtartották, fogalmazott Simon Péter, a Pro Artis
Művészeti Iskola tanévzáróján.
Az igazgató elmondta, hogy sok
munkát, számos szép versenyeredményt és rendezvényt tudhatnak maguk mögött. A teljes
növendéklétszám körülbelül
70 százalékával továbbra is a
zeneművészeti a húzóág az is-

kolában. A táncművészeti ágon
tanuló 56 növendék oktatását
félévtől két új szakember vette át, mivel Szarka Gitta anyai
örömök elé nézett. A növendékekkel Táborfi-Rónai Nóra, a
Pécsi Tudományegyetem Illyés
Gyula Gyakorlóiskola táncművészeti tagozatának pedagógusa és a 250 fős tagozatot
vezető Valkainé Daczó Eszter
foglalkozott, a közös munkáról évzáró gálán adtak képet a

kulturális központban. A népzenén a táncéval azonos okból
volt változás a félévtől, Madács
Györgynét Lehőcz Józsefné
nyugalmazott kolléga helyettesítette, ősztől Havasréti Pál lesz
a gyerekek tanára. A szín- és
bábművészeti ág továbbra sem
tudott működni, mivel az intézményvezetés nem talált pedagógust erre a posztra. A képzőművészeti ágon két csoport
működött az elmúlt tanévben

is ugyanúgy, mint az elmúlt hat
esztendőben. Tumpek Györgyi
elköszönt a tagozattól, a folytatásban Zirczi Judit fog oktatni.
A hagyományt követve néhány
színvonalas produkció is része
volt a tanévzárónak, közben
pedig átadták a kiváló munkáért, eredményekért járó dicséreteket. Idén öt növendéket
szólítottak színpadra, közöttük
Kolki Ákost, aki két versenyeredménnyel is büszkélkedhet,
egy nívódíjjal, illetve a Vácon
rendezett XIII. Országos Gitárversenyen korcsoportjában
elért helyezéssel. Utóbbi tudáspróbának az első állomása egy
területi válogató volt, ahonnan a maximálisan elérhető 60
pontból 52 kellett a továbbjutáshoz, a paksi növendék 57et ért el. A következő próba az
elődöntő volt, majd a döntő,
ahol Kolki Ákos korcsoportjában első helyezést ért el. Szabados László tanítványa még csak
második éve pengeti a húrokat,
az igazgatói dicséret mellett az
Év tanulója elismerést is átvehette az évzárón.
-gyöngy-

Ismét paksiak a NucKids-ben
Ismét felkérték a Tini tüsik csapatát, hogy négy gyerekkel képviselje Paksot és ezzel együtt
Magyarországot az idei NucKids
Musical legújabb produkciójában. A NucKids-programot
az orosz állami konszern, a
Roszatom hívta életre eredetileg
azért, hogy azok a gyerekek, akik
nukleáris létesítményeknek helyet adó, zárt városokban élnek,
világot láthassanak, maradandó
élményre tegyenek szert. Ma már
nemcsak orosz gyerekek vesznek
részt a programban, sőt 2013-ban
már a felkészülést sem ott, hanem
Magyarországon tartották. Idén
a Roszatom szervezte felkészítő táborban és turnén, illetve az
erre az alkalomra írt musicalben
nyolcvan különböző nemzetiségű gyermek vesz részt, mondta
el Cseke Klára, a paksi szereplők
felkészítője. A NucKids, azaz az
10 n Paksi Hírnök, 2015. július 3.

Atomkölykök csapata idén Pakson is fellép augusztus 5-én a kulturális központban, de lesz még
előadás többek között Bécsben,
Prágában és Moszkvában is.
Az, hogy idén milyen darab
készül, még a szereplők előtt is
rejtély, mondja Cseke Klára, az
azonban már biztos, hogy ismét
egy Szentpétervár melletti kis
üdülőfaluban zajlik majd a felkészülés. A próbák négy hétig tartanak, az azt követő előadássorozat
pedig kéthetes. A paksi szereplők
– Horváth Diána, Csuha Eszter,
Cseke Borbála, Remmert Mirtill
–, akiket Cseke Klára tehetségük
alapján választott ki, egytől egyig
rendkívül izgatottak: aki első alkalommal vehet részt a produkcióban, azért, mert rengeteget
hallott a többiek élményeiről,
aki korábban már szerepelhetett,
azért, mert újra találkozhat a régi

ismerősökkel. – A gyerekek szoros barátságokat kötöttek, hamar
összeszoktak, olyan ez, mintha a
második családjukhoz látogatnának vissza – mondja a Tini tüsik
vezetője.
A paksi résztvevők számára június 29-én elkezdődött egy musical- és gitártábor, amivel az oroszországi válogatásra készülnek. A
Fotó: Juhász Luca

táborban ugyanis meghallgatáson
döntik el a szervezők, ki milyen
szerepet kap a nagyszabású nemzetközi produkcióban. A paksi
felkészülésen mindenki betanul
egy éneket, emellett Trungel Vivien a gyerekek tánctudásán,
Molnárné Fodor Andrea pedig a
színpadi jelenlétükön csiszol.
MD

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Zsúfolásig telt a Sárgödör tér
Messze felülmúlta a tavalyit az
idei látogatószám a hétvégén
megrendezett Kávé-, bor- és pálinkafesztiválon: már kora este
óriási volt a nyüzsgés a Sárgödör
téren, az esti sztárfellépő koncertjén pedig már egy zsebkendőnyi hely sem maradt szabadon.
Indulása óta megtöbbszörözte
látogatóit a Fabro Pincészet programja, míg tavaly a becslések
szerint közel ezerötszáz vendég
fordult meg a téren, idén már
körülbelül négyezer főt vonzott
a rendezvény. A hangulatos fesztiválhelyszínen helyi borászok és
környékbeli pálinkaházak kínál-

ták italaikat, emellett a kávéterasz
szolgált kávékülönlegességekkel.
A Fröccs utcában csendesebb
baráti beszélgetésekre is alkalmat keríthetett az, aki nem a
színpad előtt akart tombolni. Az
sem maradt hoppon, aki időközben megéhezett, frissen sütött kolbászt és házi hamburgert
is fogyaszthatott a bora mellé.
A rendezők zenei csemegével is
készültek, délután a Hesz Ádám
Akusztik, később a Fészer Band
lépett színpadra. A rendezvény
főfellépője az az Ocho Macho
volt, amely Facebook-oldalán is
közzétette: a fesztiválon szerzett

élményeivel kedvenc városai közé
lépett Paks. A sztárvendégekkel a
backstage-ben videóinterjú is készült, amiben arról meséltek, az
országos fesztiválok közül a paksinak az első négyben a helye. E
videó mellett készül egy másik a
fesztiválról, amit a nagyközönség
a rendezvény közösségi oldalán
láthat majd. Kovács Kristóf fesztiváligazgató azt mondta, idén
több újdonsággal is készültek a
közönségnek. A fesztivál bejáratánál a paksi ökoház standjával
ismerkedhettek a látogatók, de a
kalandos kedvűek a pánikszobát,
vagyis a fesztivál helyszínén felál-

lított füstkabint is kipróbálhatták,
ami azt imitálta, milyen érzés, ha
füst árasztja el a lakást. A tér késő
éjszaka, a koncertek után sem
ürült ki, hiszen ezután következett csak Szent Iván-éjre tekintettel a budapesti tűzzsonglőrök látványos bemutatója és a tűzugrás.
A szervezők minden bizonnyal
feladták a leckét maguknak azzal,
hogy felülmúlják az idei sikereket. Kovács Kristóf azt mondta,
nemcsak a Kávé-, bor- és pálinkafesztivál szervezését folytatják,
hanem a Puttonyos fesztiválét is,
amit ezt követően ősszel rendeznek a Sárgödör téren. Matus D.

Galántán folytatódott a forgatás
Visk és Kézdivásárhely után Galántára vitt az Örökségünk klip
forgatócsoportjának, illetve a
Pistiest zenekar tagjainak útja.
Bár csupán egy napot, pontosabban néhány órát töltöttek
a Szlovákiában lévő városban,
újabb csokornyi élménnyel gazdagodtak, s elkészültek az újabb
képkockák is a kliphez. A Kodály
Zoltán Alapiskola Balogh Csaba
által vezetett kórusa – majdnem
negyven gyöngytorkú lányka –
énekelte ezúttal Gyulai István
gondolatait: „Megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom, a
szüleim nyelvét a gyerekeim hangján elvenni nem hagyom.”
A hangfelvételek az iskola zenetermében, a videóanyag a

gyönyörű, bár elszomorító állapotban lévő, neogótikus Esterházy-kastély parkjában készültek. A forgatás természetes
velejárója, a megszámlálhatatlan
ismétlés sem szegte kedvét a
kórustagoknak, akik a munka
végeztével kedvükre énekeltek
együtt Ulbert Andreával, Gyulai
Istvánnal, Nagy Márton Gézával
és Horváth Balázzsal. A Kodály
iskola kórusának vezetője pedig
úgy döntött, felveszik repertoárjukba az Örökségünk című dalt,
a szerző őszinte örömére.
Balogh Csaba 1965-ben alapította, azóta vezeti a kórust, amiben
– ahogy mondta – a munka egy
pillanatra sem állt meg. ’69-ben
ők voltak a vendégei a szlovákiai

magyar felnőtt kórusok seregszemléjének, a Kodály-napoknak, minden alkalommal ott
vannak, és rendre arany és ezüst
besorolást kapnak a Csengő
énekszó versenyen és fesztiválon,
nagyon sokat vendégszerepeltek Magyarországon. Két ízben
szerepeltek a Ghymes zenekar
CD-jén és egyszer az együttessel
a Magyar Televízióban. – Igen
nagy kitüntetés ez nekünk, és
örömmel éneklik a gyerekek –
mondta a Paksról érkezett felkérés kapcsán. – Le a kalappal
– fogalmazott a szövegről. – Mi
állandóan küzdünk a megmaradásért, amit ez a szöveg olyan
sokatmondóan visszaad – tette
hozzá.

Oláh Hajnalka, az iskola igazgatója szintén örömmel fogadta az
újabb, nem szokványos baráti
szálat és minden segítséget megadott a stábnak.
Ulbert Andrea, akinek csodálatos énekhangja teszi még
feledhetetlenebbé a dalt, a testvértelepüléseken alkalmi karnagyként is segítette a felvételt.
– Mindig tartózkodtam a nacionalista megnyilvánulástól, úgy
érzem, a politika rátelepedett a
határon túl rekedt magyarság
kérdésére. Most sok mindent
másképp látok. A klip forgatása
során, Paks testvérvárosaiban
tudatosult bennem, hogy mit
jelent határon túli magyarnak
lenni.
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Brókerbotrány után, párnaciha helyett
Az elmúlt hónapok brókerbotrányai rádöbbentették a befektetőket, hogy a nem tudatos
kockázatvállalás súlyos következményekkel járhat. Az alacsonyan álló jegybanki alapkamatok miatt igen alacsony hozamot
lehet elérni, különösen, ha nem
elég körültekintően választjuk
meg a befektetés módját, időtávját. Dobszai Zsolt, az OTP Bank
paksi fiókját vezető osztályvezető mégis azt mondja, hogy
inkább válasszuk a pénzintézetek által kínált lehetőségeket a
párnaciha helyett, de legyünk
körültekintőek.
A szakember elmondta, hogy
a befektetési piacon sokkot jelentettek a brókerbotrányok,
amelyet elsősorban az hozott
felszínre, hogy a Svájci Jegybank
eltörölte a frank–euró-árfolyamkorlátot. Azóta az ügyfelek
sokkal inkább érdeklődnek az
iránt, hogy bizonyos befektetések mögött milyen garancia van,
az Országos Betétbiztosítási
Alap (OBA), illetve a Befektetővédelmi Alap (BEVA) által nyújtott védelem is reflektorfénybe
került.
Az állampapírok esetében a tőkére és a kamatfizetésre is garanciát vállal az állam mint kibocsátó, azonban ez a védelem
nem vonatkozik arra az esetre,
ha a befektetési szolgáltató nem
tudja kiszolgáltatni a papírt. A
pénzügyi intézmények hátterében az OBA, illetve a BEVA
áll. A DRB, a Buda Cash és a
Questor ügyfelei is azért részesülhetnek kártalanításban, mert
ezek a befektetési szolgáltatók
is tagjai voltak a BEVA-nak.
Fontos azonban megjegyezni,
hogy a betétbiztosítási, illetve a
befektetővédelmi alapoknál is
van egy maximum biztosítási
határ, így a nagybefektetők, intézmények esetében kérdéses,
hogy teljes egészében a pénzükhöz jutnak-e egy ilyen esemény
kapcsán – fejtette ki Dobszai
Zsolt. A befektetési eszközök
egyik jellemzője a kockázat.
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ni, válasszon megfelelő múltú,
megfelelő garanciával rendelkező pénzintézetet. Döntés előtt
mindenképpen tájékozódni kell
a tőke- és hozamvédelemről, a
garanciákról, amelyeknek szerepelniük kell a szerződéses
feltételekben, azaz igenis el kell
olvasni az apró betűs részt a
szerződésben.
Mivel a jelenlegi piaci környezetben nagyon alacsony a jegybanki alapkamat, az elérhető
betéti kamatok is alacsonyak. A
korábbi évek hozamaival nem
érdemes összehasonlítani ezeket, mert akkor könnyen abba
a hibába esik a befektető, hogy
magasabb kamat reményében
túlzott kockázatot vállal – figyelmeztetett a pénzügyi szakember.
A kockázat egy részét lehet mérsékelni diverzifikációval, azaz
egyszerre érdemes több eszközbe fektetni, a megfelelő befektetési időtáv kiválasztásával. A jelenlegi befektetési környezetben
nem reális, ha valaki rövid távon
garantáltan magas hozamot vár
el. A kockázatmentesnek tekinthető állampapír – kamatozó
kincstárjegy – egyéves fix, 2,75
százalékos hozamot biztosít,
amiből lejön a kamatadó, hozta példaként az osztályvezető.
Mint kiemelte, minél alacsonyabbak a hozamok, annál inkább nyitott szemmel kell járni,
hogy hol tudunk plusz – például állami – támogatáshoz jutni,
vagy hogyan tudjuk elkerülni
a kamatadó és az egészségügyi
hozzájárulás (eho) megfizetését,
így növelve a nettó hozamot.
Amennyiben tartós befektetési számlán tartjuk a pénzünket
legalább öt évig, az elért hozam kamatadó- és eho-mentes.
A
nyugdíj-előtakarékossági
számlával ezenfelül még a befizetett összeg után 20% állami
támogatást kapunk, igaz, itt ki
kell várjuk a nyugdíjba vonulás
időpontját. Az előtakarékossági
támogatás maximum értéke évi
100 ezer forint, annak aki 2020
előtt megy nyugdíjba, évi 130
ezer forint, ami a személyi jöve-

delemadóból igényelhető vissza.
Az önkéntes nyugdíjpénztárban
szintén a befizetett összeg 20%-a
az állami támogatás, az összeghatár évi 150 ezer forint. Új lehetőség a nyugdíjbiztosítás, ahol
szintén megspórolhatjuk ezeket
a kiadásokat és 20% állami hozzájáruláshoz juthatunk akárcsak
az egészségbiztosítási pénztári
befizetés után. Ezen befektetési
lehetőségek esetén a visszaigényelhető adó összege legfeljebb
évi 280 ezer forint lehet.
Dobszai Zsolt hozzátette, hogy
jelentős, évi 30%-os , maximum
évi 72 ezer forintnyi állami támogatáshoz lehet jutni még a
lakástakarék-számláknál.
Ha
egy négytagú családot veszünk
alapul, ezt az összeget megnégyszerezhetjük.

A szakember hozzáfűzte, hogy
az alacsony hozamok miatt a
költségek esetében is nagyon
tudatosnak kell lenni, sokat jelenthet például a számlanyitási, -vezetési díj. Kedvezményt
eredményezhet például egy
munkáltatóval történő megállapodás, ami engedményeket jelent a dolgozók számára.
Végezetül a paksi fiók vezetője
arra figyelmeztetett, hogy a magas hozam magas kockázattal
jár, de egy bizonyos szint felett
már nem kockázatvállalásról,
hanem hazardírozásról beszélhetünk. Mindig érdemes tehát
a saját kockázatvállalási hajlandóságunknak és céljainknak
megfelelő kockázatú és lejáratú
terméket választani.
Vida T.

Fotó: Pixabay.com

Akinek most van pénze, az aranyat vegyen – javasolja Jankovics
László, aki maga is éveken át foglalkozott befektetési arannyal. Véleménye szerint az arany ára elérte mélypontját, el kell, hogy induljon
felfelé, hiszen most alig valamivel kerül többe, mint az „előállítása”,
beleértve a bányászatot, öntést. Az arany mellett jellemzően a
biztonságot, függetlenséget, stabilitást szokták érvként felhozni. A
befektetési arany és más nemesfém világpiaci árát hagyományosan
amerikai dollárban (USD) adják meg. Miként Jankovics László
mondta, másfél-két éve egy uncia arany 1900 USD körül volt,
most 1100-1200 dollár. A nemzeti bankok biztonsági fedezetként
alkalmazzák az aranyat. Számos befektetési szakértő szerint magánszemélyeknek is nemesfémben kéne tartaniuk vagyonuk 3-5%-át.
Célszerű a magáncélú aranytartalékot hosszabb időn keresztül
kisebb mennyiségek fokozatos vásárlásával felépíteni, és ily módon
az esetleges árfolyam-ingadozásokat kiegyenlíteni.
A VG online összeállítása szerint aranyba menekülhetnek a
magyarországi befektetők, mert a gyérülő befektetési lehetőségek,
illetve a brókerbotrányok miatt egyre népszerűbb a fizikai arany.
A portál szerint a nemzetközi piacokon egyelőre az árfolyam
emelkedésére számítanak.

Stabil a hulladéktároló
elfogadottsága Bátaapátiban
kapacitásának 70 százaléka.
A második, ahol már az újfajta
hulladék-elhelyezési metodikát alkalmazzák majd, 2017től fogad majd hulladékot, de
már zajlanak – és nyár végéig
várhatóan be is fejeződnek – a
hármas-négyes kamrák bányászati munkálatai.
Hagyomány már, hogy a TETTre Kész Napon a társulás köszönetet mond azoknak, akik
kiemelkedő tevékenységükkel, szerepvállalásukkal hozzájárulnak az eredményekhez.
– Ahogy a minden évben
nagy sikernek örvendő programunk elnevezése is jelzi:
tettre készek vagyunk. A közös jövőnket szolgáló új feladatokra, a nyílt, őszinte párbeszéden alapuló lakossági
tájékoztatásra, a felnövekvő
nemzedék
megszólítására
– fogalmazott Bátaapáti polgármestere, a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás
elnöke. Darabos Józsefné azt
mondta, hogy a közvéleménykutatások eredményei azt igazolják, hogy jó úton járnak.
A legutóbbi, 2015-ös reprezentatív felmérés eredménye
is alátámasztja, hogy az emberek ismerik a Bátaapátiban
létesített Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolót, támogatják a
működését, tisztában vannak
vele, hogy a létesítmény semmilyen veszélyt nem jelent
a környezetére. Sőt, a térség
fejlődése szempontjából csak
pozitívumokkal jár együtt.
Darabos Józsefné minderről
a társulás 15. alkalommal rendezett TETT-re Kész Napján
beszélt, amelynek két alappillére a gyerekeknek rendezett
vetélkedő, aminek idén Mórágy adott otthont, illetve egy
előadássorozat, ahol az eddigi eredményekről, jövőbeni
tervekről esett szó. A 800 fő
megkérdezésével áprilisban

végzett közvélemény-kutatás
szerint a Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló
(NRHT) ismertsége meghaladja, támogatottsága megközelíti a 90 százalékot. Dr. Kereki
Ferenc azt mondta, kezdetektől erős stabilitás jellemzi a tároló elfogadottságát, ami fontos szempont a munkájukban.
A Radioaktív Hulladékokat
Kezelő (RHK) Nonprofit Kft.
ügyvezetője kitért arra is,
hogy az első föld alatti kamra
megnyitása, 2012. december
5. óta balesetmentesen, biztonságosan, üzemzavar nélkül
folyik a munka Bátaapátiban.
– Ez azt jelenti, hogy a technológia jól szolgálja a kitűzött
célokat, az itt dolgozók felelősségteljesen végzik munkájukat – vázolta az ügyvezető.
Hozzátette, hogy bár a technológia bevált, arra törekszenek, hogy biztonságos, de
a korábbinál hatékonyabb
módszereket
dolgozzanak
ki. A fejlesztések eredményeként a második kamrától új
elhelyezési technológiát alkalmaznak, ami az előzetesen
38 milliárd forintra kalkulált
beruházási költségeket 18
milliárd forinttal csökkenti.
Az első kamrában közel négyezer hordónyi hulladék van
már elhelyezve betonkonténerekbe ágyazva, ez a vágat

Elsőként Bognár Jenő, Bátaszék ősszel búcsúzott polgármestere vehette át a Gránit-díjat Darabos Józsefné elnöktől.
Bognár Jenő visszaidézte azokat az időket, amikor a zöldek
kritikájának kereszttűzében
elkezdték a közös munkát. Azt
mondta, nagyon jó együtt-

működés alakult ki és a települések is profitáltak abból,
hogy felvállaltak egy nemzeti
projektet. A másik kitüntetett
Váradi János, Véménd korábbi
polgármestere, aki „minden-

kinél előrébb látott, kitartó és
szívós munkával elérte, hogy
Véménd képviselő-testülete
kérje felvételét a TETT-be”. Faluvezetőként megbirkózott
azzal a feladattal is, hogy az
eredeti TETT-es polgármesterek fenntartással fogadták.
Váradi János munkájából profitált a község is, a társulás is,
hiszen az ellenálló faluból
támogató közösségé vált Véménd.
A TETT-re Kész Nap diákvetélkedője Mórágy győzelmével
zárult, második helyen Cikó,
harmadik helyen pedig Bátaapáti végzett.
(X)
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A világháború korát idézték meg
Hitlerszalonnás bukta és háborús játszótér is várta a Múzeumok éjszakája programra érkezőket a Paksi Városi
Múzeumban. A rendezvény
az „…és Magyarország hadat
üzen…” című tárlat megnyitójával indult. A II. világháború
alatti életet bemutató kiállítás
december végéig látogatható.
Tavaly a fennállásának 20. évfordulóját ünneplő intézmény az I.
világháborút választotta az alkalomból nyílott időszaki kiállításának témájául, idén, folytatva a
tematikát a II. világháború alatti
élet bemutatására vállalkoztak a
Múzeumok éjszakáján megnyílt
kiállításon. Ennek megjelenítéséhez a lakosság segítségét kérte
a városi múzeum, a felhívásra
számos, az időszakból származó
tárgyi emléket ajánlottak fel a
paksiak, gazdagítva velük a kiállítás anyagát. A tárlaton korabeli
fényképek, írásos dokumentu-

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

mok, makettek és katonai tárgyak mutatják be a háború alatti
életet, a megnyitó után pedig a
múzeum udvarán is a kort idéző
családbarát programok kínáltak
kikapcsolódást. A játszóházban
similabdát, fakanál- és rongybábut, valamint csipeszrepülőt
készíthettek a gyerekek – olyan

játékokat, amikkel a II. világháború alatt is játszottak a kisebbek. A háborús cukrászdában
hitlerszalonnás buktát kínáltak,
és háborús akadálypályán, valamint háborús játszótéren is
kipróbálhatták ügyességüket a
látogatók. Évről évre egyre népszerűbb program a Múzeumok

éjszakája a Paksi Városi Múzeumban, az idei rendezvény
különlegességéhez az is hozzájárult, hogy utoljára biztosított
helyszínt a rendezvénynek a
Szeniczey-kúria. Jövő júniusban
a tervek szerint már a megújult
Deák-házba várják a vendégeket
-dal-

A fény volt a főszereplő
A fény volt a főszereplő a Paksi
Képtár Múzeumok éjszakájára
szervezett programján. A témaválasztás nem volt véletlen,
hiszen 2015 a fény nemzetközi
éve. A szervezők több programelemmel készültek az alkalomra.
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Az izgalmas családi program keretében megismerhették az érdeklődők a camera obscurát, ami
tulajdonképpen egy minden oldaláról zárt doboz, amibe egy kis
lyukon keresztül jutott be a fény,
és fordított állású képet rajzolt ki

benne a lyukkal ellentétes oldalon. A fényképezés előtti időben
rajzolási, fizikai, csillagászati
eszközként tartották számon az
ős-fényképezőgépet. Kifejezetten a gyerekeket invitálták barangolásra az optikai csalódások

világába, akik kaleidoszkópot készíthettek. Ez nem más, mint egy
optikai játék, lényege, hogy egy
csőben szimmetrikusan elhelyezett tükrök megsokszorozzák
az apró csillogó tárgyak képét,
ami a kaleidoszkóp forgatásával
számtalan variációt ad. Mindezek mellett volt fényfestés is, illetve dzsesszzenét is hallgathatott
a közönség, a fellépő a 2012-ben
Budapesten megalakult Ludányi
Tamás Quartet volt, koncertjükön örökzöldeket és saját szerzeményeket egyaránt játszottak. Éjszakai barangolásra is lehetőség
volt a képtár látogatók elől máskor elzárt képzőművészeti raktárában, természetesen szakértő
kalauzolás mellett. A Fények az
éjszakában elnevezésű program
során közel 150-en jártak az intézményben. A Paksi Képtár második alkalommal csatlakozott a
Múzeumok éjszakája országos
programsorozathoz.
-kgy-

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Enyedi Bernadett
Ha mosolyog, két apró gödröcske jelenik meg az arcán és
vidámság körülötte. Enyedi Bernadett olyan személyiség, akinek
közelében úgy érzi magát az ember, mintha mindig tavasz lenne.
Olyan, mint egy tinilány, pedig
már egy fiúcska és egy kislány
büszke édesanyja. Zéti és Lilla,
valamint édesapjuk, Bana János
Bernadett számára a legfontosabb, ami nem jelenti azt, hogy
új feladatát, az Atomenergetikai
Múzeum irányítását ne végezné
teljes odafigyeléssel.
Mintha igazolni akarná a több
éves ismeretség alapján róla kialakult képet, virágos nyári ruhában, farmerkabátban, vidáman
érkezik a találkozónkra. Több
mint segítőkész, még a kívánságainkat is kitalálja. Marcaliban
született, de mivel kétéves volt,
amikor a városba került, paksinak
vallja magát. Első és máig egyetlen munkahelye az atomerőmű,
ahova 1999-ban szegődött el és
ahol egyre közelebb került a kommunikációhoz. Eleinte a belső információkkal, később a cég külső
kommunikációjával foglalkozott,
írt az Atomerőmű újság számára

cikkeket, szerkesztette a hírlevelet. Tíz éve, hogy a Tájékoztató
és Látogatóközpont munkatársa
lett, ahonnan csoportvezetőként
búcsúzott el arra az időszakra,
amíg gyermekeivel volt otthon.
Bár a hivatását nagyon szereti, élvezte az otthonlétet, azt, hogy az
idejével szabadon gazdálkodhat,
azt, hogy figyelemmel kísérheti
gyerekei fejlődését. Zéti 2008-ban
született, Lilla 2012-ben. Közben
– mivel a gyerekei és férje ezt nagyon jól tolerálták – folyamatosan
tanult. 2009-ben felsőfokú angol,
2012-ben olasz gazdasági középfokú nyelvvizsgát tett, mert szereti hasznosan tölteni az idejét és
szeret naprakész tudás birtokában
lenni. Ezért döntött úgy, hogy az
egri Eszterházy Károly Főiskola
nemzetközi kommunikáció szakának PR szakiránya elvégzése
után újabb területen képezi magát. A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán digitális
marketinget tanult, éppen lapunk
megjelenésével egy időben államvizsgázik.
– Nagyon érdekel ez a terület, hiszen annyit változott a világ, hogy
szinte minden korábbi szakiro-

dalom és elmélet elavulttá vált a
marketing és a kommunikáció területén. Érdekelnek az ebben rejlő
lehetőségek, az új ismereteket később is jól használhatom – fogalmazott. Az atomerőműben végzett munkáját azért szereti, mert
kihívást jelent egy ilyen egyedi,
speciális vállalatnál kommunikációval foglalkozni. Ha jól végzi a
napi feladatokat, azzal a jövőnek
dolgozik, mert ebben a munkában a bizalomépítés az elsődleges
feladat, az a kulcsa az egésznek.
Motivációt jelent, hogy, ha jól
végzi a munkáját, azzal erősödik
az atomenergia iránti bizalom.
Az, hogy a gyes után visszatérve
nem a TLK-ban, hanem az Atomenergetikai Múzeumban dolgozik, éppen ezért nem jelent törést,
amit eddig képviselt, tovább tudja
vinni, amit tanult, jól tudja alkalmazni. Vannak az Atomenergetikai Múzeumnak jó hagyományai,
ezekre – valamint az összeszokott,
egymást segítő múzeumi munkatársakra – építve tervezi bővíteni
a kínálatot. A legfontosabb, hogy
meg tudják szólítani a fiatalokat
óvodáskortól egyetemistakorig.
Éppen ennek okán fontos pillé-

re az Atomenergetikai Múzeum
a paksi atomerőmű regionális
szerepvállalásának, kiváltképpen
edukációs területen.
Bernadett célja, hogy növeljék a
látogatói létszámot, de arra külön hangsúlyt helyezve, hogy az
ország olyan területeiről is jöjjenek érdeklődők, ahol kevés a
közvetlen információ az erőműről. Szeretnék az óvodai, iskolai
csoportok mellett a családokat
és a kollektívákat is megszólítani.
Az pedig teljesen természetes az ő
esetében, hogy erősítik az online
kommunikációt, nyitnak a közösségi média felé.
Azzal, hogy áprilisban munkába
állt, természetesen áthelyeződtek
a hangsúlyok. Mivel az atomerőmű baleset-elhárítási vezetőjeként
dolgozó férje, aki önkormányzati
képviselő is egyben, sőt WANOvizsgálóként is számítanak rá,
szintén nagyon elfoglalt, komoly
logisztikai készséget igényel, hogy
továbbra is maradjon idő a közös
kirándulásokra, utazásokra, amit
mindannyian szeretnek, hiszen
ahogy a szülőkben, úgy a gyerekekben is megvan már a felfedezés iránti vágy.
Vida T.
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Sport

Alakul a csapat
Hónapokig tartó bizonytalanság után rendeződni látszik az
Atomerőmű Sportegyesület és
NB I-es kosárlabdacsapatának
jövője. A bajnokságban harmadik helyen végzett társaságból
távozott a vezetőedző Braniszlav
Dzunics, aki visszatért Székesfehérvárra, s vele tartott Luka
Markovic is, míg Baki Gergely
Kaposvárra igazolt. Az egyetemi tanulmányait Pécsett kezdő
Antóni Csanád egy évre kölcsönbe a PVSK-hoz kerül. Az
ASE házon belül oldja meg az
edzőkérdést: Schmidt Béla kezébe kerül a karmesteri pálca,

Will Tamás

Fotó: magánarchívum

28 éves, 197 centi magas, 19
évesen a Falco csapatában lett
NB I-es játékos. Öt év után
teszi át székhelyét Szombathelyről Paksra, Schmidt Béla
leginkább 3-as, illetve a 2-es
poszton számít a játékára. A
tavalyi szezonban 49 százalékkal értékesítette a hárompontos dobásokat, meccsenkénti
6,6 pontos átlaga volt. Will
Tamással egy évre kötött szerződést az ASE.
– Hogy kerültél az ASE-hoz?
– Menedzserem ajánlott Paksra, s miután kiderült, hogy
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segítője ifj. Morgen Frigyes lesz.
Három játékos: Kovács Ákos,
Eilingsfeld János és Tóth Ádám
még egy éves szerződéssel bír,
míg Szabó Zsolt, Medve Máté
és Illés Máté egyaránt két évre
kötelezte el magát a piros-kék
egyesülethez. Van már új szerzemény is, Will Tamás Szombathelyről érkezik, egyéves
kontraktust kötött az ASE-val.
Az utánpótlásból két, esetleg
három játékos kerül fel a nagyok
közé, Gulyás Milán és Meixner
Márk már szinte biztos, hogy
augusztustól a felnőttekkel gyakorol majd.
van pénz az NB I-re, Schmidt
Béla jelezte, hogy számít rám.
– Mennyire vagy képben az
ASE múltjával, jelenével?
– Miután közel tíz éve játszom
az élvonalban, ismerem az elmúlt évek történéseit. Tudom,
hogy egy tradicionális klubhoz
kerülök, ahol mindig magasak
a célok. Tudom, hogy Paks kisebb város, mint Szombathely,
de ez nem jelent gondot.
– Mások lesznek az elvárások,
más poszton számítanak rád,
mint Szombathelyen. Nem jelent ez problémát?
– A Falcóban az utóbbi időben
3-as és 4-es poszton játszottam, míg az ASE-ban leginkább a 3-as vagy a 2-es posztot szánják nekem. Játszottam
már 2-est, újra bele kell szoknom, de gondolom, hogy nem
ez lesz a fő feladatom. Arról
tudok, hogy nem indulunk
nemzetközi kupában, így teljes erővel a bajnokságra és
a kupára koncentrálhatunk.
Szeretném, ha tudnék segíteni, hogy újra előkelő helyen
végezzen az ASE.
– Költözés?
– Már elkezdődött! Véglegesen augusztus 17-én, az alapozás kezdetekor költözöm
Paksra.

Tóth János szakosztályelnököt a
pénzügyi támogatásról és a csapat jövőjéről kérdeztük.
– Mekkora összeggel számol, milyen játékoskerettel indulhat neki
a csapat a 2015/2016-os bajnoki
idénynek?
– Ismereteim szerint költségvetésünk a szokásos szinten van,
egy biztos: úgy tervezek, hogy
erre a szezonra elég legyen. A
nemzetközi kupaszereplésre korábban mindig külön az atomerőműtől szoktuk igényelni a
részvételhez szükséges összeget,
jelen helyzetben inkább eltekintünk ettől. Azzal számolok,
hogy maximum a tavalyi költségvetésnek megfelelő összeg áll
a rendelkezésünkre, de próbálok takarékosan tervezni. Nem
gondolom, hogy ezt az összeget
visszavonnák, de azért óvatos leszek.
– Dzunics távozása után egy
ideig csak találgatások voltak az
utódjáról, végül Schmidt Béla kezébe került az irányítás és a másodedző is paksi nevelés.
– Igyekszünk saját edzőkkel
megoldani a feladatot. Amióta
az ASE kosárlabda szakosztályában dolgozom – és előtte sem –
nem volt még paksi vezetőedző.
Lehet, hogy már korábban is ki
lehetett volna próbálni, végül is
saját nevelésű edzők, az utánpótlást ők nevelték. Ami őket
illeti, remélem sikerül beépíteni
Illés Mátét, és ha egy év múlva
visszatér, Antóni Csanádot is.
– Antóni Csanád a Pécsi VSKban játszik ősztől. Miért nem
maradt az ASE-ban?
– Felsőfokú tanulmányai miatt
költözik Pécsre, és kölcsönadjuk
egy évre a PVSK-nak. Az első
évet nappali tagozaton kezdi,
reményeink szerint egy év múlva visszatér, mire kitapasztalja,
miként tudja megoldani a paksi
játékot és a pécsi tanulást. Szerettem volna, ha már most is
marad, mivel az edzők személye
is garancia, hogy több játéklehe-

tőséget kapott volna, de a körülmények ismeretében megértem
a döntését.
– A magyar kontingens már
adott. Mit tudni az előző szezonban Pakson játszó külföldiek
visszatéréséről?
– Jarrod Jonesnak nem adok
ajánlatot, mert nem tudok olyat
adni, ami versenyképes. Nagyon
magas árat kér, sérülése ellenére
nagyon jó szezonja volt, jó statisztikával. Magyar útlevele is
van, egészen biztos vagyok benne, hogy fog találni magának
csapatot Európában, még ha
nem is olyan áron, amilyet kér.
Ryan Evans kapcsán még gondolkodunk. Amennyit kér, anynyiért semmiképpen nem hoznánk vissza, ár-érték arányban
nem megfelelő. Biztos vagyok
benne, hogy ez az ár fog lefelé
menni. Henry Dugatnak konkrét ajánlatot tettünk, de neki van
ajánlata a francia első osztályból
is. Jó játékos, de a magassága
miatt nem olyan kapós, nála
látok arra esélyt, hogy visszatérjen, csak ki kell várni. Jó lenne
megtartani a stabilitást.
– Az új szabályok szerint egy csapat öt légióst alkalmazhat. Menynyivel terveznek?
– Négy légiós igazolásával számolunk, az ötödik licencdíja
már nagyon magas. Szeretném,
ha úgy állna össze a csapat, hogy
ezt nem kellene igénybe venni,
de ha úgy hozza a sors, nincs kizárva, hogy a rájátszásra betöltjük az ötödik helyet is.
– Ilyen előzmények után milyen
szereplést szeretne a következő
bajnokságban?
– Hasonló vagy közel hasonló
szereplést mint az előző években. A paksi nevelésű játékosok
megkapják a lehetőséget, hogy
komolyabban megmutatkozzanak, gondolok itt Illés Mátéra és
jövőre Antóni Csanádra. Nem
fogok semmilyen pressziót gyakorolni a stábra az eredményesség érdekében.
Kovács J.

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Schmidt Béla:
egy nap után igent mondtam
Schmidt Bélát, a kosárlabdacsapat frissen kinevezett vezetőedzőjét a terveiről, a közeljövő
feladatairól kérdeztük.
– Mikor merült fel, hogy a következő bajnoki idénytől átveszi az
ASE kosárlabdacsapatának vezetőedzői posztját?
– Egyből a bajnokság befejezése
után Tóth János hívott, és felajánlotta a vezetőedzői posztot.
Rövid gondolkodási időt kaptam, másnap igent mondtam.
Akkor még nem volt biztos az
anyagi háttér, ezért azt mondtam, ha lesz pénz, akkor vállalom.
– Szinte az összes meghatározó
magyar játékos maradt, és érkezik Will Tamás Szombathelyről.
Ez megkönnyíti az indulást?
– Természetesen, nagyon örülök, hogy sikerült megtartani
azokat, akik szerettek volna itt
maradni, ez már megfelelő alap
ahhoz, hogy jó csapat alakuljon
ki. Will Tamásra 2-3-as poszton

számítok, szeretném kihasználni
a dobókészségét, és jó védőnek
is tűnik. Tíz éve vagyok a csapat
mellett, de nem nagyon volt átjárás az ASE és a Falco között. Jó
lenne még egy fiatal magas ember 4-5-ös posztra, de ezt a hazai
kínálatból nem tudjuk megoldani. A vezetés kérése, hogy próbáljam beépíteni a csapatba Illés
Mátét, természetesen ezt nem
úgy kell érteni, hogy fél éven belül biztos csapattag lesz.
– Melyik stílust szereted jobban:
amit az amerikaiak, vagy amit a
szerb és horvát játékosok képviselnek?
– Szeretem azt, ha valaki tudja
olvasni a védekezést és jó improvizációs képességekkel rendelkezik, de legyen otthon a fegyelmezett, kontrollált játékban
is. Tehát ne streetballos legyen.
Néha arra is szükség van, de
azzal nem lehet meccset nyerni.
Szakaszokat igen, de hosszabb
versenysorozatokat kizárt.

– A magyar játékosok megvannak. Mi a helyzet a külföldiekkel?
– Folyamatosan kapcsolatban
vagyok a menedzserekkel, 1-23-as és 5-ös posztra keresünk
játékosokat Európából és Amerikából. Megnézzük a kínálatot,
van még időnk, nem kell kapkodnunk. Az előző csapatból
Henry Dugat már kapott ajánlatot, Szeretném, ha Evans is
visszajönne, de felé még nincs
ajánlat. Antóni Csanád elmegy
Pécsre, szerettem volna őt beépíteni a csapatba, de meg kellett
értenem, hogy a tanulmányai
miatt a legideálisabb megoldást
választotta. Elképzelhető, hogy
jövőre már visszatér.
– Mikor kezdődik a felkészülés?
– Még nem tudjuk, hogy mikor kezdődik a bajnokság, de
a rajt előtt hét héttel kezdjük el
a felkészülést. Valószínű, hogy
augusztus 10-én vagy 17-én találkozom először a játékosokkal.
Jan Pavlikkal elkezdtük tervezni,

PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal –
vállalja rendezvények szervezését akár 150 főig.
Családi ünnepségek, keresztelő, ballagás, lakodalom, vállalati
ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

szervezni a felkészülést, megbeszéltük, hogy hány mérkőzésre
lesz szükség. Lesznek tornák
és szimpla edzőmeccsek, valószínű, hogy cseh csapatokkal is
megmérkőzünk.
– Milyen elvárásokat fogalmaztak meg a munkáddal kapcsolatban?
– Nem határoztak meg elvárt helyezést, de ha jól sikerül a külföldi játékosok kiválasztása, akkor
közel leszünk az élmezőnyhöz.
Én sem mondom, hogy az első
négy hely egyike, se negatív, se
pozitív értelemben sem szeretnék elvárásokat megfogalmazni,
de nyilvánvaló, hogy a jó szereplés az elvárás.
Elsősorban egy mentálisan egy
irányba húzó, egészséges gondolkodású, jó morális alapokkal
rendelkező társaságot szeretnék
dirigálni, ez a legfőbb célom.
Úgy érzem, ha ez megvalósul,
az már nagymértékben a siker
záloga lehet.
(joko)

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
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Bajnok lett a Paksi FC II.
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Az utolsó játéknap Szedres elleni idegenbeli 7:0-s sikere is
kellett ahhoz, hogy a Paksi FC
II. labdarúgócsapata megnyerje a Tolna megyei első osztály
2015/16-os szezonját. Pedig az
Osztermajer Gábor vezette tár-

saság egy-két kivételtől eltekintve magabiztos, nagyarányú győzelmeket aratott, 26 forduló alatt
68 pontot szerzett, 22 győzelem,
2 döntetlen és 2 vereség állt a
nevük mellett, és az impozáns
153-22-es gólkülönbség.
– Kitűzött célunk volt a bajnoki cím, mivel szerettünk volna
felkerülni az NB III-ba. Időközben a Magyar Labdarúgó Szövetség úgy döntött, hogy az NB
I-es klubok második csapatai a
2015/2016-os szezonban az NB
III-ban indulhatnak, tehát akkor is oda kerültünk volna, ha
nem leszünk aranyérmesek, de
mi szerettük volna bebiztosítani
magunkat. Az, hogy végül elég
szorosra sikeredett a bajnokság,
két dolognak köszönhető. Az

egyik, hogy a Dombóvár meglepően jól szerepelt az egész
szezonban, a másik pedig, hogy
voltak olyan meccseink, igaz
nem sok, amikkel nem tudunk
elszámolni – értékelt a csapat
vezetőedzője. A PFC II. hazai
pályán teljesített jobban, a gárda góljainak egyharmadát (51
találatot) Bor Dávid szerezte. A
tréner a gólfelelős mellett Bagó
Patrikra és Éger Lászlóra is mindig számíthatott.
A zöld-fehérek tehát augusztusban az NB III. Középcsoportjában folytatják. – Az biztos, hogy
szükség lesz egy külön NB III-as
keretre. Igyekszünk a klubunknál lévő, kifejezetten tehetséges
gyerekeket beépíteni ide. Olyan
fiatal csapatot szeretnénk ösz-

szeállítani, ahonnan egy-két év
múlva legalább egy-két játékosnak lehetősége adódna bemutatkozni az NB I-ben. Azt mindenkinek el kell fogadnia, hogy
ebbe a keretbe nem lehet automatikusan bekerülni, ez a mutatott játékon és a hozzáálláson
fog múlni. Ugyanakkor a feltöltést elsősorban saját nevelésű
játékosokból szeretnénk megoldani, illetve minden bizonnyal
lesz majd egy-két igazolásunk
is. Azt sem szabad elfelejteni,
hogy megszűnt a Liga Kupa, és
így azon élvonalbeli játékosok
számára, akik ott kevesebb szerephez jutnak, ez a bajnokság
adhat lehetőséget a meccsterhelésre – fogalmazott a tervekről a
szakember.
-efgé-

Hajszálon múlt a továbbjutás
Le a kalappal a játékosaim előtt – értékelt
Kollarics Zsolt, a Paksi FC U17 labdarúgóedzője annak kapcsán, hogy csak hajszál
híján nem sikerült a feljutás az NB I-be.
Mindez nem hétköznapi mérkőzésen dőlt
el a Zalaegerszegi TE elleni összecsapáson.
A mindent eldöntő párharc első felvonásán
a kék-fehérek 5:0-ra diadalmaskodtak hazai környezetben a Kollarics-tanítványok
ellen, ezért úgy tűnt, a visszavágó csupán
formalitás lesz a Fehérvári úti sporttelepen.
A zöld-fehérek azonban nem így gondolták: a meccs elején gyors góllal megkezdték tetemes hátrányuk ledolgozását, majd a
félidő vége előtt újra betaláltak. A második
45 percben mindent egy lapra feltéve rohamoztak, amelynek további három gól lett a
jutalma. 90 perc után tehát 5:5-tel álltak a
felek, jöhetett a hosszabbítás. A ráadásban
egyetlen gólt láthatott a publikum, a 99. minutumban a vendégek találtak be, így eldőlt:
nem lesznek büntetők, és a PFC-nek újabb
két találat kell az NB I-hez. A végletekig elcsigázott hazai labdarúgók ezután is becsü-

lettel hajtottak, de már nem tudták maguk
javára billenteni a mérleg nyelvét. A vége így
5:1 lett, összesítésben 6:5-tel a zalaiak kezdhetik a 2015/16-os szezont a legmagasabb
osztályban.
– Nagy csoda lett volna a 0:5-ről a továbbjutás, de közel álltunk hozzá. A rendszer sajátossága miatt az U17 az U16-ot és az U19-et
is vitte volna magával az első osztályba, ám ez
így, a vereséggel nem sikerült – fogalmazott
Osztermajer Gábor, a Paksi FC labdarúgó
szakosztályának utánpótlás szakágvezetője.
Hozzátette: minden évben nagy álmuk, hogy
minden korosztállyal az NB I-ben szerepeljenek, de nagy a lemaradásuk a többiekhez
képest. – Elsősorban az anyagi különbségekre gondolok, az akadémiák ugyanis hozzánk
képest sokkal nagyobb támogatást kapnak –
szögezte le a szakágvezető.
A 12 csapatos felnőtt NB I-ben még több támogatást kapnak azok a klubok, amelyeknél
több saját nevelésű fiatal játszik. Ezzel Pakson
sohasem volt gond, hiszen az utóbbi időben
tizennégy olyan futballista volt a keretben,

TEMETKEZÉS

aki a közvetlen utánpótlásból került fel. A
klub folyamatosan keresi a helyi kötődésű
tehetségeket.
– Idén a megyei első osztályt megnyerő csapatban több olyan fiatal játszott, aki később
akár az NB I-ben is szerepet kaphat, de a
környékbeli ügyes fiatalokról sem mondunk
le. A többi nagypályás bajnokságban induló
gárda közül az U21 21 ponttal nyerte sorozatát. Az U18 a legmagasabb osztályban játszott, ők a felsőházban végeztek, remek teljesítményt nyújtva. Az U16-ból az akadémiák
hat játékost is elvittek tőlünk, így újjá kellett
szervezni a gárdát, ők az NB I-ben az alsóház
ötödik helyén zártak, szereplésük elismerésre
méltó. A kisebb korcsoportokat is folyamatosan építjük, az utóbbi időszak legnagyobb
bázisa van jelenleg a Fehérvári úton, az előkészítő korcsoportokban ebben a szezonban
volt a legnagyobb létszám. Korábbi futballistáinkból edzőket nevelünk, így erősítjük még
inkább a kötődést – mondta el Osztermajer
Gábor.
Faller Gábor

Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., a Szentháromság téren – a Földhivatalnál
Telefon/fax: 75/311-065, 20/852-1520
Irodavezető: Wágner Aranka
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255
w w w. p a n t a r t e m e t ke z e s . h u
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Nemcsak kocsmasport a darts
A sportcsatornáknak is köszönhetően a darts
egyre népszerűbb Magyarországon. Pakson
pár lelkes fiatal úgy gondolta, szervezett formában kezdi űzni és népszerűsíteni a sportágat. 2014 januárjában élükön Tibai Attilával
és Nepp Péterrel megalapították a Paksi Darts
Klubot. – Az internetnek köszönhetően hamar elterjedt a klub híre a városban, ma már
18-an dartsozunk – tudtuk meg Nepp Pétertől, aki hozzátette: szeretnének az úgynevezett kocsmasport kategóriánál komolyabban
foglalkozni a játékkal, így rendszeresen járnak versenyezni, Kecskeméten, Szekszárdon
és Pécsett is rendeznek nyílt bajnokságokat,
ahol 6-8 fővel képviseltetik magukat. – A
darts kortól, nemtől teljesen függetlenül
űzhető, mindenkit szívesen látunk. Távlati tervünk, hogy egyesületet alapítunk, így
könnyebb lenne a működésünk és országos
bajnokságokon is rajthoz állhatnánk. Ehhez
azonban az is kell, hogy mindenki komolyan
vegye ezt a sportot.
Nepp Péter azt is elmondta, hogy a klubok
többsége Budapesten található, a régióban
Szekszárdon működik egy, a paksihoz hasonló társaság. – Úgy gondolom, a magyar darts

mint sport még jócskán elmarad a világ színvonalától, azonban a hazai versenyzők között
is vannak nagyon ügyesek, tehetségesek. Itt a
lehetőség a paksiaknak is, csak ki kell használniuk, mindenkit szeretettel várunk, a www.
facebook.com/paksdarts oldalon mindent
megtalál az érdeklődő – biztat Nepp Péter.
Tibai Attila a lehető legtöbb amatőr versenyen elindul. – Aki nem próbálta, el sem
hiszi, mennyire fárasztó ez a sport fizikálisan és mentálisan – fogalmaz. A játék alapja a koncentráció, az önuralom és a matematika. A kocsmai játék és a versenydarts
között nagy a különbség, Attila az utóbbira
esküszik. – A kocsmák túlnyomó többségében még az elektromos, úgynevezett soft
táblák találhatók, mi ezzel szemben steel
táblákat használunk. Az egyik legfontosabb
különbség a pontszámítás, amit az elektromos táblán a gép végez, míg a másik táblán
csak saját magunkra hagyatkozhatunk. A
nyilak is eltérőek: a kocsmai gépeken műanyag készletekkel, műanyag hegyekkel
játszanak, a versenyverzióban szizálkender
táblákra nagyobb fajsúlyú, fém hegyű nyilakkal lehet dobálni.
-röné-

Fotó: Pixabay.com

L a c z a Gá b o r I s t v á n né
képviselő
telefon:75/675-732
mo b i l : 2 0 / 4 1 0 - 7 5 1 2
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Most
nyisson
nálunk
számlát!

OTP Bizalom ajánlat
Új ügyfeleinket a kedvezményes OTP Bizalom
ajánlattal várjuk, amennyiben nálunk nyitott
bankszámlájukra rendszeres jövedelem* érkezik:
• számlavezetési díj 6 hónapig*
• elektronikus tranzakciós díj
6 hónapig*
• jutalékmentes értékpapír vételi
lehetőség 2 hónapon keresztül**

Érdeklődjön kijelölt fiókjainkban is!
Akciós időszak: 2015. június 22. – 2015. december 31.
Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1/20/30/70 366 6666 • 06 40 366 666
A tájékoztatás nem teljes körű.
*Amennyiben legalább 100 000 Ft összegű jövedelem átutalása érkezik az OTP Bankhoz, 6 hónapig elengedjük a számlavezetési díjat, valamint
100 000 Ft-ig az elektronikus tranzakciók díját.
Az akció kizárólag olyan új ügyfelekre vonatkozik, akiknek a megelőző 3 hónapban nem volt OTP Banknál vezetett számlájuk, és felnőtt számlacsomagot
nyitnak (Jump, Tempo, Net). Prémium Plusz számla nyitása esetén az elvárt jövedelem OTP Bankhoz történő átutalása életkortól függően 200 000 Ft
vagy 350 000 Ft.
**Új ügyfelek számára akciós jelleggel a számla megnyitását követően 2 hónapon keresztül elengedésre kerül az értékpapírszámlához kapcsolódó
tranzakciós vételi jutalék. Az akció minden értékpapírszámlán és csatornán végrehajtott vételi tranzakcióra vonatkozik, azon ügyfelek esetében,
akiknek 2015. június 22. és december 31. között Bizalom ajánlatot értékesít a bank, és az értékpapírszámla is megnyitásra kerül.
A további részletes tájékoztatásért és tanácsadásért forduljon bizalommal ügyintézőinkhez vagy foglaljon időpontot a 06 1 3 666 388-as számon.
A termékek, szolgáltatások és akciók részletes feltételeit és díjait a bankfiókokban és a honlapon megtalálható vonatkozó üzletszabályzatok, azok
mellékletei, és a vonatkozó hirdetmények, kondíciós listák tartalmazzák.

