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Aquaerobic, nyugdíjastorna, 
kondícionáló vízi gyógytorna, 
egyéni gyógytorna, Pilates, 

kismama száraztorna, intimtorna…  
Csupán néhány a gyógyfürdő nyújtotta 

lehetőségek közül

Merüljön el medencéinkben! 
Minősített gyógyvizünk saját kútból,  

kb. 800 méter mélyről tör fel.

Kényeztesse testét különféle 
masszázsokkal, kezelésekkel!
Mindezeket kombináltan is 
igénybe veheti: 25-55 perc 

masszázs+kedvezményes fürdőbelépő.

Azokat, akik Pakson fektetnek 
be, itt foglalkoztatnak munka-
erőt és � zetik az adójukat, meg-
illeti a tájékoztatás arról, miként 
gazdálkodik a város a be� zetett 
pénzzel – mondta el Süli János a 
nagyadózók számára tartott fo-
gadáson a Prelátusban. Paks pol-
gármestere a város előtt álló fel-
adatokról és az önkormány-
zat gazdálkodásáról tájékoztatta 
a vendégeket. A fejlesztésekről 
szólva kiemelte az utcafelújítá-
sok, valamint a lakótömb-korsze-
rűsítések folytatását, beszélt a sta-
dionrekonstrukciós programról 
és arról is, hogy készülnek a ter-
vek a közeljövő elképzeléseinek 
megvalósításához. A polgármes-
ter hozzátette: mindehhez forrá-
sokra van szükség. Idén mintegy 
négymilliárd forintot fordíthat 
beruházásokra Paks, ez az idei 
éves költségvetés negyven száza-
léka. A városvezető beszámolójá-

ban hozzáfűzte azt is, hogy ez az 
összeg tovább emelkedhet a janu-
ártól bevezetett telekadónak, il-
letve az építményadó emelésének 
eredményeként, valamint sikeres 
pályázatok révén. A Prelátus-beli 
találkozóra cégek és egyéni vál-
lalkozások vezetői kaptak meghí-
vást. A legjelentősebb tételt � zető 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-t 
Szinger Csaba gazdasági igazga-

tó képviselte a találkozón, aki el-
mondta: jól működő a kapcsolat 
a cég és a város között, folyama-
tosan egyeztetik a terveket, lehe-
tőségeket. Szinger Csaba arról is 
beszélt, hogy az atomenergia ve-
szélyes üzem, ebből adódóan szá-
mukra a nyugalom és a biztonság 
kiemelten fontos.
– Az atomerőműnek az az érde-
ke, hogy az itt dolgozók bizton-

ságban érezzék magukat, ehhez 
viszont olyan háttér kell, amit a 
város biztosít. Ide tartozik a szo-
ciális ellátási rendszer, a közbiz-
tonság, a városkép, az, hogy itt 
jó élni. Ha ez megvan, akkor a 
munkavállalók nyugodtak, tud-
nak dolgozni, és az üzemeltetés 
is biztonságos – fogalmazott.
Annak a vállalkozásnak, mely-
nek helyi adója meghaladja a há-
rommillió forintot, rendelkez-
het az összeg egy százalékának 
felhasználásáról. Ezt alapvető-
en olyan városi célokra lehet for-
dítani, amelyek további kiadást 
nem generálnak, illetve felajánl-
ható civilszervezeteknek is. Az 
atomerőmű esetében 40 millió 
forintban maximálták a rendel-
kezési jogot, ebből idén a jégpá-
lya működtetéséhez, valamint 
társadalmi szervezetek támoga-
tásához járulnak hozzá.

-dsz-

Négymilliárd jut beruházásra
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Együttműködési megállapodást írt alá  
a polgármester a Fidesszel és a KDNP-vel
Egy olyan modern város és tér-
ség alapjait kell most leraknunk, 
ami később is fenntartható lesz, 
és a bővítés után is biztosítja az 
itt élők megélhetését. Ezért kö-
zösen kell dolgoznunk – hang-
súlyozta Süli János polgármester 
azon a találkozón, ahol a Polgá-
ri Összefogás frakció felhatalma-
zásával együttműködési megálla-
podást írt alá a Fidesz és a KDNP 
helyi szervezeteivel.
– Nem a múlttal, hanem a jö-
vővel kell foglalkoznunk azért, 

hogy a lehető legjobban hasz-
náljuk ki az atomerőmű bővíté-
se kapcsán felmerülő lehetősége-
ket – hangsúlyozták a partnerek 
az Erzsébet Nagy Szállodában 
tartott találkozón. Hirt Ferenc 
országgyűlési képviselő, a Fi-
desz helyi szervezetének elnö-
ke, Bagdy László tanácsnok, a 
KDNP helyi vezetője és Süli Já-
nos, Paks polgármestere írta alá 
a háromoldalú együttműködés-
ről szóló dokumentumot.
– A megállapodásban tisztáz-

tuk a Fidesz és a helyi KDNP kö-
zötti viszonyt, elismertük a vá-
lasztáskor kialakult képviselői 
arányokat a testületben, és rög-
zítettük egyebek mellett azt is, 
hogy a Polgári Összefogás frak-
ció nem indít saját jelöltet a má-
jus 8-i helyhatósági választáson, 
és a �deszes Szabó Pétert támo-
gatja – fogalmazott Süli János. 
Városunk polgármestere kiemel-
te: nem valamiféle nyomás alatt 
köttetett a szövetség, a város jö-
vője érdekében állapodtak meg.

– Nyugalom és béke lesz a vá-
rosban, ami igen fontos egy 
ilyen nagy beruházás küszö-
bén – erről Hirt Ferenc beszélt. 
Az országgyűlési képviselő azt 
mondta, reméli, hogy a követ-
kező tíz évben 2-300 milliárd 
forintból fejlődhet Paks mellett 
a térség mintegy 40 települé-
se: utak, csatornák, művelődési 
házak épülnek majd, az itt élők 
és az ide érkező 10 ezer ember 
kiszolgálására. A források már 
júniusban, a központi költség-
vetés elfogadásakor megjelen-
nek, szólt a jövőről.
– A keresztény polgári demok-
rácia mentén dolgozunk együtt, 
közösen. Pakson mindig kor-
mánypárti képviselő-testület volt, 
a kormány támogatását mindig 
élveztük és ez a jövőben is így 
lesz – fogalmazott Bagdy Lász-
ló, a KDNP helyi szervezetének 
elnöke, aki arra is felhívta a �-
gyelmet, hogy az együttműkö-
dési megállapodás nyitott, vár-
nak mindenkit, pártokat, civile-
ket, aki támogatni, segíteni tudja 
a jövőért végzett közös munkát.

Dallos Szilvia

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc emlékének és ha-
gyományának a magyar nemze-
ti történeti tudatban való tovább-
élése kuriózumnak számít a ma-
gyar nemzeti ünnepek között. 
Előtte is, utána is nagyon sok je-
lentős fordulópont volt a ma-
gyar történelemben, mégis ez te-
kinthető az egyik legjelentősebb 
nemzeti ünnepünknek, hiszen 
1848–1849 emléke 168 éve folya-
matosan él a magyar társadalom 
legszélesebb rétegeinek történe-
ti tudatában, sokkal inkább, mint 
a nemzeti történelem bármely 
más eseményének emléke. Sőt, 
az ezt követő történelmi korsza-
kok minden jelentősebb esemé-
nyekor a ’48-as forradalom vív-
mányait, eredményeit tekintették 
hivatkozási, történelmi alapnak. 
Ezekkel a gondolatokkal nyitot-
ta ünnepi beszédét Süli János 
a március 15-én tartott városi 
megemlékezésen. A polgármes-
ter emlékezett a reformkor nagy 
politikusaira, államfér�aira, akik, 
mint mondta, felismerték az ösz-
szefogásban rejlő erőt és megte-
remtették azt a közös platformot, 
aminek köszönhetően 1848-ban 
létrejött a modern polgári Ma-

gyarország. A mai ünnep egyik 
üzenete éppen az, amit ezek az 
emberek jelképesen megteste-
sítettek: hazánk minden polgá-
ra, Magyarország minden la-
kosa együtt és kitartóan, egyet-
értésben és békében kell, hogy 
szolgálja az ország, a magyar-
ság, vagy éppen a szűkebb pát-
ria javát, a közjót, ki-ki a maga 
helyén, legjobb tudása, lehetősé-
gei és tehetsége szerint, hangsú-
lyozta a polgármester. Süli János 
azzal zárta beszédét, hogy 1848-
ban a magyaroknak választaniuk 
kellett, milyen jövőt szeretnének. 
Bölcsek voltak, mert felismer-
ték, hogy változást és fejlődést 
csak összefogással lehet elérni. 
– Azt gondolom, a jelenben és 
a jövőben is sikeresek lehetünk, 
ha nem azokat a pontokat keres-
sük, amikben különbözünk, ha-
nem azokat, melyekben egyetér-
tünk. Sikeresek lehetünk, ha ta-
nulunk őseinktől, és nem az 
egyéni érdekeinket helyezzük 
előtérbe, hanem a közös sikert, 
aminek érdekében hajlandóak 
vagyunk kompromisszumokat 
kötni és együttműködni. Akko-
ri elődeink tudták, hogy minden 
véleménykülönbség dacára van-

nak olyan alapvető célok, ame-
lyek érdekében össze kell fogni. 
Példát mutattak abban, hogyan 
dolgozhatunk mindannyian a 
magunk helyén és a magunk le-
hetőségei szerint nemzetünk és 
lakóhelyünk, családunk javá-
ért, amivel egyúttal saját javun-
kat is szolgáljuk. Legyünk hűek 
az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc hőseihez és üzeneté-
hez. „Legyen béke, szabadság és 
egyetértés” – fogalmazott.
Az ünnepi délelőttön közre-
működött a kézdivásárhelyi 
Régizene Együttes és Tell Edit, 
Szakter Valentina, az Energeti-
kai Szakközépiskola és Kollégi-
um diákja, valamint Ledneczky 
Virág és Tóth Bettina, a Paksi Vak 
Bottyán Gimnázium tanulói. A 
csapadékos időjárás miatt a dél-
előtti program helyszíne nem a 
Szent István tér, hanem a Csen-
gey Dénes Kulturális Központ 
volt, ahogy hagyományosan az 
esti megemlékezésé, ahol Barna-
bás István mondott beszédet. Az 
alpolgármester a forradalom és 
szabadságharc eseményeit idéz-
te, többek között emlékeztetett 
az áprilisi törvényekre, melyek 
az 1867-es kiegyezéskor zömé-

ben ismét hatályba léptek. Em-
lékezett azokra a törvényhozók-
ra, akik a tavaszi forradalmi hul-
lámot kihasználva, a reformkor 
felhalmozott szellemi kapacitása-
ira támaszkodva gyorsan és haté-
konyan alkottak olyan, évtizede-
ket vagy akár egy évszázadot is 
megérő jogszabályokat, amelyek 
egységes szabályozást jelentettek a 
polgári Magyarországnak. Azokra, 
akik saját pénzügyi érdekeiket �-
gyelmen kívül hagyva olyan tör-
vényeket alkottak, amelyek bizto-
sították a függetlenségéért küzdő 
ország gazdasági stabilitását. A 
Batthyány-kormány tagjaira, akik 
szinte lehetetlen helyzetben, na-
gyon rövid idő alatt, csak a bel-
ső erőforrásokra alapozva szer-
vezték meg a Bécstől függet-
lenedő ország működését és a 
miniszterelnökre, gróf Batthyá-
ny Lajosra, aki nem menekült el 
a Pestre betörő osztrákok elől, 
pedig tudta, hogy elfogják. Ki-
emelte, hogy a hagyományokat 
tiszteletben tartó, kompromisz-
szumokra csak az ország érde-
kében kész, az egyéni érdekeket 
kizáró törvényhozás példája ma 
is bármely választott döntésho-
zó testület elé állítható. – Kívá-
nom hogy egyszer Magyaror-
szágon újból legyen ilyen – zár-
ta beszédét az alpolgármester.
Dunakömlődön a faluház-
ban tartottak megemlékezést 
az 1848–1849-es forradalom és 
szabadságharc 168. évfordulója 
alkalmából. Az esten Szabó Pé-
ter alpolgármester mondott be-
szédet, amelyben kiemelte, hogy 
1848-1849 egyfajta jelképé vált a 
magyarság számára. Ahogy fo-
galmazott, a márciusi forrada-
lom és a közel egy éven át tartó 
fegyveres szabadságharc a maga 
egyszerű, de pregnáns és emlé-
kezetes dramaturgiájával szin-
te azonnal folklórrá vált, főbb 
epizódjaival és szereplőivel be-
költözött a nép emlékezetébe. 
Egyetlen más történelmi ese-
ménnyel kapcsolatban sem ma-
radt fenn ennyi igaz vagy kitalált 
átörökített történet, mítosz és le-
genda.                                          Ü

Megidézték 1848 szellemiségét

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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Ők kapták a Tisztes Polgár kitüntetést

Ü Arról is beszélt, hogy amikor 
a március 15-i ünnepségeken 
fejet hajtunk az áldozatot vál-
lalók előtt, tanulságokat igye-
kezünk levonni a történtekből. 
Ezeknek egyike nyilvánvalóan 
az összefogás és az együttműkö-
dés, hiszen ez tette lehetővé az 
1848-as forradalom győzelmét. 
Mindez igazolja, hogy meny-
nyire fontos az összefogás min-
den körülmények között, ha az 
jó célt szolgál, zárta gondolata-
it. Szabó Péter beszédét követő-
en Zúgj, március! címmel a Ha-
zajáró Diákok Klubjának tagjai 
adtak ünnepi műsort, melynek 
végén közösen énekeltek a helyi  
óvodásokkal.

Kohl Gyöngyi

Hagyományosan március 15-én, az esti vá-
rosi ünnepségen adják át a Tisztes Polgár 
elismerést. Ebben az esztendőben a díjat 
Lenkeyné Teleki Mária és Lenkey István ve-
hette át. A reformátuslelkész-házaspár más-
fél évtizede szolgál Pakson.

Ahogy minden díj, ez sem csak rólunk szól, 
hanem a családunkról, az ő támogatásukról, 
türelmükről és a paksi református gyülekezet-
ről is, ahol a krisztusi szeretet jegyében szeret-
hetünk és szeretve vagyunk; és szól ennek a 
városnak a nyitottságáról arra az értékrendre, 
krisztusi, isteni üzenetre, amit képviselünk. 
Ezekkel a gondolatokkal vette át Lenkeyné 
Teleki Mária református lelkész a Tisztes Pol-
gár kitüntetést. Köszönetet mondott a feléjük 
nyújtott segítő kezekért, s a baráti ölelésekért, 

melyek által otthon érezhetik magukat Pak-
son. Ahogy a méltatásban elhangzott, Lenkey 
István Debrecenben született, Teleki Má-
ria pedig nagyatádi. Budapesten, a teológiai 
egyetemen ismerkedtek meg, házasságköté-
sük után Szigetváron, majd Nagydobszán tel-
jesítettek szolgálatot. Tizenöt esztendővel ez-
előtt három kicsi gyermekkel érkeztek Paksra, 
negyedik lányuk már itt született. Hangsú-
lyos számukra a közösségépítés, olyan minő-
ségi kapcsolatok kialakítása, amelyekben a hí-
vek megélhetik a hétköznapokban azt a krisz-
tusi szeretetet, amiről a hitük szól. Igyekeztek 
nyitottá tenni a közösséget bárki előtt, akinek 
lelki igénye van erre a szellemiségre. Minden 
óvodában és iskolában megszervezték a refor-
mátus hitoktatást. Különböző életkoroknak 
megfelelő csoportokban, változó formációk-

ban foglalkoznak a hívekkel és az útkeresők-
kel. Működött baba-mama klub, i� csoport, 
asszony-, fér�- és nyugdíjaskör, jelenleg nyolc 
bibliakörben tartanak alkalmakat. A gyüleke-
zeten kívül is bárki elérheti �lmklubjukat, il-
letve Mária gyászfeldolgozó csoportot is ve-
zet. Táborokat tartanak, kirándulásokat szer-
veznek és szegénygondozást is végeznek. 
Mindemellett folyamatosan képezik magu-
kat, mindketten vallástanári diplomát, illet-
ve a Semmelweis Egyetemen mentálhigiénés 
lelki gondozó végzettséget szereztek. Lenkey 
István a díj átvételekor felidézte, hogy Paks-
ra érkezve úgy hallotta, az igazi paksi ember-
nek van szőlője, pincéje és ladikja. Bár a tré-
fás megállapítás máig nem igaz rá, mégis úgy 
érzi, hogy ez a közösség, ez a város befogadta 
őket. A mondás úgy tartja, hogy minden em-
ber a maga sorsa kovácsa, amiben sok igaz-
ság van, hiszen az, hogy egy emberből mi 
lesz, nagyban múlik őrajta. Ez azonban csak 
fél igazság, hiszen nagyban múlik a környe-
zetén is, ahol él, fejtegette. A díj kapcsán első-
sorban szüleit emelte ki, akik elindították az 
úton. Köszönetet mondott feleségének is, és 
lelki családjának, a paksi református gyüleke-
zetnek, akik – szavai szerint – első perctől sze-
retettel és megelőlegezett bizalommal fogad-
ták őket, és sokan mindvégig kitartottak mel-
lettük a szolgálatban. Az, hogy egy emberből 
mi lesz, köszönhető Istennek is, aki a lehető-
ségeket adja, megóv bennünket a kísértések 
között, és kinyitja előttünk a kapukat. Azért, 
hogy ezt a díjat megkaphattuk, elsősorban övé 
kell legyen a dicsőség, zárta gondolatait.

-kgy-

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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Gáspár Viktor lesz a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom jelölt-
je a hetes körzetben az időközi 
helyhatósági választáson – jelen-
tette be sajtótájékoztatón Horváth 
Zoltán, a párt paksi csoportjának 
vezetője. A 37 éves Gáspár Vik-
tor korábban 2010-ben és 2014-
ben indult önkormányzati vá-
lasztáson a Jobbik színeiben. Po-
litikai szerepvállalása 2006-ban 
kezdődött, a Magyar Igazság és 
Élet Pártja színeiben politizált, 
majd 2009-től a Jobbik Magyar-
országért Mozgalom tagja, alapí-
tóként segítette a párt paksi szer-
vezetének felállítását.

– A választópolgárok többről sza-
vaznak május 8-án, mint egy kép-
viselő személyéről – fogalmazott 
Gáspár Viktor, aki szerint a 2014-
es történelmi paksi Fidesz-ve-
rés megbukott, mivel a közpon-
ti kormányzat minden erőt, időt 
és energiát rááldozva próbálja itt 
is kiépíteni a hatalmát, Süli János 
pedig ehhez a jobbját nyújtja.
– Személy szerint nagyra becsü-
löm Süli Jánost, ehhez a politiká-
hoz azonban nem kívánunk asz-
szisztálni. A választás tétje óriási: 
az, hogy a Fidesz kormányoz-e a 
jövőben a városban vagy a Nép-
párt. A Jobbik Magyarországért 
Mozgalom két képviselővel tisz-
tább politikai közéletet teremthet 
meg – szögezte le Gáspár Viktor.
A politikus arról is beszélt, hogy 
a 7. választókörzetben számtalan 
problémát találtak az előző kam-
pány idején és a személyes párbe-
széd során. – Szeretnénk minden 
gondot a felszínre hozni, hogy 
nyíltan és világosan tudjunk be-
szélni mindenkivel – mondta a 
jelölt.                                             -dsz-

Vezetőséget, küldötteket választott Pakson tar-
tott ülésén a Vállalkozók és Munkáltatók Or-
szágos Szövetségének Tolna Megyei Szerve-
zete, amelynek ez alkalomból összesereglett 
tagságát Süli János köszöntötte. Paks polgár-
mestere a térség előtt álló feladatokról beszélt, 
kiemelve azt, hogy felkészülten, együttgondol-
kodva kell várni a beruházást. A térség kis- és 
középvállalkozásainak – mint hangsúlyozta – 
össze kell fogniuk akár konzorciumot alakít-
va, hogy versenyképesek legyenek a nagyválla-
latokkal szemben. Dr. Kovács Antal, az atom-
erőmű kommunikációs igazgatója is kiemelte 
a küszöbön álló erőműépítés fontosságát. Azt 
mondta, hogy a beruházás száz évre határoz-
za meg az itt élők sorsát. Lapunknak elmondta, 
az atomerőműnek szoros kapcsolata van a vál-
lalkozókkal, körülbelül kétszáz dolgozik közü-
lük beszállítóként a társaságnak nagyjából any-
nyi embernek adva munkát, amennyit maga az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. foglalkoztat.  Ü

Szabó Pétert indítja a Fidesz 
paksi csoportja a hetes körzet-
ben május 8-án tartandó időkö-
zi választáson, erről egyhangúlag 
döntött az alapszervezet márciu-
si ülésén.
Mint azt sajtóközleményükben 
írják, Szabó Péter személyében 
olyan jelöltet indítanak, aki a vá-
ros vezetésével együttműködve, 
annak tagjaként hatékonyan ké-
pes képviselni a körzetben lakók 
érdekeit, valamint aki a szerve-
zet tagjaként, a megújult Fidesz-
ben a jövő embere. – Szabó Péter 
azok közé az új tagjaink közé tar-
tozik, akik azonos morális alap-

állásból, új gondolatokkal, meg-
újult lendülettel tudják építeni a 
kapcsolatot a város vezetése és a 
kormányzat között, valamint al-
polgármesterként a körzet lakó-
it képviselni a városvezetésben 
– fogalmaztak a kommüniké-
ben. Mint ismeretes, Szabó Pé-
ter 2002-től a Paksi Lokálpatri-
óták Egyesületének tagja, 2015. 
no vembertől a Fidesz helyi szer-
vezetének tagja, 2016 februárjá-
tól alelnöke. 2016. február 15-től 
Süli János polgármester javasla-
tára a képviselő-testület bizalmát 
élvezve a város alpolgármestere, 
áll még a közleményben.
Süli János polgármester március 
közepén együttműködési meg-
állapodást írt alá a Fidesz és a 
KDNP helyi szervezeteivel (lásd 
cikkünket a 3. oldalon), e megál-
lapodás része az is, hogy a Polgári 
Összefogás nem indít jelöltet az 
időközi választáson, hanem Sza-
bó Pétert támogatja.
A helyi választási iroda határoza-
ta alapján a jelöltállításhoz húsz 
ajánlást kell összegyűjteni.     -kg-

Gáspár Viktor 
a Jobbik jelöltje

Szabó Pétert  
indítja a Fidesz

Vezetőséget választott a megyei VOSZ

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Mezősi Árpádot indítja a he-
tes körzetben tartandó május 
8-i időközi önkormányzati vá-
lasztáson a Magyar Szocialista 
Párt paksi szervezete – jelentet-
te be sajtótájékoztatón Herin-
ges Anita országgyűlési képvi-
selő, a helyi szervezet elnöke. 
Heringes Anita kiemelte, az el-
múlt húsz évben a hetes a leg-
elhanyagoltabb körzet. Olyan 
képviselőre van szüksége az ott 
élőknek, aki csak azzal foglal-
kozik, hogy a terület fejlődjön. 
Mezősi Árpád személyében 
olyan embert ajánl a választó-
polgárok �gyelmébe az MSZP, 

aki nyert már egyéni körzetet 
Pakson, és az általa képviselt 
városrész látványosan fejlődött 
abban a ciklusban. A szóban 
forgó Kishegyi út és Pollack 
Mihály utca közötti területen 
akkor az utcák felét felújították, 
de például utcabútorokat is ki-
helyeztek, és egy régóta húzódó 
csapadékvíz-elvezetési problé-
ma is megoldódott. 
Mezősi Árpád kiemelte, hogy 
hasonlóképpen dolgozna a he-
tes körzetért is, többek között 
útfelújításokban, a körzetben 
lévő roma közösségi hely létre-
hozásában gondolkodik. Párt-
állástól függetlenül minden-
kor mindenkivel együtt tudott 
dolgozni, s úgy gondolja, hogy 
a választáson szintén induló 
Szabó Péter alpolgármesterrel 
is tudna. – Az alpolgármester 
mindenképpen a városért dol-
gozik, így ha a választópolgá-
rok mellettem voksolnak, két 
embert nyernek a körzetnek – 
tette még hozzá.

Kohl Gy.

Vízi turisztikai szövetség létre-
hozását kezdeményezte a Duna-
földvár és Fadd közötti Duna-
szakasz településeinek részvételé-
vel a Duna-Régió Víziturisztikai 
Szövetség, mely szakmai prog-
ramjával és tapasztalataival se-
gítené a szerveződés eredmé-
nyes működését. A civilszervezet 
2012-ben alakult a Duna-régió 
fejlesztésére, céljuk többek kö-
zött a gyerekek és a családok szá-
mára elérhetővé és használható-
vá tenni a folyó négyszáz kilomé-
teres magyarországi szakaszát. 
Programokat szerveznek, vízi 
kultúrházak kialakításán dolgoz-
nak az egykori gátőrházakban, 
Víz-csöppek elnevezésű mozgal-
muk célja pedig a közösségépítés. 
Egy ilyen szervezet életre hívásá-
nak ötletével keresték fel Kalocsa 
és Paks turisztikai szakembereit, 
akik tájékoztatóra hívták a Du-
naföldvár és Fadd közti Duna-
szakasz jobb és bal partján fek-
vő városok és falvak polgármes-
tereit. 
– Azért hívtuk össze a telepü-
léseket, hogy a szövetség által 
létrehozott programhoz közö-
sen tudjunk csatlakozni és a kö-
zös munka eredményeként si-
keres pályázatok segíthessék a 
Duna-parti szakasz fejleszté-
sét – tájékoztatott Czink Dóra. 
Paks turisztikai referense hozzá-
tette: első alkalommal a szövet-
ség programját ismerhették meg 
a résztvevők, következő lépés-
ként összegyűjtik a települések 
vízi turisztikai fejlesztési terveit, 
majd az elképzeléseket továbbít-

ják a szövetséghez. Ha a települé-
sek úgy ítélik meg, hogy érdemes 
csatlakozni a szervezethez, akkor 
két hónapon belül alá lehet írni a 
szerződést – hangzott el a talál-
kozón.
A rendezvényen részt vett 
Kozmann György sportért fele-
lős helyettes államtitkár, aki sze-
rint látható fejlődést, jelentős fej-
lesztéseket hozhat a partnerek 
számára ez az együttműködés, 
hiszen a mai pályázati rendszer 
az együttműködéseket, hálózato-
kat részesíti előnyben. 
Paksnak évek óta van vízi turisz-
tikai kínálata, melynek bővíté-
sén folyamatosan dolgoznak –
erről Süli János polgármester be-
szélt a rendezvényen. Mint azt 
elmondta: elkészült a városi csó-
nakház, melyet a LaDIK Egyesü-
let működtet, és amelyhez hama-
rosan csónakleeresztőt építenek. 
Szoros az együttműködés a város 
és az Atomerőmű Sportegyesület 
kajak-kenu szakosztályával, na-
gyon sok paksi gyermek sportol 
a Dunán. Azt is hozzátette: már 
zajlik a Duna-korzóhoz terve-
zett új vízi színpad közbeszerzé-
si eljárása, ami hajókikötőként is 
működik majd, ez idén el is ké-
szül. Közben elkezdődik a Du-
na-parton, az Erzsébet Nagy 
Szálloda alatti szakasz burkola-
tának felújítása. Májusban a leg-
nagyobb folyami hajóstársasá-
gok képviselői érkeznek Paksra 
tanulmányútra, e cégeknek vá-
rosunk 2018-tól már komplett 
programot szeretne kínálni.

-dal-

Az MSZP jelöltje 
Mezősi Árpád

A vízi turizmus 
fellendítésén 
dolgoznak

Ü Fajszi Lajos, akit újabb öt évre 
a VOSZ megyei szervezetének 
elnökévé választottak, azt emel-
te ki, hogy megkerülhetetlen-
né vált a VOSZ, amely ugyan a 
kis- és középvállalatok érdekkép-
viselete, de sok nagyvállalatot is a 
soraiban tudhat. A VOSZ súlyát 
jelzi, hogy a GDP 60 százalékát 
VOSZ-tagvállalatok állítják elő, a 
munkavállalók kétharmadát ők 
foglalkoztatják. Ezt az erőt jelzi az 
is, hogy a kormányzat partner-
ként tekint a szervezetre a bürok-
rácia elleni harcban s az is, hogy 
az elmúlt időszakban többször is 
sikerült érvényesítenie a vállalko-
zók érdekeit, például az elvárt adó 
és a kereskedelmi vállalkozások 
extra adója bevezetésének meg-
akadályozásakor. 

Perlusz László, a VOSZ ügyveze-
tő igazgatója azt emelte ki, hogy 
a modern gazdaság az adók ver-
senye. Ahhoz, hogy a vállalko-
zói adókat csökkenteni lehessen, 
a bürokráciát is csökkenteni kell. 
Ha ez megtörténik, rövidülnek az 
engedélyezési idők, olcsóbbá vá-
lik az ügyintézés, ami javítja az or-
szág és a vállalkozók versenyké-
pességét.
A VOSZ megyei vezetőségé-
ben több paksi is szerephez jutott 
most is, korábban is. Társelnö-
ki feladatot lát el: Amrein Károly, 
Horváth István, Szabó Sándor, 
Gáspár Csaba, Korcsmár István és 
Horváth Ferenc mellett Pintér Fe-
renc. Küldöttként képviseli a szer-
vezetet mások mellett Hanol Fe-
renc és Ulbert Sándor.               -vt-

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Kétmillió forint értékben jutott 
új mentéstechnikai eszközökhöz 
a Paks és Környéke Mentéséért 
Közalapítvány, aminek köszön-
hetően tovább korszerűsödött a 
Paksi Mentőállomás mentőautói-
nak felszereltsége. A fejlesztést a 
paksi képviselő-testület humán-
politikai bizottságának tavalyi pá-
lyázatán elnyert támogatásból és 
a személyi jövedelemadó egy szá-
zalékából befolyt összegből való-
sították meg.
Dr. Rujder Mária, a humánpo-
litikai bizottság elnöke elmond-
ta, hogy az alapítvány rendszere-
sen pályázik, és minden esetben 
olyan fejlesztést hajtottak végre az 

elnyert forrásból, ami hozzájárult 
ahhoz, hogy a Pakson és a kör-
nyező településeken élők ellátása 
a lehető legmagasabb színvonalú 
legyen. A szervezet a bizottság ta-
valyi pályázatán összesen másfél 
millió forint támogatást nyert el, 
tette hozzá.
Feil József, a közalapítvány kura-
tóriumának elnöke hangsúlyoz-
ta, hogy a beszerzésekről minden 
esetben átgondoltan dönt a ku-
ratórium, cél a felszereltség bő-
vítése, az elavult vagy elöregedett 
eszközök cseréje. Kiemelte, hogy 
a Paksi Mentőállomás országos 
szinten a legjobban felszereltek 
között van, ami nagymértékben 

köszönhető a paksi önkormány-
zatnak.
Ez alkalommal korszerű mű-
anyag gerinchordágyat, gégetük-
röt, medencerögzítő övet, infúzi-
ós állványokat, olyan ultrahang-
készüléket vásároltak, amivel a 
magzati szívhang ellenőrizhe-
tő, valamint egy hordágytálcát, 
amin rögzíthetők az ellátáshoz 
szükséges eszközök. Néhány-
nyal ezek közül régit cseréltek 
újra, korszerűbbre, de van közöt-
tük hiánypótló eszköz is, mint a 
medencerögzítő öv, illetve az új 
mentőautók speciális hordágyá-
hoz rögzíthető hordágytálca.

Kohl Gy.

A gyermekek jövőjéért emelt szót 
Pakson vendégeskedve Bangó-
né Borbély Ildikó MSZP-s or-
szággyűlési képviselő. – Azt lát-
juk, hogy ma az határozza meg 
a gyerek jövőjét, hogy hol szüle-
tett egy leszakadt vidéki város-
ban, vagy nívós budai környe-
zetbe, esetleg Fidesz-közeli csa-
ládokba, ezért nem ugyanolyan 
esélyekkel indul az életben – húz-
ta alá. Azt mondta, az elmúlt hat 
évben olyan torz családtámogatá-
si rendszer épült ki, ami egy szűk 
réteget nagyon előnyös helyzet-
be hoz mások kárára. Az egykul-

csos adórendszer megtakarítása 
a képviselő szerint zömmel gyer-
mektelen családoknál landol, míg 
ahhoz, hogy valaki elérje a Fidesz 
által sokszor emlegetett havi 99 
ezer forintos családi adókedvez-
ményt, 700 ezer forintos bruttó 
jövedelemmel kellene rendelkez-
nie. Bangóné Borbély Ildikó ki-
tért az oktatásra, ahol véleménye 
szerint szintén nincs esélyegyen-
lőség, a továbbtanulás, előbbre ju-
tás esélye nem a tehetségtől függ, 
valamint az egészségügyre, ahol 
szerinte a Fidesz jószerivel kiépí-
tette a �zetős ellátást. 

Bangóné Borbély Ildikó párttár-
sa, Heringes Anita meghívására 
vett részt a Teaházi beszélgetések 
sorozat nyitó eseményén. A pak-
si országgyűlési képviselő kétha-
vonta tervez hasonló találkozót 
hasonlóan közérdekű témákban, 
nem kizárólag szocialista vendé-
gek, szakértők részvételével.
Heringes Anita újságíróknak ar-
ról is beszélt, hogy parlamenti ese-
ti bizottság létrehozását javasolja 
a két új erőművi blokk létesítése 
előkészítésének és megvalósításá-
nak országgyűlési felügyelete ér-
dekében.                                      -tünde-

Két pályázati felhívást tett köz-
zé a paksi képviselő-testület köz-
biztonsági, i�úsági, sport- és 
esélyegyenlőségi bizottsága. Az 
egyiket a városban működő be-
jegyzett alapítványok, közala-
pítványok, egyesületek és társa-
dalmi szervezetek számára hir-
dették meg. Különféle diák-, 
sport- és egyéb közösségi prog-
ramok, a gyermekek és �atalok, 
illetve fogyatékosok aktív részvé-
telével zajló, valamint a bizton-
ságos szórakozást elősegítő ren-
dezvények támogatására lehet 
pályázni. A pályázatoknak április 
15-én 12 óráig kell beérkezniük a 
Polgármesteri Hivatalba.
A másik kiírás �atal szakkép-
zett pályakezdőknek szól, célja 
a Pakson történő letelepedésük 
támogatása. A pályázat benyúj-
tásának feltétele, hogy a pályázó 
még nem töltötte be 35. életévét, 
jelenleg Pakson dolgozik vagy 
a közeljövőben itt fog elhelyez-
kedni képzettségének megfelelő 
munkakörben, és pályázatához a 
szükséges dokumentumokat hi-
ánytalanul csatolja. A sikeresen 
pályázók egyszeri, vissza nem té-
rítendő helyi támogatást kapnak 
lakás vagy családi ház vásárlásá-
hoz, építéséhez. A benyújtás ha-
tárideje személyesen május 20-
án 12 óra, postai úton május 20-i 
postabélyegző.
A pályázati kiírások, további fon-
tos részletekkel, a www.paks.hu 
oldalon olvashatók.

-kgy-

Új eszközökhöz jutott 
a paksi mentőállomás

Pályázatokat 
hirdettek

Teaházi beszélgetések

AWI hegesztőket 
és önállóan dolgozni 

tudó izometriás 
csőszerelőket azonnali 
kezdéssel felvennék.

30/247-0998

Eladó, Pakson, 
a Kodály Zoltán utcában, 
3. emeleten, egy középső, 
erkélyes lakás. A háztömb 

panelprogramban felújított.
Irányár: 15 000 000 Ft

Érdeklődni: +36/20/9335471

Fotó: Molnár GyulaPaksi Hírnök
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Dr. Vékás Andrea látja el a fogor-
vosi teendőket a hármas számú 
körzetben március 1-jétől, a páci-
enseket saját rendelőjében, a Dó-
zsa György út 85. szám alatt (a 
körforgónál, a volt csempeüzlet 
épületében) fogadja. Vékás And-
rea édesanyja nyomdokaiba lép-
ve választotta a fogorvoslást. Szü-
lővárosában, Marosvásárhelyen 
végezte el az egyetemet, a csa-
lád 1990-ben költözött Német-
kérre. A doktornő az alapellátás-
ban hat évig Tengelicen dolgozott, 
majd elfogadta az Előszállásról ér-
kező felkérést és fél évig párhuza-
mosan vitte a két körzetet, utób-
bit a továbbiakban is ellátja. Nagy 
álma volt egy olyan fogászati cent-
rum létrehozása Pakson, ahol egy 
helyen megtalálható a szájsebé-
szet, az implantológia, a fogsza-
bályozás, a konzerváló fogászat 
és a lézerfogászat. A legkorsze-
rűbb berendezésekkel, eszközök-
kel felszerelt centrumban olyan 
környezetet alakított ki, ahol a be-
tegek és a munkatársak egyaránt 
otthonosan érezhetik magukat. A 
magánberuházás munkálatai már 
zajlottak, amikor felkérést kapott 
a paksi hármas körzet ellátására. 
A doktornő elmondta, hogy be-
vált az irányított betegellátás, tehát 
arra kéri a lakosságot, hogy kérje-
nek időpontot telefonon, így nem 
kell hosszasan várakozniuk. A 
sürgős esetekre természetesen ez 
nem vonatkozik. Időpontot kér-
ni egyelőre a 20/428-6044-es te-
lefonszámon lehet, rendelés hét-
főn nincs, kedden és szerdán 14 
és 20 óra között, csütörtökön 8 és 
14, pénteken pedig 8 és 19 óra kö-
zött fogadja a betegeket a doktor-
nő, akinek munkáját édesanyja is 
segíti.                                            -kgy-

Nagy érdeklődés mellett zajlott 
a Bencze Barnabásról elnevezett 
rajzpályázat kiállításmegnyitóval 
egybekötött eredményhirdetése. 
A Jobbik paksi szervezetének fel-
hívására közel 260 pályamű érke-
zett, az alkotásokat a Csengey Dé-
nes Kulturális Központban állí-
tották ki. A zsűri döntése alapján 
az alsó tagozatosok közül harma-
dik helyezett lett Ivanics Mária, 
a Deák Ferenc, Bedecs Tamás, a 
Bezerédj és Gutveiler Kinga, a Ba-
logh Antal katolikus általános is-
kola diákja. A második helyezé-

sért járó díjat Török Bálint, a II. 
Rákóczi Ferenc iskola, az elsőnek 
járót pedig Dobri Kamilla, a Ba-
logh Antal Katolikus Általános Is-
kola és Gimnázium diákja vehet-
te át. A felső tagozatosoknál har-
madik helyezést ért el Leber Liza, 
második lett Turánszki Natá-
lia, mindketten a Paksi II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskola tanu-
lói, az első pedig Bach Alexandra 
lett a Bezerédj iskolából. Különdí-
jat kapott alkotásáért Szalai Áron, 
a Paksi Deák Ferenc Általános Is-
kola és Hirczi Kitti, a Paksi Beze-

rédj Általános Iskola tanulója. A 
rajzpályázat témája változatlanul 
az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc volt, ám ez alkalom-
mal a nevezők bármit megjelenít-
hettek ebből a korból munkáikon. 
Szintén a helyi Jobbikhoz kapcso-
lódó hír, hogy Pakson járt Hege-
dűs Lorántné országgyűlési kép-
viselője, az országgyűlés jegyző-
je, aki többek közt arról beszélt, 
hogy a párt a látványberuházá-
sokra szánt pénzt az egészségügy 
és az oktatás területére fordítaná.

-gyöngy-

Elnyerte a Tolna megye legered-
ményesebb általános iskolája cí-
met a Paksi II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola a XXVII. Zrí-
nyi Ilona Matematikaversenyen. 
Büszkén számolt be Dobi Krisz-
tina igazgatóhelyettes arról, hogy 
egy évig ők őrizhetik a díjjal járó 
vándorkupát, amit ezt megelőző-
en csak a Szekszárdi Dienes Va-
léria Általános Iskola birtokol-
hatott. Ez a legnépszerűbb ma-
tematikaverseny, amelyen ebben 
a tanévben több mint ezer Tolna 
megyei tanuló vett részt. A Paksi 
II. Rákóczi Ferenc Általános Isko-
lából összesen 74 tanuló nevezett, 
közülük tízen kaptak meghívást a 
megyei díjkiosztóra, Bonyhádra. 
A második évfolyamra járók kö-
zül Szalai Nikoletta, Tandi Klára, 
Feil Emma és Szabó Zsó�a kapott 
meghívást, felkészítőjük Bacskó 

Gáborné és Fodor Zoltánné. A 
3. osztályosok közül Márton Esz-
ter és Nős Botond került a legjob-
bak közé, őket Erdei Judit készí-
tette fel. A hatodik osztályos Her-
mán Flóra Berkóné Német Irén, 
a hetedikes Bauer Lujza és Zántó 

Réka Boa Andrásné Süveges Ág-
nes tanítványa, míg a nyolcadik 
osztályos Hermán Judit Zántóné 
Sélley Kataliné. Idén a Rákóczi is-
kola két felkészítő tanára: Bacskó 
Gáborné és Boa Andrásné Süve-
ges Ágnes is díjat kapott.          -vt-

Új fogorvos 
a hármas 
körzetben

Bencze Barnabás-rajzpályázat

A megye legjobbjai lettek

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Atomerőmű

Az erőműbe látogatott
a körzet parlamenti képviselője

MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

További információ:      
www.mvmpaks2.hu

www.facebook.com/MVMPaks2

– Válaszokat kaptam a kérdése-
imre, ezeket a mindennapokban, 
a parlamenti munkában, az em-
berekkel való találkozások so-
rán hasznosítani tudom majd – 
mondta Hirt Ferenc országgyű-
lési képviselő, a Fidesz-KDNP 
frakciójának tagja a paksi atom-
erőműben tett látogatása során. 
A képviselő Hamvas Istvántól, 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
vezérigazgatójától kapott részle-
tes tájékoztatást az eredmények-
ről, tervekről feladatokról a 3-4-
es blokk épületében kialakított 
látogatófolyosón.
– Nagy várakozásokkal jöttem, 
és amit hallottam, láttam, meg-
nyugtatott. Mindenkinek el tu-
dom mondani, hogy legyünk 
büszkék az atomerőművünkre – 
mondta. Kifejtette, hogy szerinte 
az atomerőmű nélkülözhetetlen, 
„óriási létjogosultsága van”, s nin-

csen alternatívája, mivel megbíz-
hatóan, versenyképes áron, fo-
lyamatosan képes nagy mennyi-
ségű áram előállítására. Mindezt 
úgy, hogy nem szennyezi a kör-
nyezetét. Ugyanakkor – mint rá-
mutatott – sok a tévhit az atom-
energiával kapcsolatban, ame-
lyek eloszlatása azért is fontos, 
mert küszöbön áll az új blokkok 
építése, amiről a képviselő úgy 
fogalmazott, hogy ő és az egész 
parlamenti frakció azon dolgo-
zik, hogy megvalósuljon.
Hamvas István vezérigazgató azt 
mondta, sokszor hangsúlyozott 
nyitottságuk értelmében szíve-
sen fogadnak bárkit, az olyan 
vendégekkel való találkozás pe-
dig, akik befolyással bírnak arra a 
feltételrendszerre, amelyben mű-
ködnek, jó alkalom a párbeszéd-
re. – Nagyon jó lehetőség, hogy a 
sikereinkről beszámoljunk, és al-

kalmat ad arra, hogy elmondjuk 
a problémákat, amelyek megol-
dásában segíteni tudnak – fogal-
mazott. Mint elmondta, ezúttal 
alapvetően a múlt évi sikeres ter-
melési eredményekről, a WANO-
vizsgálat eredményéről számolt be 

Hirt Ferencnek, illetve megnyug-
tatta, hogy a paksi atomerőmű-
ben a munkalégkör, a hangulat 
megfelelő a megbízható működ-
tetéshez, sőt, az eddigi biztonsági 
szint növeléséhez is.

Vida T.

Miniszteri elismerésben részesült 
Bajsz József, a paksi atomerőmű 
minőségfelügyeleti főosztályának 
vezetője. A nemzeti ünnep alkal-
mából odaítélt kitüntetést márci-
us 17-én a nemzeti fejlesztési mi-
niszter adta át eredményes és pél-
damutató tevékenységéért. Bajsz 
József 1977 óta dolgozik a pak-
si atomerőműben. 2003 óta veze-
ti a Biztonsági Igazgatóság Minő-
ségfelügyeleti Főosztályát. Pálya-
futása során több, az atomerőmű 
biztonságos és megbízható üze-
meltetése szempontjából fontos 
munkakörben dolgozott. Többek 

között részt vett a paksi atomerő-
mű 1. blokkjának energetikai in-
dításában is. Amint az atomerő-
mű honlapján olvasható, mun-
kájával a hazai és nemzetközi 
nukleáris szakmában is elisme-
rést vívott ki. Aktívan közremű-
ködik a Magyar Nukleáris Társa-
ság munkájában, gyakori résztve-
vője a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség szakmai fórumainak, 
dolgozott az Atomerőművet Üze-
meltetők Világszövetsége műkö-
désének beindításában, koordi-
nálta a VVER-erőművek szak-
mai együttműködését, részt 

vesz az Eurelectric munkájá-
ban. Több mint húsz nemzetközi 
atomerőművi vizsgálatban köz-
reműködött szakértőként Kíná-
tól az Egyesült Államokig. – Bajsz 
József tevékenységével kiemelke-
dően hozzájárult az atomener-
gia energetikai hasznosítását cél-
zó módszerek fejlesztéséhez és a 
nukleáris kultúra terjesztéséhez 
– indokolták a kitüntetést. A tár-
saságcsoportból szintén minisz-
teri elismerésben részesült Papp 
Katalin, az MVM Zrt. vagyon- és 
portfóliókezelési osztályvezetője.

-vt-

Miniszteri elismerés a szakembernek

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Fotó: Babai István/Paksi Hírnök
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Új időszaki kiállítással 
ünnepelték a negyedik évfordulót

Négy éve, hogy múzeummá 
avanzsált az egykori 306-os szá-
mú raktár az atomerőmű üzemi 
területén. Az alapítás évforduló-
ját konferenciával, új kiállítással 
ünnepelték. Négy év egy múze-
um életében nem jelent túl hosszú 
időt, de minden alkalmat érde-
mes megragadni az összegzésre, 
mondta köszöntőjében dr. Ko-
vács Antal kommunikációs igaz-

gató külön kiemelve, hogy a mú-
zeum fontos szerepet játszik az 
ismeretek bővítésében, az atom-
erőmű kommunikációjában, s a 
társadalmi elfogadottság növelé-
sében. Beregnyei Miklós üzem-
történész nem az elmúlt négy, 
hanem az elmúlt huszonnégy év 
legfontosabb mérföldköveiről be-
szélt. Felidézte, hogy miként fog-
tak hozzá az erőmű építése és tör-

ténete fontos relikviáinak össze-
gyűjtéséhez, hogyan született meg 
előbb a terv, majd az engedély ah-
hoz, hogy egy raktárépületet vará-
zsoljanak múzeummá.
Mint kiemelte, kollégáinak az át-
adáskor azt mondta, hogy létre-
hozni sem volt könnyű, de mű-
ködtetni, látogatókkal megtöl-
teni talán még nagyobb kihívást 
jelent majd. Hogy ebben milyen 
eszközöket alkalmaznak, arról 
már Enyedi Bernadett múzeum-
vezető beszélt. Elmondta, hogy 
óvodáskortól a középiskolásokig 
minden korosztály számára kí-
nálnak múzeumpedagógiai fog-
lalkozást. Vannak kihelyezett �-
zikaórák, versenyek, táborok. Az 
Atomenergetikai Múzeum, meg-
nyitása óta egyedi tárlatának és a 
már említett programjainak kö-
szönhetően, mintegy ötvenötezer 
látogatót fogadott, megszerezte 
az országos gyűjtőkörű szakmú-
zeumi címet, munkáját a muzeá-

lis intézmények szakfelügyelete a 
vizsgált területek mindegyikében 
kiválóra értékelte. Enyedi Berna-
dett kiemelte, hogy egyedi mi-
voltából adódóan egyedi, össze-
tett az Atomenergetikai Múzeum 
feladata is, mint múzeum a láto-
gatószám növelését, a turisztikai 
térképen való megjelenést tűzték 
ki célul, az atomerőmű részeként 
pedig az atomenergia támogatott-
ságának növeléséért dolgoznak.
A múzeum múltját, jelenét és a 
múzeumpedagógia fontosságát 
taglaló előadások után dr. Antal 
Ildikó igazgató ajánlásával nyílt 
meg az Atomenergetikai Múze-
um galériáján az Elektrotechnikai 
Múzeum Töltődj fel! című idősza-
ki kiállítása. A tárlat, amelyhez a 
következő időszakban �ataloknak 
szóló programokat is társítanak, a 
villamosság kialakulását mutatja 
be, külön kiemelve az erősáramú 
elektrotechnika magyar vonatko-
zású vívmányait.                      -vida-

Bak Imre Kossuth-díjas festőmű-
vész Aktuális időtlen Egy életmű 
rétegei/1967–2015 című kiállítá-
sát nyitották meg a Paksi Képtár-
ban. Ugyan Bak Imre az Iparterv-
generáció és a geometrikus abszt-
rakció megkerülhetetlen alakjai 
közé tartozik, mégis kevés lehe-
tőség nyílt eddig életművének át-
tekintésére. Utoljára 1999-ben 
a székesfehérvári Szent István 
Király Múzeumban rendeztek 
gyűjteményes kiállítást művei-
ből, a legátfogóbb összegzést pe-
dig Hajdu István nagymonográ-
�ája jelentette 2003-ban. A Paksi 
Képtár kiállítása ugyan az alko-
tó eddigi munkásságának szin-
te egészét átfogja, mégsem te-
kinthető valódi retrospektívnek, 
mert nem törekszik teljesség-
re, inkább áttekintő válogatás a 
műveiből, melyeket korszakai-
nak megfelelően külön szekci-

ókban helyeztek el, ám átjárható 
módon. Maga a művész úgy fo-
galmazott: izgalmas lehetőség, 
hogy az esetenként több évtize-
des különbséggel született alko-
tásokat így lehet szemlélni, meg-
�gyelni, hogy ilyen időtávlatok-
ban mit kezdenek egymással egy 
olyan művész munkái, aki kicsit 
nyugtalan, mindig próbál együtt 
mozogni az idővel, nem szere-
ti ismételni önmagát, miközben 
azért szeretné megőrizni mind-
azt, amit a korábbi időszakokban 
elért. Fehér Dávid művészet-
történész, a kiállítás kurátora el-
mondta, hogy a tárlat fókuszában 
két, kifejezetten a Paksi Képtár te-
rébe készült alkotás áll, az egyik a 
Fachwerk című, eredetileg az es-
seni Folkwang Museumban be-
mutatott environment rekonst-
rukció, a másik a Fénytörténetek 
V. című monumentális festmény, 

ami Bak Imre újabb korszaká-
nak egyik kulcsműveként fogha-
tó fel. Az emeleten is új kiállítás-
sal várják a látogatókat, ott Tót 
Endre alkotásai tekinthetők meg 
Új szerzemények címmel. Ahogy 
a Paksi Képtár honlapján olvas-
ható, Tót Endre művészete a pil-

lanat fontosságát fejezi ki, termé-
szetes hát az évek találkozásánál 
fontolóra venni műveit. Munká-
ja �lozó�ai teljesítmény: kijelen-
tések sorozata, amelyek az idő tel-
jességében aktiválódnak. Mind-
két tárlat június 26-ig tekinthető 
meg.                            Kohl Gyöngyi

Bak Imre a Paksi Képtárban

Fotó: Fonyó Dániel/TelePaks 

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Új kirándulóhellyel bővül a pak-
si szabadidős helyszínek köre: 
parkerdő kialakítását kezdte meg 
az önkormányzat az Ürgemező 
Brigádtanyás nevű, másfél hektá-
ros területén. 
– A pihenőhelyre olyan igényes 
fafajokat ültetünk, mint a ma-
gyar- és a kocsányos tölgy, a ju-
har, a kőris, a gyertyán és a cser-
tölgy – mondta el Klézl Terézia. 
Paks főkertésze hozzátette: több 
ütemben alakul ki az új parker-
dő: az akácfákat már kivágták, 
néhány tölgyet, diófát és ostorfát 
hagytak csak meg árnyékolónak. 
Nyáron következik a tereprende-
zés, majd ősszel elültetik az új fá-
kat. A sétányok, pihenők kialakí-

tásának tervezése is elkezdődött: 
az elképzelések szerint rönkfá-
ból lesznek a padok, asztalok és 
esőbeállók, ezek várhatóan jövő 
év tavaszán kerülnek a helyük-
re. A területen hét önkormány-
zati tulajdonú, használatra hosz-
szú távra kiadott ház áll, néhány 
romos állapotban van. Az ingat-
lanokat használó cégekkel elkez-
dődött az egyeztetés: amennyi-
ben igényt tartanak a házra, to-
vábbra is használhatják, ha nem, 
úgy elbontják azt. Ha a sétány jö-
vőre elkészül, folytatni szeretnék 
a munkát, a következő ütemben 
a büfé felőli erdős rész megújítá-
sával. 

Dallos Sz.

Parkerdőt terveznek az Ürgemezőn

A magyar sajtó napja alkalmá-
ból szervezett ünnepségen idén 
is átadták az atomerőmű által 
alapított újságírói elismerése-
ket. Az Urántoll díjat Szládek 
Balázs, a Platts munkatársa ve-
hette át, az Atomtoll olvasói dí-
jat pedig Lehmann Katalin, az 
Atomerőmű újság szerkesztő-
ségének tagja kapta.

A tényszerű tájékoztatás fontos-
ságát emelte ki köszöntőjében 
Süli János polgármester  az ön-
kormányzat és az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. már hagyomá-
nyos sajtónapi ünnepségén. Mint 
mondta, a díjjal azokat a kollégá-
kat szeretnék támogatni, akik 
nem irányukban, hanem az igaz-
ság mellett elfogultak. Hozzátet-
te, a kritikát is szívesen veszik, 
hiszen abból lehet tanulni, azál-
tal lehet fejlődni. Bognár Péter, 
az atomerőmű humánigazgató-
ja pedig azt mondta: nem elegen-
dő, ha csak az atomerőműben 
dolgozók hirdetik az atomener-
gia békés célú felhasználásának 
előnyeit, a pozitív megítéléshez 
elengedhetetlen a média közre-
működése. Hangsúlyozta, fon-
tos, hogy a lakosság mindenkor 
objektív és reális képet kapjon az 

atomerőmű működéséről. A kö-
szöntők után átadták az Urán-
toll és az Atomtoll díjat. Előb-
bit a paksi atomerőmű alapítot-
ta 1992-ben azzal a céllal, hogy 
minden évben elismerésben ré-
szesítsen egy, az atomenergia bé-
kés célú alkalmazásáról, az atom-
erőműről tényszerűen tájékoz-
tató újságírót. Az idei Urántollal 
díjazott Szládek Balázs, a legje-
lentősebb nemzetközi energeti-
kai portál, a Platts magyarorszá-
gi munkatársa lett. A díjazott el-
mondta, hogy hét éve dolgozik 

a nagy múltú, angol nyelvű hír-
ügynökségnek. Megtisztelő szá-
mára a díj, és szeretné a jövőben 
is segíteni munkájával a pak-
si atomerőmű határainkon túli 
jobb megismerését. Szládek Ba-
lázs az első olyan újságíró, aki 
nemzetközi médium képviselő-
jeként kapta meg az elismerést. 
Az Atomtoll olvasói díjat, ame-
lyet idén adtak át harmadik al-
kalommal, az Atomerőmű című 
újságban tudósítók tevékenysé-
gének elismerésére alapította a 
cég vezetése. A lapban tudósítók 

nem hivatásos újságírók, hanem 
mérnökök, technikusok és elő-
adók, akik saját munkájuk mel-
lett publikálnak az atomerőmű 
és környezete eseményeiről. A 35 
ezer példányban megjelenő havi-
lap – az atomerőműben dolgozó-
kon túl – ingyenesen jut el a pak-
siakhoz és a környékbeliekhez, 
hozzájárulva ezzel a létesítmény 
tevékenységének megismerteté-
séhez. Az Atomtoll díjat az olva-
sók szavazatai alapján Lehmann 
Katalin kapta, aki az atomerőmű 
környezetének kulturális prog-
ramjairól, híreiről szóló írásaival 
járult hozzá a lap olvasottságához 
és népszerűségéhez. A nyertes 
az atomerőmű metrológiai üze-
mében ügyintézőként dolgozik, 
hangzott el a méltatásban. Leh-
mann Katalin elmondta, hogy 
már gyermekként írt kis törté-
neteket, aztán családja biztatásá-
nak hatására a tanítóképző után 
újságírást is tanult. Az Atomerő-
mű újságban évek óta publikál, a 
kultúra áll hozzá a legközelebb. A 
közös ünneplés zárásaként a ma-
rosvásárhelyi Avram Iancu Lí-
ceum diákjai léptek fel, műso-
rukban felidézték az 1848/49-es 
forradalom és szabdságharc ese-
ményeit.                              -gyöngy-

A szabad sajtó napját ünnepeltük

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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Minél szélesebb körben szeret-
nék megismertetni a Magyar 
Honvédségben vállalható mun-
kalehetőségeket, ezért az év első 
negyedében Tolna megye-szerte 
tartottak toborzó tájékoztató elő-
adást a Magyar Honvédség Had-
kiegészítő és Központi Nyilván-
tartó Parancsnokság szekszárdi 
munkatársai. Pakson a Polgár-
mesteri Hivatal nagytermében 
volt ilyen alkalom. Az érdeklő-
dők a katonai szolgálatvállalás 
feltételeiről, a felvételi eljárás me-
netéről, a követelményekről és a 
juttatásokról kaphattak informá-
ciót, de szó volt arról is, hogyan 
lehet csatlakozni az önkéntes tar-
talékos állományhoz.
A Magyar Honvédség folyama-
tosan várja azok jelentkezését, 
akik szeretnék kipróbálni ma-
gukat az egyenruhások világá-
ban, tudtuk meg Kovács János 

főhadnagytól, a hadkiegészítő és 
központi nyilvántartó parancs-
nokság szekszárdi irodájának 
vezető-helyettesétől, a rendez-
vényt megelőző sajtótájékozta-
tón. Elmondta, hogy az érdek-
lődés élénk a szolgálat iránt, és 
van is mit kínálniuk, hiszen idén 
is több száz munkavállaló jelent-
kezését várja a sereg, elsősor-
ban lövész, felderítő, katonai ren-
dész, díszelgő, tűzszerész, illet-
ve gépjárművezető munkakörbe. 
A jelentkezés feltétele a betöltött 
18. életév, büntetlen előélet, ma-
gyar állampolgárság, magyar-
országi bejelentett lakcím, vala-
mint megfelelés az egészségügyi, 
pszichikai és �zikai alkalmassá-
gi vizsgálaton. Újságírói kérdés-
re azt is elmondta, hogy egyre 
több hölgy jelentkezik soraik-
ba, és nemcsak adminisztratív, 
logisztikai területre, hanem har-

coló alegységekhez, tűzszerész-
nek és a katonai rendészethez is. 
A hivatásos szolgálat mellett a 
2011 óta létező önkéntes tarta-
lékos állományhoz is lehet csat-
lakozni. Kovács János főhadnagy 
úgy tájékoztatott, hogy jelenleg 
5500 fős az állomány, a cél a 8000 
fő elérése. Az önkéntes tartalékos 
katonai szolgálat civil foglalkozás 
vagy tanulás mellett is ellátható, 
az állomány tagjai az igénybevé-
teltől függetlenül rendelkezésre 
állási díjat kapnak, tényleges fel-
adatellátás idejére pedig a beosz-
tásuknak megfelelő illetményt és 
juttatást. A főhadnagy kiemel-
te, hogy a katonai pálya izgalmat 
és kihívást tartogat, ugyanakkor 
a honvédség igyekszik megfele-
lő feltételeket és juttatásokat kí-
nálni a katonáknak. 2015 júliu-
sa óta 30 százalékos illetményfej-
lesztés volt a honvédségnél, 2019 

januárjáig pedig évente 5 szá-
zalékos további emelés lesz. Az 
első szerződés három évre szól 
hat hónap próbaidővel, ami ma-
gában foglal három hónap alap-
kiképzést. Aki már volt katona, 
utóbbi alól mentesíthető. Aki ér-
deklődik a katonai pálya iránt, de 
nem tudott részt venni a tobor-
zó tájékoztatón a megyei tobor-
zóirodában folyamatosan érdek-
lődhet a katonai szolgálatvállalás 
lehetőségeiről. 
Az iroda Szekszárdon a Beze-
rédj utca 29-31. szám alatt ta-
lálható, elérhető a 74/415-333-
as telefonszámon vagy a tolna.
toborzo@regiment.hu e-mail cí-
men. Ügyfélfogadást hétfőn, csü-
törtökön és pénteken 8 és 12 óra 
között tartanak, valamint hétfőn 
13 és 18, illetve csütörtökön 13 és 
15.30 között.

Kohl Gyöngyi

A 162 évvel ezelőtt Marosvásárhelyen történteket idézték fel március 10-
én este a polgármesteri hivatal előtt álló kopjafánál. 1854. március 10-én 
végezték ki a marosvásárhelyi Postaréten a székely vértanúkat: Bágyi Tö-
rök János kollégiumi tanárt, Martonosi Gál� Mihály ügyvédet és Nagy-
váradi Horváth Károly földbirtokost, akik a Makk-féle összeesküvés tag-
jaiként kívánták az elbukott magyar forradalom és szabadságharc láng-
ját újra fellobbantani. A nemzeti önrendelkezés volt az a cél, amelyért 
életüket adták, példát mutatva bátorságból és hűségből az utókornak. A 
megemlékezést, amely koszorúzással fejeződött be, az Erdélyi Magyarok 
Tolna Megyei Közhasznú Egyesülete szervezte, beszédet mondott többek 
közt Bándi Imre, az egyesület elnöke és Bagdy László, Paks város tanács-
noka, önkormányzati képviselő. Fotó: Babai István/Paksi Polgármeste-
ri Hivatal

Nyitástól zárásig nagy volt az érdeklődés a Spájz néven megrendezett 
termelők és kreatívok vásárán, amit első alkalommal szervezett meg a 
Szent István téri Agricum. A termelői piacra főként Paksról és vonzás-
körzetéből érkeztek partnerek, és hozták el saját készítésű termékeiket, 
többek között sajtokat, lekvárokat, mézet, kézműves termékeket. Kiegé-
szítő rendezvényként játszóházat tartottak az Erzsébet Nagy Szállodá-
ban, ahol külön akcióval is készültek: féláras napot tartottak a kávéház-
ban. Az önkormányzat támogatásával az Agricum ingyenesen tudta 
biztosítani a részvételt és a standok használatát a termelőknek. A szeles 
idő ellenére több mint ezren látogattak el a vásárba, visszajelzéseik alap-
ján elmondható, hogy van igény a kézműves termékekre, a helyben meg-
termelt élelmiszerre és arra, hogy a lakosság személyesen találkozhasson 
a termelőkkel. – És arra is, hogy élettel töltsük meg az óvárost és ehhez 
hasonló közösségépítő rendezvényeket tartsunk – összegezte a tapasztala-
tokat Matus Dóra, az üzlet vezetője. A következő Spájz május 7-én lesz, 
amire még több termelőt szeretnének meghívni. Fotó: Fitt Tamás

Most szép lenni katonának
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Különleges kalandként éli meg 
Orbán Gyula a Houdinis zene-
kar újjáéledését. A paksi zenekar 
1989 és ’95 között több hangzó-
anyagot, válogatást készített, s or-
szágszerte, sőt határokon túl is 
koncertezett. Három éve a ta-
gok által „osztálytalálkozóként” 
aposztrofált koncert élesztette 
fel a közös zenélés iránti igényt, 
amit persze az is erősített, hogy a 
Heaven Street Seven, ahol Gyula 
játszott, befejezte a zenélést. Azt, 
hogy a Houdinis ismét megje-
lent a zenei palettán, úgy jellem-
zi Gyula és Gallyas Vilmos, mint-
ha a húsz éve leoltott villanyt újra 
felkapcsolták volna. A csapat-
ban van egy harmadik őstag, a 
szintén paksi, de ma Budapesten 
élő Balczer Gábor. Ők hárman 
– mint hamar kiderült – ugyan-
úgy tudnak „egy húron pendül-
ni”. A lényeg tehát nem változott, 
minden más viszont igen, hiszen 
– ahogy a �úk mondták – anno 
még „füstjelekkel” szervezték a 
koncerteket, kazettán adták ki a 
hangzóanyagokat, most pedig a 
digitalizált, internetközpontú vi-
lágban kell helytállni. Amint azt 
az együttes facebookos megje-

lenése bizonyítja, a �úk remekül 
használják a modern média esz-
közeit. Ebben egyébként Mihola 
Péter a pro�, akárcsak az ének-
lésben, pedig nem muzsikálásból 
él. Az ismeretség vele és az együt-
tes ötödik tagjával, Pintér Nor-
berttel, aki gitárosként szállt be, 
szintén a Heaven Street Sevenből 
ered. S hogy a hangzás milyen 
lesz? Természetesen nem lesz ere-
dendően más, mint az ős-Houdi-
nis, viszont benne van az elmúlt 
húsz év összes tudása, tapaszta-
lata. – Naprakész lett a hangzás 
– mondják egybehangzóan a srá-
cok. Gyula hozzáfűzte, régen is 
sok jó ötlet volt a tarsolyukban, 
ezeket most technikailag is meg 
tudják valósítani, ettől lesz igazán 
„up to date”.
A csapat mögött áll egyébként 
Takács Zoltán Jappán, akit a ta-
gok Magyarország egyik legjobb 
producereként jellemeztek, il-
letve Faragó László, akit a Hou-
dinis hatodik, láthatatlan tagja-
ként emlegetnek. Régen is ő volt 
a Houdinis menedzsere, az ő hat-
hatós segítségével sikerült a mos-
tani lemezt is felvenni. Fontos 
megemlíteni egy másik régi ba-

rátot, Bernhard Hahnt is, hiszen 
a lemez, ami éppen most jelenik 
meg, az ő stuttgarti stúdiójában 
készült. A barátság vele is a régi 
időkből származik, Szekszárdon 
ismerkedtek meg a paksi zené-
szek egy német zenekar tagjaival, 
amit több közös turné követett. 
Zeneileg összeállt a lemez, ami tíz 
szerzeményt tartalmaz. Ez �zika-
ilag – cd formában – kis példány-
számban jelenik meg, valójában 
digitális kiadásban lesz letölthe-
tő. Készül hozzá videóklip is, ami 
szintén az interneten lesz majd 
látható. A tíz dal közül nyolc va-
donatúj, kettő régi alap újragon-
dolva, ami a régi rajongóknak 
biztosan örömet okoz. A szöveget 
Mihola Péter írja, a zene közös 
munka eredménye. A bemuta-
tó április 30-án lesz Budapesten, 
a Barba Negra Trackben. Termé-
szetesen terveznek paksi koncer-
tet is, mihelyt találnak megfele-
lő helyszínt hozzá. A nyári fesz-
tiválok programja már összeállt, 
így kicsi az esély,  hogy azokon a 
Houdinist hallhatjuk, erre legin-
kább ősztől lesz majd lehetőség.  
– Nem tudjuk magunkat megke-
rülni – mondják a �úk a stílust, a 

hangzást �rtató kérdésre. Azt el-
árulják, ahogy régen, úgy most 
sem törődnek a napi divatirány-
zatokkal. Azt sem rejtették véka 
alá, hogy bár gyakorlatilag a nul-
láról kell elindulni, bizonyára so-
kat jelentenek majd a kapcso-
latok, amelyekre zenészéletük 
során szert tettek. A lemezt ter-
mészetesen koncertek során sze-
retnék ismertté tenni, s ahogyan 
régen, úgy most sem gondolkod-
nak kicsiben, az ország határain 
túlra is szeretnének eljutni. Meg-
lepő, hogy nem nyugat, hanem 
kelet felé kacsintgatnak: úgy gon-
dolják, hogy a Baltikum sok lehe-
tőséget rejt. Mindeközben a vidé-
kiségüket, kétlakiságukat – szem-
ben a régi időkkel – cseppet sem 
érzik hátránynak, sőt minde nütt 
hangsúlyozzák, hogy ez egy pak-
si zenekar. Hogy ez mennyire így 
van, azt a már emlegetett közös-
ségi oldalon bárki ellenőrizhe-
ti hiszen itt az áll, hogy a Houdi-
nis tagjai: Balczer Gábor – gitár, 
Gallyas Vilmos – basszusgi-
tár, Orbán Gyula – dob, Pintér 
Norbert – gitár, Mihola Péter – 
ének, szülőváros pedig Paks.

Vida Tünde

Lemezt ad ki és koncertkörútra 
készül a Houdinis
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Erdélyben járt az Örökségünk 
mozgalom stábja. Eredetileg nem 
forgatni indultak, hanem ado-
mányokat szállítani, de az út alatt 
újabb felvételekkel is gazdagod-
tak. Az anyanyelv fontossá-
gát hangsúlyozó, magyarságtuda-
tot erősítő mozgalom szervezői 
könyvgyűjtést szerveztek, csatla-
kozva Jendrolovits Gáborhoz, aki 
másfél évtizede járja és segíti a dé-
vai Szent Ferenc Alapítvány által 
fenntartott bentlakó és napközi 
otthonokat. Az összegyűlt olvas-
mányokat két paksi könyvtár ak-
tív és nyugdíjas dolgozóinak se-
gítségével a Paksi Képtár által biz-
tosított helyszínen szortírozták, 
válogatták. Paksi vállalkozók se-
gítségével tisztítószer is került a 
könyvszállító autó rakterébe, sőt 
játékok, sportszerek is. A roska-
dásig megtelt autókkal húszan in-
dultak végül az ország több pont-
járól az Erdély-járó körútra. Min-
denhol összegyűltek a gyerekek 
nemcsak helyből, hanem más kö-
zeli otthonokból is, hogy átvegyék 
a Mikulás-túrához kapcsolódó 
pályázaton nyert díjaikat. A téli 
adományúton Jendrolovits Gábor 
Mikulásként látogat el – újabban 
már két „dublőrrel” kiegészülve 

– mind a 2300 gyermekhez, aki 
Böjte Csaba otthonaiban él vagy 
kap ellátást. A gyerekek által ké-
szített rajzok és fogalmazások leg-
jobbjainak készítői kapják meg ju-
talmukat a szintén már több éves 
múltra visszatekintő márciusi út 
során, amihez gyűjtés és az ott-
honok megajándékozása is kap-
csolódik. Idén a munkákat érté-
kelő Energetikai Szakközépiskola 
és Kollégium két diákja, Barabás 
Hajni és Borsi Kitti is csatlakozott 
az utazókhoz, hogy saját élménye-
ket szerezzen a rajzokat, esszéket 
készítő gyerekek életéről.
Már az első állomáson, Ágyán 
mély benyomásokat szereztek az 
úton elsőként résztvevők, a nagy 
családban élő, nélkülöző gyere-
keknek a napközi, avagy, ahogy 
ők nevezik, a „délutáni” a biztos 
háttér, ahol meleg ételt, jó szót, 
biztatást kapnak, tanulhatnak, 
játszhatnak. A következő meg-
álló Déva volt, ahol majd ne-
gyedszázada Böjte Csaba leverte 
a kolostorról a lakatot és az utcá-
ról összeszedett utcagyerekek el-
helyezésére megalapította az első 
gyermekotthont. Ma már a szom-
szédos tömbház is a szerzetes ál-
tal létrehozott alapítványé, itt fő-

állású nevelőszülők gondoskod-
nak a szegény gyerekekről, egy 
család nyolc-tíz gyermekből áll. 
Az életük az alapítványnál, mint 
a pályázatra írt és a magyaror-
szágiak tiszteletére szervezett ün-
nepségen elhangzott dolgozatok-
ból is kiderült, sokkal jobb, mint 
a valódi családjukban. A papírra 
vetett sorok megrázó története-
ket meséltek el, a gyerekek még-
is szemmel láthatóan elégedet-
tek a sorsukkal. Az Örökségünk 
stábját itt érte az első meglepe-
tés: a Varga Csaba vezette Dévai 
Gyermekzenekar előadásában 
felcsendült Gyulai István ma már 
nagy utat bejárt szerzeménye, az 
Örökségünk. Aztán ez megtör-
tént Máréfalván, Felsősófalván, 
Kovásznán, Sepsibükszádon és 
a Csíkszeredai Szent István Kol-
légiumban is. Közben az autók 
rakterében egyre kevesebb lett a 
csomag, mert mindenhova ke-
rült rajzeszköz, játék, könyv, ru-
hanemű, füstölt szalonna vagy 
éppen hangszer, pendrive, ahogy 
az otthont vezető nevelők kérték. 
A Szent István Kollégium és an-
nak vagány vezetője, Balázs Zsó-
ka is mély benyomást tett a Paks-
ról érkezettekre saját és az általa 

vezetett intézet történetével. Ma 
nagyjából ötvenen élnek itt, mind 
középiskolás korúak. Ahogy Zsó-
ka mondta, mindannyian nehéz 
sorsúak, sokan korábban szolga-
gyerekek voltak. Most nemcsak 
fedél van a fejük felett, hanem 
összetartó, óvó közösség is vigyáz 
rájuk. Dolgoznak a konyhán, ma-
guk festik a helyiségeket, állatokat 
tartanak, gyógynövényeket ter-
mesztenek, sőt az intézmény ud-
varán álló teaházat is ők építet-
ték. A dévai Szent Ferenc Ala-
pítvány intézményhálózata igen 
kiterjedt. Erdély-szerte 83 ott-
hont működtetnek. Nem enge-
dik el a kezét azoknak sem, akik 
befejezték az alapiskolát, segítik 
munkához jutni, egyetemen, fő-
iskolán tanulni, vannak olyan há-
zak, ahova visszavárják azokat, 
akiknek nincs hova hazamenni 
a kollégiumból. Sokan visszake-
rülnek felnőttként az alapítvány-
hoz, s nevelőszülőként vagy ép-
pen zenetanárként dolgoznak. 
Előteremteni a hatalmas hálózat 
fenntartásához szükséges pénzt, 
embert próbáló feladat, de – mint 
Böjte Csaba korábban elmondta – 
nem ez okozza a legnagyobb ne-
hézséget, hanem a bürokrácia, a 
szigorú szabályok. S ugyanezek-
nek a szabályoknak a számlájá-
ra írható az is, hogy szinte „futó-
szalagon termelődik” az utánpót-
lás: a gyerekek után járó állami 
pénzt megkapja a szülő akkor is, 
ha nem gondoskodik a gyereké-
ről, feltéve, ha nem kerül állami 
gondozásba. A nevelők elmondá-
sa szerint ez az egyik oka annak, 
hogy akár 8-10 gyermeket is vál-
lalnak a nők, és ugyancsak emiatt 
nem mondanak le róluk, így esé-
lyük sincs örökbefogadó család-
nál új életet kezdeni. A dévai ala-
pítvány ingyen, térítésmentesen 
gondoskodik a befogadott gyere-
kekről. A Magyarországról érkező 
adományokért – mint elmondták, 
s miként a segítő csapat tagjai ta-
pasztalhatták is – rendkívül hálá-
sak.                                                 -vt-

Böjte Csaba otthonaiban járt 
az Örökségünk stábja
Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök
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Dömény Klaudia paksi tervező �atal kora 
ellenére céltudatosan, kitartóan halad elő-
re választott hivatásával. Ruháit kizáró-
lag organikus anyagokból készíti, öltözéke-
inek a Kamorka nevet választotta. Számos 
divathonlap, újság és országos televízió fog-
lalkozik vele, nemrég a Paksi Paletta stábja is 
meginterjúvolta.
Klaudia anyai ágon örökölte a művészetek 
iránti érzékenységét. Dédnagyapja és nagy-
papája is kreatív ember volt, édesanyjának 
pedig rajztanári végzettsége van, így a �atal 
tervezőnek gyermekkorától kezdve a min-
dennapi élete része volt a művészet. Már 
az általános iskolában fel�gyeltek rá, hogy 
van tehetsége a rajzoláshoz, ezért eldöntöt-
te, a középiskolát egy művészeti intézmény-
ben szeretné folytatni. Módszeresen készült 
a felvételire, így lett a székesfehérvári Tópar-
ti Gimnázium gra�ka szakának diákja. Köz-
ben folyamatosan kereste azt az irányt, terü-
letet, amivel a tanulmányokat követően fog-
lalkozna; énekelni tanult és fotós szakot is 
végzett. A divathoz, a különböző anyagok-
hoz, technikákhoz és a rajzoláshoz kapcso-
lódó tudása és érdeklődése miatt a budapes-
ti Modart Művészeti és Divatiskolában egy 
hároméves képzésen vett részt. Ettől kezd-
ve már tudatosan készült rá, hogy a divat-
világban dolgozzon. De ahogy mondja, őt 
nem a divat „feltűnősködős, csillogós” ré-
sze izgatja, hanem – mivel gyermekeknek 
tervez kollekciókat – az emberi kapcsola-
tok, a jó minőségű, organikus anyagokból 
készült, a hétköznapokban is hordható ru-
hák fontosak számára. – Magyarországon a 
gyermekdivat alapvetően még gyerekcipő-
ben jár, rajtam kívül csak pár tervező van 
– meséli. Amivel viszont teljesen egyedül 

van a szakmában, az az organikus anyagok 
használata. Fontos számára például, hogy 
biotextilből készüljenek ruhakölteményei, 
ehhez viszont Münchenbe utazik félévente, 
ahol vásárokon válogatja a terveinek megfe-
lelő anyagokat. Például a pamutot, melynek 
alapját, a gyapotot már magkorától kezdve 
nem ér(het)i semmilyen vegyszer, és ennek 

így kell lennie az anyag előállításának, fes-
tésének további mozzanataikor is. A gyapjú 
esetében hasonló a helyzet: a juhokat nem 
táplálhatják hormonális termékekkel, így a 
tervező később elkészülő, harmóniát és nyu-
galmat árasztó ruhái nem irritálják a gyer-
mekek bőrét, nem károsítja egészségüket. 
De a kiegészítőkre is ugyanilyen hangsúlyt 
fektet, hiszen például a gombok kókuszból, 
kagylóból vagy fából készülnek.
Családja maximálisan ott áll mögötte, il-
letve mellette, ami még fontosabb. – Tá-
mogatnak és segítik a munkámat, nélkü-
lük nem tudtam volna elindulni a pályán. 
Édesapám gazdasági vonalon tud utat mu-
tatni, édesanyám pedig a munka kreatív ré-
széből veszi ki a részét – fogalmaz Klaudia. 
A gyermekruhák kötésében paksi és kör-
nyékbeli asszonyok segédkeznek. De bará-
tok is dolgoznak a keze alatt, hiszen a 2015 
szep temberében Budapesten megnyílt üz-
letében több paksi barátját alkalmazza. A 
bolt a Kamorka fantázianevet viseli. Ko-
rábban iskolai feladata volt egy márkanév 
és a hozzá tartozó arculat megalkotása. Mi-
vel a tervező nagyon szereti a meséket és 
mondákat, így kis kutakodás után talált rá 
Kamorra, arra a védelmező lényre, aki a 
gyermekágyas asszonyokat és az ő kisba-
bájukat óvja. Ehhez toldott egy kicsinyítő 
képzőt, utalva a gyermekekre.
A divatszakmában új szereplőként bol-
dogulni nem könnyű, de Klaudia úgy lát-
ja, jó úton halad afelé, hogy elfogadják és 
megismerjék ruháit. Rengeteg idő, ener-
gia, a munka iránti elköteleződés és szeretet, 
ami előbb-utóbb egy ismert márkává teheti 
majd Dömény Klaudia Kamorkáját.                     

Gyulai I.

Az organikus anyagban hisz 
a paksi tervező

Családi házak  
építése, felújítása.
Ácsszerkezeti és 
tetőfedési munkák.
Teraszok, kerti bútorok 
előtetők készítése.

Telefon:06/20-569-0416
E-mail:gemencwood@gmail.com

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet Tolna megye egyik legnagyobb takarékszövetkezete 

központjába (Dunaföldvár, Fehérvári u. 4.)

compliance és workout munkatárs munkakörbe
1 fő munkatársat keres, határozott idejű munkaszerződéssel.

Jelentkezni írásban, szakmai önéletrajzzal és motivációs levéllel lehet a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 
7020 Dunaföldvár, Fehérvári u. 4. sz. alatti központjában postai úton, vagy az alábbi e-mail címen

postmaster@dunafoldtksz.t-online.hu

Bővebb információt a 75/541-510-es telefonszámon adunk. Jelentkezési határidő: 2016. április 15. 
(A borítékra kérjük ráírni ,,PáIyázat”)

Feladata:
• Megfelelőségi kockázatok azonosításával, értékelé-

sével, kezelésével hozzájáruljon a Takarékszövetkezet 
céljainak eléréséhez.

• Támogassa a Takarékszövetkezet vezetésének tevé-
kenységét, megfelelőségi kérdésekben állást foglal-
jon.

• A workout kezelésébe került kintlévőségek figyelése, 
egyeztetése a késedelembe esett ügyfelekkel, tárgya-
lások lebonyolítása.

Elvárásaink:
• szakirányú felsőfokú végzettség (pénzügyi, közgazda-

sági vagy jogi)

• A pályázat elbírálásánál a pénzintézeti gyakorlat 
előnyt jelent.

• számítógépes imeret
• jó kommunikációs képesség
• kiváló problémamegoldó és kezdeményező készség

Ajánlatunk:
• kihívást jelentő feladatok
• bérezés megegyezés szerint
• folyamatos szakmai fejlődési lehetőség
• színvonalas és kulturált munkahelyi körülmények
• jó csapat

A szekszárdi Zsíros Zsanett lett a Miss Alpok-Adria Tolna megyei győztese a szépségverseny paksi állomásán. Második helyezett és egyúttal 
Paks Szépe Petőcz Orsolya Budapestről, harmadik pedig az érdi Tóth Nikoletta. A paksi Kovács Tímea különdíjat kapott. Fotó: Molnár Gyu-
la/Paksi Hírnök
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Önvédelem felsőfokon

Két önvédelmi rendszerben szer-
zett fekete övet egy hét leforgá-
sa alatt Végh Csaba, az atomerő-
mű fegyveres biztonsági őrségé-
nek parancsnoka. Ezt egyedüli 
magyarként tette meg Varsóban. 
A két rendszer, azaz a Defendo és 
a Krav Maga – mint mondja – sok 
mindenben hasonlít. A kevés elté-
rés egyike, hogy a Krav Maga ka-
tonai alapokon nyugszik és az iz-
raeli hadseregben használták elő-
ször, míg a Defendo rendvédelmi 
területről, a sanghaji rendőrkapi-

tányságról indult el világhódító 
útjára. Abban, hogy Végh Csaba 
mindkettővel foglalkozik, szere-
pet játszik az elhivatottsága mel-
lett a kíváncsisága is, illetve a pi-
aci igények, edzőként egyiket is, 
másikat is oktatja. Ugyanígy van 
ezzel a két nemzetközi rendszer 
megalapítója, a �nn Jyrki Saario 
is, aki meghívta a szintvizsgára. 
Defendóban ez a feltétele a részvé-
telnek. Idén hatan szereztek feke-
te övet, ketten közülük magyarok. 
Rögtön utána zajlott a Krav Ma-
ga-szintvizsga húsz résztvevővel. 
A fekete öv a legmagasabb szint, 
s – bár vannak fokozatai – jelzi a 
rendszer teljes ismeretét. Végh 
Csaba 1980 óta foglalkozik harc-
művészetekkel, az önvédelmi 
sportok 2006 óta vannak jelen az 
életében. Előbb a Krav Magát is-
merte meg, majd a Defendót. Kö-
zös jellemzőjük, hogy könnyen ta-
nulhatóak, alkalmazhatóak, s igen 
kevés, 61 különféle technika van, 

szemben a harcművészetekkel, 
ahol 7-800. Ennek, mint hozzáér-
tőjük mondja, azért van jelentősé-
ge, mert a reakcióidőt jelentősen 
meghosszabbítja az, ha válogat-
ni kell a támadásra adott vála-
szok közül. Hick törvénye szerint 
azt, hogy az ember milyen gyor-
san hoz meg egy döntést, igen 
erősen befolyásolja a választási le-
hetőségek száma, éppen ezért az 
önvédelemre használt repertoár-
nak egyszerűnek, kis elemszámú-
nak kell lennie annak érdekében, 
hogy a helyes mozdulat kiválasz-
tása a lehetségesek közül ne igé-
nyeljen sok időt. Az önvédelmi 
sportok lényege – mint mondta 
– az, hogy �zikailag, technikailag 
és mentálisan felkészüljünk egy 
esetleges támadásra. Ez merőben 
eltér a küzdősportoktól, hiszen ott 
bírói irányítás mellett, szabályok 
közé szorítva küzdenek. Renge-
teg a tiltás, miközben egy táma-
dó semmitől nem riad vissza, 

minden eszközt bevet, hogy elér-
je célját. A váratlan támadás sok-
kolja, blokkolja az embert, ezért 
nincs sok idő a cselekvésre. Az 
önvédelmi edzéseken tornater-
mi körülmények között igyekez-
nek olyan hatásokat produkálni, 
amelyek hasonlóak a hirtelen tá-
madás által okozottakhoz. – Ezek 
a rendszerek kifejezetten az utcá-
ra készülnek, a védekezésre kon-
centrálnak és az ösztönös mozdu-
latokra alapoznak – mondja Végh 
Csaba, aki, mint elárulta, azért ta-
nult, hogy tudását továbbadja.  
– Mindkét rendszer egyszerűen 
tanulható, hatásos. Nem a tradíci-
ókat követik, hanem a felmerülő 
igényeket – foglalta össze hozzá-
téve, hogy eszközöket alapvetően 
nem használnak, mert a tapaszta-
lat az, hogy azokat nincs idő elő-
venni, viszont az az elvük, hogy a 
környezetben található tárgyakat 
vészhelyzetben meg kell tanulni 
fegyverként alkalmazni.              -vt-

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet Tolna megye egyik legnagyobb takarékszövetkezete 

központjába (Dunaföldvár, Fehérvári u. 4.)

kockázatkezelői munkakörbe
1 fő munkatársat keres, határozott idejű munkaszerződéssel.

Jelentkezni írásban, szakmai önéletrajzzal és motivációs levéllel lehet a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 
7020 Dunaföldvár, Fehérvári u. 4. sz. alatti központjában postai úton, vagy az alábbi e-mail címen

postmaster@dunafoldtksz.t-online.hu

Bővebb információt a 75/541-510-es telefonszámon adunk. Jelentkezési határidő: 2016. április 15. 
(A borítékra kérjük ráírni ,,PáIyázat”)

Feladata:
• a különböző jogszabályokban a pénzintézetekre 

megfogalmazott kockázatok figyelése, kezelése,
• kapcsolódó jelentéskészítés,
• A Takarékbank Zrt. által kidolgozott szabályzatok Ta-

karékszövetkezetre történő implementálása.

Elvárásaink:
• szakirányú felsőfokú végzettség (pénzügyi, közgaz-

dasági)
• A pályázat elbírálásánál a pénzintézeti gyakorlat 

előnyt jelent.
• számítógépes ismeret
• jó kommunikácíós képesség
• kiváló problémamegoldó és kezdeményező készség

Ajánlatunk:
• kihívást jelentő feladatok
• bérezés megegyezés szerint
• folyamatos szakmai fejlődési lehetőség
• színvonalas és kulturált munkahelyi körülmények
• jó csapat
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Jó napot, mi újság?

Pupp Gábor

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Egyáltalán nem bőbeszédű em-
ber Pupp Gábor, a Polgármeste-
ri Hivatal műszaki osztályának 
csoportvezetője, de lévén, hogy 
jó humorú és kedves ember, még-
is kellemes interjúalany. 2011-
ben döntött úgy, hogy megpá-
lyázza a beruházási ügyintéző ál-
lást, amit elnyert, tavaly május 
óta csoportvezető. Nem mond-
hatjuk, hogy vezetői tapasztala-
tok híján lenne, korábban ugyan-
is dolgozott üzemvezetőként és 
cégvezetőként is. Mint mond-
ja, stabilitást és olyan munkakört 
keresett, ami neki való, s mivel 
megtalálta számítását az önkor-
mányzatnál, nem is gondolkodik 
újabb váltáson. Csoportvezető-
ként három, mélyépítéssel foglal-
kozó kolléga munkáját segíti, ko-
ordinálja, valamint folyamatos az 
együttműködésük más osztályok-
kal is. Gáborhoz tartozik állan-
dó feladatként az útfenntartással, 
azaz az út- és járdajavítási, kátyú-
zási munkákkal, az útburkola-
ti jelek felfestésével, a közlekedé-
si táblák kihelyezésével, illetve a 
parkolással kapcsolatos ügyinté-
zés. A közútkezelői hozzájárulá-
sok, a közterületi bontási enge-
délyek kiadása is állandó felada-
ta, csak utóbbiakból havi szinten 
10-20 kérelem érkezik. Jelenleg a 
Kodály Zoltán utcai támfalépítés 
beruházási ügyintézői feladatait 
is ő végzi, illetve a Kurcsatov utca 

és az I�úság útja által közbezárt 
tömbbelsők tervezésével össze-
függő tennivalók is nap mint nap 
őt várják az irodában. Kollégáival 
együtt készítik elő a költségvetés-
ben többek között szereplő Üstö-
kös, Kömlődi, Anna, Vadász, Ká-
polna és Pákolitz utca, valamint a 
Gárdonyi-kilátó felújításának ter-
vezési munkáit, illetve eljut idén a 
megvalósításig a Váci utcai tömb-
belső, valamint az Ady, a Kinizsi 
és a Hunyadi utca rekonstrukció-
ja, mindegyiket faltól falig új kön-
tösbe öltöztetik. Munkájuk fontos 
része a kisebb volumenű beruhá-
zások lebonyolítása is, az idén ké-
szül új gyalogátkelőhely, kerék-
párútszakasz és turistaút is. 
Pupp Gábor képzeletben végigve-
zetett azon a folyamaton, ami egy 
utca felújításának gondolatától 
a megvalósításig vezet. Mint el-
mondta, ha megvan a képviselő-
testületi elhatározás a tervezésről, 
akkor az első tennivaló a tervezé-
si program összeállítása, egyez-
tetés a közműkezelőkkel, majd a 
tervező kiválasztása után elindul 
a tervezési munka. Egy faltól fa-
lig beruházásnál 5-6 engedélyt 
kell beszerezni, mindegyiket más 
hatóságtól és eljárási rendben. Ha 
ezek is az asztalon vannak, követ-
kezhet a kiviteli terv véglegesíté-
se. Ez a munkafolyamat, betart-
va minden jogszabályt, az abban 
előírt határidőket, a leggyorsab-

ban haladva is körülbelül egy évet 
vesz igénybe. Amennyiben a kivi-
teli tervek elkészülte után a képvi-
selő-testület a város költségveté-
sében forrást biztosít az adott utca 
felújításához, akkor is várni kell 
még az első kapavágásra, mert ki 
kell választani a kivitelezőt. Ha ez 
megtörtént, jöhet a szerződéskö-
tés, majd a lakosság tájékoztatá-
sa után felvonulnak a munkagé-
pek, elkezdődik a tervek megva-
lósítása. A kivitelezés ideje alatt a 
helyszínen is rendszeresen ellen-
őrzik a kivitelező munkáját a mű-
szaki osztály munkatársai, akik-
nek feladatai egy-egy útfelújí-
tás elkészülte után sem szűnnek 
meg, hiszen a műszaki átadást 
követik a forgalombahelyezési, 
üzembehelyezési eljárások, vala-
mint évente garanciális bejárást 
tartanak, jellemzően öt éven át. 
Pupp Gábor minderről lelke-
sen beszélt, merthogy szere-
ti, amit csinál, s elégedettséggel 
tölti el, hogy szülővárosa építé-
sében, szépítésében tevékenyen 
részt vehet. Amikor nyolcadikos 
diákként el kellett határoznia, 
hogy merre tovább, a dombóvá-
ri postaforgalmi szakközépisko-
la mellett döntött. Utána Győr-
ben szerzett közlekedésmérnöki 
diplomát, majd már munka mel-
lett a Budapesti Műszaki Egye-
temen útépítési, -fenntartási és 
-üzemeltetési szakmérnökit. A 

várost, a beruházási helyszíneket 
járva, de az irodájában is rend-
re „megtalálják” a lakossági vé-
lemények, kérések, melyek hely-
színelése, értékelése után a szük-
séges javításokat elvégzik. Nem 
meglepő, hogy Gábor esetében a 
szabadidőt tekintve is szerephez 
jut az építés, konkrétan a kert-
építés felé kacsintgat mostanság, 
mellette pedig a biokertészkedés 
titkait tanulmányozza, gyako-
rolja, már amikor nem szólítja 
el hobbijaitól valamilyen családi 
program. Felesége, Puppné Oláh 
Szilvia gyógypedagógus, a Tolna 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Paksi Tagintézményében dolgo-
zik. Mivel házasságkötésük után 
Szilvi Németkéren kapott állást, 
ott telepedtek le, s bár azóta vál-
tozott a helyzet, maradtak meg-
szokott családi fészkükben. Fiuk, 
Benedek szeret horgászni, szé-
pen gitározik és már a pályavá-
lasztáson töri a fejét, merthogy 
hetedik osztályos. Másik gyer-
mekük, Dorottya ötödik évfolya-
mos a Pécsi Művészeti Gimnázi-
um és Szakközépiskolában, még-
pedig képző- és iparművészet 
szakon, s ez irányban szeretne to-
vábbtanulni felsőfokon is. Gábor 
számára ők hárman a legfonto-
sabbak, mint mondja, akkor iga-
zán elégedett és boldog, ha a csa-
ládjával minden rendben van.

Kohl Gyöngyi
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Sport

Új csapattal készül 
Gyutai Adrián
Pályafutása eddigi legnehezebb szezonja van 
Gyutai Adrián mögött. A 25 éves paksi mo-
torversenyző teljesítette első teljes olasz baj-
noki szezonját és a National Trophy 600 
negyvenfős mezőnyében a 13. helyen vég-
zett. Gyutai Adrián idén is a Dunlop él-
versenyzőjeként szerepel majd az olasz baj-
nokságban, mégis a váltás mellett döntött, a 
Tomracingnek búcsút intve már új csapat, a 
Korda Racing színeiben versenyez.
– Új csapat, új remények, új célok? 
– Három évig versenyeztem a Tomracing 
csapatában, ahol nagyon jó eredményeket ér-
tünk el közösen, rengeteg szép emlékem van. 
Viszont úgy éreztem, tovább kell lépnem, és 
meg kell próbálnom magasabb szintre kerülni 
egy olyan csapattal, ahol a körülmények biz-
tosítják a fejlődésemet. Az új csapatom a Kor-
da Racing, ők eddig a tereprali (autós) szak-
ágban voltak jelen. Úgy gondolom, az anyagi 
háttér stabil és az eredményeiket látva nagyon 
pro� a csapat, biztos vagyok benne, hogy ren-
geteg szép eredményt fogunk elérni közösen. 
Még csak nemrég kezdtük el a közös munkát, 
de már most nagyon elégedett vagyok, úgy-
hogy szeretném megköszönni Korda Erik 
csapatvezetőnek a lehetőséget és a bizalmat.

– Milyen motorral vágsz neki az évadnak?
– Idén is egy Honda CBR600RR motorral ver-
senyzek, viszont rengeteg mindenben más az 
új motor, mint amivel eddig mentem. Egy szá-
momra teljesen ismeretlen futóművel és fék-
rendszerrel van felszerelve, és a motorblokk 
karakterisztikája is egy picit eltérő. A szerelő-
csapatom tapasztalt olasz szakemberekből áll, 

és idén is az olasz nemzeti bajnokság National 
Trophy 600 kategóriájában indulok. 
– Hogy halad a felkészülés?
– Úgy érzem, nagyon jól, és az első verseny-
re már minden adott lesz a jó eredmény el-
éréséhez. Az előző hétvégén volt a bajnok-
ság hivatalos tesztje Misanóban, ahol már el is 
kezdtük a munkát a csapattal. Nagyon elége-
dett vagyok az egész hétvégével, de még ren-
geteg munka van hátra, hogy tényleg verseny-
képesek legyünk. Áprilisban folytatjuk a teszt-
szezont és május közepén indul a bajnokság 
Vallelungában. A Dunloppal is folytatódik az 
együttműködés, rengeteg támogatást kapok 
tőlük és ezt az eredményeimmel szeretném 
viszonozni.
– 2015-ben bemutatkoztál a Moto3 mezőnyé-
ben. Lesz folytatása?
– Moto3-ban biztos, hogy nem, hiszen az egy 
egyszeri, különleges alkalom volt, és 600-as 
motorral versenyzem már negyedik éve, így 
ebben gondolkozunk. A Moto2-es kategória 
a kitűzött cél, ha minden jól alakul, idén egy 
vagy két futamot teljesítenék a világbajnoksá-
gon, de ha esetleg a Superbike Vb Supersport 
kategóriájában kapnék lehetőséget, annak is 
nagyon örülnék.                                             -efgé-

Tizenkettőből három pontot szereztek
Visszafogott teljesítményt nyúj-
tott márciusban az OTP Bank 
Ligában szereplő Paksi FC lab-
darúgócsapata. A zöld-fehérek 
négy mérkőzésen háromszor ve-
reséget szenvedtek és mindösz-
sze egyszer diadalmaskodtak, a 
megszerezhető 12 pontból 3 ke-
rült a PFC neve mellé. A 23. já-
téknapon a Fehérvári úti sta-
dionban a Békéscsaba 2:0-ra, a 
következő fordulóban pedig Fel-
csúton a Puskás Akadémia győz-
te le a paksiakat. A győztes meccs 
után azonban újabb kétgólos ve-
reség következett: a Bozsik Stadi-
onban a Budapest Honvéd ellen 
esély sem volt a pontszerzésre.  
– Ennyire rosszul még nem fut-

balloztunk! A Honvéd könnye-
dén nyert, több gólt is szerezhe-
tett volna, miközben mi egyálta-
lán nem veszélyeztettük a kapuját 
–  értékelte a 26. fordulóban látot-
takat Csertői Aurél vezetőedző.
A történtek ellenére a Paksi FC 
36 ponttal a tabella hatodik he-
lyén áll. Márciusban a váloga-
tott felkészülési mérkőzése miatt 
már nem rendeznek bajnoki for-
dulót, áprilisban pedig befejező-
dik a bajnokság. Még hét mecs-
cset játszik a PFC, hazai pályán 
az MTK, a Debrecen, a Video-
ton és a Haladás, míg idegenben 
a Ferencváros, az Újpest és a Di-
ósgyőr következik.                            

Faller Gábor

Fotó: Molnár Ádám/Pole Positions Communications

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

lalja rendezvények szervezését akár 150 főig.  
Családi ünnepségek, keresztelő,  ballagás, lakodalom, vállalati 

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Egész évben választékos étlappal, széles kínálattal, 
udvarias kiszolgálással és menüfőzéssel várjuk  
kedves vendégeinket,  igény esetén ingyenes  
ételkiszállítást vállalunk.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu

A sportág őshazájából érkezett az edző

Fomin: erős a magyar bajnokság

Japán dzsúdóedző érkezett az 
Atomerőmű SE-hez, a világbaj-
noki bronzérmes Yasuhiro Awano 
az utánpótlás- és a felnőtt ver-
senyzők tanításába is besegít.  
– Két hónapra érkezett Magyar-
országra, Pakson lakik, és több-
nyire itt is dolgozik, a gyerekek-
kel jól megértik egymást – tud-
tuk meg Keszthelyi Lászlótól. Az 
Atomerőmű SE cselgáncs szak-
osztályának technikai vezetője 
hozzátette: – hét közben nálunk 
tart edzéseket, de más klubokhoz 
is ellátogat, az egyik hétvégét pél-
dául Kecskeméten töltötte.
Az 1988-as születésű Yasuhiro 
Awano 73 kg-ban versenyzett. 
A 2010-es tokiói világbaj-
nokságon bronzérmet szerzett, 
Grand Slam- és Grand Prix-
versenyeken három ezüstöt és öt 
bronzérmet gyűjtött. Nyert japán 
bajnokságot, egy bajnoki ezüstöt 
és két bronzot.

– 2013-ig versenyeztem, annak 
idején két évvel idősebb bátyám 
példáját követve lettem dzsú-
dós. A tokiói Grand Slamen úgy 
megsérült a bokám, hogy há-
romból két orvos azt mondta, fe-
jezzem be a versenyzést. A har-
madikra hallgattam, aki azt ígér-
te, ha megműtik, tovább tudok 

majd dzsúdózni. Megműttettem, 
fél év lábadozás után elindultam 
még egy versenyen, de utána úgy 
döntöttem, abbahagyom.
– Egyenes út vezetett az edzői pá-
lyához?
– Amikor abbahagytam a ver-
senyzést, még egyetemre jártam 
testnevelő szakra, és bekapcso-
lódtam az edzői munkába. Elvé-
geztem a mester szakot, így ma-
radtam a sport és a dzsúdó mel-
lett. Nagyon szeretek cselgáncsot 
oktatni, de ha visszatérek Japán-
ba, teljesen mást fogok csinálni.
– Először jár Magyarországon. 
Milyen benyomásai vannak a 
magyar és a paksi dzsúdóról?
– Valójában 2011-ben már ver-
senyeztem itt, edzőként 2015-
ben tértem vissza Magyarország-
ra. A legnagyobb különbség a két 
ország dzsúdója között az, hogy 
Magyarországon klubokban fo-
lyik a képzés, Japánban pedig az 

iskolákban. Amíg itt valaki nem 
vált klubot, ugyanaz az edzője. 
Nálunk, ha átmegy tanulni egy új 
iskolába, másik edzője lesz. Pak-
son azt látom, hogy nagy hang-
súlyt fektetnek az alapokra, ami 
nagyon jó. Még nem vagyok any-
nyira képben, de Kovács Antal és 
Braun Ákos eredményeit isme-
rem.
– Miért épp Magyarország?
– Az egyetemen bemutattak az 
ott dolgozó, és tanító magyar ké-
zilabdaedzőnek, Nemes Roland-
nak, aki beajánlott az ismerősei 
révén a Magyar Judo Szövetség-
nek, ezután hívtak meg.
– Mik az eddigi benyomásai?
– Jártam már többfelé, például 
Szegeden, Budapesten és most 
Pakson. Az emberek nagyon ked-
vesek, nyugalom van és béke. A 
gulyás és a halászlé �nom, de a ja-
pán rizs nagyon hiányzik.

Kovács József

Az ASE NB I-es fér� kosárlabda-
csapatának játékoskerete február 
közepén lett teljes, ekkor igazol-
ta le a klub a Szmolenszkben szü-
letett, 30 éves orosz Alekszandr 
Fomint. 
– Mikor találkozott először kosár-
labdával?
– Édesanyám, Szvetlana Fomina 
évekig tagja volt az orosz női ko-
sárlabda-válogatottnak, hat évet 
játszott Lengyelországban, ahol 
már én is sok edzésen és meccsen 
ott voltam. Nagyapám az orosz 
női válogatott szövetségi kapitá-
nya volt, édesapám FIBA-bíró. 
Mondhatom azt, hogy nem volt 
más választásom!?
– Fiatalon került nagycsapathoz.

– Tizennyolc évesen leigazolt a 
CSSZKA Moszkva, ahol Dusan 
Ivkovics volt az edző. Nagyon so-
kat jelentett az a két év, egy igen 
jó és szigorú edző mellett tanul-
tam fegyelmet, taktikát, és egyéni 
képzést kaptam, ami megalapoz-
ta a későbbi pályafutásom. A na-
gyokkal edzettem, de leginkább a 
második csapatban kaptam lehe-
tőséget. Közben tanultam a szmo-
lenszki egyetemen, sport, biológia 
és turisztika szakon végeztem. 
Kölcsönadtak Szentpétervár-
ra, a Super Liga kettőbe, ahol na-
gyon jó szezonom volt, a bajnok-
ság öt legjobb dobója közé kerül-
tem. Utána maradhattam volna 
a CSSZKA-nál, de megmondták: 

nem fogok sok játéklehetőséget 
kapni, ezért váltottam. Sok ajánla-
tot kaptam, amik közül a Dinamo 
Moszkva Regiont választottam. 
Ezután két évig a Szpartak Vla-
gyivosztokban kosaraztam, ott 
ismertem meg a feleségemet. On-
nan Minszkbe igazoltam, majd 
a Krasznaja Krilija következett. 
Vissza akartak vinni Minszkbe, 
de inkább a Szpartak Primorje 
Vlagyivosztokot választottam, ta-
valy pedig a Dinamo Moszkvá-
ban játszottam. 
– Veretes csapatok. Miért jött el 
Oroszországból, és milyennek ítéli 
meg a magyar bajnokságot?
– Ki akartam magam próbálni 
külföldön, és jó volt a paksi aján-

lat. Nagyon erős és �zikális a ma-
gyar bajnokság, a sok amerikai já-
tékos miatt a sebesség is magas, és 
agresszív a játék. A csapatban 
mindenki egyéniség, jól működik 
a magyar és külföldi játékosok ké-
miája, nem vagyunk rossz csapat. 
Társaim azonnal elkezdtek tréfál-
kozni velem, meglepett pár játé-
kos orosz nyelvtudása, különösen 
a csúnya szavakat ismerik.
– Mit vár a bajnokságtól?
– Azt, hogy a közeljövőben egy-
re jobb lesz az összjátékunk, az 
edző megtalálja a legjobb helyet 
számomra a csapatban, és szeret-
nék a tapasztalatommal is segíte-
ni. Fontos lenne megnyerni a baj-
nokságot.                                       -kj-

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Stadionépítés: májusban indul, jövőre kész

Közeleg a raffaszezon

Mérföldkőhöz érkezett a Pak-
si FC futballstadionjának kivi-
telezési szakasza. Március 21-
én a klub benyújtotta hivata-
los igényét az első ütem, vagyis 
a játéktér felújítására a Beruhá-
zási, Műszaki Fejlesztési, Sport-
üzemeltetési és Közbeszerzési 
(BMSK) Zrt.-hez. Ez a cég koor-
dinálja a magyarországi futball-
stadionok építését és felújítását. 
Ahogy korábban megírtuk, a 
bajnokság befejezése után, má-
jusban indulhat a pálya átalakí-
tása. Lapunknak Elbert Gábor, 
a stadionépítés koordinátora 
adott exkluzív interjút az UEFA 
előírásainak is megfelelő stadi-
on fejlesztéséről.
Annak érdekében, hogy a csapat 
végig itthon tudjon játszani, több 
ütemben épül meg a stadion. A 
közelben ugyanis egyrészt nincs 
megfelelő pálya, másrészt sport-
szakmai szempontok is indokol-
ják, hogy hazai mérkőzéseit Pak-
son játssza a csapat – mondta el a 
szakember. Elsőként a centerpá-
lya újul meg, várhatóan a követ-
kező idény kezdetéig. 
– Alácsövezett, fűtött pálya lesz, 
hiszen 2016-ban ez már a Magyar 
Labdarúgó Szövetség előírása. Ha 
a pálya elkészült, következik az 

első látványos lépés, a szemközti 
lelátó és az egyik kapu mögötti le-
látó megépítése. Ezt követi a legna-
gyobb attrakció, amikor is a főlelá-
tó helyére egy modern, 21. századi 
stadionrész épül, és a másik kapu 
mögötti lelátó is elkészül. A kivite-
lezés szerződés szerinti végdátuma 
2017. szeptember 30. A későbbik-
ben tervezünk még két nagymére-
tű füves pályát az utánpótláscsa-
pataink számára egy újabb ütem 
részeként a főlelátóval szemközti 
lelátó mögött, az úgynevezett Szé-
rűskertben – sorolta az ütemtervet 
Elbert Gábor. Hozzátette: a pálya 
áthelyezése még az első tervekben 

szerepelt mint opció, de a rendel-
kezésre álló 1,4 milliárd forintból, 
amelyből 800 milliót az állam, 600 
milliót három év alatt az önkor-
mányzat biztosít, arra ösztönözte 
őket, hogy a lehető legköltséghaté-
konyabban készüljön el a stadion. 
Herczeg Zsolt tervezőnek sikerült 
olyan megoldást találnia, hogy a 
kandeláberek és az eredményjel-
ző tábla a helyükön maradhatnak, 
így az új pályát a jelenlegi helyen 
alakítják ki. Az ökölvívócsarnokot 
azonban le kell bontani az átalakí-
tások miatt.
– Egy olyan, 4500 ülőhelyes sta-
dion készül fedett lelátókkal, 

aminek köszönhetően, ha a csa-
pat újra kvali� kálja magát az 
UEFA Európa Ligába, egészen a 
csoportkörig hazai pályán játsz-
hatja meccseit. 2011-ben a Pak-
si FC három kört ment és a play-
o�  előtt esett ki. Ha akkor már 
olyan stadionja lett volna a klub-
nak, mint amilyet most megál-
modtunk, itt fogadhattuk volna 
a riválisokat. Az UEFA előírásai-
nak � gyelembe vétele mellett ter-
mészetesen egyeztettünk többek 
közt a szurkolói csoportokkal, a 
Magyar Televízió szakmai stábjá-
val és például az elmúlt időszak-
ban itt bíráskodó játékvezetők-
kel is. A komplexum minden 
részét úgy terveztük meg, hogy 
egyeztettünk a használókkal és 
közösen gondolkodtunk a kiala-
kításról.
A kérdésre, hogy 1,4 milliárd-
ból megvalósítható-e az új sta-
dion, Elbert Gábor leszögezte: a 
beruházást lebonyolító BMSK-
nál 5%-os tartalékkerettel kal-
kulálnak, illetve vannak olyan 
elemek, amelyek elhagyható-
ak, ha kifutnának a költségve-
tésből. A szakértő hozzátette: 
a paksifc.hu oldalon folyama-
tosan nyomon követhető lesz a 
beruházás.                              -efgé-

A városi strand nyitását követően 
bárki kipróbálhatja a ra� át (koráb-
ban bocsa) az Ürgemezei Sport-
Szabadidő-Turizmus Sportegye-
sület révén. Nyáron versenyt is 
rendeznek Pakson. – Fejleszti a tér-
érzéket és a stratégiai képességeket, 
ráadásul nem kell hozzá komoly 
erőnléti felkészülés. Hazánkban 
viszonylag kevesen játsszák, ezért 
könnyebb az előremenetel, akár 

nemzetközi versenyre is – tud-
tuk meg Cseh Attilától, az egyesü-
let elnökétől, aki a Magyar Golyó-
sportok Szövetsége elnökségi tag-
ja. 2015-ben az egyesület színeiben 
két � atal versenyző is kijutott nem-
zetközi megmérettetésre: Bencze Ber-
nadett Rómában az i� úsági Euró-
pa-bajnokságon, Barkovics Borcsi 
pedig Észak-Cipruson egy után-
pótlásversenyen versenyzett.

Forrás: Paks Város Önkormányzata
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Második helyen zárták az alapszakaszt
Az utolsó fordulóban Budapesten 
győzött a MAFC ellen az Atom-
erőmű SE kosárlabdacsapata, s 
ezzel megszerezte az NB I-ben 
az alapszakasz második helyét. A 
bajnokság kezdetén sokan látat-
lanban aláírták volna ezt az ered-
ményt, mivel az anyagi nehéz-
ségek miatt sokáig kérdéses volt 
a csapat sorsa, nem lehetett tud-
ni, lesz-e elegendő pénz egy ütő-
képes keret kialakítására. Az elő-
ző évben pályára lépők közül csak 
a magyarok maradtak, s az új, 
ötlégiósszabály is jelentősen át-
írhatta – mint kiderült, át is írta 
– az erőviszonyokat. A vezető-
edzői posztra Schmidt Béla ke-
rült, aki tizenegy éven keresztül 
másodedzőként dolgozott a csa-
pattal, s ez idő alatt bajnokságo-
kat nyert Zsoldos Andrással és 
Braniszlav Dzuniccsal. A hazai já-
tékosok közül Baki Gergely távo-
zott, Will Tamás érkezett Szom-
bathelyről, a többiek azonban 
maradtak, ami biztató volt az új 
idényre. A külföldi játékosok ki-
választása nem sikerült zökke-
nőmentesen: Rakocevic sérülé-
se miatt először centerposzton 
voltak problémák. A monteneg-
rói magas ember november köze-
pén távozott is a csapattól, ami to-
vább szaporította a gondokat, mi-
vel október végén Szabó Zsolttól 
megvált az egyesület, így 4-es és 
5-ös poszton sokáig négy ember 
helyett ketten – Eilingsfeld János 
és Tóth Ádám – küzdöttek a pa-
lánk alatt. A Szolnok elleni hazai 
győzelem sokáig emlékezetes ma-
rad, a háromszor ötperces hosz-
szabbítással megnyert mérkőzés 
végén hatalmas ünneplésben volt 
része a játékosoknak. Az ősz so-
rán a Körmend, a Sopron és az 
Alba legyőzése nagy fegyvertény 
volt, ezzel szemben két idegenbeli 
meccsen, Szombathelyen és Kecs-
keméten is simán vereséget szen-
vedett a társaság. Rakocevic távo-
zásával szinte egy időben csatla-
kozott a csapathoz Ryan Watkins, 
aki Szegedről tette át székhelyét, a 
206 centis játékos a Szedeák pak-
si vendégszereplésekor tett jó be-
nyomást az ASE szakvezetésre. 

Az év utolsó meccsén nem sike-
rült javítani az idegenbeli statisz-
tikán, viszonylag simán kikaptak 
Kovács Ákosék Zalaegerszegen, a 
bajnokság meglepetéscsapatától. 
Hosszú, háromhetes szünet kö-
vetkezett a bajnokságban. Január 
elején a MAFC elleni pontgazdag 
győzelemmel indult a 2016-os év, 
és ért véget az alapszakasz oda-
vágó része. Kaposváron hosz-
szabbításos mérkőzésen nyer-
tek a piros-kékek, amihez Troy 
Barnies öt triplájára is szükség 
volt. Schmidt Béla dolgát nehezí-
tette, hogy a meccs előtt Watkins 
hazautazott családi okok miatt. 
Január vége felé új játékos érkezett 
négyes posztra, Nikola Siladjinak 
egy hónap próbajáték állt rendel-
kezésére, hogy meggyőzze a pak-
si szakvezetést. Újabb ráadásos 
meccs következett, a Pécs nehezí-
tette meg Robinsonék életét, nem 
akart vesztesen távozni a Geszte-
nyés útról. Watkins még nem ját-
szott, Tóth Ádám már az első ne-
gyedtől faultproblémával küzdött, 
így Eilingsfeldnek kellett harcol-
ni a palánk alatt a vendég magas 
emberekkel, ám a végén, ha ne-
hezen is, de meglett a győzelem. 
A szolnoki mérkőzésen az volt a 
cél, hogy ha ki is kap a csapat, ak-
kor ne legyen nagyobb a különb-
ség 11 pontnál az Olaj javára. A 
Szolnok 71-58-ra nyert az ASE 
ellen, így az egymással szembe-

ni összevetésben a Tisza-partiak 
lettek jobbak 2 ponttal, ami vé-
gül az alapszakasz-győzelmüket 
is jelentette. A Falco ellen törlesz-
tett a paksi csapat az őszi vereség 
miatt, már az első negyedben el-
dőlt a mérkőzés, a végén 23 pont-
tal nyertek Eilingsfeldék. A szege-
di meccset is simán (71-90) nyer-
te a paksi csapat, ekkor már Siladji 
nélkül, aki nem váltotta be a hoz-
zá fűtött reményeket, ezért az egy 
hónap lejárta után elköszöntek 
tőle. A két nagyarányú siker után 
egy bravúr következett, a kör-
mendi katlanból távoztak győz-
tesen Kovács Ákosék, bizakodva 
várhatták a Magyar Kupa-nyol-
casdöntőt. Nem tellett el egy hét, 
és újra megmérkőzött egymás-
sal a két csapat, Budapesten a ne-
gyeddöntőben a vasiak hosszab-
bításban harcolták ki a továbbju-
tást, az ASE számára ezzel véget 
ért a kupa. Az ASE új légiósának 
Aleksandr Fominnak későn érke-
zett meg a játékengedélye, ezért rá 
nem számíthatott Schmidt Béla a 
Körmend elleni kupameccsen. 
A következő bajnoki fordulóban 
a Kecskemét ellen, ha nehezen is, 
de nyert az Atom, ezúttal Chris 
Dunn hiányzott a keretből, haza-
utazott az USA-ba családi prob-
lémák miatt. Jászberényben vi-
szonylag simán hozta a kötelező 
győzelmet a paksi csapat, jöhetett 
a Sopron elleni rangadó. Hihetet-

len mérkőzést láthatott a közön-
ség, a soproniaknak az első fél-
időben minden beesett, 20 perc 
játék után úgy tűnt, eldőlt a mér-
kőzés, 24 ponttal vezetett a Sabáli-
legénység. Még a harmadik ne-
gyed után sem érte volna meg 
nagy tétben fogadni a paksi csa-
pat győzelmére, de amit az utol-
só felvonásban műveltek, az so-
káig emlékezetes marad. Watkins 
és Fomin a palánk alatt korlátlan 
úr volt, míg Barnies távolról volt 
eredményes, a kegyelemdöfést 
pedig Kovács Ákos triplája jelen-
tette. Ezt a meccset az ASE nyerte 
meg vagy talán a Sopron vesztet-
te el. A következő, székesfehérvá-
ri meccs is rangadó volt a javából, 
sokáig állt a zászló az Atomerőmű 
csapatának, a harmadik negyed 
végén 63-72-t mutatott az ered-
ményjelző. A negyedik felvonás-
ban lefaragta hátrányát az Alba és 
egyenlített, a ráadásban pedig vit-
te őket tovább a lendület, és 108-
103-ra nyerték a mérkőzést. A 
táblázat alján tanyázó Nyíregyhá-
za ellen idegenben lépett pályára 
az ASE, és nem várt kiütéses vere-
séget szenvedett, aminek eredmé-
nyeként az alapszakasz-elsőséget 
is elvesztette. Az utolsó előtti for-
dulóban a bajnokság meglepetés-
csapata, a ZTE látogatott Paksra, 
a két vereség után egy újabb már 
nagyon rosszul jött volna, az alap-
szakasz második helye volt a tét. 
A vendégek kezdtek jobban, de a 
félidőre sikerült egyenlíteni. Ez-
után fej fej mellett haladtak a csa-
patok, Eilingsfeldéknek sosem 
sikerült nagyobb előnyre szert 
tenni. Az utolsó negyedben is so-
káig kiélezett küzdelem zajlott, 
csak az utolsó két percben vált 
megnyugtatóvá az előny, a zala-
iaknak pedig már nem volt ide-
je egy újabb felzárkózásra. ASE–
Zalakerámia ZTE KK: 88-80. Az 
alapszakasz utolsó mérkőzését a 
MAFC ellen idegenben játszot-
ták Kovácsék, és ha nem is köny-
nyedén, de nyerték a találkozót. 
Az alapszakaszt a Szolnok nyerte 
egymás elleni jobb pontkülönb-
séggel, második az ASE, harma-
dik a ZTE.                      Kovács József
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Villamosmérnököt
keres

ipari robottechnikával

foglalkozó cég a

Paksi Ipari Parkba.

Tapasztalat, angol nyelvtudás,

paksi lakhely vagy letelepedés előny.

Jelentkezni: allas@robolution.eu

A rejtvényben egy kiállítás címét rej-
tettük el. A megfejtéseket április 4-ig 
várjuk a 7030 Paks, Dózsa György út 
51-53. címre.  E-mail: szerkesztoseg@
paksihirnok.hu

Helyes válaszával 
Agricum ajándékcsomagot 
nyerhet!

RITALIA  TRAVEL

Hirdetésünk nem teljes körű, részletekért kérjük hívja irodáinkat! Akcióink visszavonásig érvényesek!
 Érdeklődni: RITALIA TRAVEL Kft. utazási iroda 7030, Paks  Dózsa György út 102. Tel.: 75/311-130

Mobil 30/603-7420  •   info@ritaliatravel.hu  •  www.ritaliatravel.hu   •  Engsz.: U-001312

VÁROSLÁTOGATÁSOK REPÜLŐVEL!
Róma 4 nap: ápr.28., máj. 26., jún.16., júl.14., aug.18.

84.900 Ft/fő-től+illetékek
Nápoly 5 nap: máj.18-22. 119.900 Ft/főtől+ illetékek

SZEZONKEZDŐ AKCIÓK! Repülős nyaralásokra!
Rodosz

***hotel félpanzióval már 55.800Ft/főtől + illeték
Kréta

***hotel félpanzióval már 68.200 Ft/főtől + illeték
Mallorca

***hotel félpanzióval már 125.550 Ft/főtől+illeték
Ciprus

***hotel félpanzióval már 134.850 Ft/főtől +illeték

Újdonság! Centrum Panzió nyílt Tolna központjában!
A Ritalia Travel Kft. tulajdonában lévő műemlék jellegű 
épület igényesen berendeze�  szobái, apartmanjai kü-
lön konyhával vagy konyhasarokkal, saját fürdőszobá-
val, tv-vel vannak felszerelve.

BUSZOS KIRÁNDULÁSAINK  PAKSI INDULÁSSAL !
Egy nap a Délvidéken: Zenta, Aracs, Törökbecse   
ápr.25.                                  5.800 Ft/fő+belépőjegy

Prágai szombat  
ápr.30.                                   13.990 Ft/fő+belépőjegyek

Plitvicei tavak 
máj.21.                                      10.990 Ft/fő+belépőjegy

Bledi-tó és Vintgar szurdok 
máj.28.                                       10.990 Ft/fő+belépőjegy

Dachstein, Hallsta�   
jún.4.                                           13.990 Ft/fő+belépőjegy

Medveszurdok túra 
jún.11.                                      10.990 Ft/fő +belépőjegy

Wörthi-tó 
jún.18.                                      11.990 Ft/fő + belépőjegy

Újdonság! Fürdőtúra a Vajdaságba! Pacsér  
jún.12., júl.28., aug. 7., aug.22. 2.700 Ft/fő +belépőjegy

Mesélj nekünk Erdély!  4 nap  félpanzióval  
jún.6-9., aug. 8-11.              44.000 Ft/fő+belépőjegy

Megmártózni a nagyvilágban…

Napi hírek,
friss információk

a városról, 
az atomerőműről

és a bővítésről:

www.paksihirnok.hu


