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Az internet, ez az egész világot behálózó elektronikus világ mérhetetlen kincsesbánya, a korlátlan lehetőségek tárháza. Ehhez a virtuális világhoz tette hozzá úttörőként Paks város eseményeit, híreit Lovas Tibor, a PaksNET szerkesztője. Ez11. oldal
úttal tőle kérdeztük: jó napot, mi újság?
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PAKSON JÁRT
A DUNA-TÚRA
8. oldal

NYUGDÍJASHITEL
50 éve Ügyfeleink szolgálatában!

Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek.
A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni
háztartási gépeit? Szeretne kirándulni, üdülni?
Vegye igénybe a nyugdíjashitelt 75 éves korig!
Felvehető összeg 100 ezertől akár 1 millió Ft-ig, futamidő max. 60 hónap.
100 ezer forintnál 2 567 Ft, 500 ezer forintnál 12 831 a havi törlesztőrészlet.
Kamat 16%, kezelési költség 2%. THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében.
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Gyógyvíz: megvan a minősítés
Gyógyvízzé minősítette az
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala annak a 2009ben fúrt kútnak a vizét, amely
a leendő paksi gyógyászati
központban zajló kezelésekhez szükséges gyógyvizet adja
majd. A több fázisból álló minősítési folyamat közel másfél
évig tartott. A gyógyászati
komplexum
legkorábban
2013 második negyedévében
nyitja meg kapuit.
Alapos előkészítés és tervezés,
egy újabb kút megfúrása, vizének gyógyvízzé minősítése
után célegyenesbe ért az elsősorban Pakson és a kistérség
településein élők igényeire méretezett gyógyászati központ
megvalósítása. Korábban már
fúrtak egy kutat a területen,
amelynek vizét 1999-ben minősítették gyógyvízzé. Ahogy
azt korábban megírtuk, egy, a
kútra épülő gyógyfürdő megépítésére 2000-ben, a szakorvosi rendelőintézettel párhuzamosan írtak ki tervpályázatot,
a létesítmény azonban anyagi
forrás hiányában nem készülhetett el. Pályázati lehetőség
azóta sem adódott ilyen jellegű
beruházás támogatására, de a
képviselő-testület döntése nyomán elkezdődtek az előkészületek a komplexum megvalósítására.
Megvizsgálták a meglévő
gyógykutat, és mivel nem rendelkezik biztos vízadó bázissal, újabb fúrásáról is határoztak. A munkálatokat 2009 év
elején kezdte meg a munkát
pályázaton elnyerő ceglédi
VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt.
A tervek szerint körülbelül hatszáz méter mélyen számítottak
a „folyékony kincsre”, a tervezett mélységben azonban csak
iszapos, használhatatlan vizet
találtak. Bár a költséget megnövelte és kockázattal is járt,
bízva a sikerben és a plusz ráfordítás megtérülésben, a további fúrás mellett döntött a
városvezetés. Újabb kétszáz

méterrel mélyebben már megfelelő hozamú és a vártnál magasabb hőmérsékletű vizet leltek, így tovább folytatódhatott
az előkészítő munka, aminek
koordinálásával a Paksi Ipari
Park Kft. ügyvezetőjét, dr.
Sztruhár Sándort bízták meg.
Ennek fontos része volt a kút
vizének gyógyvízzé minősítése, ami szigorú eljárás. Először elismert ásványvízzé kellett minősíttetni a vizet, amihez többek között laboratóriumi vizsgálatokra, a kút adataira és az ÁNTSZ környezetvizsgálatára volt szükség. Miután az ásványvíz minősítés
megérkezett, következhetett a
fürdetési próba 2010 novemberében. A vizsgálat során háziorvosok segítségével kiválasztottak fürdőkúrára 82 térdizületi panasszal élő beteget. A
páciensek két csoportra osztva
három héten át, rendszeresen
fürödtek a tanuszoda pancsolómedencéjében. Az egyik
csoport sima vízben, a másik a
minősítésre váró vízben fürdött, nem tudva melyik melyik. A vizsgálatot megelőzően rögzítették a betegek egészségi állapotát, majd a fürdetés
után és három hónappal később is elvégezték a vizsgálatokat. Az eredmények azt mutatták, hogy a vizsgált 17 paraméterből 14 esetében jelentős
javulás történt. Az orvosi dokumentáció alapján az Egészségügyi Szakmai Kollégium
Balneoterápia Tagozatának elnöke javasolta a kút gyógyvízé
minősítését.

Dr. Sztruhár Sándor elmondta,
hogy a paksi gyógyvíz sótartalma nagyon magas. Hozzátette,
hogy a víz vártánál magasabb,
53 Celsius fokos hőmérséklete
is nagy jelentőséggel bír: egyrészt gyógyászati szempontból,
másrészt azért, mert felesleges
hőjét az épület fűtésére és a
használati melegvíz előállítására használhatják fel. Az előzetes
számítások szerint ez azt jelenti,
hogy éves szinten csupán 3-4
héten át kell majd rásegíteni a
fűtésre. A gyógyvízzé minősítéssel párhuzamosan véglegesí-

tették a gyógyászati komplexum
terveit és beszerezték az építéshez szükséges engedélyeket. A
következő lépés a közbeszerzési
eljárás, amelynek során kiválasztják a kivitelezőt. Ha minden akadálytalanul zajlik, és az
időjárás is kedvező lesz, még
idén megtörténhet az első kapavágás, és lerakhatják az épület
alapjait, majd jövő tavasszal
folytatódhat az építkezés. Ha az
épület elkészült, három hónapos
próbaüzem következik, mondta
el dr. Sztruhár Sándor. A
gyógyászati központ projektkoordinátora kiemelte, hogy az új
létesítmény nem élményfürdő
lesz, hanem egy olyan, a Városi
Rendelőintézettel függőfolyosóval összekötött, 2800 négyzetméter alapterületű intézmény, amelynek működésében
a hangsúlyt a magas szakmai
színvonalú gyógyászati szolgáltatásra helyezik. Az önerős városi beruházás értéke körülbelül
nettó 1,3 milliárd forint.
Kohl Gyöngyi

Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4400 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Főszerkesztő: Kövi Gergő
Szerkesztőség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53.
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következő megjelenés: 2011. augusztus 26.
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Iskolakezdés: változik a támogatás
Bár még javában tart a nyári
szünet, lassan elérkezik az
idő, hogy felkészüljenek a
családok az iskolakezdésre.
A beiskolázáshoz idén is támogatást nyújt az önkormányzat, szintúgy a helyi járatú autóbuszbérlet megvásárlásához, ám mindkét esetben van változás.
A beiskolázási támogatás esetében a legjelentősebb változás, hogy az érintettek az önkormányzati segítséget természetben, úgynevezett sulicsekk
formájában kapják meg, amely
több helyen beváltható iskolaszerekre, ruhára. Az igénylés
rendje változatlan, határideje
nincs, de mivel szeptemberre
minden szükséges felszereléssel rendelkezniük kell a gyerekeknek, ajánlott minél előbb
benyújtani a kérelmet a polgármesteri hivatal szociális
osztályán. Badics Istvánné
osztályvezető elmondta, hogy
a jogosultság, illetve a támo-

Változott a mozgáskorlátozottak támogatása is, amely
jelenleg a személygépjármű-szerzési és átalakítási támogatást igénylőket érinti. Azok, akik ez év április 30-ig benyújtották kérelmüket, és megállapították jogosultságukat, viszszavonó határozatot kaptak, illetve tájékoztatást arról, hogy
újra kell igényelniük a segítséget, mivel megváltoztak a jogosultság feltételei. Az új jogszabály értelmében azok kaphatnak ilyen támogatást, akik mozgáskorlátozottságra tekintettel fogyatékossági támogatásban részesülnek, illetve
emelt családi pótlékot kapnak. Az is változás, hogy a kérelmeket a Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához kell elküldeni ismételt, illetve új igénylés esetén egyaránt. A benyújtás határideje az idei évben szeptember 15-e, az igényléshez a polgármesteri hivatal szociális
osztályán kérhetnek segítséget.
gatás mértékének megállapításánál több szempontot vesznek figyelembe: így a jövedelmet, a család egyéb szociális
helyzetét, és hogy óvodában,
általános vagy középiskolában, illetve felsőfokú oktatásban kezdi a következő tanévet
a gyermek. Az eddigi tapasztalatok alapján ez a támogatási
forma hat-nyolcszáz családot
érint.

A szociális rendelet korábbi
módosítása a diákok helyi járatú bérletéhez nyújtott támogatást is érinti. A korábbi évektől
eltérően ezt most nem augusztusban kell igényelni. A családoknak meg kell vásárolniuk a
bérletet, majd az első lejártát
követő egy hónapon belül benyújtani egész tanévre szóló
kérelmüket. Ezt követően a
megvásárolt bérleteket tetsző-

leges ütemezésben, havonta,
negyedévente vagy akár összegyűjtve a tanév végén, de legkésőbb az utolsó bérlet lejártát
követő egy hónapon belül kell
bemutatni az önkormányzatnál, hogy megkapják a támogatást, amely a vételár nyolcvan százalékának visszatérítését jelenti. Erre a döntésre
azért volt szükség, mert azt
tapasztalták, hogy a kiadott
bérletek mintegy hatvan százalékát nem használták fel az
érintettek, így azok megvásárlása felesleges kiadás volt
a városnak. A támogatásra
azok a paksi diákok jogosultak, akik legalább egy kilométerre laknak iskolájuktól, illetve akik sport-, vagy művészeti tevékenység miatt utaznak helyi járattal – ezt a megfelelő helyen igazolni kell a
kérelmen. Mindkét támogatási formáról bővebb felvilágosítást adnak a polgármesteri
hivatal szociális osztályán.
-gyöngy-

Ismét lehet pályázni a hagyományos
épületek energetikai korszerűsítésére
Pályázatot ír ki a paksi önkormányzat a hagyományos technológiával épült lakóépületek
és lakások energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására, döntött a
grémium augusztus 3-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén. A városi önkormányzat a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett „Mi
otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram” lakossági támogatásával összefüggésben ír ki önkormányzati
pályázatot. A minisztériumhoz augusztus 15-től nyújtható be pályázat 1992 előtt
épült, hagyományos szerkezetű lakóépületek, lakások felújítására, illetve új lakóépület
építésére. A feltételek szerint

a felújítás során legalább három energetikai kategóriát
szükséges javítani a lakóépület energetikai besorolásán és
ennek során legalább a „B”
kategóriát el kell érni. Új ház
építése esetén „A” vagy „A+”
energetikai kategóriába sorolandó épület építhető, melynél a megújuló energia felhasználásának el kell érnie a
fűtési és melegvíz-előállítási
energiaigény 25 százalékát.
A támogatás mértéke az
energiamegtakarítástól függően a teljes beruházási költség
40-50 százaléka lehet, új építés esetén pedig 40 vagy 60
ezer Ft/m2. A támogatható tevékenységek közé tartozik
egyebek mellett a nyílászárók
cseréje, a homlokzatok és fö-

démek hőszigetelése, a hagyományos energiaforrással
működtetett fűtési és használati melegvízrendszerek felújítása, átalakítása, a megújuló energia felhasználásának
elősegítése.
A paksi önkormányzat az elmúlt években minden alkalommal csatlakozott a minisztériumi pályázathoz, melynek kritériumai idén jelentős mértékben
szigorodtak, ezért azok, akik a
kiírás szerint az állami pályázati lehetőséget nem tudják
igénybe venni, az önkormányzat által biztosított formanyomtatványokon egyszerűsített, helyi pályázatra nyújthatják majd be támogatási igényüket. Az önálló önkormányzati
pályázat kritériumai szerint a

2001 előtt, hagyományos technológiával épült lakóépületek
és lakások tulajdonosai nyújthatnak be pályázatot homlokzati nyílászárók cseréjére,
homlokzatok, födémek, meglévő beépített tetőterek utólagos
hőszigetelésére, valamint hagyományos energiaforrással
(gáz, szén, elektromos áram)
működtetett fűtési és használati melegvízrendszerek felújítására, korszerűsítésére. Azon
pályázók, akiknek lehetőségük
nyílik beruházásuk műszaki
tartalmát a minisztériumi feltételekhez igazítani, az állami
források mellett kiegészítő önkormányzati támogatásban részesülhetnek. A testület húszmillió forintot különített el a
pályázatokra.
Matus Dóra
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Új járművel, egy gépjárműfecskendővel bővült Paks Város Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóságának eszközállománya, amelyhez a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának pályázatán jutottak. A 90
milliós eszköz esetében a tavaly meghirdetett pályázati
kiírás szerint 20%-os önrész,
azaz 18 millió forint volt
szükséges, ezt a város önkormányzata biztosította. Az új,
középkategóriás gépjárműfecskendőt Bán Attila tűzoltóparancsnok Budapesten, ünnepélyes keretek között vehette át, ahol dr. Bakondi György
katasztrófavédelmi főigazgató
mintegy 500 millió forint értékben további négy hivatásos
önkormányzati tűzoltóságnak,
Ajkának, Siófoknak, Kisvárdának és Ózdnak adott át
új eszközöket.
A paksi tűzoltóság technikai
felszereltsége országos és me-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Új fecskendő a tűzoltószertárban

gyei szinten is kimagasló, kevés
létesítmény mondhatja el magáról, hogy járműparkjának legidősebb tagja is 2004-es, árulta
el lapunknak Bán Attila. Az elmúlt években több ízben is korszerűsödött az eszközállomány,
tavaly magasból mentő, előtte

vízszállító tűzoltójárművel gyarapodtak. A most átvett, kétezer
liter víz szállítására is alkalmas,
műszaki mentési eszközökkel
felszerelt gépjárműfecskendő
lehetővé teszi a tartalék fecskendő üzemen kívül helyezését. A
fejlesztések azonban nem állnak

le, hamarosan a védőfelszerelések cseréje is megkezdődik:
szeptembertől új védőcsizmák
érkeznek, a közeljövőben pedig
védőkesztyűk cseréjére pályázhat az önkormányzat, mondta
Bán Attila tűzoltóparancsnok.
Matus Dóra

Fotók: Kövi Gergő

Ágyúgránátot fordítottak ki a földből

Négy, 1848-as szabadságharc idejéből
származó ágyúgolyó, más néven gránát

került elő a földből Lussoniumban, adtuk
hírül a Paksi Hírnök hírblogon. A városi
múzeum munkatársai tereprendezés közben bukkantak rá a robbanószerkezetekre.
Kiss Henrik, a Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred törzsőrmestere arról számolt be,
hogy négy gránát közül kettőben nem volt
töltet, ezeket a múzeumnak adták. Kettőt elszállítottak és felrobbantottak. Ököl nagyságú fémgolyókról van szó, amelynek üreges
a belseje. Ebben van a feketelőpor.
– Nagyon érzékeny, tűzre, szikrára felrobbanhat – vázolta Kiss Henrik. Mint
mondta 20-30 méteres sugarú körben szóródnak szét és okozhatnak sérülést a repeszek. A kömlődi Sánchegyen találtak közül azok, amelyekben volt töltet, szállítható állapotban voltak, ezért nem a helyszínen robbantották fel azokat. A megsemmisítésnek ez a módja nagy körültekintést,
sok biztonsági intézkedést igényel, tette
hozzá a tűzszerész. Azt is elmondta, hogy
leggyakrabban világháborús – különösen
a második világháborúból származó – robbanószerkezetek kerülnek elő, 1848-as
gránátot ritkán találnak.

A Városi Múzeumban alapos vizsgálat
alá vetették a Lussoniumban talált gránátokat, ez alapján bizonyosan mondható,
hogy azok 1705-1706-ból, a Rákóczi
szabadságharc idejéből származnak,
mondta el Szabó Antal régész. Hozzátette, Bottyán generális 1705-ben épített
erődöt a valamikori Lussonium helyén,
amelyet két alkalommal ostromoltak
meg a császári seregek, egyszer 1705ben, egyszer 1706-ban. A gránátok ezekből a harcokból származnak.
Vida Tünde

A megsemmisítésre váró
éles ágyúgránát.

5

2011. augusztus 5.

Paksi Hírnök

Nemzetközi tábor
hetett a kiránduláson. A táborozókhoz csatlakozott néhány
napra Herczeg József nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok is, aki elmondta, annak ellenére, hogy az időjárás
nem fogadta kegyeibe a résztvevőket, a pedagógusok színes és tartalmas programot állítottak össze a gyerekeknek.
Az első napokban még fürdésre is volt lehetőség, de a borongós délutánokon sem unatkoztak, a diákok különböző
játékos és sportvetélkedőkön
mérhették össze napközben
tudásukat. Pénteken Balatonfüredre kirándultak, ahol a hajózás és kisvasutazás nyújtott
különleges élményt a gyerekeknek.
Matus D.

Július derekán zajlott az az
egyhetes nemzetközi balatoni
tábor, ahol együtt nyaralhattak Paks partner- és testvérvárosainak fiataljai a sóstói üdülőben. Már hagyomány, hogy
a város önkormányzatának
meghívására évről évre együtt
töltenek pár napot a diákok
Balatonszabadi–Sóstón
a
gyermektáborban. Idén a
viski, kézdivásárhelyi fiatalokhoz csatlakoztak paksi társaik is, így mintegy hatvanan
üdültek együtt a magyar tenger partján. A képviselő-testület felajánlása nyomán, akik
tiszteletdíjukból tették ezt lehetővé, a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola 13 tanulója
és két pedagógusa is részt ve-

Nem mosolyog többé ránk
az utcán, a rendelőben, nem
kérdezi, mi a panasz és nem
keres bajunkra gyógyírt. Dr.
Vöröss Endre, aki sebészszakorvosként több mint három évtizeden át végezte
gyógyító szolgálatát Pakson, 2011. július 31-én
örökre lehunyta szemét.

Szakmai tudása, emberi magatartása és az egészségügyben eltöltött életpályája elismeréseként a város 2008ban Pongrácz Sándor kitüntetést adományozott dr.
Vöröss Endrének. Akkor azt
nyilatkozta, hogy nem
„gyüttment”, hanem gyütt
és maradt, sőt maradni is
akar. A város sok szépet és
jót adott neki. Rengeteg betege volt, rengeteg emberen
kellett segíteni. Szerette a
szakmáját, és bár néha ő is
elkeseredett, mégsem tudott
mást elképzelni, ehhez értett, ezt szerette. Felesége
elmondta:
hetvenhárom
éves kora ellenére azért dolgozott, hogy érezhesse az
emberek szeretetét, és ő is
szeretetet adhasson.
-gy-

Ki ne ismerné Vackort, a piszén pisze kölyökmackót? A
szeretnivaló mesefigura nevét viseli az a paksi egyesület, amelyet autista és fogyatékkal élő gyermekek szülei
alapítottak azért, hogy tőlük
telhetően szebbé, könnyebbé
tegyék életüket. Ezekben a
hónapokban két programot
valósítanak meg, amelyekhez az önkormányzat is segítséget nyújtott.
A tíz családot összefogó Vackor Egyesület tavaly sikeresen
pályázott a képviselő-testület
illetékes bizottságánál, aminek eredményeként fejlesztő
lovas foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek Cseresznyésben. Idén ismét pályáztak, egyrészt a közbiztonsági,
ifjúsági, sport- és esélyegyenlőségi bizottságnál sport- és
szabadidős program, másrészt
a humánpolitikai bizottságnál
szülői
kerekasztal-sorozat
megvalósítására. Utóbbi keretében év végéig rendszeresen
tartanak találkozókat, ahova
szakembereket is vendégül
hívnak.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Egészséges testvéreikkel közösen játszanak

A szabadidős programsorozatban a tanév megkezdéséig hetente háromszor találkoznak a
családok, és együtt töltenek
egy kis időt közös játékkal,
sporttal, fürdőzéssel. A gyerekek ilyenkor sokat tanulnak,
például egy kis veteményeskertet gondoznak szüleikkel,
egészséges testvéreikkel. Hetente egy alkalommal van lovas kocsizás, valamint maszszázs. Utóbbi igen jótékony
hatású, hiszen keveset mozognak, ezért izomzatuk kötött, a
két masszőr, Ruppert Csilla és

Kovács Róbertné sokat segítenek a gyerekeknek. Az egyesület elnöke, Barna Pálné
Márti elmondta, hogy a sérült
gyermeket nevelő családok
nagyon nehéz helyzetben vannak mind lelkileg, mind anyagilag. Tanév közben kicsit
könnyebb, hiszen a Bezerédj
Általános Iskola gyógypedagógiai tagozatán működő csoportba járhatnak, ám a nyári
szünetben nincs ilyen segítség, a gyerekeknek állandó
felügyeletre van szükségük.
Kimozdulni állapotuk miatt

nemigen tudnak, nyaralásról
nem is álmodnak. A szabadidős foglakozásokkal van egy
kis terük, szebbé, boldogabbá
tudják tenni a hétköznapokat
az egész családnak. A foglalkozásoknak Mártiéknál találtak otthont. Pörösi házukat
még régebben vásárolták és
volt idő, amikor el akarták adni, de sehogy sem sikerült,
mondogatták is, hogy valami
terve lehet ezzel a sorsnak. A
foglalkozásokról fotókkal illusztrált emlékkönyvet készítenek, amelyet a gyerekek hazavihetnek. Az egyesület nagyon örülne önkéntesek jelentkezésének vagy bármilyen
segítségnek, és új tagokat is
szívesen fogadnak maguk közé. Elérhetőségeik: vackoregyesulet@freemail.hu,
20/460-45-80.
Kohl Gyöngyi
Velemben, Kőszeg közelében,
1000 m2-es, gazdag zöld növényzettel
rendelkező csodálatos panorámájú kerttel,
másfél szoba+nappalis, összkomfortos,
terméskővel borított téglanyaraló eladó.
Tel.: +36 30-230 6461.
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Elismerés az MVM Paks FC vezetőinek
Balog Judit és Haraszti Zsolt
kapta idén a Magyar Labdarúgó
Szövetség legjobb sportvezetőnek járó elismerését, a Minarik
Ede-díjat. Az MVM Paks Futball Club ügyvezetői Telkiben
vették át a kitüntetést, ahol a
2010/11-es bajnoki szezon legjobb játékosait, szakvezetőit,
klubvezetőit díjazták, illetve átadták a fair play-verseny legjobbjainak járó elismeréseket.
A foci.hu beszámolója szerint
az MLSZ telki edzőközpontjában megtartott ünnepélyes átadón összesen 23 egyéni díjat
osztottak ki, illetve 11 klub kapott elismerést a fair playversenyben való kimagasló szerepléséért. A díjkiosztó előtt dr.
Csányi Sándor, az MLSZ elnöke köszöntötte a résztvevőket,
majd dr. Vági Márton főtitkár
társaságában átadta a legjobbaknak járó díjakat.
– A labdarúgásban szükség
van példaképekre, követendő
magatartásformákra, és a sportág népszerűségét azok teremtik
meg, akik folyamatosan kiemelkedő eredményeket produkálnak csapataikban – mondta bevezetőjében az MLSZ elnöke.
Az NB I-ben Az Év Játékosa a
Videoton brazil támadója,
Andre Alves Dos Santos lett,
aki a Bozsik József-díj mellett a
gólkirálynak járó Deák Ferencdíjat is átvehette. Az Év Edzője
és Az Év Felfedezettje is a bajnokcsapatból került ki, a Sebes
Gusztáv-díjat
dr.
Mezey
György, a Hidegkuti Nándor-díjat Elek Ákos vehette át.
Azon túl, hogy a Paksi FC vezetői elhozták a Minarik Ede-dí-

jat, a klub – a Videoton FC és a
DVSC-TEVA mellett – a
Monicomp Liga Fair Play díjasa
lett, míg az U19-es I. osztályú
bajnokságban ezt az elismerést
a Paksi SE-nek ítélték.

talatait jól hasznosították. Korábban, mint mondta, az első
szempont az volt, hogy az anyagi lehetőségekhez mérten a legjobb játékost szerezzék meg egy
posztra. Ma már az első szűrő

Balog Judit azt mondta, számára nagyon nagy dolog, hogy
a szakma elismerte azt a munkát, amely évek óta folyik a
Paksi FC-ben és a PSE-ben.
– Időnk nincs ünnepelni, mert
feladat van bőven – tette hozzá.
Azt is elmondta, hogy az elismerés, amit kaptak, a szertárostól a titkárságvezetőig mindenkinek szól. Az pedig, hogy a felnőtteknél és az U19-ben, korábban pedig az NB III-ban elhozták a sportszerű futballért járó
fair play díjat, azt jelzi, hogy
nemcsak oktató-, hanem nevelőmunka is folyik a klubnál.
Haraszti Zsolt, a klub másik
ügyvezetője kiemelte, hogy a díj
azért nagyon értékes számára,
mert igazi szakmai elismerés,
hiszen a többi NB I-es csapat javaslata alapján ítélik oda. És
hogy mi a titka a labdarúgóklub
páratlan sikerének? Szerinte az,
hogy az elmúlt négy év tapasz-

az, hogy olyan sportolót igazoljanak, aki meg tudja szokni és
szeretni a vidéki életet. Mára elérték, hogy egyetlen játékos,
edző, vezető sem vágyik el. Éppen ellenkezőleg. Jó híre van
Paksnak, sokan örömmel igazolnának ide, mert stabil gazdasági háttere van, s ami még fontosabb, megbízható, s arról híres, hogy itt tartják az adott szót.
Balog Judit hozzáfűzte, a biztos
anyagi háttér ellenére még most
is a kis költségvetésű klubok közé tartoznak. Ugyanez igaz a
stábra is: amit náluk hat ember
végez, arra a feladatra másutt ötven-száz ember van, még a magyar kluboknál is. A célokat –
hangsúlyozta Haraszti Zsolt –
ennek tükrében kell megfogalmazni, mert tény, hogy a nagypénzű klubokkal nem lehet
hosszú távon állni a versenyt. A
cél pedig nem más, tette hozzá,
mint hosszú távon helytállni az

NB I-ben. Szükség van minőségi stadionra, edzőpályákra, hiszen nagyon sok – ma már több
mint háromszáz – utánpótlás
korú sportolója van a klubnak.
A sokak számára szimpatikus
elv, hogy magyar és minél több
hazai nevelésű játékost foglalkoztassanak, a jövőben is megmarad, erősítette meg a két ügyvezető. Az MVM Paks FC
ugyanis nemcsak abban egyedülálló, hogy a megye egyetlen
NB I-es labdarúgócsapata, az
egyetlen olyan klub, amelyik
két év alatt két osztályt lépett
előre, hanem abban is különleges, hogy nyolc saját nevelésű
játékos került fel a keretbe. És
persze az sem mindennapos,
hogy kettős ügyvezetés van,
mint ahogyan az sem, hogy egy
nő áll egy futball klub élén.
Tudván, hogy a „nő a fociban”
kezdetű kérdésekre Judit már
harap, nem is neki, hanem
Zsoltnak tettük fel a kérdést. Ő
azt mondta, persze, hogy a szinte kizárólag férfiakból álló futballtársadalomban mindenki
felfigyel Juditra. Eleinte elsősorban azzal vívta ki a figyelmet, hogy nő, ma viszont már a
szakértelme miatt figyel rá a
szakma. A két ügyvezető szavai
szerint a sikeres együttműködés
titka az egymás iránti tisztelet
mellett az, hogy – bár soha nem
beszélték meg – jól kialakult a
munkamegosztás, és persze az
sem elhanyagolható, hogy
mindketten – és még mellettük
sokan az MVM Paksnál – komolyan gondolják azt a tréfásan
emlegetett szlogent, hogy „első
a klub…”
Vida Tünde

Népszerű a látogatóközpont
Elérte a négyszázezret az
atomerőmű látogatóközpontjában megfordulók száma. A
Paksi Atomerőmű Zrt. Tájékoztató és Látogatóközpontja,
amelyben átlagosan évi huszonöt-harmincezer látogató
fordul meg, 1995-ben nyílt

meg. A négyszázezredik látogató, Palicska Ágnes az isaszegi Klapka György Általános
Iskolából érkezett. Őt a jubileum alkalmából Mittler István
kommunikációs igazgató köszöntötte és ajándékozta meg
egy fényképezőgéppel.

Az atomerőműben a civil látogatókon kívül diplomaták, politikusok is gyakorta megfordulnak. Az elmúlt hetekben lengyel
államtitkár, vietnami, orosz
nagykövet is járt itt. Nagy az érdeklődés az erőműben dolgozók
családtagjai körében is, ezért

hagyomány, hogy szeptember
első napjaiban családi napot tart
a társaság. Idén szeptember 4-én
lesz a program, amelyre már fogadják a regisztrációt. Az eseményre, ahol lehetőség van
üzemlátogatásra is, több mint
ezer embert várnak idén is. -vt-
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Művésztelep után forgatás a képtárban

A két hétig készült modern alkotások különösen színes skálájával találkozhatnak a képtárba ellátogató műkedvelők.
A rajzok, festmények és külső
homlokzatra készített piktogramok mellett igazán különleges látványt jelent az 1700,
fekete fóliával bevont kartondobozokból felépített fal,
melynek kuriózuma, hogy
elemei egy-egy pixelként
funkcionálva vetítésre is alkalmassá teszik a robosztus
felületet. A művészek szabadon alkothattak, aszerint, ami
inspirálta őket, nem volt kötött téma megadva, mondta el
Prosek Zoltán intézményve-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Nagyszabású installációval
készült a Paksi Képtár
szeptemberi kiállítására az
a hét művész, aki idén meghívást kapott a városi intézmény által immár 31. alkalommal megszervezett művésztelepre.

zető, majd hozzátette, az alkotók műveiből, ahogy ez
már hagyomány is, egy-egy a
Paksi Képtár gyűjteményét
gazdagítja. Ebben az évben
Csontó Lajos, Nemes Csaba,
Szíj Kamilla, Wolsky András,
Szabics Ágnes, Beöthy Balázs, Baglyas Erika vehetett
rész a közel kéthetes paksi

programon, melynek az alkotói munka segítése mellett az
is célja, hogy a művészek
megismerjék a várost és vigyék annak jó hírét. A művésztelep ebben az évben is
nyitott volt a lakosság számára, ez annyit jelent, hogy bárki bármikor besétálhatott, körülnézhetett, megtekinthettte

a formálódó műveket, az alkotás folyamatát.
Prosek Zoltán intézményvezető lapunknak elmondta, a
képtár élete a július végi művésztelep után is eseménydús
lesz. Jelenleg egy filmforgatás
előkészületei zajlanak, melynek jeleneteit augusztus végén
és szeptember elején veszik fel
a város különböző pontjain,
többek között a a Duna-parton
és az erőmű környékén. A film
kiállítási anyag lesz, és január
végén mutatják be. Emellett elkészült a képtár hangkottája,
amit vizuálisan is meg fognak
jeleníteni, ugyanis a homlokzati üvegre lesz teljes méretben
kinagyítva. Ennek különlegessége, hogy elsősorban nem
szemmel, hanem kézzel lesz
érzékelhető, mivel speciális
anyaga miatt nagyon nehezen
látható. Mivel kitapintható, ujjaikkal a gyengén látók és vakok is érzékelhetik majd a vizuális hangokat. Matus Dóra

Gondját viselik a művelődési háznak

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Az eddigiektől eltérően nem
három, hanem két hét karbantartási szünetet tartanak a városi művelődési központban. Az
ok egyszerű, a lehető legtöbbet
szeretnének
rendelkezésre
állni, derült ki Hefner Erika
szakmai igazgató szavaiból,

aki arra is emlékeztetett, hogy
az épületen belül már elkezdődött egyfajta átalakítás, amelynek szintén az a célja, hogy minél jobban kiszolgálják a látogatókat. A nyitás, a nyitottság
lépten-nyomon visszaköszön a
művelődési központban. Ékes

példája az elszeparált, ifjúsági
irodának használt terület felszámolása, az árkádok alatt kialakított Terasz, amit – még az
intézmény munkatársait is
meglepő módon – egyre többen szeretnek. Ebben, hangsúlyozta Hefner Erika, szerepet
játszik az is, hogy vendéglátás
is van, mert az egy ilyen kiülős
helynek elmaradhatatlan része.
Az igazgató hozzáfűzte, továbbra is azon dolgoznak,
hogy minden zugnak funkciót
találjanak. A nyári karbantartás alatt hozzáfognak a könyvtárban egy tágas számítógépes
oktatóterem kialakításának, és
elkezdődtek az előkészületek
egy atomerőművet bemutató
információs pont kiépítésének
is. Nagyléptékű átalakítás, felújítás nem lesz, de a közbeszerzési eljárás lebonyolítása
után a színpad és a nagyklub
padlózatát kicserélik és felújít-

ják az öltözői vizesblokkokat
is. A minap az épület homlokzatát frissítették fel, az épület
fürdetése igazi látványosságnak bizonyult, hiszen emelőkosaras jármű segítségével
mosták az ablakokat, műanyag
homlokzati elemeket. – Ha
már pénzünk nincs is, hogy felújítsuk, legalább amink van,
annak a gondját viseljük – magyarázta az igazgató.
A felújítás egyébként néhány
éve napirenden van, 2008-ban
tervpályázatot is hirdetett az
önkormányzat a Balázs Csaba
által a ’70-es évek közepén
tervezett városi művelődési
központ és vele együtt a lakótelepi központi tér megújításának. Az 1978-ban üzembe helyezett intézmény mára több
elemében elavult, korszerűtlen. Az átépítésre, bővítésre
mindmáig nem találtak pályázati forrást.
-vida-
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Ezeréves zarándokúton
nyugvást. Az ég gyönyörű volt,
telis-tele csillagokkal, mint egy
csillagmező, azaz compostela.
Az ezeréves zarándokút végállomása pedig a Santiago de
Compostela… Detti akkor úgy
érezte, mennie kell, mégpedig
azonnal. Kilenc napra rá el is indult. Nem akarták visszatartani,
hiszen tudták, hogy biztonságos, és azt is, hogy ha Detti valamit eltervez, azt megcsinálja.
Azt sem kérdezték, hogy miért
megy, csak a végén, hogy megtalálta-e, amit keresett. A válasz
igen, merthogy nagyon-nagyon
sokat tanult az úton. Főként az
életről, mondja. Például azt,
hogy az ember sok felesleget cipel magával, számos felesleges
dolog vonja el a figyelmét. Természetesen önmagával kapcsolatban is sok mindent átértékelt.
Egyrészt önbizalmat kapott,
másrészt lenyugodott.
– Előtte igen sokat dolgoztam,
mert nagyon könnyű belelkesíteni, és képes vagyok hajtani,
hogy mindig az élvonalban végezzek. Lehiggadtam, ami kel-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Hónap végére várja első gyermekét Braun-Gaál Bernadett.
Az üde, mosolygós kismamát
nézve nehéz elképzelni, hogy
egy évvel ezelőtt egy több mint
tízkilós hátizsákkal a hátán Spanyolország útjait járta egyedül,
gyalogszerrel. Detti, aki közgazdász és eredetileg kecskeméti, Paksra házassága révén került. Az elmúlt augusztusban indult útnak, hogy végigjárja a híres zarándokutat, az El
Caminót. Harminchárom nap
alatt 1200 kilométert tett meg.
Elismeri, hogy ezt hallva még
saját maga számára is hihetetlennek tűnik, de akkor mindig
csak a következő napi 30-40 km
kötötte le a figyelmét.
– Azt vallom, hogy ez az út
hívja az embereket. És mindenkinek ott kell rájönni, hogy mi
az ok, amiért elindult – fogalmazott. (Az igazsághoz az is
hozzátartozott, hogy apukája
2006-ban szintén megtette
ugyanezt az utat.) Egy fárasztó
nap után Detti kiment, hogy a
csillagos égben keressen meg-

lett a családalapításhoz, a babavállalásához – mesélte. Nagy tanulság volt számára megtapasztalni, hogy igaz a bibliai mondat: kérjetek és kaptok.
Őt hallva azt gondolná az ember, hogy gyerekjáték volt menetelni harminchárom napon, ezerkétszáz kilométeren át. Pedig
nem. Már rögtön az elején nehézségek vártak rá, ő ugyanis
nem a hagyományos kiindulópontból, hanem Lourdesből in-

Pakson járt a Duna-túra

– Irigyeljük Önöket, hogy van
idejük erre a túrára – mondta
Tell Edit alpolgármester köszöntve a Nemzetközi Dunatúra résztvevőit. Nem volt véletlen az utalás, hiszen ha valaki végig akarja evezni a teljes,
2455 kilométer hosszú, hét országot átszelő távot, két és fél
hónapot kell rászánnia. Ez a
program úgynevezett kerettúra,
azaz a résztvevők önellátók, il-

Fotó: Molnár Gyula

A tavalyi esztendőhöz hasonlóan Ingolstadtól a Feketetengerig tart az 54. Tour
International
Danubien
(TID), azaz a Nemzetközi Duna-túra, amely a világ leghosszabb és legrégebbi szervezett vízi túrája. A sokéves hagyományt követve Paks idén
is a magyarországi szakasz
egyik állomása volt.

letve maguk választják ki a teljes útvonalon belül kezdő- és
végállomásukat, a szervezők a
szakaszbeosztást biztosítják, illetve igény szerint segítséget
nyújtanak a vízi járművek bérléséhez és szállításához. A

magját megőrző, ugyanakkor
évről évre új résztvevőkkel
gyarapodó Nemzetközi Dunatúrát 1956-ban alapították szlovák és magyar kajakosok, akik
a Pozsony és Budapest közötti
távot teljesítették, majd ez tovább bővült, és elérte az Ingolstadt–Silistra közötti 2082 kilométeres távot. Három évvel ezelőtt ismét váltottak, és először
lapátoltak Ingolstadttól egészen a Fekete-tengerig. Ahogy
a TID honlapján olvasható, a
kezdeti edzőtúra mára országokat összekötő sportdiplomáciai
eseménnyé nőtte ki magát. A
tíz-tizenkét ország evezőseit
magába foglaló csapat megérkezését különleges eseményként élik meg a fogadó városokban, és gyakran helyi specialitásokkal, illetve kulturális
programokkal kedveskednek a

dult, ahol védőszentje, Szent
Bernadett vizet fakasztott. Az öt
nap, amíg a kiépített zarándokút
első pontjáig, Saint Jean Pied de
Portig ért, bizony kemény volt,
még az éhséget is megismerte.
Maga az El Camino Detti szerint
teljesíthető, hiszen minden a zarándokok segítségére van: útjelzések, önzetlen emberek, szállások. Vannak, akik szinte turistaként teszik meg, étteremben esznek, kényelmes szálláson hálnak,
és csomagjukat előrevitetik a következő szállásig. Ő azonban
minden este zarándokszálláson
aludt, sokszor kétszázad magával egy helyiségben, még napfelkelte előtt hátára vette zsákját és
addig ment – jobbára egyedül,
mert szeretett egyedül lenni, elmélkedni – amíg a hőség elviselhető volt. Ekkor újabb szállást
keresett, a magával cipelt edényben vacsorát készített, mosott,
megnézte a települést, ahova útja
vitte. És másnap ugyanez elölről…
Akkor azt gondolta, többször
nem indul el, de most már tudja,
ez csak az első, de nem az utolsó zarándokútja volt.
Vida Tünde
megfáradt vízi vándoroknak. A
magyarországi szakaszon Esztergom, Visegrád, Budapest,
Százhalombatta, Dunaújváros,
Baja és Mohács mellett Pakson
kötnek ki és pihennek meg egy
rövid időre. Hagyomány, hogy
a túrázókat vacsorával várja a
város, majd azt követően túrára
invitálják őket, annak főszereplője azonban már nem a víz,
hanem a bor. Hetedik esztendeje Polgár Zoltán Sárgödör téri
pincéjébe vezet ilyenkor útjuk,
ahol idén hat kiváló nedű került
a poharakba: cserszegi fűszeres, valamint különböző évjáratokkal zöld veltelini és kékfrankos. Az éjszakát az Atomerőmű Sportegyesület csónakházának udvarán felállított sátraikban töltötték a túrázók,
majd másnap elindultak következő állomásuk, Baja felé. Idén
összesen 130-an eveztek a magyarországi szakaszon.
Kohl Gyöngyi
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Fotó: Molnár Gyula

Lázár Ervinre emlékeznek
Cseresznyésben

Major a csillagokban című
előadásával Szakonyi Károly
Kossuth-díjas író nyitotta meg
július 30-án a Határon túli magyar középiskolások táborát
Cseresznyésben. A városi művelődési központ által immár
18. alkalommal megrendezett
táborban ezúttal a Tolna megyei kötődésű Lázár Ervinre
emlékeztek a résztvevők, az
író születésének hetvenötödik,
halálának ötödik évfordulója
alkalmából. Az egyhetes rendezvény központi témájául
mindig évfordulós, jeles személyeket választanak, akik
közel állnak a gyerekekhez.
Idén azért is esett a választás
Lázár Ervin életművének be-

hatóbb
tanulmányozására,
mert habár szerzeményeit a fiatalok kedvelik, munkásságával a határon túli középiskolák
nem foglalkoznak kiemelten,
mondta el lapunknak Baracskay Zsanett táborvezető. A
cseresznyési rendezvényre közel hatvan diák érkezett elsősorban Paks testvérvárosaiból.
A tábor rendszeres résztvevői
Romániából a temesvári, kolozsvári, marosvásárhelyi, lupényi, petrozsényi és dévai, a
Felvidékről a galántai, Kárpátaljáról a viski, a Vajdaságból
pedig a szabadkai diákok, akik
kiemelkedő tanulmányi eredményüknek és szorgalmuknak
köszönhetően jutalmul kapták

a tábori részvételt. A fiatalok
az egyhetes program során
Lázár Ervinhez kapcsolódó
kiscsoportos foglalkozásokon
ismerkednek meg az író életútjával és inspirációival, emellett a kísérőtanárok és paksi
szakemberek vezetésével különböző témákban műhelymunka folyik. Az újságírócsoport tagjai megismerkednek a
sajtó fortélyaival és megszerkesztik a tábor lapját, a Visszhangot, a filmes gárda pedig
betekint a filmkészítés rejtelmeibe, elsajátítja a technikai
eszközök használatát és elkészíti saját filmjét. Emellett lesz
még a táborban vers- és prózamondó, dráma-, zene- és fotókör is. Az alkotói munka mellett azért szórakozás is fér a
hétbe, így vetélkedők, koncertek és humorestek is színesítik
a programot. A szervezők
olyan előadókat hívtak meg a
rendezvényre, akik személyesen is ismerték Lázár Ervint,
így különleges élményeikről
tudnak beszámolni az író személyével, művészi inspirációival kapcsolatban, árulta el
Baracskay Zsanett. A táborban
vendég lesz többek között
Lázár Zsuzsa, az író húga, Dávid Ádám gyermekirodalmár,
Renkecz József, az író gyermekkori barátja és Szakonyi
Károly is.
Matus Dóra

Bulisegély Pakson is
Új helyen kereshetik a szenvedélybetegek és hozzátartozóik
a Mentálhigiénés Egyesület lelkisegély-szolgálati irodáját,
melynek tevékenységi köre is
bővült. Erdélyi Gabriella, az
egyesület vezetője arról tájékoztatott, hogy a lakótelepről
az óvárosba költöztek. A Dózsa
György utca 20-ban várják a
segélykérőket, az iroda a piactérről nyílik.

Új tevékenységük, a bulisegély csak Pakson ismeretlen,
vannak olyan települések, ahol
már évtizedes múltja van. Paksi bevezetéséhez az egyesület a
pécsi INDIT Közalapítványtól
kapott szakmai segítséget.
Azzal, hogy a városban útjára
indítják, a biztonságos szórakozást szeretnék elősegíteni. Önkénteseik szórakozóhelyeken,
illetve helyi fiatalokat megcél-

zó rendezvényeken lesznek jelen. – Prevenciós munkánk során az illegális szerfogyasztás
negatív következményeit szeretnénk a fiatalok körében
hangsúlyozni – húzta alá Erdélyi Gabriella. Azt is elmondta,
hogy elsőként július 29-én, a
strandon a Paksi Strandesték
keretében rendezett Anima
Sound System koncerten tűntek fel.
-vt-

Továbbra is
Zöld Óvoda
marad
Ismét elnyerte és három évig
használhatja a „Zöld Óvoda”
címet a Benedek Elek Óvoda
Hétszínvirág tagóvodája. A
Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatára benyújtott anyagban be kellett számolniuk arról, hogy a cím 2008-as
elnyerése óta miben fejlődtek a
környezeti nevelés terén. Amikor mérlegre teszik a bírálók a
beérkezett pályázatokat, egy
közel harminc pontból álló kritériumrendszerrel dolgoznak.
Első alkalommal ennek minimum hatvan százalékát kell teljesítenie az adott gyermekintézménynek, a második kérelemnél már nyolcvan százalék a
szint. A Hétszínvirág tagóvoda
nagyot lépett előre az elmúlt
ciklusban, hiszen környezeti
nevelési oktatóközponttá váltak, illetve megkezdték egy tanösvény kialakítását, ahol a gyerekek játszva ismerhetik meg a
természet kincseit. Zöldike
Környezeti Nevelési Munkaközösségük tevékenysége is bővült, feladatuk többek között a
környezeti nevelés fejlesztése, a
csoportokban végzett szakmai
munka segítése, a módszertani
gyűjtemények bővítése, projektgyűjtemények kidolgozása,
a zöldszíves munka éves tervezése, a madarász ovi program
levezénylése. A Zöld Óvoda
2011 cím – amely szakmai minősítés és anyagi támogatással
nem jár – azt mutatja, hogy az
intézményben a gyerekek életkorukhoz illeszkedő élmények
és tapasztalatok mentén részesülnek környezeti nevelésben.
Az oklevél átadása szeptemberben lesz Budapesten. -gyöngy-
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Az atomenergia határozza meg az életét

Már gyermekkorában eldöntötte, hogy felnőttként atomerőművekkel akar foglalkozni, mára pedig az üzemzavari
szituációk elemzésének egyik
szakértőjeként dolgozik Németországban Sarkadi Péter,
aki a Teller-projekt sikerében
bízva nem zárkózik el a hazatéréstől.
Péter Pakson nőtt fel, majd a
Vak Bottyán Gimnázium után a
Budapesti Műszaki Egyetemre
ment továbbtanulni, mivel az
országban egyedül ott volt nukleáris szakirányú képzés. Mint
mondta, fizikus édesapja is az

atomerőműben dolgozott, rengeteget mesélt munkájáról, így
idejekorán megfertőzte őt is rajongásával, ezért a pályaválasztás nem volt kérdés. A BME
Nukleáris Technikai Intézetének igazgatója, Aszódi Attila révén, aki konzulensként segítette
tanulmányait, lehetősége nyílt
egy féléves drezdai projektben
való részvételre. – Utólag tudom, hogy ott dőlt el az egész
karrierem – mondta Péter, mivel
ott ismerkedett meg azzal a német fejlesztésű programmal,
amivel kint a mai napig erőművek biztonsági felülvizsgálatát
végzik. Használatával szimulálni lehet egy egész intézmény
működését, biztonsági berendezéseinek vezérlését, üzemzavari
szituációit. A paksi fiatalember
ilyen vizsgálatokat végzett kifejezetten reaktorokra vonatkoztatva. Amikor hazatért, Aszódi
ajánlásával még tanulmányai
alatt a csillebérci Központi Fizikai Kutatóintézetbe került, ahol
már kimondottan a paksi atomerőműre vonatkozó elemzéseket

készített, diplomamunkáját is a
teljesítménynövelésről írta. Miután végzett az egyetemen, rövid ideig itt is helyezkedett el,
de rövidesen visszacsábította
Németország. 2006-ban egykori
konzulense segítségével Hamburgban, a Tüv Nordnál kapott
egy kéthónapos próbamunkát.
Már e kis idő alatt is rengeteget
tanult, és mivel elégedettek voltak munkájával, álláspályázatot
írtak ki számára. Mivel Németországban előnyt élveznek az
állampolgárok, így bevándorlóként kis várakozás után csak
úgy kaphatta meg az állást,
hogy más nem jelentkezett rá.
Mint mondja, szerencsésen és
dinamikusan indult a karrierje,
hamar megbecsült munkavállalóvá vált, konferenciákra és továbbképzésekre járhatott, előadásokat tarthatott a vezetőségnek. A nyelvtudással soha nem
volt problémája, kiskora óta tanult németül, édesanyja is némettanár. A munka során inkább az eltérő munkamódszer
okozott némi meglepetést. Mint

mondta, a németek alaposan,
precízen dolgoznak, de ez olykor igen vontatottá teszi a munkát. Már főnöke is kiemelte: ha
gyorsan kell eredményeket produkálni, számításokat végezni,
inkább rá számít. Azt is megtapasztalta, hogy a munkahelyen
baráti kapcsolatokat nem igazán
lehet kiépíteni, a németek kissé
rideg, távolságtartó emberek,
nem olyan közvetlenek, mint a
magyarok. Ennek ellenére nagyon jól érzi magát Hamburgban, az ott élő nagyszámú magyar közösség rendszeresen
összejár.
Mint mondta, a japán katasztrófa után Németországban egyik
pillanatról a másikra megváltozott az energiaipart érintő hozzáállás, már a munkahelyi légkör sem ugyanaz, így a jövőben
lehet, hogy váltani kényszerül.
Attól sem zárkózik el, hogy
egyszer Magyarországra is viszszatérjen, ezért nagyon bízik a
Teller-projekt sikerében, az erőmű bővítésében.
Matus Dóra

Ismét munkában az amatőrfilmesek
Forgatással és az ég kémlelésével teltek az elmúlt napok munkatársaink, Babai István és
Kövi Gergő, valamint az általuk
toborzott stáb tagjai számára. A
szerzőpáros – ahogyan emlegetni szoktuk őket – idénre is
beütemezett egy kisfilmet,
mégpedig előzetes elképzeléseik szerint egy forgatási szempontból egyszerűbbet az eddigieknél. Ez az elképzelésük nem
vált valóra, napi három-négy
órányi alvás mellett dolgoztak
keményen, de az anyag nagy része már dobozban van annak ellenére, hogy az időjárás sok aggodalomra adott okot. Az eső
végül is csak hátráltatta, de nem
akadályozta meg a munkát,
amiben nagy szerepe van a szereplők – és a forgatócsoport –

hősies kitartásának. Ez különösen annak tükrében szép teljesítmény, hogy éjszaka készült a
felvételek többsége, köztük a
vizes jelenetek is, amelyeket a
Szelidi tónál vettek fel. A forgatások további helyszíne – csakúgy, mint az eddigi moziknál –
Pakson volt, a stáb a buszpályaudvaron, az Erzsébet Nagy
Szállodában, a gesztenyesoron
és a lakótelepen is feltűnt.
Babai István azt mondta, korábbi filmjeikből okulva, tanulva folyamatosan fejlesztik technikai eszközparkjukat és elméleti tudásukat. A videókamerákat fényképezőgépre
cserélték, hogy egyedibb képi
világot érjenek el. A filmről
szólva Kövi Gergő számolt be
arról, hogy kettejük ötlete alap-

ján Babai István írta a forgatókönyvet. A történetéről nem
árult el sokat, mint ahogyan a
cím – Tubifex – sem, már csak
azért sem, mert egyelőre csupán
munkacíme van a produkciónak. A főszerepeket két kaposvári színész, Krajcsi Nikolett és
Formán Bálint játssza, de egy
epizódszerep erejéig feltűnik
majd Réti Barnabás is. A csapat
egy másik új taggal is kiegészült: a kamerák mögött Babai
István mellett, aki társrendező
is, feltűnt Polgár Tamás, aki az
elmúlt időszakban egyebek között Londonban gyarapította tapasztalatait. A produkciót egyelőre még nem ismerheti meg a
közönség, mert az utómunkák,
például az utószinkron hátra
van. Kövi Gergő hozzátette, ke-

mény munka volt, de flottul
ment minden, és azzal váltak el,
hogy fognak még együtt dolgozni.
Babai István és Kövi Gergő
eddigi filmjeit több fesztiválon
díjazták már. Legutóbbi alkotásuk, a Konstans Veszprémben és Tallinnban is elismerést
vívott ki. Ám ők nem ezt, hanem azt tartják legnagyobb sikernek, hogy Konstans című
alkotásukat az egyik videómegosztón már több mint 27
ezren látták. A most forgatott
kisfilmnek hasonló sorsot
szánnak: közzéteszik az interneten és fesztiválokra nevezik,
ha elkészül. Sorsát a facebook
közösségi portálon is követhetik az érdeklődők.
-vida-
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Jó napot, mi újság?

Az internet, ez az egész világot behálózó elektronikus világ Lovas Tibort elragadja,
mert számára információt,
rengeteg tudást ad, mérhetetlen kincsesbánya, a korlátlan lehetőségek tárháza. Ehhez a virtuális világhoz teszi
hozzá Paks város eseményeit,
híreit. A riport során megállíthatatlanul folyt a szó Tiborból. Természetesen a
PaksNET-ről beszélt, mely a
szlogen szerint „Paks város
virtuális kapuja, ablak a
NET-re”. Ő volt az első, aki a
világháló
térhódításának
hajnalán feltette Paksot a
virtuális térképre.
A kilencvenes években sokak
számára még ismeretlen volt
az internet, ám akadtak néhányan, akik felismerték a benne
rejlő lehetőséget, és meg is ragadták. Lovas Tibor, a
PaksNET főszerkesztője egyike volt ezeknek az embereknek. De hogy is szól története?
Lovas Tibor Szegeden született, idővel Csámpára, majd
Paksra költöztek. Az általános
iskolát és gimnáziumot Pakson
végezte, majd miután a Zalka
Máté Katonai Műszaki Főiskolán diplomázott, Székesfehérváron szolgált híradósként. Új
kihívást keresve 1983-ban az
atomerőműben helyezkedett
el, ahol a munkája mellett a
számítástechnika bűvöletébe
került. Minél többet tanult, annál többet akart tudni. A honlap szerkesztésének alapjait
1997-ben sajátította el egy
online tanfolyamon, majd
1998 közepén kezdett Pakssal
kapcsolatos információkat feltenni az internetre. Magyarországon akkor még nem talált
ingyenes tárhelyet, ezért egy
amerikai szerverre töltötte fel
az összeállított anyagot. Nem
maradt azonban ez így a végtelenségig, ugyanis a nagy távolság megnehezítette az adatok

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Kinyitotta Paks virtuális kapuját

áramlását és kezelését, ezért
amint lehetősége nyílott rá,
magyar tárhelyszolgáltatóra
váltott. 1999 februárjában regisztráltatta a www.paks.
info.hu domain nevet, amelyen
a mai napig elérhetők az elektronikus információk. A honlap
kezdetben a város működését
mutatta be, közérdekű, üzleti,
kulturális és turisztikai információkkal. Sokan önkormányzati oldalnak hitték, amit mi
sem mutat jobban, mint hogy a
város akkori polgármesteréhez
is érkezett elismerő levél. Az
emberek előszeretettel látogatták a honlapot. „Le a kalappal!
Meglepően és szívet melengetően jó lett a lap.” „Végre egy
Paks honlap!...” „…Minden
igényt maximálisan kielégítő a
kínálat, amellyel próbálja segíteni az eligazodást úgy a
weboldalakon, mint a városban…” Az ilyen és ehhez hasonló dicséretek, biztató üzenetek sorra érkeztek az országból és külföldről egyaránt. Az
is előfordult, hogy elszármazott honfitársaink kértek segítséget hozzátartozóik felkutatásához vagy küldtek számukra
üzenetet, Tibor pedig amiben
csak tudott, segített. Tudását
szívesen állította mások szolgálatába. Együttműködve a

mindenkori sajtóreferenssel,
honlapjáról sokáig elérhetőek
voltak az önkormányzat hírei,
illetve a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálattal kapcsolatos
információi. 2000 végén a
PaksNET domain nevet is regisztráltatta a honlapja számára. Többek között honlapot készített a Városi Múzeumnak,
amiért később elnyerte az intézmény Tiszteletbeli muzeológus címét. A paksi önkormányzat 2002-es Virágos Magyarországért verseny keretében a városunk szépítésének
internetes képi megjelenítéséért, és a program bemutatásáért
rézkarc emléklapot vehetett át.
Az évek múlásával az internet világa nagyot változott.
Létrejöttek
a
különböző
videómegosztók, közösségi oldalak, gombamód szaporodtak
a honlapok. Alkalmazkodva a
megváltozott körülményekhez
a PaksNET is más lett. Az új
tartalomban főként a város életében kiemelkedő szerepet játszó eseményekről szóló sajtóhírek kapnak helyet, így az
atomerőműről, konferenciákról, nagyberuházásokról, kulturális, illetve kiemelkedő
sporteseményekről olvashatnak az érdeklődők, illetve albumba rendezve nagy felbon-

tású HD videókat és nagy pixelméretű képriportokat is találnak különböző eseményekről a honlapot böngészők.
Az oldal karbantartása és frissítése mellett a paks.lap.hu
Startlap mozgalom weblapját
is Tibor szerkeszti, ahol a
PaksNET gondozásában paksi
honlapok tematikus linkgyűjteménye található. Hobbiját tekintve egyetlen ellensége az
idő, amellyel folyton harcban
áll, mert annyi egyelőre nem
áll rendelkezésére, amennyit
szíve szerint rááldozna a honlapra, ezért tartalma, szerkezete úgy formálódik, hogy a ráfordítható idővel arányosan feleljen meg mestere elképzeléseinek. Ez azonban nem jelenti
azt, hogy nincs hova tovább.
Videózás terén több riport készítése a cél, ahol az emberek a
saját véleményüket mondják el
az adott témában. A rohamosan fejlődő technika is folyamatosan új kihívások elé állítja, tanulásra, felfedezésre ösztönzi, mint például a 3D, azaz
a térbeli megjelenítés. Ami pedig a fotózást illeti, szeretne
olyan fényképeket is készíteni
Paksról, amelyek nem eseményeket örökítenek meg, hanem
a szemet és a lelket gyönyörködtetik. Ennek megint csak az
idő szab gátat, hiszen egy ilyen
fotóhoz az elvárt időjárás mellett, adott helyen, adott időpontban kell lennie.
Kihangsúlyozta, hogy mindazt, amit létrehozott, nem tehette volna meg felesége és ma
már felnőtt gyermekeik, Katalin és Tibor támogatása nélkül,
akik szintén az atomerőműben
dolgoznak. Hozzátette, köszönettel tartozik azoknak is, akik
rendszeresen látogatják a
PaksNET honlapját határainkon innen és túlról, és ezzel
lelkesítik az önmaga és mások
örömére végzett munka folytatására.
Kohl Gyöngyi
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Új vezetőedzővel és sok új játékossal vág neki a 2011/12-es
idénynek az Atomerőmű SE
férfi kosárlabdacsapata. Befejezte aktív pályafutását Mészáros Zalán, míg Pavlik Jan,
Horti Bálint, Farkas Attila, Faragó Péter, Tóth Péter, Jibril
Hodges, Brooks Sales és Ian
Johnson máshol folytatja. Helyükre érkezett Tóth Ádám
(ZTE), Kámán Tamás (ZTE),
Lorenzo Williams (Khimik) és
Donald Wilson (Chalons).
Horváth Imrét Völgyi Péter
váltotta a vezetőedzői poszton.
A 2009/10-es bajnokságban a
ZTE-vel bajnoki címet szerző
szakembert kérdeztük:
– Jutott idő regenerálódásra,
egy kis pihenésre az új feladatok előtt?
– Nehéz időszak volt a zalaegerszegi utolsó pár hónapom,
hiszen nem csak kosárlabdával
foglalkoztam, hanem sok minden mással is. Utána belevetettük magunkat az U20-as válogatott felkészülésébe. Sajnos a
körülmények, a játékosállomány és még sok egyéb más
nem volt ideális, és ez meg is
látszott az Európa-bajnoki szereplésünkön. Ott kellett rádöbbennünk, hogy szinte minden
csapat gyorsabb, erőszakosabb, dinamikusabb kosárlabdát játszik nálunk. Bebizonyosodott, hogy ez a korosztály kifejezetten gyenge, és ha nem is
reális a 18. hely, a középmezőnynél akkor sem tudtunk
volna előrébb végezni.
– Megkezdődött augusztus
negyedikén a felkészülés az
ASE csapatával, az zökkenőmentes lesz?
– Nem éppen. Kovács Ákos
és Morgen Ferdinánd az univerziádén szerepel a magyar
válogatottban. Nem tudni, hogy
a felnőtt válogatottban hány játékos kap helyet, keretszűkítés
után derül ki, ki marad benn a
csapatban. A három külföldi is
csak augusztus 20-a körül érke-

zik. Emiatt nem vagyok elkeseredve, legalább lesz időm feltérképezni a paksi utánpótlást.
Van 3-4 nagyon tehetséges
kadett korosztályú, őket szeretném megnézni, és érkezni fog
három tehetséges 18-19 éves játékos, aki ha az idén nem is, de
a következő szezontól remélhetőleg már a felnőtt csapat segítségére lesz.
– A három külföldi közül idáig csak kettőt ismerünk, ki lesz
a harmadik?
– Még nem tudni. Rengeteg
jelölt van, ki kell választani, de
kapkodni nem kell. Az NBA
lockout miatt (amikor az NBAtulajdonos és játékos szervezete nem tud megállapodni a jövedelmekről) lehetséges, hogy
drasztikusan csökkenni fognak
az árak. Sok az ajánlat, jelen
pillanatban 3-4 olyan játékos
van, aki megfelelne a kívánalmaknak. Már csak azért sem
szeretek kapkodni, mert szeretek utánanézni, hogy emberileg milyen jelöltről van szó.
Megkeresem a régebbi edzőjét,
és megtudakolom, hogy milyen munkát végzett.
– Melyik posztról van szó?
– Négyes, de olyan, aki ötöst
is tud játszani. Tudjon a gyűrű
alatt is dolgozni, és kívülről is
dobni, és ami nagyon fontos, jó
csapatember legyen.
– Brooks Sales?
– Sales nagyon jó játékos, viszont a védekezése nem tetszett. Olyan játékosra van
szükségünk, aki a védekezésben is maximálisan odateszi
magát.
– Kevesen maradtak az előző
társaságból, mennyi idő kell
egy ütőképes csapathoz?
– Új csapatot kell építeni. Az
alapelveket a játékosok 70%-a
ismeri. A két külföldi játékost
úgy választottuk ki, hogy mentálisan is a csapat húzóemberei
legyenek. Mindkettő nagyon jó
edzésmunkát végez, és a pályán is lehet rájuk számítani.

Fotó: Molnár Gyula

Völgyi Péter: Sok munka vár ránk

Lehetett volna extrább légiósokat is találni helyettük, de úgy
gondolom, hogy mindkettő jó
választás volt, bár a szezonnak
kell majd ezt igazolnia. Könynyebbség, hogy a többi játékos
közül páran dolgoztak velem,
tudják, mit várok tőlük, mire
számíthatnak. Ahhoz azonban,
hogy mindez kerek, egész történetté kerekedjék, kell 8-9 hónap. Az Euro Challenge előselejtezőt október 4-én, még a
bajnoki rajt előtt játsszuk, így
egy hónapom lesz, hogy ezt a
társaságot valamilyen szinten
összegyúrjam. Ez nagyon kevés idő. Nyilván a régebbi,
meglévő alapokra kell támaszkodni, hogy ne teljesen új dolgokat kapjanak, mert itt már
teljesíteni kell. Bízom benne,
hogy tovább tudunk jutni, hiszen nem verhetetlen csapat a
selejtezőbéli ellenfelünk.

– Mi lesz a következő két hónap feladata?
– Meg kell szerezni a fizikális alapokat. Válogatott játékosaink a nyár második felét végigdolgozták, velük
biztosan nem lesz ilyen probléma. Taktikailag olyan helyzetbe kell hozni a csapatot,
hogy képes legyen reagálni
minden szituációra, és ez idő
alatt a későbbi taktikai repertoár 50-60%-át fel kell építeni. Sok munka vár ránk, bízom benne, hogy jól fogunk
teljesíteni.
– Milyen célok lesznek a csapat előtt?
– Pakson a dobogó a minimális elvárás, minél feljebb
tud lépni az ember, annál elfogadottabbá válik a teljesítménye. Én olyan edző vagyok, aki minden meccset
meg akar nyerni. Lesznek
erős vetélytársak, Szolnok,
Albacomp, Kecskemét, Körmend, akiknek szintén nagyon erős csapata lesz. A
mezőny másik fele – ide sorolnám a volt csapatomat –,
ahol jelentős anyagi problémák vannak, és a büdzsé a
felére, kétharmadára csökkent. Hétről hétre változni
fog, milyen erősségű gárda
jön szembe, a lényeg, hogy
mi a saját dolgunkkal foglalkozzunk, és mindenkit megpróbáljunk legyőzni! (joko)
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A franciaországi St. Jean de
Losne-ban megrendezett maratoni kajak-kenu Európa-bajnokságról két aranyéremmel és
egy kilencedik hellyel tértek
haza az ASE versenyzői. Az ifjúsági korosztályban Kiszli
Vanda K-1-ben és Fenyvesi
Rékával K-2-ben nyert aranyérmet, Blatt Kristóf C-1-ben
kilencedik helyen ért célba.
Mindhárom számban 17,2 kmes (körülbelül 4x4 km a vízen,
közte 3-400 m-es futás a kajakkal és a kenuval) távot kellett
teljesíteni a versenyzőknek.
Franciaországból való hazaérkezésük után az ASE csónakházban a szakosztály versenyzői és szülők köszöntötték a
sportolókat. A házi ünnepség
előtt egy rövid interjúra kértük
a lányokat.
– Milyen volt a verseny, milyenek voltak az ellenfelek?
Réka: Szép helyen, álló-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Aranyérmes lányok

Edzőik körében az aranyérmes lányok.
vízben volt a verseny, szerencsére nem volt sekély, lehetett menni. Nehezen indultunk be, de futásban sikerült
meglépni, utána már könynyebb volt.
Vanda:A tavalyi győztes már
a felnőttek között indult, a

mostani ellenfelek közül pedig
nem ismertünk senkit.
– A két szám között ki tudtad
pihenni magad?
Vanda: Fizikailag teljes mértékben tudtam regenerálódni,
pontosan egy nap volt a két
versenyem között. Pénteken

egyesben, szombaton pedig
párosban is 09.33-kor volt a
rajt.
– Melyik volt a nehezebb?
Vanda:Az egyes könnyebb
volt, a páros nehezebb, ott úgy
éreztem, hogy jobban jönnek
utánunk az ellenfelek.
– Ősztől komoly változás
lesz, hogyan tovább?
Réka: Budapesten, a Rendőrtiszti Főiskolán tanulok tovább, most azon gondolkodunk,
hogy melyik egyesületben folytassam. Talán a KSI-ben.
Vanda:Én még egy évig maradok Pakson a gimiben. A továbbtanulással még csak most
kezdek el foglalkozni, ezért
még azt sem tudom, hová megyek, de a kajakot nem szeretném abbahagyni.
Réka-Vanda: Hogy a párossal
mi lesz, nem tudjuk, nem tervezünk semmit.
Kovács József

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Futballhírek

Az ASE kajak-kenu szakosztályának vendégszeretetét élvezi hét hongkongi versenyző. A Távol-Keletről érkezett
kajakosok és kenusok a paksi
versenyzőkkel edzenek. A
legfiatalabb 1997-es születésű, a legidősebb 25 éves, ő
K-1 1000 m-en indul a szegedi kajak-kenu világbajnokságon. A többiek 16-17 évesek,
ők a serdülő, ifi és U23-as
magyar bajnokságon indulnak, természetesen verse-

nyen kívül. Jelenleg napi két
edzéssel készülnek, a paksi
versenyzőkkel együtt.
– Eléggé elfáradnak, az állóképességgel vannak gondjaik, de a hat évvel ezelőtti
hongkongi csapathoz képest
viszonylag iskolázott a mozgásuk, látszik hogy náluk is
fejlődik a sportág – mondta
el Bedecs Ferenc, az ASE kajak-kenu szakosztályának vezetőedzője.
-kovács-

Az egyetlen állva maradt nemzetközi kupacsapat, az MVM
Paks a norvég Tromsö után a
skót Hearts csapatával került
össze. Az Európa Liga-selejtező
harmadik körének első mérkőzését ismét Székesfehérváron rendezték. A mérkőzés élvezetes első húsz percet hozott, a csapatok
felváltva alakították ki a helyzeteket, mígnem a 32. percben
Sipeki lőtt pazar gólt. Az előnynek nem sokáig örülhettek a paksiak: az első félidő hosszabbításában a finn játékvezető könnyed
büntetőt ítélt a vendégek javára,
melyet Hamill értékesített. A
folytatásban is becsülettel küzdöttek a felek, de vagy célt tévesztettek a játékosok, vagy a kapusok hárítottak magabiztosan.
Az 1:1-gyel végződő összecsapás után Kis Károly így értékelt:
– A fiúk mindent megtettek,
ügyes támadásokat vezettek. Ha
a végjátékban pontosabbak vagyunk, szerezhettünk volna még
gólt. Ami a játékvezetést illeti,

nem éreztem egyenlőnek a feltételeket. – A augusztus 4-i visszavágó előtt – melyet lapzártánk
után rendeztek – a Hearts vezetősége menesztette Jim Jefferies
edzőt, ez jó hír lehet a paksiak
számára.
Három fordulót követően a 9.
helyen áll az OTP Bank Ligában
az MVM Paks labdarúgócsapata. A nyitó játéknap Kecskemét
elleni sikerét követően a tavalyi
bajnok Videoton otthonában
4:0-s vereséget szenvedett a
zöld-fehér klub. Legutóbb a
Lombard Pápa látogatott a Fehérvári úti stadionba, a végeredmény 1:1 lett, a paksi gólt Vayer
Gábor lőtte. – Az első félidőben
jobban játszott a Pápa, enerváltan, fásultan mozogtunk. A szünetben hadrendet váltottunk, a
második félidőben mindent egy
lapra feltéve, többször kockáztatva a három pontért indultunk,
amiből változatos meccs kerekedett. A döntetlen igazságos –
mondta el Kis Károly. Faller G.
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Részvételi csúcsot hozott az
OTP Bank-Atom Kupa junior
Európa Kupa: 25 ország 471
versenyzője lépett tatamira az
ASE csarnokban.
– Nagyon jó volt a verseny,
de rendezés szempontjából igen
nehéz – fogalmazott Hangyási
László, az ASE dzsúdó szakosztályának vezetőedzője. – A
kezelhetőség határán voltunk,
kevés volt a szállodai kapacitás. Az ESZI is kevesebb helyet adott, ezért utaztatni kellett a versenyzőket. Kiszámíthatatlan, hogy hányan jönnek
el a kupára, aki az utolsó pilla-

natban jelentkezik, azt sem
küldjük el. Nagy csapattal jöttek a hollandok, a németek,
osztrákok, izraeliek, angolok,
néhol még a szállodát is átrendezték. Mongol versenyzők is
bejelentkeztek, ők végül nem
érkeztek meg. A nemzetközi
szövetség új stratégiája miatt
kevesebb nemzetközi bíró érkezett, ezért az ő igénybevételük is kemény volt. Először
volt a verseny történetében
videóbíró, amit kissé sokszor
használtak. A nagy létszám
miatt előrehoztuk a kezdést és
a mérlegelést délelőtt kilenc

órára, de így is vasárnap este
kilenckor lett vége a versenynek. Nagyon jól vizsgázott a
Braun Ákos irányította számítógépes team, a versenyzők
közel másfél órával a mérkőzésük előtt már tudták, hogy hol
és mikor kerülnek sorra.
Hangyási László hozzátette:
– Feltűnő, hogy a magyar lányok kevés eredményt hoztak,
az ASE versenyzője, az utolsó
éves ifjúsági korú Pupp Réka
bronzérme volt a magyar válogatott egyetlen dobogós helyezése. Elfogyott az utánpótlás, a
junior korú lányok nem tudtak
nyerni. A fiúk a nehezebb súly-

csoportokban, 81 kg-tól felfelé
már jobban szerepeltek. Az
ASE 11 versenyzőt indított,
voltak közöttük olyanok, akik
nem ütik meg ezt a szintet.
Köller Milán visszament Bajára, 81 kg-ban bronzérmes lett,
a két év paksi tanulás meglátszott rajta. Őri Felicián fejlődését vírusos fertőzés hátráltatta, 66 kg-ban kéne versenyeznie, de visszafogyott 62,5-re,
azonban alkatilag nem odavaló. Horváth Adriánnak makacs
gerincsérülése van, a 90 kgban 32 induló között a 7. helyen végzett.
Kovács József

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Molnár Gyula

A magyar lányok közül
csak Pupp Réka állhatott dobogóra

Zsarufoci a strandon

Kellemes, napos, ám szeles idő
fogadta a Gyapa Derbi SE már
hagyományos horgászversenyére nevezőket és vendégeiket a
Vörösmalmi tónál. A tagság kérésére életre hívott és hatodik alkalommal megrendezett vízi
programra korosztálytól függet-

Nem vízipólóbajnokságra érkeztek, mégis csuromvizesek
lettek az Országos Atomzsaru
Strandfoci Bajnokság résztvevői, ugyanis a rendezvény
szinte teljes ideje alatt úgy
esett az eső, mintha dézsából
öntötték volna. A bőséges égi
áldás ellenére jó hangulatban
zajlott a torna, amelyet 16. alkalommal rendezett meg a
Nemzetközi Rendőrszövetség
(IPA) paksi szervezete. A
küzdelmeket két hétcsapatos
csoportban kezdték, ahonnan
négy-négy jutott tovább, majd
egyenes kieséssel haladtak a
döntő felé. A rendezvényen

Fotó: TelePaks Kistérségi TV

Horgásztalálka
lenül nevezhettek a szervezet
tagjai és gyapai lakosok, akik különösebb versenyszabály nélkül
leshettek a pikkelyesekre. A lehetőséggel 22-en éltek, de a velük érkező családtagokkal, barátokkal ennél jóval népesebb volt
a társaság.
-gy-

az állomány tagjainak a sportolás mellett arra is lehetőségük volt, hogy megismerkedjenek, illetve évről évre találkozzanak és megosszák egymással szakmai tapasztalataikat. Az idei bajnok a TMRFK
Szekszárd és a Siklósi RK
előtt a Dunai Vízirendészeti
Rendőrkapitányság lett. A legsportszerűbb csapat a Fejér
megyei RFK lett, a legjobb játékos Szabó Zsolt (BRFK), a
legjobb kapus Surányi Roland (BRFK 6. kerület), a gólkirály pedig Rikkersz Péter
(TMRFK Szekszárd).
-gyöngy-
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Moziműsor
Augusztus 7. (vasárnap) 20 óra
KOSZORÚSLÁNYOK

amerikai vígjáték
Augusztus 10. (szerda) 20 óra
AZ IGAZSÁG ÁRA

amerikai dráma
Augusztus 12. (péntek) 20 óra
SZERELEM
KÖLCSÖNBE

amerikai dráma
Augusztus 14. (vasárnap) 20 óra
HANNA - GYILKOS
TERMÉSZET

feliratos amerikai thriller
Augusztus 24. (szerda) 17 óra
RANGO

amerikai animációs film

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255

Paksi Hírnök

Túl az ezredik
blogbejegyzésen
Bár alig fél éve indult, máris
népszerű és olvasott a Paksi
Hírnök online hírblog. Szerkesztőségünk a korral haladva
januárban indította el a napi frissítésű internetes oldal próbaüzemét, februártól pedig mindenki
számára elérhető a hírblog a
www.paksihirnok.hu címen. A
közéleti, kulturális és sporthírekkel jelentkező portál segítségével a látogatók tájékozódhatnak a legfontosabb városi, közéleti eseményekről, válogathatnak az aznapi kulturális és
sportprogram-kínálatból és értesülhetnek kedvenc csapatuk
eredményeiről.
Azóta túl vagyunk az ezredik
blogbejegyzésen, a 19 ezredik
olvasón, az oldalmegtekintések
száma pedig jócskán százezer

fölötti. Nyár elejére a havi hírblogfogyasztók száma elérte a
nyomtatott Paksi Hírnök példányszámát, az olvasók átlagosan két cikket olvasnak el, a
webhelyen eltöltött idő körülbelül két perc. Érdekesség, hogy
nemcsak Pakson olvasnak minket, Budapestről és Pécsről is jelentős forgalmat mérünk, ez
minden bizonnyal az ott tanuló
vagy dolgozó paksiakat jelenti.
A külföldi olvasókat tekintve
Románia áll az első helyen,
Hollandia, Szlovákia és Németország követi. A Paksi Hírnök
online megtalálható a két népszerű közösségi portálon, a
facebookon és az iwiwen is, aki
lájkolja vagy ismerősnek jelöli,
leghamarabb értesülhet a paksi
hírekről.

Az internetes portálok nagy
előnye szerkesztőik számára,
hogy minden egzakt módon
mérhető, így néhány egérkattintással az is kiderül, melyek
voltak a hírblog legnépszerűbb
cikkei. A legtöbben a a leégett
Ciao pizzéria tulajdonosainak
terveire, a megnyíló strandról
szóló videóra és a Moulin
Rouge-ban fellépő paksi csillagokra voltak kíváncsiak. Nagy
népszerűségnek örvend továbbra is a Galéria, ahol a városi eseményekről böngészhetnek fotóriportokat; és olvasott
a PDF archívum is, melyben
2005-ig visszamenőleg megtalálhatók elektronikus formában a Paksi Hírnök nyomtatott
lapszámai.
Kövi Gergő főszerkesztő

(x)

Postaládánkból
Paksi Hirdetőiroda
Paks, Deák F. u. 3.
Tel.: 06-75-510-623;
06-20-949-2467
E-mail:
paksi-hirdeto@externet.hu
Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Tel.: 75/315-983
20/9450-992

KIADÓ
INGATLANOK
Paks főutcáján, irodaházban (Tolnai u. 2.)
adminisztrációs vagy
szolgáltató tevékenységre irodák kiadók.
(15 m2–80 m2).
Érdeklődni:
30/937-2668,75/511-252.

Ismerd meg hazádat!
Az „Ismerd meg hazádat!”
gondolattól vezérelve nemrég
a Dunaföldvár és Paks közötti
útra kanyarodtam. Az első
adandó alkalommal megálltam
egy jó kávéra vágyva. Betértem egy italboltba. Kávénak
nem nevezhető melegvízzel kínáltak 120 forintért. Naivitás
volt azt hinni, hogy úgy gon-

A TEIT
kalocsai látogatóközpont
(Szent István király út 35.)
nyitva tartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

Jól felszerelt irodák,
üzlethelyiségek kiadók
Pakson, az Erzsébet
Nagy Szálloda mellett.
Érd.: 06-20/5744-119

dolkodnak: az új vendég vigye
jó hírüket emlékezetében…
Még jó, hogy nem mindenhol
ez a szokás, és nem imigyen teszik emlékezetessé a vendéglátás, a vendégszeretet fogalmát.
Utamat folytatva Pakson tankoltam, s egy jó kávé reményében kívánságomnak hangot is
adtam. Megelégedéssel tapasz-

Napi hírek,
friss információk
a városból
a Paksi Hírnök
hírblogján:
www.paksihirnok.hu

taltam meg a vendégszeretet
igazi mivoltát! Habos-babosillatos, finom bécsi kávéra invitáltak a benzinkútnál, ami
ugyan 370 forintba került, de
nem sokalltam az árát, mint az
előzőekben említett háromszor
kevesebbet, amire ott is azt
mondták: kávé.
Egy átutazó Komlóról

Pakson, max. 30 fős
rendezvényterem
a POLIGON Irodaházban
előadásokra, tanfolyamokra,
egyéb rendezvényekre kiadó.
(Kivetítő van.)
Érd.: 20/5744-119

Budapesten, V. kerületben,
jogi egyetemtől egy percre 52
m2-es, költözhető, földszinti lakás
eladó. Befektetésnek is kiváló.
Irányár: 24 M Ft
Érd.: 06-30-2407-807
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ELADÓ
INGATLANOK
Pakson, a Szedres utcában kétszobás, földszinti lakás eladó értékbeszámítással szekszárdi, dunaföldvári, dunaújvárosi másfél szobás lakásra elcserélhető. Irányár: 8,4 M Ft.
Pakson, a Kossuth Lajos utcában 3 szobás,
földszinti, felújított lakás, garázzsal, kerttel
eladó. Irányár: 16,8 M Ft.
Pakson, a Kossuth Lajos utcában 1 szobás,
összkomfortos lakás kerttel, tárolóval eladó. Irányár: 7,8 M Ft.
Pakson, a Május 1 utcában eladó 3 belterületi telek, a 26. sz ház mellett: 1070 m2,
1280 m2, 1140 m2.
Pakson, az Óváros központjában a Duna
mellett tetőtérbeépítéses, panorámás, 4
szoba összkomfortos családi ház nagy
terasszal, szép kerttel eladó. Irányár: 28
M Ft.

2011. augusztus 5.

Pakson, az Árnyas utcában 2. emeleti két
és félszobás lakás eladó. Ár: 9,1 M Ft.

TUD JOBBAT?

Budapesten (Csepelen) másfél szobás,
gardróbos hőszigetelt VIII. emeleti lakás
azonnal költözhetően eladó. Irányár:
7,5 M Ft.

Az idén ötvenéves

Sárpilisen, a József Attila utcában téglából
épült, gázfűtéses, összkomfortos két és félszobás családi ház eladó.

ötvennapos
lakossági folyószámla lekötésre

évi 7%

Részletes felvilágosítás:
Fonyó Ingatlan és Média Iroda
Tel: 06-30/557-3645
E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu
Ingatlanok értékbecslése,
eladás-vétel lebonyolítása.

betéti kamatot
(EBKM 7,00%) kínál
– folyamatosan kedvező hozamok,
– összeghatártól függetlenül,
– meglévő ügyfeleinknek is.

Fonyó Ingatlan és Média Iroda

Tíz éve az Önök
szolgálatában!

Paks, Villany u. 4.
75/511-240
Szekszárd, Garay tér 14-16. 74/510-115
Bonyhád, Szabadság tér 8. 74/550-818
Egyszeri lekötésű lakossági számlabetétekre. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZLEMÉNYE
VIS MAIOR KÁROK
A 2010 május-júniusában tomboló viharok és a jóval átlag feletti csapadékmennyiség elhúzódó hatásaként 2011-ben, így napjainkban is jelentős károk keletkeztek a magánszemélyek tulajdonában. A nehéz helyzetbe került tulajdonosok számára az önkormányzat a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló vissza nem térítendő támogatásról és segélyről szóló 18/2010.
(VII.16.) önkormányzati rendelet megalkotásával kívánt segítséget nyújtani. A rendelet célja az előre nem látható, a lakosság jelentős részét érintő, nem egyedileg bekövetkező természeti, vagy más károkból (a továbbiakban: vis maior) adódó esetek védekezési és helyreállítási kiadásainak részbeni támogatása, a biztosításból vagy egyéb módon megtérülő károk figyelembevételével. Ehhez az önkormányzat Vis Maior Alapot képzett mind a 2010., mind a 2011. évi költségvetésben. Az alap felhasználásának feltétele a rendelet 3. § (4) bekezdése alapján az, hogy a képviselő-testület a károkat előidéző eseményt vis maior eseménynek nyilvánítsa. Ez a 77/2010. július 14. Kt. számú határozatban megtörtént.
A rendelet kihirdetését követő 15 napon belül 28 kérelmet terjesztettek elő. Ebből 9 kérelem elutasításra került, 19 kérelem bizonyult megalapozottnak. 10 fő támogatásban, 9 fő segélyben részesült. Összesen 2 millió 637 ezer Ft került kiutalásra 2010-ben.
Minden kedvezményezett a rendeletben meghatározott módon elszámolt az önkormányzat által nyújtott pénzösszeggel, a támogatást a károk elhárításához használták fel.
A 2010. május-júniusi esőzések óta a képviselő-testület nem állapított meg újabb vis maior eseményt, az alapot azonban a 2011.
évi költségvetésében is megképezte. A rendelet alapján továbbra is a 2010. május-júniusi esőzések miatt keletkezett károkra lehet
támogatási igényt benyújtani a kár bekövetkeztétől számított 15 munkanapon belül a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán,
ahol megvizsgálják a kérelmét, majd a hivatal munkatársai a helyszínen megvizsgálják az esetet és a polgármester által létrehozott
bizottság dönt a kérelmekről.

