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Az internet, ez az egész világot behálózó elektronikus világ mérhetetlen kincses-
bánya, a korlátlan lehetőségek tárháza. Ehhez a virtuális világhoz tette hozzá út-
törőként Paks város eseményeit, híreit Lovas Tibor, a PaksNET szerkesztője. Ez-
úttal tőle kérdeztük: jó napot, mi újság?                                                    11. oldal

NYUGDÍJASHITEL
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 2567 Ft, 500 ezer forintnál 12831 a havi törlesztőrészlet. 

Kamat 16%, kezelési költség 2%. THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében.

Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. 

A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

50 éve Ügyfeleink szolgálatában!
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PAKSON JÁRT
A DUNA-TÚRA

8. oldal

MŰVÉSZTELEP
UTÁN FORGATÁS

A KÉPTÁRBAN
7. oldal
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Gyógyvízzé minősítette az
ÁNTSZ Országos Tisztifő-
orvosi Hivatala annak a 2009-
ben fúrt kútnak a vizét, amely
a leendő paksi gyógyászati
központban zajló kezelések-
hez szükséges gyógyvizet adja
majd. A több fázisból álló mi-
nősítési folyamat közel másfél
évig tartott. A gyógyászati
komplexum legkorábban
2013 második negyedévében
nyitja meg kapuit.   

Alapos előkészítés és tervezés,
egy újabb kút megfúrása, vizé-
nek gyógyvízzé minősítése
után célegyenesbe ért az első-
sorban Pakson és a kistérség
településein élők igényeire mé-
retezett gyógyászati központ
megvalósítása. Korábban már
fúrtak egy kutat a területen,
amelynek vizét 1999-ben mi-
nősítették gyógyvízzé. Ahogy
azt korábban megírtuk, egy, a
kútra épülő gyógyfürdő meg-
építésére 2000-ben, a szakor-
vosi rendelőintézettel párhuza-
mosan írtak ki tervpályázatot,
a létesítmény azonban anyagi
forrás hiányában nem készül-
hetett el. Pályázati lehetőség
azóta sem adódott ilyen jellegű
beruházás támogatására, de a
képviselő-testület döntése nyo-
mán elkezdődtek az előkészü-
letek a komplexum megvalósí-
tására. 

Megvizsgálták a meglévő
gyógykutat, és mivel nem ren-
delkezik biztos vízadó bázis-
sal, újabb fúrásáról is határoz-
tak. A munkálatokat 2009 év
elején kezdte meg a munkát
pályázaton elnyerő ceglédi
VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt.
A tervek szerint körülbelül hat-
száz méter mélyen számítottak
a „folyékony kincsre”, a terve-
zett mélységben azonban csak
iszapos, használhatatlan vizet
találtak. Bár a költséget meg-
növelte és kockázattal is járt,
bízva a sikerben és a plusz rá-
fordítás megtérülésben, a to-
vábbi fúrás mellett döntött a
városvezetés. Újabb kétszáz

méterrel mélyebben már meg-
felelő hozamú és a vártnál ma-
gasabb hőmérsékletű vizet lel-
tek, 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 minősíté-
se, ami szigorú eljárás. Elő-
ször elismert ásványvízzé kel-
lett minősíttetni a vizet, ami-
hez többek között laboratóriu-
mi vizsgálatokra, a kút adatai-
ra és az ÁNTSZ környezet-
vizsgálatára volt szükség. Mi-
után az ásványvíz minősítés
megérkezett, következhetett a
fürdetési próba 2010 novem-
berében. A vizsgálat során há-
ziorvosok segítségével kivá-
lasztottak fürdőkúrára 82 térd-
izületi panasszal élő beteget. A
páciensek két csoportra osztva
három héten át, rendszeresen
fürödtek a tanuszoda pancso-
lómedencéjében. Az egyik
csoport sima vízben, a másik a
minősítésre váró vízben für-
dött, nem tudva melyik me-
lyik. A vizsgálatot megelőző-
en rögzítették a betegek egész-
ségi állapotát, majd a fürdetés
után és három hónappal ké-
sőbb is elvégezték a vizsgála-
tokat. Az eredmények azt mu-
tatták, hogy a vizsgált 17 para-
méterből 14 esetében jelentős
javulás történt. Az orvosi do-
kumentáció alapján az Egész-
ségügyi Szakmai Kollégium
Balneoterápia Tagozatának el-
nöke javasolta a kút gyógyvízé
minősítését. 

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

tették a gyógyászati komplexum
terveit és beszerezték az építés-
hez szükséges engedélyeket. A
következő lépés a közbeszerzési
eljárás, amelynek során kivá-
lasztják a kivitelezőt. Ha min-
den akadálytalanul zajlik, és az
időjárás is kedvező lesz, még
idén megtörténhet az első kapa-
vágás, 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 projektko-
ordinátora kiemelte, hogy az új
létesítmény nem élményfürdő
lesz, hanem egy olyan, a Városi
Rendelőintézettel függőfolyo-
sóval összekötött, 2800 négy-
zetméter alapterületű intéz-
mény, amelynek működésében
a hangsúlyt a magas szakmai
színvonalú gyógyászati szolgál-
tatásra helyezik. Az önerős vá-
rosi beruházás értéke körülbelül
nettó 1,3 milliárd forint.              

Kohl Gyöngyi
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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.

Paksi Hírnök

Gyógyvíz: megvan a minősítés
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Bár még javában tart a nyári
szünet, lassan elérkezik az
idő, hogy felkészüljenek a
családok az iskolakezdésre.
A beiskolázáshoz idén is tá-
mogatást nyújt az önkor-
mányzat, szintúgy a helyi já-
ratú autóbuszbérlet megvá-
sárlásához, ám mindkét eset-
ben van változás. 

A beiskolázási támogatás ese-
tében a legjelentősebb válto-
zás, hogy az érintettek az ön-
kormányzati segítséget termé-
szetben, úgynevezett sulicsekk
formájában kapják meg, amely
több helyen beváltható iskola-
szerekre, ruhára. Az igénylés
rendje változatlan, határideje
nincs, de mivel szeptemberre
minden szükséges felszerelés-
sel rendelkezniük kell a gyere-
keknek, ajánlott minél előbb
benyújtani a kérelmet a pol-
gármesteri hivatal szociális
osztályán. Badics Istvánné
osztályvezető elmondta, hogy
a jogosultság, illetve a támo-

gatás mértékének megállapítá-
sánál több szempontot vesz-
nek figyelembe: így a jövedel-
met, a család egyéb szociális
helyzetét, és hogy óvodában,
általános vagy középiskolá-
ban, illetve felsőfokú oktatás-
ban kezdi a következő tanévet
a gyermek. Az eddigi tapaszta-
latok alapján ez a támogatási
forma hat-nyolcszáz családot
érint. 

A szociális rendelet korábbi
módosítása a diákok helyi jára-
tú bérletéhez nyújtott támoga-
tást is érinti. A korábbi évektől
eltérően ezt most nem augusz-
tusban kell igényelni. A csalá-
doknak meg kell vásárolniuk a
bérletet, majd az első lejártát
követő egy hónapon belül be-
nyújtani egész tanévre szóló
kérelmüket. Ezt követően a
megvásárolt bérleteket tetsző-

leges ütemezésben, havonta,
negyedévente vagy akár össze-
gyűjtve a tanév végén, de leg-
később az utolsó bérlet lejártát
követő egy hónapon belül kell
bemutatni az önkormányzat-
nál, hogy megkapják a támo-
gatást, amely a vételár nyolc-
van százalékának visszatéríté-
sét jelenti. Erre a döntésre
azért volt szükség, mert azt
tapasztalták, hogy a kiadott
bérletek mintegy hatvan szá-
zalékát nem használták fel az
érintettek, így azok megvá-
sárlása felesleges kiadás volt
a városnak. A támogatásra
azok a paksi diákok jogosul-
tak, akik legalább egy kilomé-
terre laknak iskolájuktól, il-
letve akik sport-, vagy művé-
szeti tevékenység miatt utaz-
nak helyi járattal – ezt a meg-
felelő helyen igazolni kell a
kérelmen. Mindkét támogatá-
si formáról bővebb felvilágo-
sítást adnak a polgármesteri
hivatal szociális osztályán. 

-gyöngy-

Iskolakezdés: változik a támogatás
Változott a mozgáskorlátozottak támogatása is, amely
jelenleg a személygépjármű-szerzési és átalakítási támoga-
tást igénylőket érinti. Azok, akik ez év április 30-ig benyúj-
tották kérelmüket, és megállapították jogosultságukat, visz-
szavonó határozatot kaptak, illetve tájékoztatást arról, hogy
újra kell igényelniük a segítséget, mivel megváltoztak a jo-
gosultság feltételei. Az új jogszabály értelmében azok kap-
hatnak ilyen támogatást, akik mozgáskorlátozottságra te-
kintettel fogyatékossági támogatásban részesülnek, illetve
emelt családi pótlékot kapnak. Az is változás, hogy a kérel-
meket a Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyám-
hivatalához kell elküldeni ismételt, illetve új igénylés ese-
tén egyaránt. A benyújtás határideje az idei évben szeptem-
ber 15-e, az igényléshez a polgármesteri hivatal szociális
osztályán kérhetnek segítséget.

Pályázatot ír ki a paksi önkor-
mányzat a hagyományos tech-
nológiával épült lakóépületek
és lakások energia-megtakarí-
tást eredményező felújításá-
nak támogatására, döntött a
grémium augusztus 3-i rend-
kívüli képviselő-testületi ülé-
sén. A városi önkormányzat a
Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium által meghirdetett „Mi
otthonunk felújítási és új ott-
hon építési alprogram” lakos-
sági támogatásával összefüg-
gésben ír ki önkormányzati
pályázatot. A minisztérium-
hoz augusztus 15-től nyújtha-
tó be pályázat 1992 előtt
épült, hagyományos szerkeze-
tű lakóépületek, lakások fel-
újítására, illetve új lakóépület
építésére. A feltételek szerint

a felújítás során legalább há-
rom energetikai kategóriát
szükséges javítani a lakóépü-
let energetikai besorolásán és
ennek során legalább a „B”
kategóriát el kell érni. Új ház
építése esetén „A” vagy „A+”
energetikai kategóriába soro-
landó épület építhető, mely-
nél a megújuló energia fel-
használásának el kell érnie a
fűtési és melegvíz-előállítási
energiaigény 25 százalékát. 

A támogatás mértéke az
energiamegtakarítástól függő-
en a teljes beruházási költség
40-50 százaléka lehet, új épí-
tés esetén pedig 40 vagy 60
ezer Ft/m2. A támogatható te-
vékenységek közé tartozik
egyebek mellett a nyílászárók
cseréje, a homlokzatok és fö-

démek hőszigetelése, a ha-
gyományos energiaforrással
működtetett fűtési és haszná-
lati melegvízrendszerek fel-
újítása, átalakítása, a megúju-
ló energia felhasználásának
elősegítése. 

A paksi önkormányzat az el-
múlt években minden alkalom-
mal csatlakozott a minisztériu-
mi pályázathoz, melynek krité-
riumai idén jelentős mértékben
szigorodtak, ezért azok, akik a
kiírás szerint az állami pályá-
zati lehetőséget nem tudják
igénybe venni, az önkormány-
zat által biztosított forma-
nyomtatványokon egyszerűsí-
tett, helyi pályázatra nyújthat-
ják majd be támogatási igényü-
ket. Az önálló önkormányzati
pályázat kritériumai szerint a

2001 előtt, hagyományos tech-
nológiával épült lakóépületek
és lakások tulajdonosai nyújt-
hatnak be pályázatot homlok-
zati nyílászárók cseréjére,
homlokzatok, födémek, meglé-
vő beépített tetőterek utólagos
hőszigetelésére, valamint ha-
gyományos energiaforrással
(gáz, szén, elektromos áram)
működtetett fűtési és használa-
ti melegvízrendszerek felújítá-
sára, korszerűsítésére. Azon
pályázók, akiknek lehetőségük
nyílik beruházásuk műszaki
tartalmát a minisztériumi felté-
telekhez igazítani, az állami
források mellett kiegészítő ön-
kormányzati támogatásban ré-
szesülhetnek. A testület húsz-
millió forintot különített el a
pályázatokra.        Matus Dóra

Ismét lehet pályázni a hagyományos
épületek energetikai korszerűsítésére
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Új járművel, egy gépjármű-
fecskendővel bővült Paks Vá-
ros Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóságának eszközállo-
mánya, amelyhez a Belügymi-
nisztérium Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóságá-
nak pályázatán jutottak. A 90
milliós eszköz esetében a ta-
valy meghirdetett pályázati
kiírás szerint 20%-os önrész,
azaz 18 millió forint volt
szükséges, ezt a város önkor-
mányzata biztosította. Az új,
középkategóriás gépjármű-
fecskendőt Bán Attila tűzoltó-
parancsnok Budapesten, ün-
nepélyes keretek között vehet-
te át, ahol dr. Bakondi György
katasztrófavédelmi főigazgató
mintegy 500 millió forint ér-
tékben további négy hivatásos
önkormányzati tűzoltóságnak,
Ajkának, Siófoknak, Kis-
várdának és Ózdnak adott át
új  eszközöket. 

A paksi tűzoltóság technikai
felszereltsége országos és me-

gyei szinten is kimagasló, kevés
létesítmény mondhatja el magá-
ról, hogy járműparkjának leg-
idősebb tagja is 2004-es, árulta
el lapunknak Bán Attila. Az el-
múlt években több ízben is kor-
szerűsödött az eszközállomány,
tavaly magasból mentő, előtte

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

le, hamarosan a védőfelszerelé-
sek cseréje is megkezdődik:
szeptembertől új védőcsizmák
érkeznek, a közeljövőben pedig
védőkesztyűk cseréjére pályáz-
hat az önkormányzat, mondta
Bán Attila tűzoltóparancsnok. 

Matus Dóra

Új fecskendő a tűzoltószertárban

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 köz-
ben bukkantak rá a robbanószerkezetekre. 
Kiss Henrik, a Honvéd Tűzszerész és Hadi-
hajós Ezred törzsőrmestere arról számolt be,
hogy négy gránát közül kettőben nem volt
töltet, ezeket a múzeumnak adták. Kettőt el-
szállítottak és felrobbantottak. Ököl nagysá-
gú fémgolyókról van szó, amelynek üreges
a belseje. Ebben van a feketelőpor. 

– Nagyon érzékeny, tűzre, szikrára fel-
robbanhat – vázolta Kiss Henrik. Mint
mondta 20-30 méteres sugarú körben szó-
ródnak szét és okozhatnak sérülést a repe-
szek. A kömlődi Sánchegyen találtak kö-
zül azok, amelyekben volt töltet, szállítha-
tó állapotban voltak, ezért nem a helyszí-
nen robbantották fel azokat. A megsemmi-
sítésnek ez a módja nagy körültekintést,
sok biztonsági intézkedést igényel, tette
hozzá a tűzszerész. Azt is elmondta, hogy
leggyakrabban világháborús – különösen
a második világháborúból származó – rob-
banószerkezetek kerülnek elő, 1848-as
gránátot ritkán találnak.

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

Vida Tünde

Ágyúgránátot fordítottak ki a földből

A megsemmisítésre váró
éles ágyúgránát.
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Július derekán zajlott az az
egyhetes nemzetközi balatoni
tábor, ahol együtt nyaralhat-
tak Paks partner- és testvérvá-
rosainak fiataljai a sóstói üdü-
lőben. Már hagyomány, hogy
a város önkormányzatának
meghívására évről évre együtt
töltenek pár napot a diákok
Balatonszabadi–Sóstón a
gyermektáborban. Idén a
viski, kézdivásárhelyi fiata-
lokhoz csatlakoztak paksi tár-
saik is, így mintegy hatvanan
üdültek együtt a magyar ten-
ger partján. A képviselő-testü-
let felajánlása nyomán, akik
tiszteletdíjukból tették ezt le-
hetővé, a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola 13 tanulója
és két pedagógusa is részt ve-

hetett a kiránduláson. A tábo-
rozókhoz csatlakozott néhány
napra Herczeg József nemzet-
közi kapcsolatokért felelős ta-
nácsnok is, aki elmondta, an-
nak ellenére, hogy az időjárás
nem fogadta kegyeibe a részt-
vevőket, a pedagógusok szí-
nes és tartalmas programot ál-
lítottak össze a gyerekeknek.
Az első napokban még fürdés-
re is volt lehetőség, de a bo-
rongós délutánokon sem unat-
koztak, a diákok különböző
játékos és sportvetélkedőkön
mérhették össze napközben
tudásukat. Pénteken Balaton-
füredre kirándultak, ahol a ha-
józás és kisvasutazás nyújtott
különleges élményt a gyere-
keknek.                    Matus D.

Nemzetközi tábor

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

Szakmai tudása, emberi ma-
gatartása és az egészségügy-
ben eltöltött életpályája elis-
meréseként a város 2008-
ban Pongrácz Sándor kitün-
tetést 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 be-
tege volt, rengeteg emberen
kellett segíteni. Szerette a
szakmáját, és bár néha ő is
elkeseredett, mégsem tudott
mást elképzelni, ehhez ér-
tett, ezt szerette. Felesége
elmondta: hetvenhárom
éves kora ellenére azért dol-
gozott, hogy érezhesse az
emberek szeretetét, és ő is
szeretetet adhasson.      -gy-

Ki ne ismerné Vackort, a pi-
szén pisze kölyökmackót? A
szeretnivaló mesefigura ne-
vét viseli az a paksi egyesü-
let, amelyet autista és fogya-
tékkal élő gyermekek szülei
alapítottak azért, hogy tőlük
telhetően szebbé, könnyebbé
tegyék életüket. Ezekben a
hónapokban két programot
valósítanak meg, amelyek-
hez az önkormányzat is se-
gítséget nyújtott.

A tíz családot összefogó Vac-
kor Egyesület tavaly sikeresen
pályázott a képviselő-testület
illetékes bizottságánál, ami-
nek eredményeként fejlesztő
lovas foglalkozásokon vehet-
tek részt a gyerekek Cseresz-
nyésben. Idén ismét pályáz-
tak, egyrészt a közbiztonsági,
ifjúsági, sport- és esélyegyen-
lőségi bizottságnál sport- és
szabadidős program, másrészt
a humánpolitikai bizottságnál
szülői kerekasztal-sorozat
megvalósítására. Utóbbi kere-
tében év végéig rendszeresen
tartanak találkozókat, ahova
szakembereket is vendégül
hívnak. 

A szabadidős programsorozat-
ban a tanév megkezdéséig he-
tente háromszor találkoznak a
családok, és együtt töltenek
egy kis időt közös játékkal,
sporttal, fürdőzéssel. A gyere-
kek ilyenkor sokat tanulnak,
például egy kis veteményes-
kertet gondoznak szüleikkel,
egészséges testvéreikkel. He-
tente egy alkalommal van lo-
vas kocsizás, valamint masz-
százs.  Utóbbi igen jótékony
hatású, hiszen keveset mozog-
nak, ezért izomzatuk kötött, a
két masszőr, Ruppert Csilla és

Kovács Róbertné sokat segíte-
nek a gyerekeknek. Az egye-
sület elnöke, Barna Pálné
Márti elmondta, hogy a sérült
gyermeket nevelő családok
nagyon nehéz helyzetben van-
nak mind lelkileg, mind anya-
gilag. Tanév közben kicsit
könnyebb, hiszen a Bezerédj
Általános Iskola gyógypeda-
gógiai tagozatán működő cso-
portba járhatnak, ám a nyári
szünetben nincs ilyen segít-
ség, a gyerekeknek állandó
felügyeletre van szükségük.
Kimozdulni állapotuk miatt

nemigen tudnak, nyaralásról
nem is álmodnak. A szabad-
idős foglakozásokkal van egy
kis terük, szebbé, boldogabbá
tudják tenni a hétköznapokat
az egész családnak. A foglal-
kozásoknak Mártiéknál talál-
tak otthont. Pörösi házukat
még régebben vásárolták és
volt idő, amikor el akarták ad-
ni, de sehogy sem sikerült,
mondogatták is, hogy valami
terve lehet ezzel a sorsnak. A
foglalkozásokról fotókkal il-
lusztrált emlékkönyvet készí-
tenek, amelyet a gyerekek ha-
zavihetnek. Az egyesület na-
gyon örülne önkéntesek je-
lentkezésének vagy bármilyen
segítségnek, és új tagokat is
szívesen fogadnak maguk kö-
zé. Elérhetőségeik: vackore-
g y e s u l e t @ f r e e m a i l . h u ,
20/460-45-80.

Kohl Gyöngyi

Egészséges testvéreikkel közösen játszanak

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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Balog Judit és Haraszti Zsolt
kapta idén a Magyar Labdarúgó
Szövetség legjobb sportvezető-
nek járó elismerését, a Minarik
Ede-díjat. Az MVM Paks Fut-
ball Club ügyvezetői Telkiben
vették át a kitüntetést, ahol a
2010/11-es bajnoki szezon leg-
jobb játékosait, szakvezetőit,
klubvezetőit díjazták, illetve át-
adták a fair play-verseny leg-
jobbjainak járó elismeréseket.

A foci.hu beszámolója szerint
az MLSZ telki edzőközpontjá-
ban megtartott ünnepélyes áta-
dón összesen 23 egyéni díjat
osztottak ki, illetve 11 klub ka-
pott elismerést a fair play-
versenyben való kimagasló sze-
repléséért. A díjkiosztó előtt dr.
Csányi Sándor, az MLSZ elnö-
ke köszöntötte a résztvevőket,
majd dr. Vági Márton főtitkár
társaságában átadta a legjobbak-
nak járó díjakat. 

– A labdarúgásban szükség
van példaképekre, követendő
magatartásformákra, és a sport-
ág népszerűségét azok teremtik
meg, akik folyamatosan kiemel-
kedő eredményeket produkál-
nak csapataikban – mondta be-
vezetőjében 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 Ferenc-
díjat is átvehette. Az Év Edzője
és Az Év Felfedezettje is a baj-
nokcsapatból került ki, a Sebes
Gusztáv-díjat dr. Mezey
György, a Hidegkuti Nándor-dí-
jat Elek Ákos vehette át.

Azon túl, hogy a Paksi FC ve-
zetői 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. 

Balog Judit azt mondta, szá-
mára nagyon nagy dolog, hogy
a szakma elismerte azt a mun-
kát, 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 elis-
merés, amit kaptak, a szertáros-
tól a titkárságvezetőig minden-
kinek szól. Az pedig, hogy a fel-
nőtteknél és az U19-ben, koráb-
ban pedig az NB III-ban elhoz-
ták a sportszerű futballért járó
fair play díjat, azt jelzi, hogy
nemcsak oktató-, hanem neve-
lőmunka 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 ja-
vaslata alapján ítélik oda. És
hogy mi a titka a labdarúgóklub
páratlan sikerének? Szerinte az,
hogy az elmúlt négy év tapasz-

talatait jól hasznosították. Ko-
rábban, mint mondta, az első
szempont az volt, hogy az anya-
gi lehetőségekhez mérten a leg-
jobb játékost szerezzék meg egy
posztra. Ma már az első szűrő

az, hogy olyan sportolót igazol-
janak, aki meg tudja szokni és
szeretni a vidéki életet. Mára el-
érték, hogy egyetlen játékos,
edző, vezető sem vágyik el. Ép-
pen ellenkezőleg. Jó híre van
Paksnak, sokan örömmel iga-
zolnának ide, mert stabil gazda-
sági háttere van, s ami még fon-
tosabb, megbízható, s arról hí-
res, hogy itt tartják az adott szót.
Balog Judit hozzáfűzte, a biztos
anyagi háttér ellenére még most
is a kis költségvetésű klubok kö-
zé tartoznak. Ugyanez igaz a
stábra is: amit náluk hat ember
végez, arra a feladatra másutt öt-
ven-száz ember van, még a ma-
gyar kluboknál is. A célokat –
hangsúlyozta Haraszti Zsolt –
ennek tükrében kell megfogal-
mazni, mert tény, hogy a nagy-
pénzű 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 minősé-
gi stadionra, edzőpályákra, hi-
szen 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 foglal-
koztassanak, a jövőben is meg-
marad, erősítette meg a két ügy-
vezető. Az MVM Paks FC
ugyanis nemcsak abban egye-
dülálló, hogy a megye egyetlen
NB I-es labdarúgócsapata, az
egyetlen olyan klub, amelyik
két év alatt két osztályt lépett
előre, hanem abban is különle-
ges, 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 szin-
te kizárólag férfiakból álló fut-
balltársadalomban mindenki
felfigyel Juditra. Eleinte első-
sorban azzal vívta ki a figyel-
met, 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 – ko-
molyan gondolják azt a tréfásan
emlegetett szlogent, hogy „első
a klub…” Vida Tünde

Elismerés az MVM Paks FC vezetőinek

Elérte a négyszázezret az
atomerőmű látogatóközpontjá-
ban megfordulók száma. A
Paksi Atomerőmű Zrt. Tájé-
koztató és Látogatóközpontja,
amelyben átlagosan évi hu-
szonöt-harmincezer látogató
fordul meg, 1995-ben nyílt

meg. A négyszázezredik láto-
gató, Palicska Ágnes az isasze-
gi Klapka György Általános
Iskolából érkezett. Őt a jubile-
um alkalmából Mittler István
kommunikációs igazgató kö-
szöntötte és ajándékozta meg
egy fényképezőgéppel. 

Az atomerőműben a civil láto-
gatókon kívül diplomaták, poli-
tikusok is gyakorta megfordul-
nak. Az elmúlt hetekben lengyel
államtitkár, vietnami, orosz
nagykövet is járt itt. Nagy az ér-
deklődés 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 fo-
gadják a regisztrációt. Az ese-
ményre, ahol lehetőség van
üzemlátogatásra is, több mint
ezer embert várnak idén is.   -vt-

Népszerű a látogatóközpont
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Az eddigiektől eltérően nem
három, hanem két hét karban-
tartási szünetet tartanak a váro-
si 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 elkezdő-
dött egyfajta átalakítás, amely-
nek szintén az a célja, hogy mi-
nél jobban kiszolgálják a láto-
gatókat. A nyitás, a nyitottság
lépten-nyomon visszaköszön a
művelődési központban. Ékes

példája az elszeparált, ifjúsági
irodának használt terület fel-
számolása, az árkádok alatt ki-
alakított Terasz, amit – még az
intézmény munkatársait is
meglepő módon – egyre töb-
ben szeretnek. Ebben, hangsú-
lyozta Hefner Erika, szerepet
játszik az is, hogy vendéglátás
is van, mert az egy ilyen kiülős
helynek elmaradhatatlan része.
Az igazgató hozzáfűzte, to-
vábbra is azon dolgoznak,
hogy minden zugnak funkciót
találjanak. A nyári karbantar-
tás alatt hozzáfognak a könyv-
tárban egy tágas számítógépes
oktatóterem kialakításának, és
elkezdődtek az előkészületek
egy atomerőművet bemutató
információs pont kiépítésének
is. Nagyléptékű átalakítás, fel-
újítás nem lesz, de a közbe-
szerzési eljárás lebonyolítása
után a színpad és a nagyklub
padlózatát kicserélik és felújít-

ják az öltözői vizesblokkokat
is. A minap az épület homlok-
zatát frissítették fel, az épület
fürdetése igazi látványosság-
nak bizonyult, hiszen emelő-
kosaras jármű segítségével
mosták az ablakokat, műanyag
homlokzati elemeket. – Ha
már pénzünk nincs is, hogy fel-
újítsuk, legalább amink van,
annak a gondját viseljük – ma-
gyarázta 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 lakó-
telepi központi tér megújításá-
nak. Az 1978-ban üzembe he-
lyezett intézmény mára több
elemében elavult, korszerűt-
len. Az átépítésre, bővítésre
mindmáig nem találtak pályá-
zati forrást.                     -vida-

Gondját viselik a művelődési háznak

Nagyszabású installációval
készült a Paksi Képtár
szeptemberi kiállítására az
a hét művész, aki idén meg-
hívást kapott a városi intéz-
mény által immár 31. alka-
lommal megszervezett mű-
vésztelepre. 

A két hétig készült modern al-
kotások különösen színes ská-
lájával találkozhatnak a kép-
tárba ellátogató műkedvelők.
A rajzok, festmények és külső
homlokzatra készített pikto-
gramok mellett igazán külön-
leges látványt jelent az 1700,
fekete fóliával bevont karton-
dobozokból felépített fal,
melynek kuriózuma, hogy
elemei egy-egy pixelként
funkcionálva vetítésre is al-
kalmassá teszik a robosztus
felületet. A művészek szaba-
don alkothattak, aszerint, ami
inspirálta őket, nem volt kö-
tött téma megadva, mondta el
Prosek Zoltán intézményve-

zető, majd hozzátette, az al-
kotók 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 Ba-
lázs, Baglyas Erika vehetett
rész a közel kéthetes paksi

programon, melynek az alko-
tói munka segítése mellett az
is célja, hogy a művészek
megismerjék a várost és vi-
gyék annak jó hírét. A mű-
vésztelep ebben az évben is
nyitott volt a lakosság számá-
ra, ez annyit jelent, hogy bár-
ki bármikor besétálhatott, kö-
rülnézhetett, megtekinthettte

a formálódó műveket, az al-
kotás folyamatát. 

Prosek Zoltán intézményve-
zető lapunknak elmondta, a
képtár élete a július végi mű-
vésztelep után is eseménydús
lesz. Jelenleg egy filmforgatás
előkészületei zajlanak, mely-
nek 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 el-
készült a képtár hangkottája,
amit vizuálisan is meg fognak
jeleníteni, ugyanis a homlok-
zati üvegre lesz teljes méretben
kinagyítva. Ennek különleges-
sége, hogy elsősorban nem
szemmel, hanem kézzel lesz
érzékelhető, mivel speciális
anyaga miatt nagyon nehezen
látható. Mivel kitapintható, uj-
jaikkal a gyengén látók és va-
kok is érzékelhetik majd a vi-
zuális hangokat.    Matus Dóra

Művésztelep után forgatás a képtárban
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Hónap végére várja első gyer-
mekét Braun-Gaál Bernadett.
Az üde, mosolygós kismamát
nézve nehéz elképzelni, hogy
egy évvel ezelőtt egy több mint
tízkilós hátizsákkal a hátán Spa-
nyolország útjait járta egyedül,
gyalogszerrel. Detti, aki köz-
gazdász és eredetileg kecskemé-
ti, Paksra házassága révén ke-
rült. Az elmúlt augusztusban in-
dult útnak, hogy végigjárja a hí-
res zarándokutat, az El
Caminót. Harminchárom nap
alatt 1200 kilométert tett meg.
Elismeri, hogy ezt hallva még
saját maga számára is hihetet-
lennek 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 minden-
kinek ott kell rájönni, hogy mi
az ok, amiért elindult – fogal-
mazott. (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-

nyugvást. Az ég gyönyörű volt,
telis-tele csillagokkal, mint egy
csillagmező, azaz compostela.
Az ezeréves zarándokút végál-
lomása pedig a Santiago de
Compostela… Detti akkor úgy
érezte, mennie kell, mégpedig
azonnal. Kilenc napra rá el is in-
dult. Nem akarták visszatartani,
hiszen tudták, hogy biztonsá-
gos, és azt is, hogy ha Detti va-
lamit eltervez, azt megcsinálja.
Azt sem kérdezték, hogy miért
megy, csak a végén, hogy meg-
találta-e, amit keresett. A válasz
igen, merthogy nagyon-nagyon
sokat tanult az úton. Főként az
életről, mondja. Például azt,
hogy az ember sok felesleget ci-
pel magával, számos felesleges
dolog vonja el a figyelmét. Ter-
mészetesen önmagával kapcso-
latban is sok mindent átértékelt.
Egyrészt önbizalmat kapott,
másrészt lenyugodott. 

– Előtte igen sokat dolgoztam,
mert nagyon könnyű belelkesí-
teni, és képes vagyok hajtani,
hogy mindig az élvonalban vé-
gezzek. Lehiggadtam, ami kel-

lett a családalapításhoz, a baba-
vállalásához – mesélte. Nagy ta-
nulság volt számára megtapasz-
talni, hogy igaz a bibliai mon-
dat: kérjetek és kaptok. 

Őt hallva azt gondolná az em-
ber, hogy gyerekjáték volt mene-
telni harminchárom napon, ezer-
kétszáz kilométeren át. Pedig
nem. Már rögtön az elején ne-
hézségek vártak rá, ő ugyanis
nem a hagyományos kiinduló-
pontból, hanem Lourdesből in-

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 za-
rándokok segítségére van: útjel-
zések, önzetlen emberek, szállá-
sok. Vannak, akik szinte turista-
ként teszik meg, étteremben esz-
nek, kényelmes szálláson hálnak,
és csomagjukat előrevitetik a kö-
vetkező szállásig. Ő azonban
minden este zarándokszálláson
aludt, sokszor kétszázad magá-
val egy helyiségben, még napfel-
kelte előtt hátára vette zsákját és
addig ment – jobbára egyedül,
mert szeretett egyedül lenni, el-
mélkedni – amíg a hőség elvisel-
hető volt. Ekkor újabb szállást
keresett, a magával cipelt edény-
ben vacsorát készített, mosott,
megnézte a települést, ahova útja
vitte. És másnap ugyanez elöl-
ről… 

Akkor azt gondolta, többször
nem indul el, de most már tudja,
ez csak az első, de nem az utol-
só zarándokútja volt.

Vida Tünde

Ezeréves zarándokúton

A tavalyi esztendőhöz hason-
lóan Ingolstadtól a Fekete-
tengerig tart az 54. Tour
International Danubien
(TID), azaz a Nemzetközi Du-
na-túra, amely a világ leg-
hosszabb és legrégebbi szerve-
zett vízi túrája. A sokéves ha-
gyományt követve Paks idén
is a magyarországi szakasz
egyik állomása volt. 

– Irigyeljük Önöket, hogy van
idejük erre a túrára – mondta
Tell Edit alpolgármester kö-
szöntve a Nemzetközi Duna-
túra résztvevőit. Nem volt vé-
letlen az utalás, hiszen ha vala-
ki végig akarja evezni a teljes,
2455 kilométer hosszú, hét or-
szágot átszelő távot, két és fél
hónapot kell rászánnia. Ez a
program úgynevezett kerettúra,
azaz a résztvevők önellátók, il-

letve maguk választják ki a tel-
jes útvonalon belül kezdő- és
végállomásukat, a szervezők a
szakaszbeosztást biztosítják, il-
letve igény szerint segítséget
nyújtanak a vízi járművek bér-
léséhez és szállításához. A

magját megőrző, ugyanakkor
évről évre új résztvevőkkel
gyarapodó Nemzetközi Duna-
túrát 1956-ban alapították szlo-
vák és magyar kajakosok, akik
a Pozsony és Budapest közötti
távot teljesítették, majd ez to-
vább bővült, és elérte az Ingol-
stadt–Silistra közötti 2082 kilo-
méteres távot. Három évvel ez-
előtt ismét váltottak, és először
lapátoltak Ingolstadttól egé-
szen a Fekete-tengerig. Ahogy
a TID honlapján olvasható, a
kezdeti edzőtúra mára országo-
kat összekötő sportdiplomáciai
eseménnyé nőtte ki magát. A
tíz-tizenkét ország evezőseit
magába foglaló csapat megér-
kezését különleges esemény-
ként élik meg a fogadó váro-
sokban, és gyakran helyi speci-
alitásokkal, illetve kulturális
programokkal kedveskednek a

megfáradt vízi vándoroknak. A
magyarországi szakaszon Esz-
tergom, 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 főszerep-
lője azonban már nem a víz,
hanem a bor. Hetedik esztende-
je Polgár Zoltán Sárgödör téri
pincéjébe vezet ilyenkor útjuk,
ahol idén hat kiváló nedű került
a poharakba: cserszegi fűsze-
res, valamint különböző évjá-
ratokkal zöld veltelini és kék-
frankos. Az éjszakát az Atom-
erőmű Sportegyesület csónak-
házának udvarán felállított sát-
raikban töltötték a túrázók,
majd másnap elindultak követ-
kező állomásuk, Baja felé. Idén
összesen 130-an eveztek a ma-
gyarországi szakaszon.              

Kohl Gyöngyi

Pakson járt a Duna-túra
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Major a csillagokban című
előadásával Szakonyi Károly
Kossuth-díjas író nyitotta meg
július 30-án a Határon túli ma-
gyar középiskolások táborát
Cseresznyésben. A városi mű-
velődési központ által immár
18. alkalommal megrendezett
táborban ezúttal a Tolna me-
gyei kötődésű Lázár Ervinre
emlékeztek a résztvevők, az
író születésének hetvenötödik,
halálának ötödik évfordulója
alkalmából. Az egyhetes ren-
dezvény központi témájául
mindig évfordulós, jeles sze-
mélyeket választanak, akik
közel állnak a gyerekekhez.
Idén azért is esett a választás
Lázár Ervin életművének be-

hatóbb tanulmányozására,
mert habár szerzeményeit a fi-
atalok kedvelik, munkásságá-
val a határon túli középiskolák
nem foglalkoznak kiemelten,
mondta el lapunknak Baracs-
kay Zsanett táborvezető. A
cseresznyési rendezvényre kö-
zel hatvan diák érkezett első-
sorban Paks testvérvárosaiból.
A tábor rendszeres résztvevői
Romániából a temesvári, ko-
lozsvári, marosvásárhelyi, lu-
pényi, petrozsényi és dévai, a
Felvidékről a galántai, Kárpát-
aljáról a viski, a Vajdaságból
pedig a szabadkai diákok, akik
kiemelkedő tanulmányi ered-
ményüknek és szorgalmuknak
köszönhetően jutalmul kapták

a tábori részvételt. A fiatalok
az egyhetes program során
Lázár Ervinhez kapcsolódó
kiscsoportos foglalkozásokon
ismerkednek meg az író életút-
jával és inspirációival, emel-
lett a kísérőtanárok és paksi
szakemberek vezetésével kü-
lönböző témákban műhely-
munka folyik. Az újságírócso-
port tagjai megismerkednek a
sajtó fortélyaival és megszer-
kesztik a tábor lapját, a Vissz-
hangot, a filmes gárda pedig
betekint a filmkészítés rejtel-
meibe, elsajátítja a technikai
eszközök használatát és elké-
szíti saját filmjét. Emellett lesz
még a táborban vers- és próza-
mondó, dráma-, zene- és fotó-
kör is. Az alkotói munka mel-
lett azért szórakozás is fér a
hétbe, így vetélkedők, koncer-
tek és humorestek is színesítik
a programot. A szervezők
olyan előadókat hívtak meg a
rendezvényre, akik személye-
sen is ismerték Lázár Ervint,
így különleges élményeikről
tudnak beszámolni az író sze-
mélyével, művészi inspirációi-
val kapcsolatban, árulta el
Baracskay Zsanett. A táborban
vendég lesz többek között
Lázár Zsuzsa, az író húga, Dá-
vid Ádám gyermekirodalmár,
Renkecz József, az író gyer-
mekkori barátja és Szakonyi
Károly is.             Matus Dóra 
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Ismét elnyerte és három évig
használhatja a „Zöld Óvoda”
címet a Benedek Elek Óvoda
Hétszínvirág tagóvodája. A
Nemzeti Erőforrás Minisztéri-
um és a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium pályázatára benyúj-
tott anyagban be kellett számol-
niuk arról, hogy a cím 2008-as
elnyerése óta miben fejlődtek a
környezeti nevelés terén. Ami-
kor mérlegre teszik a bírálók a
beérkezett pályázatokat, egy
közel harminc pontból álló kri-
tériumrendszerrel dolgoznak.
Első alkalommal ennek mini-
mum hatvan százalékát kell tel-
jesítenie az adott gyermekintéz-
ménynek, a második kérelem-
nél már nyolcvan százalék a
szint. A Hétszínvirág tagóvoda
nagyot lépett előre az elmúlt
ciklusban, hiszen környezeti
nevelési oktatóközponttá vál-
tak, illetve megkezdték egy tan-
ösvény kialakítását, ahol a gye-
rekek játszva ismerhetik meg a
természet kincseit. Zöldike
Környezeti Nevelési Munkakö-
zösségük tevékenysége is bő-
vült, feladatuk többek között a
környezeti nevelés fejlesztése, a
csoportokban végzett szakmai
munka segítése, a módszertani
gyűjtemények bővítése, pro-
jektgyűjtemények kidolgozása,
a zöldszíves munka éves terve-
zése, a madarász ovi program
levezénylése. A Zöld Óvoda
2011 cím – amely szakmai mi-
nősítés és anyagi támogatással
nem jár – azt mutatja, hogy az
intézményben a gyerekek élet-
korukhoz illeszkedő élmények
és tapasztalatok mentén része-
sülnek környezeti nevelésben.
Az oklevél átadása szeptember-
ben lesz Budapesten.   -gyöngy- 

Továbbra is
Zöld Óvoda
marad

Lázár Ervinre emlékeznek
Cseresznyésben

Új helyen kereshetik a szenve-
délybetegek és hozzátartozóik
a Mentálhigiénés Egyesület lel-
kisegély-szolgálati irodáját,
melynek tevékenységi köre is
bővült. Erdélyi Gabriella, az
egyesület vezetője arról tájé-
koztatott, hogy a lakótelepről
az óvárosba költöztek. A Dózsa
György utca 20-ban várják a
segélykérőket, az iroda a piac-
térről nyílik.

Új tevékenységük, a buli-
segély csak Pakson ismeretlen,
vannak olyan települések, ahol
már évtizedes múltja van. Pak-
si bevezetéséhez az egyesület a
pécsi INDIT Közalapítványtól
kapott szakmai segítséget.
Azzal, hogy a városban útjára
indítják, a biztonságos szórako-
zást szeretnék elősegíteni. Ön-
kénteseik szórakozóhelyeken,
illetve helyi fiatalokat megcél-

zó rendezvényeken lesznek je-
len. – Prevenciós munkánk so-
rán az illegális szerfogyasztás
negatív következményeit sze-
retnénk a fiatalok körében
hangsúlyozni – húzta alá Erdé-
lyi Gabriella. Azt is elmondta,
hogy elsőként július 29-én, a
strandon a Paksi Strandesték
keretében rendezett Anima
Sound System koncerten tűn-
tek fel.                             -vt-

Bulisegély Pakson is
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Forgatással és az ég kémlelésé-
vel teltek az elmúlt napok mun-
katársaink, Babai István és
Kövi Gergő, valamint az általuk
toborzott stáb tagjai számára. A
szerzőpáros – ahogyan emle-
getni szoktuk őket – idénre is
beütemezett egy kisfilmet,
mégpedig előzetes elképzelése-
ik szerint egy forgatási szem-
pontból egyszerűbbet az eddigi-
eknél. Ez az elképzelésük nem
vált valóra, napi három-négy
órányi alvás mellett dolgoztak
keményen, de az anyag nagy ré-
sze már dobozban van annak el-
lenére, hogy az időjárás sok ag-
godalomra adott okot. Az eső
végül is csak hátráltatta, de nem
akadályozta meg a munkát,
amiben nagy szerepe van a sze-
replők – és a forgatócsoport –

hősies kitartásának. Ez különö-
sen annak tükrében szép telje-
sítmény, hogy éjszaka készült a
felvételek többsége, köztük a
vizes jelenetek is, amelyeket a
Szelidi tónál vettek fel. A forga-
tások további helyszíne – csak-
úgy, mint az eddigi moziknál –
Pakson volt, a stáb a buszpálya-
udvaron, az Erzsébet Nagy
Szállodában, a gesztenyesoron
és a lakótelepen is feltűnt.

Babai István azt mondta, ko-
rábbi filmjeikből okulva, tanul-
va folyamatosan fejlesztik tech-
nikai eszközparkjukat és elmé-
leti tudásukat. A videó-
kamerákat 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 forgató-
könyvet. A történetéről nem
árult el sokat, mint ahogyan a
cím – Tubifex – sem, már csak
azért sem, mert egyelőre csupán
munkacíme van a produkció-
nak. A főszerepeket két kapos-
vári színész, Krajcsi Nikolett és
Formán Bálint játssza, de egy
epizódszerep erejéig feltűnik
majd Réti Barnabás is. A csapat
egy másik új taggal is kiegé-
szült: a kamerák mögött Babai
István mellett, aki társrendező
is, feltűnt Polgár Tamás, aki az
elmúlt időszakban egyebek kö-
zött Londonban gyarapította ta-
pasztalatait. A produkciót egy-
előre 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 dol-
gozni.

Babai István és Kövi Gergő
eddigi filmjeit több fesztiválon
díjazták már. Legutóbbi alko-
tásuk, a Konstans Veszprém-
ben és Tallinnban is elismerést
vívott ki. Ám ők nem ezt, ha-
nem azt tartják legnagyobb si-
kernek, hogy Konstans című
alkotásukat az egyik videó-
megosztón már több mint 27
ezren látták. A most forgatott
kisfilmnek hasonló sorsot
szánnak: közzéteszik az inter-
neten és fesztiválokra nevezik,
ha elkészül. Sorsát a facebook
közösségi portálon is követhe-
tik az érdeklődők.

-vida-

Paksiak a nagyvilágban

Már gyermekkorában eldön-
tötte, hogy felnőttként atom-
erőművekkel akar foglalkoz-
ni, mára pedig az üzemzavari
szituációk elemzésének egyik
szakértőjeként dolgozik Né-
metországban Sarkadi Péter,
aki a Teller-projekt sikerében
bízva nem zárkózik el a haza-
téréstől. 

Péter Pakson nőtt fel, majd a
Vak Bottyán Gimnázium után a
Budapesti Műszaki Egyetemre
ment továbbtanulni, mivel az
országban egyedül ott volt nuk-
leáris szakirányú képzés. Mint
mondta, fizikus édesapja is az

atomerőműben dolgozott, ren-
geteget mesélt munkájáról, így
idejekorán megfertőzte őt is ra-
jongásával, ezért a pályaválasz-
tás nem volt kérdés. A BME
Nukleáris Technikai Intézeté-
nek igazgatója, Aszódi Attila ré-
vén, aki konzulensként segítette
tanulmányait, lehetősége nyílt
egy féléves drezdai projektben
való részvételre. – Utólag tu-
dom, hogy ott dőlt el az egész
karrierem – mondta Péter, mivel
ott ismerkedett meg azzal a né-
met fejlesztésű programmal,
amivel kint a mai napig erőmű-
vek biztonsági felülvizsgálatát
végzik. Használatával szimulál-
ni lehet egy egész intézmény
működését, biztonsági berende-
zéseinek vezérlését, üzemzavari
szituációit. A paksi fiatalember
ilyen vizsgálatokat végzett kife-
jezetten reaktorokra vonatkoz-
tatva. Amikor hazatért, Aszódi
ajánlásával még tanulmányai
alatt a csillebérci Központi Fizi-
kai Kutatóintézetbe került, ahol
már kimondottan a paksi atom-
erőműre vonatkozó elemzéseket

készített, diplomamunkáját is a
teljesítménynövelésről írta. Mi-
után végzett az egyetemen, rö-
vid ideig itt is helyezkedett el,
de rövidesen visszacsábította
Németország. 2006-ban egykori
konzulense segítségével Ham-
burgban, a Tüv Nordnál kapott
egy kéthónapos próbamunkát.
Már e kis idő alatt is rengeteget
tanult, és mivel elégedettek vol-
tak munkájával, álláspályázatot
írtak ki számára. Mivel Német-
országban előnyt élveznek az
állampolgárok, így bevándorló-
ként kis várakozás után csak
úgy kaphatta meg az állást,
hogy más nem jelentkezett rá.
Mint mondja, szerencsésen és
dinamikusan indult a karrierje,
hamar megbecsült munkaválla-
lóvá vált, konferenciákra és to-
vábbképzésekre járhatott, elő-
adásokat tarthatott a vezetőség-
nek. A nyelvtudással soha nem
volt problémája, kiskora óta ta-
nult németül, édesanyja is né-
mettanár. A munka során in-
kább az eltérő munkamódszer
okozott némi meglepetést. Mint

mondta, a németek alaposan,
precízen dolgoznak, de ez oly-
kor igen vontatottá teszi a mun-
kát. Már főnöke is kiemelte: ha
gyorsan kell eredményeket pro-
dukálni, számításokat végezni,
inkább rá számít. Azt is megta-
pasztalta, hogy a munkahelyen
baráti kapcsolatokat nem igazán
lehet kiépíteni, a németek kissé
rideg, távolságtartó emberek,
nem olyan közvetlenek, mint a
magyarok. Ennek ellenére na-
gyon jól érzi magát Hamburg-
ban, az ott élő nagyszámú ma-
gyar közösség rendszeresen
összejár. 
Mint mondta, a japán katasztró-
fa után Németországban egyik
pillanatról a másikra megválto-
zott az energiaipart érintő hoz-
záállás, már a munkahelyi lég-
kör sem ugyanaz, így a jövőben
lehet, hogy váltani kényszerül.
Attól sem zárkózik el, hogy
egyszer Magyarországra is visz-
szatérjen, ezért nagyon bízik a
Teller-projekt sikerében, az erő-
mű bővítésében. 

Matus Dóra

Az atomenergia határozza meg az életét

Ismét munkában az amatőrfilmesek
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Jó napot, mi újság?

Az internet, ez az egész vilá-
got behálózó elektronikus vi-
lág Lovas Tibort elragadja,
mert számára információt,
rengeteg tudást ad, mérhe-
tetlen kincsesbánya, a korlát-
lan lehetőségek tárháza. Eh-
hez a virtuális világhoz teszi
hozzá Paks város eseményeit,
híreit. A riport során megál-
líthatatlanul folyt a szó Ti-
borból. 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 néhá-
nyan, akik felismerték a benne
rejlő lehetőséget, és meg is ra-
gadták. Lovas Tibor, a
PaksNET főszerkesztője egyi-
ke volt ezeknek az emberek-
nek. De hogy is szól története?

Lovas Tibor Szegeden szüle-
tett, idővel Csámpára, majd
Paksra költöztek. Az általános
iskolát és gimnáziumot Pakson
végezte, majd miután a Zalka
Máté Katonai Műszaki Főisko-
lán diplomázott, Székesfehér-
váron szolgált híradósként. Új
kihívást keresve 1983-ban az
atomerőműben helyezkedett
el, ahol a munkája mellett a
számítástechnika bűvöletébe
került. Minél többet tanult, an-
nál többet akart tudni. A hon-
lap szerkesztésének alapjait
1997-ben sajátította el egy
online tanfolyamon, majd
1998 közepén kezdett Pakssal
kapcsolatos információkat fel-
tenni az internetre. Magyaror-
szágon akkor még nem talált
ingyenes tárhelyet, ezért egy
amerikai szerverre töltötte fel
az összeállított anyagot. Nem
maradt azonban ez így a végte-
lenségig, ugyanis a nagy távol-
ság megnehezítette az adatok

áramlását és kezelését, ezért
amint lehetősége nyílott rá,
magyar tárhelyszolgáltatóra
váltott. 1999 februárjában re-
gisztráltatta a www.paks.
info.hu domain nevet, amelyen
a mai napig elérhetők az elekt-
ronikus információk. A honlap
kezdetben a város működését
mutatta be, közérdekű, üzleti,
kulturális és turisztikai infor-
mációkkal. Sokan önkormány-
zati oldalnak hitték, amit mi
sem mutat jobban, mint hogy a
város akkori polgármesteréhez
is érkezett elismerő levél. Az
emberek előszeretettel látogat-
ták a honlapot. „Le a kalappal!
Meglepően és szívet melenge-
tően jó lett a lap.” „Végre egy
Paks honlap!...” „…Minden
igényt maximálisan kielégítő a
kínálat, amellyel próbálja se-
gíteni az eligazodást úgy a
weboldalakon, mint a város-
ban…” Az ilyen és ehhez ha-
sonló dicséretek, biztató üze-
netek sorra érkeztek az ország-
ból és külföldről egyaránt. Az
is előfordult, hogy elszárma-
zott honfitársaink kértek segít-
séget hozzátartozóik felkutatá-
sához vagy küldtek számukra
üzenetet, Tibor pedig amiben
csak tudott, segített. Tudását
szívesen állította mások szol-
gálatába. 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 re-
gisztráltatta a honlapja számá-
ra. Többek között honlapot ké-
szített a Városi Múzeumnak,
amiért később elnyerte az in-
tézmény Tiszteletbeli muzeo-
lógus címét. A paksi önkor-
mányzat 2002-es Virágos Ma-
gyarországért verseny kereté-
ben a városunk szépítésének
internetes képi megjelenítésé-
ért, és a program bemutatásáért
rézkarc emléklapot vehetett át. 

Az évek múlásával az inter-
net világa nagyot változott.
Létrejöttek a különböző
videómegosztók, közösségi ol-
dalak, gombamód szaporodtak
a honlapok. Alkalmazkodva a
megváltozott körülményekhez
a PaksNET is más lett. Az új
tartalomban főként a város éle-
tében kiemelkedő szerepet ját-
szó eseményekről szóló sajtó-
hírek kapnak helyet, így az
atomerőműről, konferenciák-
ról, nagyberuházásokról, kul-
turális, illetve kiemelkedő
sporteseményekről olvashat-
nak az érdeklődők, illetve al-
bumba rendezve nagy felbon-

tású HD videókat és nagy pi-
xelméretű képriportokat is ta-
lálnak különböző események-
ről a honlapot böngészők. 

Az oldal karbantartása és fris-
sítése mellett a paks.lap.hu
Startlap mozgalom weblapját
is Tibor szerkeszti, ahol a
PaksNET gondozásában paksi
honlapok tematikus linkgyűj-
teménye található. Hobbiját te-
kintve egyetlen ellensége az
idő, amellyel folyton harcban
áll, mert annyi egyelőre nem
áll rendelkezésére, amennyit
szíve szerint rááldozna a hon-
lapra, ezért tartalma, szerkeze-
te úgy formálódik, hogy a rá-
fordítható idővel arányosan fe-
leljen meg mestere elképzelé-
seinek. Ez azonban nem jelenti
azt, hogy nincs hova tovább.
Videózás terén több riport ké-
szítése a cél, ahol az emberek a
saját véleményüket mondják el
az adott témában. A rohamo-
san fejlődő technika is folya-
matosan új kihívások elé állít-
ja, tanulásra, felfedezésre ösz-
tönzi, mint például a 3D, azaz
a térbeli megjelenítés. Ami pe-
dig a fotózást illeti, szeretne
olyan fényképeket is készíteni
Paksról, amelyek nem esemé-
nyeket örökítenek meg, hanem
a szemet és a lelket gyönyör-
ködtetik. Ennek megint csak az
idő szab gátat, hiszen egy ilyen
fotóhoz az elvárt időjárás mel-
lett, adott helyen, adott idő-
pontban kell lennie.

Kihangsúlyozta, hogy mind-
azt, amit létrehozott, nem te-
hette volna meg felesége és ma
már felnőtt gyermekeik, Kata-
lin és Tibor támogatása nélkül,
akik szintén az atomerőműben
dolgoznak. Hozzátette, köszö-
nettel tartozik azoknak is, akik
rendszeresen látogatják a
PaksNET honlapját határain-
kon innen és túlról, és ezzel
lelkesítik az önmaga és mások
örömére végzett munka folyta-
tására.                

Kohl Gyöngyi

Kinyitotta Paks virtuális kapuját
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Sport

Új vezetőedzővel és sok új já-
tékossal vág neki a 2011/12-es
idénynek az Atomerőmű SE
férfi kosárlabdacsapata. Befe-
jezte aktív pályafutását Mészá-
ros Zalán, míg Pavlik Jan,
Horti Bálint, Farkas Attila, Fa-
ragó Péter, Tóth Péter, Jibril
Hodges, Brooks Sales és Ian
Johnson máshol folytatja. He-
lyükre 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 felada-
tok előtt?

– Nehéz időszak volt a zala-
egerszegi utolsó pár hónapom,
hiszen nem csak kosárlabdával
foglalkoztam, hanem sok min-
den mással is. Utána belevetet-
tük magunkat az U20-as válo-
gatott felkészülésébe. Sajnos a
körülmények, a játékosállo-
mány és még sok egyéb más
nem volt ideális, és ez meg is
látszott az Európa-bajnoki sze-
replésünkön. Ott kellett rádöb-
bennünk, hogy szinte minden
csapat gyorsabb, erőszako-
sabb, dinamikusabb kosárlab-
dát játszik nálunk. Bebizonyo-
sodott, hogy ez a korosztály ki-
fejezetten gyenge, és ha nem is
reális a 18. hely, a középme-
zőnynél akkor sem tudtunk
volna előrébb végezni.

– Megkezdődött augusztus
negyedikén a felkészülés az
ASE csapatával, az zökkenő-
mentes lesz?

– Nem éppen. Kovács Ákos
és Morgen Ferdinánd az uni-
verziádén szerepel a magyar
válogatottban. Nem tudni, hogy
a felnőtt válogatottban hány já-
tékos 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 elkese-
redve, legalább lesz időm fel-
térképezni a paksi utánpótlást.
Van 3-4 nagyon tehetséges
kadett korosztályú, őket szeret-
ném megnézni, és érkezni fog
három tehetséges 18-19 éves já-
tékos, aki ha az idén nem is, de
a következő szezontól remélhe-
tőleg már a felnőtt csapat segít-
ségére lesz.

– A három külföldi közül idá-
ig 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 NBA-
tulajdonos és játékos szerveze-
te nem tud megállapodni a jö-
vedelmekről) lehetséges, hogy
drasztikusan csökkenni fognak
az árak. Sok az ajánlat, jelen
pillanatban 3-4 olyan játékos
van, aki megfelelne a kívánal-
maknak. Már csak azért sem
szeretek kapkodni, mert szere-
tek utánanézni, hogy emberi-
leg milyen jelöltről van szó.
Megkeresem a régebbi edzőjét,
és megtudakolom, hogy mi-
lyen 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, vi-

szont a védekezése nem tet-
szett. Olyan játékosra van
szükségünk, aki a védekezés-
ben 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 men-
tálisan is a csapat húzóemberei
legyenek. Mindkettő nagyon jó
edzésmunkát végez, és a pá-
lyán is lehet rájuk számítani.

Lehetett volna extrább légióso-
kat is találni helyettük, de úgy
gondolom, hogy mindkettő jó
választás volt, bár a szezonnak
kell majd ezt igazolnia. Köny-
nyebbség, hogy a többi játékos
közül páran dolgoztak velem,
tudják, mit várok tőlük, mire
számíthatnak. Ahhoz azonban,
hogy mindez kerek, egész tör-
ténetté kerekedjék, kell 8-9 hó-
nap. Az Euro Challenge előse-
lejtezőt október 4-én, még a
bajnoki rajt előtt játsszuk, így
egy hónapom lesz, hogy ezt a
társaságot valamilyen szinten
összegyúrjam. Ez nagyon ke-
vés idő. Nyilván a régebbi,
meglévő alapokra kell támasz-
kodni, hogy ne teljesen új dol-
gokat kapjanak, mert itt már
teljesíteni kell. Bízom benne,
hogy tovább tudunk jutni, hi-
szen nem verhetetlen csapat a
selejtezőbéli ellenfelünk.

– Mi lesz a következő két hó-
nap feladata?

– Meg kell szerezni a fizi-
kális alapokat. Válogatott já-
tékosaink a nyár második fe-
lét végigdolgozták, velük
biztosan nem lesz ilyen prob-
léma. Taktikailag olyan hely-
zetbe kell hozni a csapatot,
hogy képes legyen reagálni
minden szituációra, és ez idő
alatt a későbbi taktikai reper-
toár 50-60%-át fel kell építe-
ni. Sok munka vár ránk, bí-
zom benne, hogy jól fogunk
teljesíteni.

– Milyen célok lesznek a csa-
pat előtt?

– Pakson a dobogó a mini-
mális elvárás, minél feljebb
tud lépni az ember, annál el-
fogadottabbá válik a teljesít-
ménye. Én olyan edző va-
gyok, aki minden meccset
meg akar nyerni. Lesznek
erős vetélytársak, Szolnok,
Albacomp, Kecskemét, Kör-
mend, akiknek szintén na-
gyon erős csapata lesz. A
mezőny másik fele – ide so-
rolnám a volt csapatomat –,
ahol jelentős anyagi problé-
mák vannak, és a büdzsé a
felére, kétharmadára csök-
kent. Hétről hétre változni
fog, milyen erősségű gárda
jön szembe, a lényeg, hogy
mi a saját dolgunkkal foglal-
kozzunk, és mindenkit meg-
próbáljunk legyőzni!     (joko)

Völgyi Péter: Sok munka vár ránk
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A franciaországi St. Jean de
Losne-ban megrendezett mara-
toni kajak-kenu Európa-baj-
nokságról két aranyéremmel és
egy kilencedik hellyel tértek
haza az ASE versenyzői. Az if-
júsági korosztályban Kiszli
Vanda K-1-ben és Fenyvesi
Rékával K-2-ben nyert arany-
érmet, Blatt Kristóf C-1-ben
kilencedik helyen ért célba.
Mindhárom számban 17,2 km-
es (körülbelül 4x4 km a vízen,
közte 3-400 m-es futás a kajak-
kal és a kenuval) távot kellett
teljesíteni a versenyzőknek.
Franciaországból való hazaér-
kezésük után az ASE csónak-
házban a szakosztály verseny-
zői és szülők köszöntötték a
sportolókat. A házi ünnepség
előtt egy rövid interjúra kértük
a lányokat.

– Milyen volt a verseny, mi-
lyenek voltak az ellenfelek? 

Réka: Szép helyen, álló-

vízben volt a verseny, sze-
rencsére nem volt sekély, le-
hetett menni. Nehezen indul-
tunk be, de futásban sikerült
meglépni, utána már köny-
nyebb 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 mér-
tékben 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 Rend-
őrtiszti Főiskolán tanulok to-
vább, most azon gondolkodunk,
hogy melyik egyesületben foly-
tassam. Talán a KSI-ben.

Vanda:Én még egy évig ma-
radok Pakson a gimiben. A to-
vábbtanulással még csak most
kezdek el foglalkozni, ezért
még azt sem tudom, hová me-
gyek, de a kajakot nem szeret-
ném abbahagyni.

Réka-Vanda: Hogy a párossal
mi lesz, nem tudjuk, nem ter-
vezünk semmit.

Kovács József

Aranyérmes lányok

Edzőik körében az aranyérmes lányok.

Az ASE kajak-kenu szakosz-
tályának vendégszeretetét él-
vezi hét hongkongi verseny-
ző. A Távol-Keletről érkezett
kajakosok és kenusok a paksi
versenyzőkkel edzenek. A
legfiatalabb 1997-es születé-
sű, a legidősebb 25 éves, ő
K-1 1000 m-en indul a szege-
di kajak-kenu világbajnoksá-
gon. A többiek 16-17 évesek,
ők a serdülő, ifi és U23-as
magyar bajnokságon indul-
nak, természetesen verse-

nyen kívül. Jelenleg napi két
edzéssel készülnek, a paksi
versenyzőkkel együtt. 

– Eléggé elfáradnak, az ál-
lóképességgel vannak gond-
jaik, de a hat évvel ezelőtti
hongkongi csapathoz képest
viszonylag iskolázott a moz-
gásuk, látszik hogy náluk is
fejlődik a sportág – mondta
el Bedecs Ferenc, az ASE ka-
jak-kenu szakosztályának ve-
zetőedzője. 

-kovács-

Az egyetlen állva maradt nem-
zetközi kupacsapat, az MVM
Paks a norvég Tromsö után a
skót Hearts csapatával került
össze. Az Európa Liga-selejtező
harmadik körének első mérkőzé-
sét ismét Székesfehérváron ren-
dezték. A mérkőzés élvezetes el-
ső húsz percet hozott, a csapatok
felváltva alakították ki a helyze-
teket, mígnem a 32. percben
Sipeki lőtt pazar gólt. Az előny-
nek nem sokáig örülhettek a pak-
siak: az első félidő hosszabbítá-
sában a finn játékvezető könnyed
büntetőt ítélt a vendégek javára,
melyet Hamill értékesített. A
folytatásban is becsülettel küz-
döttek a felek, de vagy célt té-
vesztettek a játékosok, vagy a ka-
pusok hárítottak magabiztosan.
Az 1:1-gyel végződő összecsa-
pás után Kis Károly így értékelt:
– A fiúk mindent megtettek,
ügyes támadásokat vezettek. Ha
a végjátékban pontosabbak va-
gyunk, szerezhettünk volna még
gólt. Ami a játékvezetést illeti,

nem éreztem egyenlőnek a felté-
teleket. – A augusztus 4-i vissza-
vágó előtt – melyet lapzártánk
után rendeztek – a Hearts vezető-
sége 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 labdarúgócsapa-
ta.  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 Fe-
hérvári úti stadionba, a végered-
mény 1:1 lett, a paksi gólt Vayer
Gábor lőtte. – Az első félidőben
jobban játszott a Pápa, enervál-
tan, fásultan mozogtunk. A szü-
netben hadrendet váltottunk, a
második félidőben mindent egy
lapra feltéve, többször kockáz-
tatva a három pontért indultunk,
amiből változatos meccs kereke-
dett. A döntetlen igazságos –
mondta el Kis Károly.  Faller G.

Futballhírek
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Kellemes, napos, ám szeles idő
fogadta a Gyapa Derbi SE már
hagyományos horgászversenyé-
re nevezőket és vendégeiket a
Vörösmalmi tónál. A tagság ké-
résére életre hívott és hatodik al-
kalommal megrendezett vízi
programra korosztálytól függet-

lenül nevezhettek a szervezet
tagjai és gyapai lakosok, akik kü-
lönösebb versenyszabály nélkül
leshettek a pikkelyesekre. A le-
hetőséggel 22-en éltek, de a ve-
lük érkező családtagokkal, bará-
tokkal ennél jóval népesebb volt
a társaság.                            -gy-

Horgásztalálka
Nem vízipólóbajnokságra ér-
keztek, mégis csuromvizesek
lettek az Országos Atomzsaru
Strandfoci Bajnokság részt-
vevői, 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. al-
kalommal 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

az állomány tagjainak a spor-
tolás mellett arra is lehetősé-
gük volt, hogy megismerked-
jenek, illetve évről évre talál-
kozzanak és megosszák egy-
mással szakmai tapasztalatai-
kat. Az idei bajnok a TMRFK
Szekszárd és a Siklósi RK
előtt a Dunai Vízirendészeti
Rendőrkapitányság lett. A leg-
sportszerűbb csapat a Fejér
megyei RFK lett, a legjobb já-
tékos Szabó Zsolt (BRFK), a
legjobb kapus Surányi Ro-
land (BRFK 6. kerület), a gól-
király pedig Rikkersz Péter
(TMRFK Szekszárd). 

-gyöngy-

Zsarufoci a strandon

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 szak-
osztályának vezetőedzője. – A
kezelhetőség határán voltunk,
kevés volt a szállodai kapaci-
tás. Az ESZI is kevesebb he-
lyet adott, ezért utaztatni kel-
lett a versenyzőket. Kiszámít-
hatatlan, hogy hányan jönnek
el a kupára, aki az utolsó pilla-

natban jelentkezik, azt sem
küldjük el. Nagy csapattal jöt-
tek a hollandok, a németek,
osztrákok, izraeliek, angolok,
néhol még a szállodát is átren-
dezték. Mongol versenyzők is
bejelentkeztek, ők végül nem
érkeztek meg. A nemzetközi
szövetség új stratégiája miatt
kevesebb nemzetközi bíró ér-
kezett, ezért az ő igénybevéte-
lük 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 verseny-
nek. Nagyon jól vizsgázott a
Braun Ákos irányította számí-
tógépes team, a versenyzők
közel másfél órával a mérkőzé-
sük előtt már tudták, hogy hol
és mikor kerülnek sorra. 

Hangyási László hozzátette:
– Feltűnő, hogy a magyar lá-
nyok kevés eredményt hoztak,
az ASE versenyzője, az utolsó
éves ifjúsági korú Pupp Réka
bronzérme volt a magyar válo-
gatott egyetlen dobogós helye-
zése. 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 Bajá-
ra, 81 kg-ban bronzérmes lett,
a két év paksi tanulás meglát-
szott rajta. Őri Felicián fejlő-
dését vírusos fertőzés hátráltat-
ta, 66 kg-ban kéne versenyez-
nie, de visszafogyott 62,5-re,
azonban alkatilag nem odava-
ló. Horváth Adriánnak makacs
gerincsérülése van, a 90 kg-
ban 32 induló között a 7. he-
lyen végzett.      

Kovács József

A magyar lányok közül 
csak Pupp Réka állhatott dobogóra
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Az „Ismerd meg hazádat!”
gondolattól vezérelve nemrég
a Dunaföldvár és Paks közötti
útra kanyarodtam. Az első
adandó alkalommal megálltam
egy jó kávéra vágyva. Betér-
tem egy italboltba. Kávénak
nem nevezhető melegvízzel kí-
náltak 120 forintért. Naivitás
volt azt hinni, hogy úgy gon-

dolkodnak: az új vendég vigye
jó hírüket emlékezetében…

Még jó, hogy nem mindenhol
ez a szokás, és nem imigyen te-
szik emlékezetessé a vendéglá-
tás, a vendégszeretet fogalmát.
Utamat folytatva Pakson tan-
koltam, s egy jó kávé reményé-
ben kívánságomnak hangot is
adtam. Megelégedéssel tapasz-

taltam meg a vendégszeretet
igazi mivoltát! Habos-babos-
illatos, finom bécsi kávéra in-
vitáltak 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
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PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255
(x)

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel.: 75/315-983

20/9450-992

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

Paksi Hirdetőiroda
Paks, Deák F. u. 3.
Tel.: 06-75-510-623; 

06-20-949-2467
E-mail: 

paksi-hirdeto@externet.hu

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

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

Pakson, max. 30 fős 
rendezvényterem 

a POLIGON Irodaházban 
előadásokra, tanfolyamokra, 
egyéb rendezvényekre kiadó.

(Kivetítő van.) 
Érd.: 20/5744-119

KIADÓ 
INGATLANOK

Paks főutcáján, iroda-
házban (Tolnai u. 2.) 
adminisztrációs vagy
szolgáltató tevékeny-
ségre irodák kiadók.

(15 m2–80 m2).
Érdeklődni: 

30/937-2668,75/511-252.

Postaládánkból

Ismerd meg hazádat!

Bár alig fél éve indult, máris
népszerű és olvasott a Paksi
Hírnök online hírblog. Szer-
kesztőségünk a korral haladva
januárban indította el a napi fris-
sítésű internetes oldal próbaüze-
mét, februártól pedig mindenki
számára elérhető a hírblog a
www.paksihirnok.hu címen. A
közéleti, kulturális és sporthí-
rekkel jelentkező portál segítsé-
gével a látogatók tájékozódhat-
nak a legfontosabb városi, köz-
életi eseményekről, válogathat-
nak az aznapi kulturális és
sportprogram-kínálatból és érte-
sülhetnek kedvenc csapatuk
eredményeiről.

Azóta túl vagyunk az ezredik
blogbejegyzésen, a 19 ezredik
olvasón, az oldalmegtekintések
száma pedig jócskán százezer

fölötti. Nyár elejére a havi hír-
blogfogyasztók száma elérte a
nyomtatott Paksi Hírnök pél-
dányszámát, az olvasók átlago-
san két cikket olvasnak el, a
webhelyen eltöltött idő körülbe-
lül két perc. Érdekesség, hogy
nemcsak Pakson olvasnak min-
ket, Budapestről és Pécsről is je-
lentős forgalmat mérünk, ez
minden bizonnyal az ott tanuló
vagy dolgozó paksiakat jelenti.
A külföldi olvasókat tekintve
Románia áll az első helyen,
Hollandia, Szlovákia és Német-
ország követi. A Paksi Hírnök
online megtalálható a két nép-
szerű 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 egérkat-
tintással 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 csilla-
gokra voltak kíváncsiak. Nagy
népszerűségnek örvend to-
vábbra is a Galéria, ahol a vá-
rosi eseményekről böngészhet-
nek fotóriportokat; és olvasott
a PDF archívum is, melyben
2005-ig visszamenőleg megta-
lálhatók elektronikus formá-
ban a Paksi Hírnök nyomtatott
lapszámai.

Kövi Gergő főszerkesztő

Túl az ezredik 
blogbejegyzésen

Moziműsor

Napi hírek, 
friss információk 

a városból
a Paksi Hírnök 

hírblogján:

www.paksihirnok.hu
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TUD JOBBAT? 
Az idén ötvenéves

ötvennapos

lakossági folyószámla lekötésre

évi 7% 
betéti kamatot 

(EBKM 7,00%) kínál

– folyamatosan kedvező hozamok,
– összeghatártól függetlenül,
– meglévő ügyfeleinknek is.

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 ajánlatté-
telnek. A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

ELADÓ 
INGATLANOK
Pakson, a Szedres utcában kétszobás, föld-
szinti lakás eladó értékbeszámítással szek-
szárdi, dunaföldvári, dunaújvárosi másfél szo-
bás 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 el-
adó. Irányár: 7,8 M Ft.

Pakson, a Május 1 utcában eladó 3 belte-
rületi 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.

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

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

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

Fonyó Ingatlan és Média Iroda

Tíz éve az Önök
szolgálatában!

Részletes felvilágosítás: 
Fonyó Ingatlan és Média Iroda

Tel: 06-30/557-3645 
E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu

Ingatlanok értékbecslése, 
eladás-vétel lebonyolítása.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZLEMÉNYE

VIS MAIOR KÁROK

A 2010 május-júniusában tomboló viharok és a jóval átlag feletti csapadékmennyiség elhúzódó hatásaként 2011-ben, így napja-
inkban is jelentős károk keletkeztek a magánszemélyek tulajdonában. A nehéz helyzetbe került tulajdonosok számára az önkor-
mányzat 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 je-
lentős részét érintő, nem egyedileg bekövetkező természeti, vagy más károkból (a továbbiakban: vis maior) adódó esetek védeke-
zési és helyreállítási kiadásainak részbeni támogatása, a biztosításból vagy egyéb módon megtérülő károk figyelembevételével. Eh-
hez az önkormányzat Vis Maior Alapot képzett mind a 2010., mind a 2011. évi költségvetésben. Az alap felhasználásának feltéte-
le a rendelet 3. § (4) bekezdése alapján az, hogy a képviselő-testület a károkat előidéző eseményt vis maior eseménynek nyilvánít-
sa. 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 bizo-
nyult 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 támoga-
tást 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. 


