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Eddig megúsztuk 
a szúnyoginváziót

Ha nyár,  
akkor  
nyaralókártya

Közeleg a parlagfűszezon

Még csak elvétve találkozni egy-
egy szúnyoggal Pakson, ám az 
önkormányzat már felkészült a 
nyári invázióra. A földi irtást a 
DC Dunakom Plusz Kft. végzi 
majd, a légi gyérítést pedig idén 
is az állam koordinálja.

Magas a Duna vízállása, az ár las-
san vonul le, így nincsenek még 
pocsolyák, vizes területek, ame-
lyek ideálisak a lárvák kikelésé-
hez, ám ha beköszönt a tartós 
meleg, hamar megkeseríthetik 
életünket a szúnyogok. Az ön-
kormányzat felkészült a védeke-

zésre: a DC Dunakom Plusz Kft.-
vel megkötött közszolgáltatási 
szerződésben 2,5 millió forintot 
különített el a feladatra. A meg-
állapodás hat földi, melegködös 
irtásról szól 590 hektárnyi terü-
leten, melyet a kellemetlen rova-
rok megjelenésekor azonnal el-
rendelnek. Az akciók előtt min-
den alkalommal tájékoztatják a 
lakosságot és a méhészeket a ter-
vezett időpontról, tudtuk meg 
Puskás Jánostól, a cég ügyveze-
tőjétől.
A légi irtást az elmúlt két évben 
az állam finanszírozta és ko-

ordinálta. Így lesz ez az idén is, 
a katasztrófavédelem honlapján 
megjelent tájékoztatás szerint 
június 13-án kezdődött a köz-
ponti finanszírozású országos 
szúnyoggyérítési program azo-
kon a területeken, ahol a legtöbb 
vérszívó rovar található. A szú-
nyoggyérítés éppen aktuális heti 
ütemtervei folyamatosan elér-
hetők a honlapon. Fontos tudni, 
hogy az időjárás befolyásolhat-
ja a kivitelezést, ezért az ütem-
tervek az időjárási körülmények 
(vihar, hőség) függvényében 
változhatnak.                         -dsz-

Kicsengettek az iskolában, elkez-
dődött a vakáció. A felhőtlen já-
ték, kikapcsolódás közepette a 
gyerekek, fiatalok sokszor a leg-
alapvetőbb közlekedési szabályo-
kat sem tartják be, és balesetek 
okozóivá, részeseivé vagy áldoza-
tává válnak. 
– Nyáron megnövekszik a bal-
esetek száma. A meleg időszak-
ban, hőségriadó, kánikula esetén 
könnyebben fáradnak az embe-
rek, hamarabb csökken a kon-
centráció, mindenki figyelmet-
lenebb. Sok esetben az alapvető 
szabályokkal sem foglalkoznak 
a közlekedők – fogalmazott Her-
man Gábor, a Paksi Rendőrkapi-
tányság közlekedési osztályveze-
tője.
A rendőrség arra kéri a vakáció-
zókat, hogy a strandra lehetőleg 
minél kevesebb értéket vigyenek 
magukkal és fokozottan ügyel-
jenek a mobiltelefonokra, ruhá-
zatra, ékszerekre, készpénzre. A 
gyermekek, ha elhagyják ottho-
naikat, megfelelően zárják az aj-
tókat, ablakokat. 
– Nyaralókártya-programunk, 
melynek lényege, hogy a rend-
őrség rendszeresen ellenőrzi a 
tulajdonos ingatlanát a távolléte 
alatt, egész évre szól, a nyári idő-
szakban azonban többen élnek 
a lehetőséggel. Aki hosszabb-rö-
videbb időre elutazik, indulás 
előtt a kapitányság ügyeletén né-
hány formanyomtatvány kitölté-
se után nyugodtabban töltheti a 
vakációt. A nyaralókártyáról bő-
vebb információ az 510-640-es 
telefonszámon kérhető – mondta 
el Heisler Judit, a Paksi Rendőr-
kapitányság bűnmegelőzési elő-
adója.                            Faller Gábor

Hirdetményben hívja fel a lakos-
ság figyelmét a paksi önkormány-
zat a parlagfű- és gyommente-
sítéssel kapcsolatos feladatok el-

végzésére. A parlagfű egészségre 
veszélyes gyomnak tekinthető, 
ezért a törvény szerint kötelező 
védekezni ellene. A parlagfű jú-

liusban növekszik a legintenzí-
vebben, virágporát a legnagyobb 
tömegben július végén és augusz-
tusban szórja, ezért az ingatlantu-
lajdonosoknak június 30-ig gon-
doskodniuk kell a növény irtásá-
ról, azt követően pedig a parlagfű 
virágzását, az allergén pollen le-
vegőbe kerülését folyamatosan 
meg kell akadályozniuk a vege-
tációs időszak végéig. Június 30. 
után az elhanyagolt területen a 
hatóság elrendelheti a kényszer-
kaszálást, aminek teljes költségét 
a föld használója, tulajdonosa kö-
teles megtéríteni csakúgy, mint a 
bírságot, amelyet 15 ezer és 5 mil-
lió forint közötti összegben az el-
járás költségén felül szabhat ki, és 
adók módjára hajthat be.

-kgy-

Napi hírek,
friss információk

a városról
www.paksihirnok.hu

Fotó: Pixabay
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Az állam veszi át a paksi iskolák 
működtetését is
Újabb jelentős változás várható 
az iskolák életében: 2017 janu-
árjától minden önkormányza-
ti intézmény esetében az állam 
a  fenntartás mellett átveszi a 
működtetést is. A jövő évi költ-
ségvetéshez módosító javaslatot 
nyújtottak be, amelynek alap-
ján az állam nagyjából 21 milli-
árd forint szolidaritási hozzájá-
rulást vonna el a településektől 
az iskolák működtetésére. Ezt a 
tervek szerint azoknak a telepü-
léseknek kell fizetniük, ahol az 
adóerő-képesség – a helyi adó-
bevétel osztva a lakosságszám-
mal – meghaladja a 32 ezer fo-
rintot.
A településeknek sávos rend sze-
rint hozzájárulási támogatást 
kell majd fizetniük az államnak. 
Hogy ez konkrétan milyen fize-
tési kötelezettséggel jár, a város-

házán még nem tudják. Szabó 
Péter alpolgármester elmond-
ta, hogy Budapestet nem számít-
va Paks a negyedik legmódosabb 
város az országban Telki, Üröm 
és Csopak mögött, ezért bizto-
san a legfelső sávba kerül majd. 
A törvény azonban az összeg-
ről nem rendelkezik, azt – mint 
Szabó Péter rámutatott – bizo-
nyára rendeletben fogják sza-
bályozni. Az viszont tény, hogy 
az iskolák működtetésére eddig 
gyerekenként évente ezer, azaz 
összesen 3 millió forintot ka-
pott Paks. Mindeközben a tan-
intézmények működtetésére 665 
millió forintot fordított. Ebben a 
villanyszámla, a fűtés, a karban-
tartás és hasonló költségek szere-
pelnek, de a pedagógusbér nem, 
azt a fenntartó fizeti.
Mint az alpolgármester elmond-

ta, egyelőre ennyit tudnak, és azt, 
hogy december 15-ig alá kell írni 
az ingatlanok és ingóságok ingye-
nes vagyonátadására vonatkozó 
szerződést, és januártól a fenntar-
tás és a működtetés is állami fel-
ügyelet alá kerül. Nyáron törté-
nik majd meg az adatszolgáltatás 
arról, hogy eddig az önkormány-
zat mekkora összeget fordított is-
koláira.
Az, hogy a működtetőváltás ho-
gyan érinti például a Paksi II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskolában 
működő pedagógiai szakszolgá-
latot, korábban nevelési tanács-
adót, nem tudni.
Szabó Péter a döntés kapcsán azt 
mondta, hogy 18, pedagógusként 
eltöltött évvel a háta mögött úgy 
gondolja, egy kézben kell, hogy 
összpontosuljon a működtetés 
és a fenntartás. – Az nyilvánva-

lóvá vált, ha kettéválasztjuk, nem 
működik – hangsúlyozta. Ám – 
tette hozzá – paksi városvezető-
ként az a félelme, hogy nem ma-
rad meg az a kiemelkedő szín-
vonal, amit az önkormányzat 
biztosított iskolái számára. – Úgy 
gondolom, hogy esetünkben a 
fenntartás és a működtetés az ön-
kormányzat kezében jó helyen 
volt – fogalmazott.
Az Energetikai Szakközépisko-
la és Kollégium változatlanul ala-
pítványi iskolaként működik to-
vább. A most meglévő szakokat 
indítják a következő tanévben 
is, de 2017-től, mint minden ha-
sonló profilú intézmény, átala-
kul szakgimnáziummá – mond-
ta el kérdésünkre a fenntartó ala-
pítvány kuratóriumának elnöke, 
Mittler István.                          

-vida-

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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Mintegy hétmillió forint plusz-
forrást biztosított az önkormány-
zat a Csengey Dénes Kulturális 
Központnak eszközfejlesztésre és 
marketingtevékenységre. A szá-
mítástechnikai eszközparkot ed-
dig főként pályázati források fel-
használásával bővítette a kulturá-
lis központ, ám az elmúlt években 
nem történt komolyabb fejlesz-
tés e területen. Az időszerűvé vált 
korszerűsítésre a fenntartó önkor-
mányzat 3,5 millió forintot fordí-
tott a céltartalékból, ugyanekkora 
forrást pedig marketingtevékeny-
ségre biztosítottak az intézmény 
számára. 

– Paks a kultúra városa, szeret-
nénk, ha a kulturális szolgáltatáso-
kat minél többen vennék igénybe 
és minél többen érkeznének a vá-
rosi nagyrendezvényekre. Az ön-
kormányzat éppen ezért fontos-
nak tartotta, hogy segítse a széles 
körű tájékoztatást ezekről a le-
hetőségekről – fogalmazott Sza-
bó Péter alpolgármester. A Csen-
gey központ marketingstratégiája 
az önkormányzati támogatás nyo-
mán új elemekkel bővülhet.
– A személyes megszólítás és a 
rendezvényekhez köthető meg-
hívók érnek célba a közönségnél. 
Emellett a programfüzet, a szín-

házi ajánló és a plakátok meg-
újítását is tervezzük – tájékozta-
tott Tell Edit, a Csengey Dénes 
Kulturális Központ igazgatója. 
A vezető azt is elmondta, hogy 
a munkafeltételek javítása mel-
lett a szolgáltatások minőségé-
ben is változást hoz a központ-
ban a számítógéppark korszerű-
sítése. Az új számítógépek mellett 
okosfénymásolókat, szkennere-
ket és nyomtatókat szereztek be, 
ezek költséghatékonyabb üze-
meltetésével a szolgáltatási árak 
is csökkenhetnek. A lecserélt szá-
mítógépek az intézmény könyv-
tárába kerültek, az olvasók ren-

delkezésére állnak, akik helyben 
négy új táblagépet is használatba 
vehetnek.
Júliusban a tervek szerint újabb 
fejlesztés kezdődik el a Csengey 
Dénes Kulturális Központban: 
önkormányzati költségvetésből 
megújulnak a színpad mögötti 
öltözők és vizesblokkjaik, Paks-
hoz méltó környezetet biztosítva 
a fellépők számára, tájékoztatott 
Paks alpolgármestere. Szabó Pé-
ter azt is elmondta: továbbra is fo-
lyamatosan keresik a pályázati le-
hetőségeket a ház teljes körű kül-
ső-belső megújítására.

Dallos Szilvia

Immár HD minőségben fog-
ható a TelePaks adása. A városi 
televízió történetének legna-
gyobb fejlesztése zajlik: a mai 
kor követelményeihez igazod-
va, teljesen megújul a műszaki 
háttér az önkormányzat beru-
házásában. 

A TelePaks gépparkjában nemrég 
még a ’80-as évek kultikus szemé-
lyi számítógépe, egy Commodore 
is szolgálatot teljesített. A televí-
zió immár negyedszázados tör-
ténetében kisebb volumenű, el-
engedhetetlen fejlesztések voltak 

ugyan, ám nem volt ritka a hasz-
nálatban lévő harmincéves mű-
szaki eszköz. Egyéves tervezést 
követően elindulhatott a megva-
lósítás, amelynek nyomán telje-
sen megújult a műszaki felszere-
lés – tájékoztatott Kovács Tibor, 

a TelePaks ügyvezető-főszerkesz-
tője. A kétéves beruházás – amely 
során egy 115 millió forintos fej-
lesztés zajlik – legnagyobb üteme 
már megvalósult: többek között 
korszerű adáslebonyolítót és ka-
merákat helyeztek üzembe. A tel-

jes műszaki átállást sikerült úgy 
lebonyolítani, hogy közben nem 
szünetelt a műsorszolgáltatás. A 
fejlesztés a világítástechnika és a 
stúdiódíszlet megújulásával foly-
tatódik ebben az évben. A beru-
házás Paks Város Önkormány-
zatának finanszírozásában való-
sult meg.
 A lényegesen jobb minőségű HD 
adás antennával is fogható, illetve 
megtalálható a Tarr Kft. digitális 
csomagjában. A TelePaks műso-
ra honlapunkon is követhető élő-
ben a nap 24 órájában.         

Dávid Ildikó

Nyári műsorrendre tért át június 20-tól a TelePaks: a Víkend hír-
adó tíz héten át péntek esténként jelentkezik Paks és környéke híre-
ivel. A Víkend híradót mindennap 19 és 20 órakor ismétlik, közben 
pedig az év során készített tematikus magazinműsorokat sugároz-
za a televízió. Napi híradóval legközelebb augusztus 29-én jelent-
kezik ismét a tévé. A részletes műsorújság a Paksi Hírnök webolda-
lán olvasható.

Fejlesztések a Csengeyben

HD-ben fogható a városi televízió

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Atomerőmű

Tartható a 2018-as kezdés

MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

A meglévő blokkokétól elkülönü-
lő, önálló melegvizes csatornája 
lesz Paks II-nek, a blokkok pedig 
az eredetileg tervezettnél valami-
vel északabbra kerülnek és na-
gyobb lesz az alapterületük, szá-
molt be a koncepciótervezés so-
rán nyert részletes információk 
alapján elvégzett pontosításokról 
dr. Aszódi Attila Siófokon. A kor-
mánybiztos az Energiagazdálko-
dási Tudományos Egyesület által 
szervezett, Vitassuk meg a jövőn-
ket! című konferencián beszélt ar-
ról, hogy szavai szerint meglehe-
tősen intenzíven folyik a munka a 
projektben. A környezetvédelmi 
hatóságnak a napokban nyújtot-
ták be a pontosításokat tartalma-
zó dokumentációt. Mint Aszódi 
Attila mondta, ezeket a korrekci-
ókat a biztonsági követelmények 
mind magasabb szintű teljesítése 

érdekében végezték el. Ilyen pél-
dául az is, hogy a 2014-ben ké-
szült környezetvédelmi hatásta-
nulmányban szerepeltetettnél 
több dízelgenerátorral számol-
nak. Az, hogy az új blokkok kü-
lön melegvizes csatornát kapnak, 
a kormánybiztos elmondása sze-
rint egyszerűsítést jelent az épít-
kezés és üzemeltetés tekintetében 
is, illetve nagyobb garanciát a kör-
nyezetvédelmi elvárások teljesíté-
sére. Azzal pedig, hogy északabb-
ra tolódnak a blokkok és nagyobb 
területet vesznek igénybe, csupán 
a felvonulási terület csökken.
– Azt reméljük, hogy rövidesen 
megkapjuk a környezetvédelmi 
engedélyt – fogalmazott dr. Aszó-
di Attila. Kifejtette, hogy a telep-
helyengedély-kérelmet még idén 
tervezik benyújtani, ehhez nem 
sok vizsgálat eredménye hiányzik. 

E két engedélyben foglaltak birto-
kában lehet a létesítésiengedély-
kérelmet kidolgozni megfeleltetve 
minden követelménynek. Ez egy 
százezer oldalas dokumentáció, 
amit a kormánybiztos szavai sze-
rint egyéves munkával lehet ösz-
szeállítani. Értékelésére az OAH-
nak 12+3 hónap áll rendelkezésé-
re. – Még sok munka van előttünk 
– összegezte a kormánybiztos, aki 
szerint ennek ellenére tartható a 
2018-as kezdés.
A konferencia gondolatébresz-
tő előadásában, a szervező egye-
sület elnöke, Bakács István arról 
beszélt, hogy a válság után drá-
maian estek az energia-, beleért-
ve a villamosenergia-árak, s a kö-
vetkező években nem is számíta-
nak a tendencia megfordulására. 
Miként kifejtette, egyértelmű-
en a túlkínálat okozza mindezt, 

illetve a megújuló energiahor-
dozók túlzott térnyerése. Ezek 
igen drágák, az áramot nem pia-
ci áron értékesítik, hanem kötele-
ző átvételi áron, a többletet pedig 
valakinek: a lakosságnak vagy az 
iparnak meg kell fizetnie. Ez az 
oka annak, hogy a fogyasztói ár-
ban nem tükröződik az árcsök-
kenés, vázolta. Az EU és annak 
egyes országai, felismerve a prob-
lémát, keresik a megoldást. Ba-
kács István kérdésünkre elmond-
ta: annak ellenére, hogy most túl-
kínálat tapasztalható, Paks II-re 
szükség van. Egyrészt azért, mert 
alapvetően pótlásra készül – sok a 
régi, leselejtezésre szoruló erőmű 
hazánkban –, másrészt jelentős, 
jelenleg 30% az import aránya. 
– Most van, olcsó is, de ez hosz-
szú távon nem marad így – érvelt 
Bakács István.                        Vida T.

További információ:      
www.mvmpaks2.hu

www.facebook.com/MVMPaks2

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök
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Paksot és a társult települése-
ket nem fenyegeti az a veszély, 
hogy az utcán marad a szemét, 
a hulladékot az eddigi minő-
ségben és rend szerint szállít-
ja el továbbra is a szolgáltató. 
A törvényi változás miatt zaj-
ló átalakulás zavartalanságáért 
folyamatosan egyeztet a tulaj-
donosokkal és a nemzeti koor-
dináló szervezettel a Paksi 
Hulladékgazdálkodási Non-
profit (PHG) Kft. 

Április 1-jétől a Nemzeti Hul-
ladékgazdálkodási Koordiná-
ló és Vagyonkezelő (NHKV) 
Zrt. vette át a díjbeszedés jogát 
a szolgáltatóktól, de az új rend-
szer még nem állt fel. – Az ápri-
listól esedékes számlákat már 
nem vagyunk jogosultak kiál-
lítani – tájékoztatott dr. Sárosi 
József, a PHG Kft. ügyvezető-
je, aki arra kéri a lakosságot, 
hogy akinek csoportos besze-
dési megbízása van, az jelezzen 
a bankja felé és ne utalja a pénzt 
a paksi cég számlájára. Tartalé-
koljanak, mondja, mert várha-
tóan pár héten belül megérkez-
nek majd a számlák az elmaradt 
hónapokra is a koordináló köz-
ponti szervezettől. Amint meg-
kötötték a szerződést az új álla-
mi céggel, mindenkit értesíte-

ni fognak levélben és a helyi 
médián keresztül is arról, hogy 
mi lesz a fizetési eljárás menete, 
ígérte a paksi szolgáltató.
Az NHKV Zrt. vezetői már tájé-
kozódtak Pakson, és elismerő-
en szóltak a szolgáltatás minő-
ségéről és a szakmai adatokról. 
Mindannyiunk érdeke, hogy a 
jövőben is megmaradjon a meg-
szokott szolgáltatási színvonal, 
mondta Sárosi József, aki bízik 
abban, hogy a munkatársaik szá-
ma sem változik. A paksi köz-
pontú cégnél nincsenek likvidi-
tási problémák. Azért, hogy ez 
így is maradjon, folyamatosan 
egyeztetnek a tulajdonos önkor-
mányzatokkal és a koordiná-
ló szervezettel azért, hogy ha 
az üzemeltetéshez előlegre lesz 
szükség, azt időben megkapják. 
Az új szolgáltatási árakról még 
nem rendelkeznek informáci-
ókkal, ami biztos, hogy maga-
sabb nem lehet az eddiginél.
Sárosi József arra is felhívta a 
figyelmet, hogy a rendszer költ-
séghatékonyabb üzemeltetésé-
hez a lakosság is hozzájárulhat. 
Bár országos viszonylatban a 
paksi szolgáltató az elsők között 
szerepel az évenkénti 10-11 zöld-
járattal, ennek ellenére még 
mindig nagyon sok zöldhulla-
dék érkezik be a telepre a kom-

Nincs veszélyben
a szemétszállítás színvonala

Fröccsterasz
Nyári újdoNság az agricumbaN! 

Helyi termelők boraiból, 
szörpjeiből készült 
borkoktélokkal és 

alkoholmentes frissítőkkel 
várjuk vendégeinket 

a Szent István téri 
helyitermékbolt 

nyitvatartási idejében. 
A fröccsteraszon már 
kávé is fogyasztható 

mindössze 250 forintos áron.

Látogasson el hozzánk barátaival, 
tárgyalópartnereivel!

munális hulladékkal, így ahe-
lyett, hogy hasznosítható kom-
poszt készülne belőle, a lera-
kóra kerül, növelve a szemét-

hegy és a lerakási illeték nagysá-
gát. Ezért arra kérik a lakosságot, 
hogy gyűjtse külön a zöldhulla-
dékot, amit a cég az igényekhez 
igazítottan rendszeresen elszál-
lít, illetve igényelje az ingyenes 
komposztládát, amiből még sok 
van a telepen, és amelynek hasz-
nálatával további hulladékmeny-
nyiség téríthető el a telepről. 
A kommunális hulladékban 
nemcsak a zöldhulladék fordul 
elő gyakorta, hanem még mindig 
sok a szelekáltan gyűjtendő, amit 
hanyagságból dobnak a sima 
kukába. A telep minél gazdaságo-
sabb működtetéséért fontos len-
ne, hogy a papír-, a műanyag és a 
fémhulladék a kék fedelű gyűjtő-
edénybe kerüljön, amelyből szin-
tén van még raktáron, hiszen nem 
mindenki vette át.                                                 

-dal- 

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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A nyári szünidő a diákok szá-
mára elsősorban a pihenést je-
lenti, ám sokan hosszabb-rövi-
debb időre munkát vállalnak. 
Azért, hogy ne érjék őket kelle-
metlen meglepetések, ajánlott 
ismerniük a foglalkoztatásuk-
kal kapcsolatos szabályokat.  

A pénzkereset és tapasztalatszer-
zés motiválta Fitt Mátét (jobb ol-
dali képünkön), hogy nyári di-
ákmunkát vállaljon. Elmondta, 
amikor ilyen lehetőséget keres, 
fontos szempont számára, hogy 
Pakson vagy a közelben legyen 
a munkavégzés helye, és termé-
szetesen az sem mellékes, hogy 
mennyi lesz a fizetség. Két alka-
lommal kukoricacímerezést vál-
lalt, idén viszont futárként he-
lyezkedne el. Egyáltalán nem 
bánja, hogy megtapasztalta, 
mennyit kell dolgozni a pénzért, 
hogy bepillanthatott a felnőttek 
világába, számára mindez hasz-
nos volt. A paksi gimnáziumba 
járó, györkönyi Kövér Bence (bal 
oldali képünkön) is így van ezzel, 
aki az egyik iskolai szünetben egy 
raktárban dolgozott. Ami az idei 
nyarat illeti, már felmerült, hogy 
ismét vállal diákmunkát, de ezt 
össze kell hangolnia az edzőtá-
bori programjával, ugyanis csel-
gáncsozik. Bence kiemelte, hogy 

érdemes alaposan tájékozódni a 
lehetőségekről, szabályokról, hi-
szen ezzel komolyan csökkent-
hető az esetleges kellemetlen-
ségek esélye. Erre int a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal Tolna Me-
gyei Adó- és Vámigazgatósá-
ga is. Tájékoztatójukból kiderül, 
hogy a diákok szülői engedéllyel 
16 éves koruktól dolgozhatnak, 
de szünidőben már 15 évesen is 
vállalhatnak munkát, amennyi-
ben általános iskolába, szakisko-
lába vagy középiskolába járnak. 
A nyári munkát vállaló diákok 
a foglalkoztatás és a köztehervi-
selés szempontjából felnőttnek 
számítanak, tehát bejelentésük-
re, adózásukra – a diákszövet-
kezeten keresztül vállalt mun-
ka kivételével – ugyanolyan sza-

bályok vonatkoznak, mint más 
munkavállalók esetében. En-
nek ismeretében már nem meg-
lepő, hogy keresetük után adóz-
niuk kell. Az adóazonosító jelet a 
NAV-nál kell igényelni a 16T34-
es nyomtatványon. A szemé-
lyi jövedelemadó mértéke 15%, 
amit a bruttó bérből a munkaadó 
von le adóelőlegként, valamint 
ha munkaviszonyban vagy biz-
tosítást eredményező megbízá-
si jogviszonyban dolgozik a diák, 
akkor egyéni járulékot is fizetnie 
kell. A foglalkoztatónak a jöve-
delemről és a levont közterhek-
ről igazolást kell kiállítania, ami-
re a diáknak szüksége lesz a sze-
mélyijövedelemadó-bevalláshoz. 
A diákoknak jellemzően olyan 
munkákat kínálnak, amelyekhez 

iskolaszövetkezeti tagság kell, hi-
szen így anyagilag jobban jár a 
munkáltató, de ez a forma a diák-
nak is biztonságos, nem kell attól 
tartania, hogy esetleg nem kapja 
meg munkabérét. Munkaviszony 
esetén ragaszkodni kell az írásos 
munkaszerződéshez, amely mi-
nimum az alapbért és a munka-
kört tartalmazza, ám ez alkalmi 
és idénymunkánál nem kötele-
ző. Ha hagyományos munkaszer-
ződést kötnek a diákkal, akkor a 
bér szintjének el kell érnie a mi-
nimálbért. A munkavégzésről 
szóló megállapodás előtt célszerű 
a leendő munkáltatót ellenőriz-
ni a NAV honlapján, ugyanis az 
adóhátralékos, a felfüggesztett, il-
letve a be nem jelentett alkalma-
zottat foglalkoztató cégeknél koc-
kázatos munkába állni, figyel-
meztetnek. Az eduline.hu arra is 
felhívja a figyelmet, hogy a fia-
tal munkavállalónak napi legfel-
jebb nyolc órát szabad dolgozni, 
és kiskorúak nem vállalhatnak éj-
szakai műszakot. A pihenőidő-
nek el kell érnie a tizenkét órát, és 
heti két pihenőnapot kell biztosí-
tani, az egyiknek a vasárnapnak 
kell lennie. A munkakeresésben 
és munkavállalásban segítséget 
nyújtanak a diákszövetkezetek, de 
önállóan is fel lehet térképezni a 
lehetőségeket.            Kohl Gyöngyi

A cím nem más, mint a Pak-
si Sárgödör téri Présháztulajdo-
nosok Egyesületének jelmondata, 
aminek szellemében munkálkod-
nak immáron 15 esztendeje. A 
születésnapot pikniken ünnepelte 
meg a tagság a szervezet aktivistá-
ival karöltve, felidézték a megala-
kulás történetét és összegezték az 
elért eredményeket, tudtuk meg 
dr. Hanol János titkártól. A Sár-
gödör téri Présháztulajdonosok 
Egyesülete az egyik legaktívabb 
paksi civilszervezet, oroszlánré-

szük volt a Sárgödör tér felújítá-
sában, közművesítésének megva-
lósulásában. A jó minőségű bo-
rok készítését, a paksi bor régi jó 
hírnevének visszaszerzését, a kul-
turált borfogyasztás terjesztését 
tűzték zászlajukra, aminek érde-
kében több sikeres rendezvényt 
is életre hívtak. Fontosnak tartják 
azt is, hogy a helyi védelem alatt 
álló Sárgödör teret megismertes-
sék a városba látogatókkal. A szü-
letésnapi pikniken közel negyve-
nen vettek részt.                          -kgy-

Véget ért a 2015/16-os színhá-
zi évad a Csengey Dénes Kultu-
rális Központban. Az elmúlt kö-
zel kilenc hónapban négy felnőtt 
színházi bérlet tizenhat előadá-
sát közel ötezer-kétszázan tekin-
tették meg. A vígjátéktól a szín-
művön, az operetten és a musi-
calen át a drámáig minden műfaj 
szerepelt a palettán, így minden-
ki találhatott kedvére való dara-

bot, tájékoztatott Cselenkó Erika 
kulturális szervező.
A tapasztalatok összegzése után 
már javában dolgoznak a kultu-
rális központ munkatársai a kö-
vetkező évad műsorának szerve-
zésén. Az előadásokról a Csen-
gey szeptemberben megjelenő 
bérlethirdetéses füzetéből tájéko-
zódhat majd a közönség.

-gyöngy-

Ezt jó tudni a diákmunkáról

Töltsük meg élettel 
a Sárgödör teret!

Ötezernél is több 
néző a Csengey 
színházi előadásain

Fotók: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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A városi könyvtár és a kulturális központ 
könyvtára idén is több programmal csatla-
kozott az ünnepi könyvhéthez. Makó And-
rás festőművész három évtizedes munkás-
ságából ad ízelítőt a helyi szponzorok és a 
paksi önkormányzat támogatásával, tavaly 
év végén napvilágot látott album, amit a 
Csengey központ könyvtárában tartott 
rendezvényen mutattak be. Makó And-
ráshoz közel áll a realizmus, a szürrealiz-
mus és a szimbolizmus. Ahogy honlapján 
is olvasható: mivel a színvilág nagymér-
tékben meghatározza a képek hatóerejét és 
mondanivalóját, sokat foglalkozik a meg-
felelő színharmónia kialakításával. Témá-
it a környezetéből, emlékeiből, a mitológi-
ából és a Bibliából meríti. Alkotásait töb-
bek között Kolozsváron, Pakson, Pécsen, 
Budapesten és Hollandiában is láthatta a 
közönség. 
Gutai István Földönfutók, hontalanok – 
Menekülés Bácskából 1944/45 című köny-
vének második, bővített változatát is meg-
ismerhették az érdeklődők a könyvün-
nepen, a KÉSZ paksi csoportja, a Paksi 
Pákolitz István Városi Könyvtár és a Csen-
gey könyvtárának együttműködésében, a 
kulturális központ nagyklubjában. A kötet-
ben a több tíz ezer áldozatot követelő dél-
vidéki megtorlásokkal foglalkozik a szer-
ző, mégpedig személyes visszaemlékezések 
nyomán. Gutai Istvánnal Ternovácz István 
új ságíró, a Kossuth rádió szerbiai tudósí-
tója és Guszton András, az Újvidéki Rádió 
munkatársa beszélgetett. A két kötetbemu-
tató mellett Wollner Pál tartott előadást a 
Karib-tengeri vitorlázásról, kiállítást nyi-
tottak Pete Jánosné csuhéfonó népi ipar-

művész munkáiból, valamint az irodalmi 
önképzőkör tartott foglalkozást Cseresz-
nyésben. 
A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár-
ban két kötetbemutatót tartottak. Első-
ként dr. Győrfi Károly, az óbudai evan-
gélikus egyházközség felügyelőjének Ke -
resz  tény  üldözés a XXI. század elején cím-
mel megjelent könyvébe pillanthattak be 
az olvasók Pálmai István ajánlásával, aki 
úgy nyilatkozott a kötetről, hogy azt a ben-
ne szereplő tényadatok és a szerző ezekből 
levont következtetései kifejezetten érdekes-
sé teszik.  A szerző elmondta, hogy nagy-
jából ötpercenként meghal valaki keresz-
tény hitéért. Elsősorban Szíriában, Irakban 
és Nigériában, de üldöztetésben van részük 
a keresztényeknek többek között Szomáli-
ában, Afganisztánban, Iránban és Pakisz-
tánban is, vagyis jellemzően az iszlám jog-
rendű államokban. A Nyugat-Európában 
vagy Magyarországon tapasztaltakat nem 
üldözésnek, hanem keresztényellenesség-
nek tartja. A másik mű a paksi származá-
sú Suhai Pál Nomád szívvel című kötete 
volt, a szerző szintén személyesen itt volt a 
könybemutatón. 
Az ünnepi könyvhét megrendezésére első-
ként 1927-ben Supka Géza, a Literatura 
irodalmi folyóirat főszerkesztője tett javas-
latot a Magyar Könyvkiadók és Könyv-
terjesztők Egyesülése Miskolcon tartott 
közgyűlésén. Kezdeményezésére az elsőt 
1929-ben rendezték meg. Az eseményhez a 
2001-es Olvasás éve óta kapcsolják a gyer-
mekkönyvnapokat.

-gyöngy-

Gazdag volt a könyvhét kínálata
Fotók: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

 Paksi Hírnök, 2016. június 24. n 9



Mentőhelikopter is érkezett a bemutatóra
Hátborzongató látvány fogad-
ta a Csengey Dénes Kulturá-
lis Központ előtt bámészkodó 
kat június második hétfőjén. 
Összetört kocsik és sérültek 
jajgatása sokkolta a tömeget – 
szerencsére  csak egy bemuta-
tó keretében. 

Szekszárd és Dombóvár után 
harmadik Tolna megyei hely-
színként adott otthont az Értetek 
baleset-megelőzési bemutató-
nak Paks. A főként kamaszko-
rú gyerekek a város összes isko-
lájából a Csengey Dénes Kul-
turális Központ parkolójában 
sereglettek össze, hogy tanúi le-
gyenek annak, hogyan számol-
nak fel egy több ember sérülését 
okozó balesetet. Ezt megelőzően 
a sztrókról esett szó, ami ugyan 
nem ebben a korosztályban sze-
di áldozatait, de életet menthet, 
ha a tüneteit valaki felismeri.
A szakorvosok részvételével zaj-
ló tájékoztató után vette át a szót 
Győrfi Pál, az Országos Mentő-
szolgálat szóvivője, és részletesen 
beszélt a szimulált baleset körül-
ményeiről és a sérültek ellátásáról. 
Mint elmondta, évente 15 ezer sé-
rüléssel járó baleset történik alko-
hol vagy drog befolyása alatt álló 
sofőr hibájából. A bemutatókat 
azért szervezik, hogy ezek számát 
csökkentsék. Hozzátette, továb-
bi cél, hogy a fiatalok érdeklődé-
sét felkeltsék ezen hivatások iránt, 
s hogy megmutassák nekik, a kar-
riernél, pénznél időtállóbb érté-
kek is vannak, mint például a se-
gítségnyújtás a bajbajutottaknak. 
A kulturális központ melletti le-
zárt úton egy motor és három 
autó karamboljának következ-
ményeit szimulálták igen élet-
hűen. Összetört autók, úttesten 
fekvő és roncsokba beszorult 
sérültek, sikoltozás, szirénázó 
rendőr-, mentő- és tűzoltóau-
tók, mentőhelikopter  voltak a 
„kellékei” a tűzoltók, a rendőr-
ség, a mentők, a mentőmoto-
ros szolgálat és a légimentők kö-
zös bemutatójának, amelyhez a 
a Vöröskereszt önkéntesei sta-
tisztáltak.                              Vida T.

Fotók: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Sporttal is fűszerezték a fesztivált

Soha ennyien nem főztek Dunakömlődön

A zenei és gasztronómiai élmé-
nyeket egy kis sporttal fűszerez-
ték idén a Kávé-, bor- és pálin-
kafesztiválon. A bevált recepten 
nem rontott az új „íz”, sőt gazda-
gította azt. A kétnaposra bővült 
program, amelyet a város önkor-
mányzata és a paksi atomerőmű 
mellett a Fabro Pincészet támo-
gatott, az Amatőr Pop-Rock-Jazz 
Fesztivál győztesének, a Pagony-
nak a bemutatkozásával indult. 
Ezzel együtt idén öt koncertet 
élvezhetett a közönség a Sárgö-
dör téren. Kovács Kristóf feszti-
váligazgató elárulta, hogy tavaly 
ősszel a Puttonyos Fesztiválon 
a tinédzsereknek kedveztek, 
ezért most különösen figyeltek 
arra, hogy a középkorosztály is 
„találva érezze magát”. A terv re-
mekül bevált, Charlie és a Mag-
na Cum Laude is jó választásnak 
bizonyult, amit az is igazol, hogy 
pénteken majdnem, szombaton 

pedig minden kétséget kizáróan 
telt ház volt. Az első nap vendé-
ge volt Kasza Tibi, aki természe-
tesen nem bújt ki a bőréből, és a 
slágereket poénokkal fűszerez-

te. Az öt követő Charlie karcos, 
erejéből és hatásából az évek so-
rán mit sem vesztett hangja pedig 
kortól, nemtől függetlenül min-
denkit meglúdbőröztetett.

Másnap közös meccsnézéssel 
hangoltak a fesztiválozók, a Ma-
gyarország–Izland mérkőzésen 
már legalább ezerötszázan szur-
koltak együtt hihetetlen hangu-
latban. Ezután a Margaret Island 
lépett színpadra. Az énekesnő 
Lábas Viki elárulta, ez volt az 
első alkalom, hogy végignézett 
egy focimeccset, és azt is, hogy 
még soha nem léptek fel a Mag-
na Cum Laude előtt. Az viszont, 
hogy nem rohantak el rögvest a 
koncert után, arról árulkodott, 
hogy nagyon jól érezték magu-
kat Pakson. Így volt ezzel Charlie 
és a Magna Cum Laude frontem-
bere, Mező Misi is. Egyikük sem 
fukarkodott a házigazdákat, köz-
tük is a program fiatal szervezőjét 
illető dicsérettel. A Magna Cum 
Laude-koncert frenetikus hangu-
latban telt, de ezzel még nem volt 
vége, hiszen mindkét estét remek 
retróparti zárta.                            -vt-

Híven őrzi halleve pontos recept-
jét Adorján Mihály, csupán annyit 
árult el, hogy sok múlik az alap-
anyagok minőségén és arányán, 
s a hallevet csak rázni szabad, ke-
verni semmiképpen sem. Hason-
ló tanácsokkal szolgált Gyarmat 
Mihály is, aki még arra is felhívta 

a figyelmet, hogy a hallé sűrűsé-
ge sem utolsó szempont, az sem 
jó, ha lelátni a bogrács fenekére, 
de az sem, ha megáll a kanál a ha-
lászlében. Hozzáértésüket mind-
ketten a dunakömlődi falunapon 
rendezett főzőversenyen kívánták 
bizonyítani, ahol idén rekordszá-

mú nevező volt: hatvannyolcan 
ragadtak fakanalat. A főzőver-
seny egyébként nem a kezdetek-
től, „csupán” hét éve része a ti-
zenegy éves múltra visszatekintő 
falunapnak. A megméretés tár-
gyául nem véletlenül választották 
a halászlevet, hiszen a település 
messze földön híres a náluk ké-
szülőről. A halászléfőző verseny-
ben a legjobb ételt Heiszler István 
készítette, így ő nyerte el a ván-
dorkupát, Ritter András, Spie-
gel György és Fritz János kupát 
vihetett haza, Schönhardt Zsolt, 
id. Homoki Zoltán és Rompos 
József pedig különdíjat kapott. 
Egy másik megméretés miatt is 
nagy volt az izgalom: a most elő-
ször meghirdetett pályázatban 
dunakömlődiektől vártak fotó-
kat a településről. A kiírás töb-
bek érdeklődését felkeltette, 17 
pályázó összesen 78 képet kül-
dött be. A fotók többsége a tele-
pülés nevezetességeit, intézmé-
nyeit, így például a templomot, a 
faluházat örökíti meg, de vannak 

képek a halászcsárdáról, a teme-
tőről, utcanévtábláról is, mond-
ta el Faragóné Kertész Alice, a fa-
luház vezetője hozzátéve, hogy 
szeretnének naptárat készíte-
ni a pályázati anyagból. Díjazott 
lett Zemkó Adrienn, Csákyné 
Hanuszka Ildikó és Varga Tímea, 
különdíjat kapott Csibi Máté és 
Hazerné Rompos Mónika. Bár 
délelőtt a fő program a főzés volt, 
azért színpadi produkcióval is fű-
szerezték, emellett szólt a verkli, a 
gyerekek szórakoztatására pedig 
mesemondással, kézműves fog-
lalkozásokkal és ugrálóvárral ké-
szültek a szervezők. Délután már 
a kulturális programé volt a fő-
szerep, a helyi fellépőkkel meg-
jelent a palettán többek között a 
néptánc, a nóta és a társastánc, a 
vendégfellépőkkel pedig óriásbá-
bos előadás és operett volt a kíná-
latban, valamint érkezett Forgács 
Gábor humorista és Pál Dénes. A 
napot Kaczor Feri mulatós műso-
rával zárták. 

Kohl Gyöngyi

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Egy kihalófélben lévő szakma képviselője

Csupán a véletlen műve, hogy 
éppen pályafutása kezdetének 
harmincadik évfordulóján láto-
gattuk meg Feil Istvánt, a Mini 
Szervizben. – Az utolsó mohiká-
nokról írtok? – reagált a megke-
resésre a város egyetlen hivatalo-
san praktizáló tévészerelője. Ke-
serűség nélkül konstatálja, hogy 
nyugdíjazásig, ami jelen állás sze-
rint tizenöt év múlva esedékes, 
már biztosan nem tart ki, ennek 
a hivatásnak lassan vége lesz.
– Nem vagyok maszek – kezdi 
a bemutatkozást. A Mini Szer-
viz nem az övé, hanem egy bu-
dapesti cég telephelye. Mutatja is 
az erről tanúskodó táblát. A rá-
dió-televízió műszerész bizonyít-
ványt – miként mondja – a hí-
res patakparti egyetemen, azaz 
az 505-ösben szerezte 1986-ban, 
de már 1984-ben tanulóként a 
Gelkához került, abból váltak ki 
és nyitották meg a szervizt egy 
szekszárdi kollégával 1990-ben. 
Később új munkatársa lett Vájer 
Attila személyében, akivel 2005-
ig dolgozott együtt. Ma már nem 
tartana el két embert a műhely, 
egyet is döcögve…
– Már 6. osztályos koromban té-
vészerelő akartam lenni. Tet-

szett. Akkor még kijártak a sze-
relők házhoz, emberek közé. Itt 
megszakadni nem kell, az esze-
met kell használni – idézte fel 
pályaválasztásának okait. A ki-
szállást valóban nagyon szerette, 
éveken át járta Pálfát, Vajtát, Bi-
kácsot, Pusztahencsét. Ma már 
lehetetlen volna a helyszínen ja-
vítani, annyit változott a tech-
nológia és annyiféle tévé van, az 
alkatrészek pedig nem csere-
szabatosak. Amikor István tévé-
szerelő lett, kétfajta tévé létezett: 
Orion és Videoton, ugyanazok-
kal az alkatrészekkel. Azóta a 
világ és vele a televíziók renge-
teget változtak, hogy ezzel lépést 
tudjon tartani, részt vett néhány 
tanfolyamon, műszerésztalál-
kozókon, de már ilyeneket sem 
tartanak. Manapság az internet 
ad sok segítséget, a fórumokon 
megosztják egymással a tapasz-
talataikat. Ilyen szakmai közös-
ség az Euras, amelynek regiszt-
rált tagja. 
A technológia változására visz-
szatérve megállapítjuk, hogy ma 
már se szeri, se száma a tévétípu-
soknak, ami nem könnyíti meg 
a szerelők dolgát, viszont nem 
is minden készülék javítható. 

A régi gyártmányoknál a hibák 
90-95%-ánál érdemes volt hoz-
záfogni, ma ez talán 30%. A töb-
bi kuka, ahogy István mondja. 
A lapostévék tápegysége még 
csak-csak javítható, a másik 
egység, ami digitálisan dolgoz-
za fel a jeleket, nem. És nem le-
het cserélni a képernyőket sem, 
amelyek viszont igazán sérülé-
kenyek, elég egy nagyobb szél-
lökés, ami felborítja az egyéb-
ként pehelykönnyű készüléket, 
vagy egy játéknyíl, netán pezs-
gős dugó. A készülékárak válto-
zása miatt sem éri meg a javítás, 
vázolja a szakember mondván, 

’85-ben egy nyolccsatornás tévé 
26 ezer forint volt, édesapja fi ze-
tése havonta ötezer, tehát fél éven 
át kellett rá az egész fi zetést félre 
rakni. Manapság „hiper-szuper” 
tévét lehet vásárolni 100 ezer fo-
rintért, ami sokaknak nagyjából 
kétheti keresete. 
Nem csoda, hogy a szerelők több-
sége elhagyja a pályát. Nemré-
gen volt osztálytalálkozójuk, 
amit ő szervezett, s mint kide-
rült, a tizenhat műszerész kö-
zül már csak ő van a szakmá-
ban. A régi paksi tévéműszeré-
szek zöme is „eltűnt”, vagy az 
atomerőműben van, vagy talált 
valami rokonszakmát, háztar-
tási gépet vagy éppen telefont, 
kamerát szerel. István sem rest, 
ha mikrót visznek, azt reparálja, 
ha harangozó elektronikát, ak-
kor azt. Egy biztos – mondja – 
valami más után kell majd néz-
nie, mert tévészerelőre már nem 
nagyon van szükség. Egyelő-
re azonban még jönnek hozzá, 
nemcsak helyből, hanem Tol-
nától Dunaföldvárig sok telepü-
lésről. Ő pedig ugyanolyan szí-
vesen fog hozzá minden darab-
hoz, mert 30 év alatt sem unta 
meg. A televízió egyébként is 
fontos része az életének, kis túl-
zással, azzal kel, azzal fekszik. A 
szervizben mindig be van kap-
csolva egy készülék, otthon, 
reggeli közben a Discovery csa-
tornát nézik a lányával, ha haza-
megy ebédelni, a hírekre kap-
csol, esténként manapság foci-
meccset néz.              Vida Tünde

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Újabb ameri-
kai díj Ulbert 
Ferencéknek
Hollywoodi zeneszerzőverse-
nyen nyert első díjat a Gébert–
Ulbert Project és Pákai Pet-
ra közös dala. A Find My Way 
című szerzemény a Hollywood 
Songwriting Contest zeneszer-
zőverseny zsűrijének tetszését 
nyerte el. 

A hazai szerzők – köztük a paks-
gyapai Ulbert Ferenc – alkotá-
sa az Unsigned kategóriájában 
kapta meg az első díjnak számító 
official finalists címet. A többéves 
közös munka kezd beérni: rövid 
időn belül két díjat is elhoztak az 
USA-ból. 2016 januárjában a The 
32nd Mid-Atlantic Song Contest 
of Washington nemzetközi dal-
szerző versenyen a Wild Butterfly 
című dalukkal különdíjat nyer-
tek, most pedig a Hollywood 
Songwriting Contest zeneszer-
zőversenyen díjazták a Find My 
Way című című szerzeményt. Ez 
– mint Ulbert Ferenc elmondta 
– több éve született, az eredetijét 
Hesz Ádámmal írta, s azóta több-
ször is átdolgozták. A Los Ange-
les-i Hollywoodban megrende-
zett zeneszerzőversenyre a világ 
minden részéről érkeztek szerze-
mények, a magyar szerzők által 
megnyert kategóriában több mint 
ezer nevezést regisztráltak.
A Gébert Attila és Ulbert Ferenc 
által alapított zenekar évek óta 
dolgozik együtt Pákai Petrával, 
számos saját szerzemény fémjel-
zi munkájukat. A dalok stílusuk 
szerint a blues, a dzsessz, a soul 
és a funky stílusba sorolhatók. 
Attila, Petra és Ferenc szerteága-
zó munkát végez, a hazai zenei 
élet több területén ismerősen 
cseng a nevük a magyar nép-
zenétől a dzsesszen át a moder-
nebb elektropopig. Számos elis-
mert hazai és külföldi művésszel 
alkottak, dolgoztak együtt, saját 
bevallásuk szerint azonban je-
lenleg a Gébert–Ulbert Project 
és a Patché zenekar jelenti szá-
mukra a legtöbbet.

-vida-

A különböző művészeti ágakból 
is ízelítőt adtak a Pro Artis Alap-
fokú Művészeti Iskola tanévzá-
róján, ahol minden esztendőben 
átadják az Év tanulója elismerést. 
Idén Szucsán Etelka Sára és Tóth 
Marcell vehetett át a díjat a Csen-
gey kulturális központ színház-
termében.
Szucsán Etelka Sára igazi össz-
művészeti tehetség, hangzott el 
a méltatásban. 2008-ban kezdett 
balettozni Szabó Ildikónál, majd 
Szarka Gittánál, aztán 2009-ben 
szolfézst tanulni, majd 2011-ben 
zongorázni Palazsnik Andreá-
nál. Az idei tanévben már népze-
nei tanulmányokat is folytatott.  
A balettos sikerek mellett szá-
mos zeneit ért el. Az idei tanév-

ben a Sistrum dunántúli regioná-
lis versenyen bronz oklevelet ka-
pott, márciusban pedig a Tolna 
Megyei Zongoraversenyen meg-
nyerte korcsoportját. Népzenei 
munkája is kimagasló. Amellett, 
hogy az iskola valamennyi ren-
dezvényének aktív résztvevője, 
májusban az országos népzenei 
Ki mit tud?-on egyéniben arany-, 
együttessel pedig kiemelt arany-
minősítést nyert.
Tóth Marcell két év zeneisko-
lai előkészítő után Simon Péter-
nél kezdett tenorozni. 2011-ben 
az Apró Fúvósok Találkozóján 
különdíjat kapott. Két év után tu-
bán folytatta tanulmányait édes-
apjánál, tanára azóta is Tóth Já-
nos. 2013-ban és 2014-ben is 

aranyminősítést kapott a Sistrum 
regionális zenei versenyen, idén 
tavasszal az Apró Fúvósok Talál-
kozóján ismét különdíjat nyert. 
2015-ben a Tolna megyei mély-
rézfúvós-találkozón különdí-
jat és nívódíjat kapott. A művé-
szeti iskola fúvószenekarának és 
a Roger Schilling Fúvószenekar-
nak évek óta tagja. Tóth Marcell 
felvételt nyert mind a miskol-
ci, mind a budapesti Bartók Béla 
Zene művészeti Szakközépisko-
lába, szeptembertől Budapesten 
folytatja tanulmányait. 
A 2015/2016-os tanévben vég-
zett kimagasló tanulmányi mun-
kájáért Farkas Lili, Takács Nóra 
és Pálmay Csaba igazgatói dicsé-
retet kapott.                              -kgy-

Alkalom az értékelésre, visszate-
kintésre, az ötletek csereberéjére 
a közös tanévzáró, amelyet a Tol-
na megyei népfőiskolák közösen, 
Pakson rendeztek. A Tolna Me-
gyei Szabadművelődési és Nép-
főiskolai Társaság elnöke, Hefner 
Erika azt mondja, a Tolna megyei 
népfőiskolák újjáéledése 1998-ra 
tehető, amikor a Tolna Megyei 
Közgyűlés úgy döntött, hogy stá-
tusszal, anyagi támogatással já-
rul hozzá a hálózat munkájához. 
Nem sokkal később Pakson egy 
országos konferenciát rendeztek, 
ahol az egyesületté alakulás mint 
a forráshoz jutás további eszköze 
volt a téma. A népfőiskolai rend-
szer ezen muníciók birtokában 
2000–2005 között élte virágko-
rát a megyében számszaki szem-
pontból is, mert több mint húsz 
működött, és tartalmilag is, mert 
nemzetközi projektekbe kapcso-
lódtak be. Hozzáállás kérdése, 
hogy ez-e a siker, vagy az, hogy 
Kölesden, Pusztahencsén már a 
17. évfolyamot zárták, netán az, 
hogy utóbbi helyszínen, illetve a 
Csengey központ Közkincs Sza-

badegyetemén ötven körül van 
azon oklevelek száma, amit azok 
kaphatnak, akik rendszeres láto-
gatók. Az viszont – mint Hefner 
Erika mondja – tény, hogy a nép-
főiskola a nem formális oktatás 
jól bevált formája, tudást, isme-
reteket ad, közösséget kovácsol. 
Ezekből a kezdeményezésekből 
néhol komoly civil erő emelke-
dett ki, mint például Bikácson a 

nőegylet. A falvak polgármeste-
rei többségében felismerik, hogy 
ez a lakossággal való párbeszéd, a 
fontos kérdések megvitatásának 
kiváló terepe. 
Pakson, a már említett Közkincs 
Szabadegyetem mellett nagy si-
kerrel működik a Paksi Városi 
Nyugdíjas Klub népfőiskolája is. 
A tanévzárónak az ő székházuk 
adott otthont.                                -vt-

Ők lettek az Év tanulói 
a művészetiben

Közösen zárták a tanévet 

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök
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Közel sem tud mindent a ter-
mészetről, de amit igen, azt sze-
retné megosztani másokkal, 
mondja Sáfrány Szilvia, mert 
Baba Dioum szenegáli termé-
szetvédő szavaival élve csak azt 
védjük meg, amit szeretünk, 
csak azt szeretjük, amit értünk, 
és csak azt érthetjük, amit isme-
rünk. Ezért is fogott bele hama-
rosan elkészülő mesekönyvé-
nek megírásába, aminek fősze-
replője, Herba anyó a természet 
titkaira tanítja Pitypangot, a kis-
manót. 
Szilvia egyébként már gyermek-
ként vonzódott a természethez, 
érdekelték titkai, s kíváncsisága 
a mai napig nem csillapodott. 
Baján nevelkedett, régi vágyát 
beteljesítve óvodapedagógus lett 
szülővárosában, majd Törökbá-
linton dolgozott. Férje révén ke-
rült Paksra a kilencvenes évek 
végén. 
A házaspár fontosnak tartja a ter-
mészet tiszteletére nevelést, a ha-
gyományok megőrzését. Hisz-

nek abban, hogy ennek a szem-
léletnek az átadását minél kisebb 
korban kell elkezdeni. Ezért hoz-
ták létre együtt az Ökocsiga Ját-
szóházat. A mai napig hívják 
őket különböző rendezvények-
re országszerte, többek között 
a Magyar Természettudomá-
nyi Múzeum és a Fővárosi Ál-
lat- és Növénykert több prog-
ramjára, no meg a Cseresznyési 
Családi Napról sem feledkez-
hetünk meg, aminek évadzá-
róját éppen a napokban tartot-
ták. Ez alkalommal humoros, 
ismeretterjesztő előadást tartott 
Tóth Gábor solymász a szervező 
Csengey központ, az Ökocsiga 
Játszóház és Czink Dóra turisz-
tikai referens meghívására, a 
szokásos kézműves foglalkozá-
son pedig állatos csipeszeket ké-
szíthettek a résztvevők Szilvia 
vezetésével, illetve kitölthették 
az általa összeállított totót. 
Szilvia eddigi munkássága igen 
szerteágazó. Oktatója volt a 
szelektív hulladékgyűjtést és a 

környezettudatos gondolkodást 
népszerűsítő Zöld Tódor-prog-
ramnak, aminek keretében a 
város óvodáiban és az általános 
iskolák első és második osztá-
lyaiban tartott foglalkozásokat. 
A nevelési-oktatási program-
hoz társasjáték is készült, ami 
az előadásokon, a munkafüze-
tek feldolgozása során szerzett 
tudás elmélyítésében segített a 
gyerekeknek. 
Ez az ötlet szorosan összefo-
nódott a Cseresznyéskert Er-
dei Iskola projekttel is, hiszen 
Sáfrány Szilvia részt vett az er-
deiiskola-program előkészíté-
sében és a taneszközök kita-
lálásában: munkatanköny-
vet írt, és két modult dolgozott 
ki, az egyik a cseresznyési erdő-
ről, a másik pedig a gyógynövé-
nyekről szól. Meg kell említeni a 
Zöldfülű Játszóházat is, aminek 
megvalósításában férjével kö-
zösen számos partnerrel dol-
gozott együtt, s amelynek alap-
jain 2009-ben létrejött, az azóta 

az önkormányzat Környezetün-
kért Díjával elismert Ökocsiga 
Egyesület. A tagsággal túrákat 
szerveznek, odútelepet létesí-
tettek az erdei iskolánál, madár-
barát kertet a Polgármesteri Hi-
vatalnál, és felújították az ürge-
mezei tanösvény tábláit. 
Akár túrázik, akár a várost jár-
ja, Szilvia vállán mindig ott lóg 
maga készítette tarisznyájával 
együtt a fényképezőgépe. A Ter-
mészet Világa című természettu-
dományi közlönyben megjelent 
egy fotója, amin egy őrgébics 
„élelmiszerraktárában” lencse-
végre kapott mezei tücsök látha-
tó. Ez is mutatja, hogy mennyi 
érdekesség, érték van közvetlen 
környezetünkben, amiről sokan 
nem is tudnak, mondja. Apro-
pó tarisznya! Szilvia szab, varr 
játszóházakba, foglalkozásaik-
ra. Hogy csak kettőt említsünk, 
varrt már textilből zöldségeket, 
gyümölcsöket a Spájz elnevezé-
sű rendezvényre, az orfűi Med-
vehagyma Háznak pedig termé-
szetismereti, ügyességi játékokat 
készítettek. Mindeközben folya-
matosan bővíti tudását, és épí-
ti ismerőseik körét szakmai ber-
kekben. A legutóbbi egymásra 
találás az évek óta működő, lel-
kes lokálpatriótákból verbuvá-
lódott Kalocsai Gerilla Kertész 
Mozgalommal történt, aki-
ket a bontakozó barátság je-
gyében meg is hívtak az Ürge-
mezőn tartott tavaszi önkéntes 
szemétszedő akcióra. Szóval a 
Sáfrány házaspár számára a kör-
nyezetvédelem életforma, ami-
vel bizony sikerült „megfertőz-
ni” gyermekeiket, a 16 éves So-
mát és a 13 esztendős Dömét 
is. Szilvia azt tapasztalja, hogy a 
családnál jóval szélesebb körben 
is van hatása munkálkodásuk-
nak. Mi újság az Ürgemezőn? 
Facebook-csoportjukhoz rendsze-
resen csatlakoznak új tagok, és 
folyamatosan kapnak visszajel-
zéseket. Annál remekebb érzés 
nincs, amikor például egy szülő 
azt mondja, hogy ő ugyan nem 
akart szelektív hulladékgyűjtőt, 
csak azért szerzett be egyet, mert 
a gyerek kérte, de most már neki 
sem esik jól máshova dobni a bele 
való hulladékot.       Kohl Gyöngyi

Jó napot, mi újság?

Sáfrány Szilvia

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Sport

Bor Barna: nem volt  
probléma a kvalifikációval
Nem panaszkodhat Hangyási 
László, az ASE dzsúdósainak ve-
zetőedzője, hiszen három tanít-
ványa is tatamira léphet a Rio 
de Janeiró-i nyári olimpiai já-
tékokon. Bor Barna a harma-
dik, Csoknyai László a második, 
Cirjenics Miklós az első ötkari-
kás versenyére készül. A nehéz-
súlyúak mezőnyében Bor Barna 
számára nem jelentett problémát 
az olimpiai részvétel kiharcolá-
sa, Peking és London után Rió-
ban is tatamira léphet. A hazai 
mezőnyben nincs ellenfele, és a 
külföldi riválisok közül is szinte 
mindenkit megvert már. A cél az 
volt, hogy a kvalifikáció végére az 
első nyolc hely valamelyikét sze-
rezze meg, mert így a döntő előtt 
nem sorsolják össze a súlycsoport 
nagyágyújával, Teddy Rinerrel.
– Amikor 2003-ban Paksra kerül-
tél, ilyen sportkarrierről álmodtál?
– Akkoriban Kovács Anti még 
aktív versenyző volt, jó partne-
re voltam a felkészülésben. Ter-
mészetesen voltak olimpiai álma-
im, öt évre rá már Pekingbe, majd 
újabb négy év múlva Londonba is 
kijutottam, ahol a hetedik helyet 
sikerült megszereznem.

– Közben rengeteg minden tör-
tént.
– Az ASE Örökös Bajnoka cím át-
adásakor mondták, hogy nemzet-
közi versenyeken összesen 42 ér-
met szereztem az elmúlt években, 
ami önmagáért beszél. Igazából 
én nem számolom, hogy mit és 
mennyit nyertem, otthon, édes-
apámnál őrzöm az érmeimet. Egy 
szoba tele van serlegekkel, érmek-
kel és egyéb relikviákkal. 
– Milyen volt a kvalifikációs so-
rozat?
– Nem jelentett problémát, min-
denképpen kiemelt akartam 
lenni, ezt el is értem. Nem volt 
mindegy, hogy melyik ágra kerü-
lök, az alsó ágon tudtam elkerülni 
a franciát (Teddy Riner – a szerk.), 
ezt sikerült is elérnem. A tavalyi 
világbajnokságon nagyon jó for-
mában voltam, de eltört a bokám, 
szerintem ott is tudtam volna ér-
met szerezni, de így is hetedik he-
lyen kvalifikáltam magam ugyan-
úgy, mint Londonban. Szeretnék 
Rióban is olyan formában lenni, 
mint a vb-n, mert akkor biztos, 
hogy jól fogok szerepelni.
– Az olimpia előtti utolsó verse-
nyeden, a mexikói World Masters-

en az ötödik helyen végeztél. Elége-
dett vagy?
– A World Mastersnak mindig 
különleges hangulata van, súly-
csoportonként a világranglista 
első 16 helyezettje hivatalos ide, 
ezért nagyon magas a színvo-
nal. Olyan párosítások vannak, 
hogy az Európa-bajnok a világ-
bajnokkal vagy az olimpiai baj-
nok a világbajnokkal találkozik 
már az elején. Az én súlycsopor-
tomban hárman mondták visz-
sza a szereplést – talán a távol-
ság, a formaidőzítés miatt –, de a 
krém így is ott volt. Elégedett va-
gyok a szereplésemmel, amit kel-
lett, megoldottam, sajnos ez most 
csak az ötödik helyre volt elég, de 
igazából nem ez volt az év fő ver-
senye. Amúgy megadták a rang-
ját, nagyon jó volt a hangulat, sok 
volt a néző, és nagy volt a meleg. 
A többi versenyző meccseit nézve 
még tanulni is lehetett. 
– Az ötkarikás játékok előtt már 
nem indulsz több versenyen. Mi-
lyen munka vár még rád?
– Magaslati edzőtáborban, ke-
mény edzésekkel, futással, úszás-
sal, kondival készülünk, ez a fel-
készülésnek az a része, amikor el 

kell pusztulni, addig kell edze-
ni, amíg menni tudsz. Annyi-
ból jó, hogy már csak erre kell 
koncentrálni, semmi másra. Ezt 
a munkát, ha jól megcsinálja az 
ember, akkor jól fog szerepelni 
az olimpián. Ezután a finomí-
tás következik Spanyolország-
ban, a küzdelmi edzőtáborban 
800-900 versenyzővel, akik a vi-
lág minden tájáról jönnek. Na-
ponta 6-7 ellenféllel gyakor-
lunk, versenyszerűen, ötperces 
küzdelmekkel. Az utolsó tech-
nikai gyakorlások a paksi juni-
or verseny utáni edzőtáborban 
lesznek.
– Mennyit foglalkozol gondolat-
ban az olimpiával?
– Azzal, hogy lezárult a kvalifiká-
ció, hatalmas teher gördült le ró-
lam. Már tényleg csak arra kon-
centrálok, hogy minél jobban si-
kerüljön a felkészülés. Augusztus 
4-én indulunk, 12-én lesz a verse-
nyem, és 20-án jövünk haza. Már 
nagyon várom! Nem siettetem az 
időt, mert múlik az magától is, 
de addig minden egyes pillana-
tot felhasználok arra, hogy Rió-
ban minden jól menjen.              

(joko)

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.

Szakács- és felszolgálótanulók 
jelentkezését várjuk 
gyakorlati képzésre.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu

Véget ért a 2015/16-os NB I-es 
férfi kosárlabda bajnokság, az 
ASE csapata a negyedik helyen 
végzett, a bajnokságot a Szolnoki 
Olaj KK nyerte, második a TLI-
Alba Fehérvár, harmadik az Egis 
Körmend. Alig fejeződött be a baj-
noki idény, a szakosztályban több 
fontos változás történt. Tizenhat 
év után távozott a szakosztály élé-
ről Tóth János elnök, akinek a ve-
zetése alatt négy bajnoki és négy 
kupagyőzelmet, ezüst- és bronz-
érmeket ünnepelhetett a csapat. 
Utódja Jan Pavlik sokszoros cseh 
válogatott lett, aki először játékos-
ként, két éve pedig technikai veze-
tőként áll a klub alkalmazásában. 
– Mi az új titulusod, és meddig 
szól a kinevezés?
– Szakosztályelnök és technikai 
vezető is vagyok egyben, meg-
látjuk, hogy fog működni. Ha si-
kerül egy jó csapatot összehozni 
és nem kell nagyon beavatkozni, 
akkor mehet egymás mellett ez 
a két munkakör. Nincs akadálya 
annak, hogy mint szakosztály-
vezető elmenjek a reptérre a já-
tékosért. A feladatokat biztosan 
meg fogjuk tudni osztani. Iga-
zából az időtartamról nem volt 
még szó, de valószínűnek tar-
tom, hogy határozatlan idejű 
szerződés lesz.
– Ugyanazokkal az emberekkel 
fogsz továbbra is együtt dolgozni?

– Igen, a kollégáim ugyanazok 
maradnak. Végül is két ember-
rel dolgozom együtt állandóan 
a csapat mellett: az edzővel és a 
másodedzővel. Schmidt Béla má-
sodedzőként folytatja munkáját, 
Morgen Frigyes az utánpótlással 
fog foglalkozni. A feladatköröket 
hamarosan konkretizáljuk. Mivel 
még nem voltam ilyen pozíció-
ban, folyamatosan fogunk egyez-
tetni, egyelőre Kovács Antal lesz 
a végső döntéshozó. Ha jó javas-
latokkal tudok majd előállni, nem 
hiszem, hogy szakmailag bele-
szólnának. A pénzügyi tervezés 
is most zajlik, meglátjuk, a külföl-
di játékosokra mennyi pénzt tu-
dunk költeni, mindezek alapján 
tervezünk majd a következő idő-
szakra.
– Egyelőre annyit tudunk, hogy 
Gediminas Petrauskas személyé-
ben litván edző érkezik, Schmidt 
Béla lesz a másodedző. Mi a hely-
zet a csapattal?
– Az edzővel egyéves szerződést 
kötöttünk, nagyon motivált, kihí-
vásnak tekinti a megbízást. Meg 
akarja mutatni a tudását, biztosan 
rengeteget fog dolgozni és biztos, 
nem fog bennünket békén hagy-
ni. Amióta megállapodtunk, fo-
lyamatos kapcsolatban vagyunk, 
küldi a videókat a kiszemelt já-
tékosokról, én pedig megírom 
neki a véleményem. Remélhető-

leg tisztább, hajtósabb lesz a csa-
pat, akiket a paksiak is szeret-
ni fognak. Ha összeállt a keret, 
utána tudjuk a céljainkat kitűz-
ni. Szerintem pénzügyileg rend-
ben vagyunk, ezen nem fog múl-
ni, figyelni kell a játékosok kivá-
lasztásánál az ár-érték arányt. 
Kovács Ákos valószínűleg ma-
rad a csapatban, de még nem ír-
tuk alá a szerződést. Tóth Ádám, 
Eilingsfeld Jani távozott a magyar 
játékosok közül, a többiek: Med-
ve Máté, Illés Máté, Will Tamás, 
Gulyás Milán maradnak. Antóni 
Csanád végleg átigazol a Pécshez. 
Első gondolataim között szere-
pelt, hogy Csaszit visszahozzam, 
mert jó játékos, jó meccsei voltak 
a bajnokság végén, de hát ilyen az 
élet, nem mindig lehet minden-
ben megállapodni. Bízom ben-
ne, hogy még jobb játékos lesz, és 
talán majd visszatérünk egyszer 
erre a kérdésre.
– A légiósok közül Ryan Watkins-
szal született megállapodás.
– Watkinsnak opciós szerződé-
se volt, mivel nagyon hasznos 
játékos volt a rájátszásban, csi-
nált 10+10-es átlagot, nem volt 
kérdés, hogy hosszabbítunk-e 
vele. Troy Barnies Szolnokon 
folytatja, Fomin nem vált be, fi-
zikálisan nem volt a topon. A 
kosárlabdatudásával nem volt 
gond, de a támadásokat nem 

tudta úgy végigvinni, hogy ab-
ból dobás legyen. A középsza-
kaszban és a rájátszásban már 
fontos meccseink voltak, így 
nem nagyon mertünk kísérle-
tezgetni vele, nem marasztal-
tuk. Chris Dunnal és Donald 
Robinsonnal nem tárgyaltunk a 
folytatásról.
– Új magyar játékosokról van 
már szó?
– A tárgyalások Sömenek Mar-
tinnal csakúgy, mint Kovács 
Ákossal az utolsó fázisba léptek, 
már csak az aláírás hiányzik. Mel-
lette várhatóan érkezik még egy 
fiatal U20-as válogatott játékos.
– A légiósoknál mi az irányvonal? 
Lett, litván vagy inkább USA-beli?
– Szerintem lesz litván és ame-
rikai is. Van egy tapasztalt lit-
ván játékos, akivel már elkezd-
tünk tárgyalni. Az edző olyan já-
tékosokat keres, akik nemcsak 
egyénileg jók, hanem csapatjá-
tékosok is. Fő szempontja, hogy 
jó csapatot hozzon össze. Úgy 
gondolom, elég kontrollált játék 
lesz. Megnéztem pár első osztá-
lyú litván meccset, és hihetetlen, 
hogy mennyire technikai a játék. 
Ha nincs gyors indítás – márpe-
dig ilyen szinten nem ritka, hogy 
megfogják – akkor addig szinte 
nincs rádobás, amíg nincs üresen 
a játékos.

Kovács József

– Sosem tekéztem, ezzel többen is 
így vagyunk, épp ezért jelentkez-
tünk – árulta el Szedlják Attila, 
aki a Paksi Vak Bottyán Gimná-
zium 9. b osztályának csapatában 
hatalmas lelkesedéssel gurítot-
ta a golyókat az ASE Tekézőben a 
2016 perces tekeversenyen.

A maratoni gurítás ötlete még a 
tavasszal fogalmazódott meg, a 
szakcsoport célja a sportág nép-
szerűsítése Pakson. – Egyszer-
re két pályán, összesen 40-et 
gurítanak a versenyzők, itt min-
denki mindenkivel egyéniben 
versenyez. Minden nevező okle-

vélben is részesül, a lefújás után 
pedig értékes nyereményeket 
sorsolunk ki – tudtuk meg Fenes 
Lászlótól, az ASE teke szakcso-
port vezetőjétől. A program 
megállás nélkül zajlott, a verseny 
több mint 33 óra után, a 2016. 
perc végén zárult. A szervezők a 

szurkolókat és az érdeklődőket is 
várták, aki kedvet kapott a sport-
hoz, az akár menet közben is be-
szállhatott. Fenes László elmond-
ta: a nagy sikerre való tekintettel, 
a tervek szerint jövőre is meg-
szervezik a programot.

Faller Gábor

Új szakosztályelnök és edző az ASE-nál

Harminchárom óránál is többet tekéztek
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Lacza Gábor Is tvánné  
képvise lő  

te le fon:75/675 -732  
mobil :20 /410 -7512  

Nem sikerült az olimpiai válogató

Csertői: ezzel a kerettel túlszárnyaljuk 
a tavalyi teljesítményünket
– Nem kerültem teljesen új kö-
zegbe, nagyon sok társamat is-
mertem már az öltözőből, töb-
bekkel együtt játszottam koráb-
ban, és sokszor futballoztunk már 
egymás ellen – nyilatkozta Keme-
nes Szabolcs kapus, a Paksi FC 
friss igazolása, hozzátéve: – Most 
itt én vagyok az új fi ú, de Molnár 
Péterrel és Székely Gyurival is na-
gyon jó a viszonyom, egészséges 
rivalizálás lesz köztünk, segítjük 
majd egymás munkáját.
Kemenes Szabolcs mellett Ko-
vács Gábor védő, Haraszti Zsolt 

középpályás és Jelena Richárd 
csatár csatlakozott a Fehérvá-
ri útiak keretéhez, valamint köl-
csönből visszatért Bor Dávid és 
Vági András. Hahn János, az 
előző szezon házi gólkirálya is 
szerelést húzott, a csatár izga-
tottan várja a felkészülést és a jú-
liusi bajnoki rajtot. – Jó volt újra 
az öltözőben lenni, látni a régi és 
az új társakat. Négy meghatáro-
zó játékost igazoltunk, szerintem 
idén sem fogunk csalódást okoz-
ni. Győzelemmel zártuk az előző 
szezont, remélem, ott tudjuk foly-

tatni a játékot, ahol abbahagytuk 
– mondta el Hahn János. 
Az öthetes pihenő alatt is folya-
matosan dolgoztak a PFC futbal-
listái, a technika előrehaladásá-
nak köszönhetően mozgáselemző 
rendszerrel követhette nyomon 
játékosai teljesítményét Csertői 
Aurél vezetőedző. A tréner az első 
edzés után elégedett volt az erőn-
léttel, a rövid felkészülés során hat 
mérkőzést tervezett, valamint egy 
egyhetes büki edzőtábort. 
– Nehéz volt feldolgozni a tava-
lyi évet, számomra a tavaszi pro-

dukció óriási csalódás volt, és a 
csapat is így érez. Idén a hete-
dik helynél előrébb tervezünk, 
a keret alkalmas arra, hogy túl-
szárnyaljuk előző évi teljesítmé-
nyünket. Az igazolásokkal elé-
gedettek vagyunk, azokat pedig, 
akiket akartunk, meg tudtuk tar-
tani – összegzett Csertői Aurél. 
A Paksi FC július 16-án Debre-
cenben kezdi a 2016/17-es sze-
zont, míg az első hazai összecsa-
pását július 23-án a Videoton el-
len játssza a zöld-fehér gárda.   

Faller Gábor

Az ASE két kajakosa, Boros Ger-
gely és Somorácz Tamás is érde-
kelt volt az olimpiai válogatóver-
senyeken, de egyiküknek sem si-
került kiharcolni a kvalifi kációt. 
A részletekről Bedecs Ferenc, a 
klub kajak-kenu szakosztályának 
vezetőedzője beszélt.
– Az elmúlt hónapokban renge-
teget készültek, a cél az olimpi-
ai részvétel kivívása volt, és min-

dent meg is tettek ezért, de vol-
tak náluk jobbak, és ha szoros 
versenyben is, de kikaptak. Bo-
ros Gergely K4 1000 m-en küz-
dött az olimpiai kiküldetésért, 
ebben a számban csak egy vá-
logatóverseny volt, ahol ha-
jójuk harmadikként ért célba. 
Somorácz Tamás K2 1000 m-en 
próbálkozott, ők negyedikek let-
tek, nekik sem sikerült kijutni. 

Ezután nem sokkal már a moszk-
vai Európa-bajnokság váloga-
tója következett, K2 1000 m-en 
Boroséknak nem sikerült bejutni 
a döntőbe, így az Eb-ről is lema-
radt. Somi K1 500 m-en máso-
dik lett, és ezzel az eredménnyel 
bekerült az Európa-bajnokságon 
induló K4 500 m-es csapatba.                                                                  
Bedecs Ferenctől azt is megtud-
tuk, hogy Kiszli Vanda rajthoz áll 

július elején Spanyolországban, az 
U23-as és felnőtt maratoni kajak-
kenu Eb-n, ahol mind a két kor-
osztályban egyes hajóban indul.                                                                            
Megkezdődtek a vb- és Eb-válo-
gatók az ifj úsági korosztályban 
is, az első versenyen Pupp Noé-
mi K1 500 m-en második lett. A 
következő válogatóra Szolnokon 
kerül sor, a maratoni Eb-vel egy 
időben.                       Kovács József

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Szent István király út 50.)
nyitva tartása:

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

Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Az atomerőmű
és a bővítés hírei:
www.paksihirnok.hu
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A rejtvényben egy paksi intézmény 
nevét rejtettünk el. A megfejtéseket 
július 4-ig várjuk a 7030 Paks, Dó-
zsa György út 51-53. címre.  E-mail: 
szerkesztoseg@paksihirnok.hu.

Helyes válaszával a Szelek 
ladikján című költészeti 
antológiát nyerheti meg.

Új autót, de milyet?
Az autóvásárlás hosszú időre 
szóló, nagy értékű beruházás, a 
jó döntés sok öröm forrása, míg 
az elhamarkodott rengeteg, nem 
múló bosszúságé. A kulcs a „mi-
lyen célra kell az autó?” kérdés 
megválaszolása, amihez önkriti-
ka, realitásérzék és visszafogott-
ság kell. Az elmúlt évtizedeket az 
jellemezte, hogy a legtöbb vásár-
ló a szükségesnél legalább eggyel 
nagyobb kategóriás kocsit gon-
dolt megfelelőnek családja szá-
mára, fi gyelmen kívül hagyva, 
hogy míg a kocsi folyamatosan 
veszít az értékéből, addig a hitel-
teher sokszor növekszik.
Fontos, hogy magunknak ve-
gyünk autót, ne másoknak akar-
junk megfelelni. A leglényege-
sebb annak eldöntése, hogy saját 
stílusunk, használati szokásaink 
és a család életvitele, életritmusa 
mit kíván meg. Fontoljuk meg, 
középtávon milyen változások 
következhetnek be a család életé-

ben, amik befolyásolhatják a vá-
sárolt autó kategóriáját. 
Manapság már kevéssé kell tar-
tanunk rossz minőségű autótól, 
egyetlen gyártó sem engedheti 
meg magának a kiugró minősé-
gi problémákat. A klíma, a turbó 
majd' minden autóban megtalál-
ható, a légzsákok és a hárombe-

tűs rövidítéssel ellátott biztonsá-
gi rendszerek sokasága is alapfel-
szereléssé vált, azt már nem kell 
opcióként kérni. 
Aki 150 ezer kilométerenként ké-
pes az autót lecserélni, annak ja-
vasolhatom a dízelt, ám aki hosz-
szabb távon tulajdonában tartja, 
annak kevésbé. A dízelmotorok a 

kibocsátott szennyezőanyag-tar-
talom nemzetközi kötelezettsége 
miatt túlbonyolítottak, nagyon 
kényesek az üzemanyag és a kar-
bantartás, valamint a felhasznált 
anyagok minőségére. A legap-
róbb probléma azonnal sok száz 
ezer forintos kiadást jelent, de 
nagyon magas a szakmai tudás 
igénye javíttatáskor. Általános 
igénnyé vált a nagy teljesítmény 
is, ami sokszor az élettartam ro-
vására megy az alacsonyabb ka-
tegóriájú autóknál. 
Kutatások szerint a vásárlások 
legtöbbje emocionális és nem 
racionális döntésünkön múlik. 
Az első autókereskedőknek azt 
tanították: „Nem autót adunk el, 
hanem életérzést!” Ki gondol-
kodott el azon, hogy van szemé-
lyi edző, személyi bankár, orvos, 
ügyvéd. Vajon miért nincs sze-
mélyes autóüzemeltetési tanács-
adó?

Kovács Ferenc

Fotó: Kovács Ferenc
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*Illetékmentes akció 2016.06.01-30. között történő szerződéskötés esetén a 2016 nyári budapesti és debre-
ceni indulású charteres Neckermann repülős csomagajánlatokra (HUN NAH, FAX, LAST), kivéve Madeirára. 
Az előfoglalási kedvezményekkel, és az árfolyamakcióval együtt is érvényes. Árfolyamakció 2016.06.01-30. 
között vagy visszavonásig (Az akció keretén belüli foglalásoknál a törzsutas és nászutas-kedvezmény nem 
vehető igénybe!). Kedvezményekkel csökkentett árak. 1 Az ár tartalmazza a megjelölt szállást és ellátást, 
a repülőjegy árát, a repülőtéri illetéket és a transzfert. Ezen felül fizetendő a biztosítás. A fenti forint árak 
1 EUR=309,90 Ft árfolyam esetén érvényesek. Árainkat Euróban garantáljuk. A szerződésben a részvételi 
díj forintösszege a Neckermann érvényes Euró árfolyam akciója vagy a K&H Bank foglalás napján érvé-
nyes EUR/HUF valutaeladási árfolyamának alkalmazásával kerül meghatározásra. Foglalás a szabad helyek 
függvényében lehetséges! A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek az irodákban. (N-U-R Nec-
kermann-utazás Szolgáltató Kft., eng.sz.: R00801/1999/1999.), Ritalia Travel Utazási Iroda eng.sz.: U-001312.)

RITALIA TRAVEL UTAZÁSI IRODA
7030 Paks, Dózsa György út 102. • Tel/Fax: (75) 311-130 
info@ritaliatravel.hu • WWW.RITALIATRAVEL.HU

GÖRÖGORSZÁG, ZAKYNTHOS
HOTEL LETSOS d

1 hét repülővel, 6 fős apartmanban, 
reggelivel. ILLETÉKMENTES AJÁNLAT! 
Indulás: 2016.06.30.

277,- € (85.842 Ft)/fő ártól1

BULGÁRIA, NAPOSPART
HOTEL BALATON w

1 hét repülővel, 2 ágyas szobában, 
félpanzióval. ILLETÉKMENTES AJÁNLAT! 
Indulás: 2016.07.12.

490,- € (151.851 Ft)/fő ártól1

Hetvenen léptek a Pódium színpadára

A kicsiknél Baranyi Míra, az idősebb kor-
osztályban Englert Evelin kapta az Év tán-
cosa címet a Pódium Táncstúdió növendé-
kei közül. A díjat most először adták át. Igaz, 
maga a táncstúdió és annak vezetője is fi atal, 
Trungel Vivien és tanítványai a második éva-

dot zárták. Eközben a Csengey Dénes Kultu-
rális Központban leltek otthonra, itt tartották 
az első gálát is, amelyen hetven táncos lépett 
színpadra. Újdonság, hogy van egy senior 
balettcsoport, amelynek tagjai ugyanúgy be-
mutatkoztak, mint a legapróbb balerinák. Vi-

vien azt mondta, fontosnak tartja, hogy fél-
évente színpadra lépjenek, megmutassák, mit 
tanultak, hogyan haladnak. A szülők öröm-
mel fogadják ezt a lehetőséget, a nézőteret 
szinte teljesen megtöltötték az érdeklődő csa-
ládtagok.
A Pódiumban nemcsak a korosztályokat, ha-
nem a táncokat illetően is széles a repertoár. 
A sok-sok lehetőség közül, mint legnépsze-
rűbbeket, a modern balettet és a hip-hopot 
emelte ki a stúdió vezetője, aki egyébként szí-
vesen feszegeti a stílusok határait és – aho-
gyan azt a közönség is láthatta – merészen 
ötvözi a különféle műfajokat, például a latin 
táncot a hip-hoppal. – A balettet is igyek-
szem modern irányba terelni, hogy látványo-
sabb, gyermekcentrikusabb legyen – fejtette 
ki Trungel Vivien. A közel kétórás este során, 
amelynek háziasszonya Bálint Antónia volt, a 
táncprodukciókat két ifj ú paksi előadó, Bu-
dai Boglárka és Baricz Dorina énekkel fűsze-
rezte. A záró számot Trungel Vivien táncolta 
Braczkó Zsomborral, aki a Duna Parti Tánc-
klub tagja. A párostól egy modern tangót lát-
hatott a publikum.                                      

-vida-


