Fotó: Tell Edit

Reichertshofeni vendéglátóim – Stenger Ádám és felesége, Pach Teréz –
dunakömlődi borral, szilváslepénnyel fogadnak. Gyorsan kiderül, számukra
fontos, hogy magyar borral kínálhatnak: Teri néni testvére küldte, kömlődi
szőlőből készült. A méz is kömlődi, a mák is, minden onnan való, ami értékes
a kamrában, ami külön becsben van.
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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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Bővülve újul meg a Barátság
úti rendelő parkolója
Új parkolóhelyek épülnek és
a meglévők is megújulnak a
Barátság úti rendelő melletti
területen. A beruházás ideje
alatt, október 7-ig a megállóhelyek nem használhatók,
kérik a lakosság és az autótulajdonosok türelmét.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

A 15,4 millió forintos beruházással régi igény válik valóra a
lakótelepen. Az Újtemplom utcában a parkolóhelyek száma
eddig is sokszor kevésnek bizonyult, az időkorlátos parkolási rend bevezetésével pedig
még inkább csökkent a környéken élő autótulajdonosok által
használható megálló. Az önkormányzat kettős célt valósít
meg a beruházással: 14 új
megállóhely épül, és korszerűsítik a Barátság úti rendelőintézet melletti, rossz állapotú parkolót is, tájékoztatott a körzet
képviselője, dr. Nagy Tibor.

Az augusztus végén indult beruházás ideje alatt a Barátság
úti parkoló nem használható,
lezárását tiltó tábla jelzi.
A kivitelezéssel megbízott
Kronológ Kft. október 7-i befejezési határidőt vállalt. A munkálatok két ütemben zajlanak,
tudtuk meg a cég vezetőjétől,
Laszlóczki Józseftől. Először a
meglévő parkoló rehabilitációja történik meg, ennek keretében a rendelőintézet csapadékés szennyvízelvezető csatornáját, valamint a fedlapokat is újra cserélik, majd a terület friss
aszfaltszőnyeget kap. A beruházás második szakaszában kialakítják az új megállókat a régi játszótér helyén. A területen
a közvilágítás is korszerűsödik
és a zöldfelület-rendezés keretében tíz új fát és hetven cserjét
ültetnek ki. Az új parkolók is a
Barátság utca felől lesznek
megközelíthetőek.
-dal-

Tiszta vizet a borásznak
A tervek szerint zajlottak le
az Ősz utcai ivóvíz-gerinchálózat bővítésének munkálatai, a terület műszaki
átadására e hét kedden került sor. Az üzembe helyezést követően a hálózatra
csatlakozni kívánók a vízműnél
jelentkezhetnek,
ahol a további fejlesztési
igényekre vonatkozó észrevételeket is várják, mondta
el Gaál Zoltán, a Paksi Vízmű Kft. ügyvezetője.
A rekordmeleg ellenére augusztus utolsó két hetében folyamatosan zajlottak az Ősz
utcai ivóvíz-gerinchálózat
bővítésének munkálatai. Bordács József, a hármas számú
választókörzet képviselője elmondta, régóta felmerült már
az igény a helyzet orvoslására, hiszen a présháztulajdonosok eddig az utca végéről

hordták maguknak a vizet,
most azonban akár már a szüreti teendők alkalmával is élvezhetik a házba bevezetett
ivóvíz adta kényelmet. A
képviselőt tavaly ősszel keresték meg a présháztulajdonosok a vezetékes víz ügyéban, majd több egyeztető fórumot követően konszenzusos megoldás született, mely
mind az önkormányzat, mind
a présháztulajdonosok számára kielégítő. A beruházás
keretében a városi önkormányzat a Völgy utcai rendszerrel összekapcsolva kiépíttette a gerincvezetéket az
Ősz utcában, ezenfelül megterveztette a házi bekötéseket
is, így a tulajdonosoké a döntés joga, mikor szeretnének
rákapcsolódni a hálózatra. A
beruházás 30 présházat érint,
a visszajelzések szerint körülbelül 15-en élni is fognak

a közeljövőben a lehetőséggel, mondta Bordács József.
A munkát, melyre az önkormányzat idei költségvetésében kétmillió forintot különített el, a Paksi Vízmű Kft. végezte. A közel 50 méteres
szakaszon körülbelül két hét
alatt megtörtént a vezetékek
lefektetése, lezárultak a föld-

munkák és a visszatöltés, valamint a betonozás is gyorsan
befejeződött. A hatékony
munkavégzés érdekében a
kánikula ellenére naponta 5-6
ember és két munkagép is
dolgozott a területen, tájékoztatott Kovács István főmérnök.
Matus Dóra

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. szeptember 23.
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Faltól falig korszerűsödik
a Báthory utca egy szakasza

2003-ban fejeződött be a Báthory utca első szakaszának
felújítása. A Dózsa György út
korszerűsítése után jelentősen
megnövekedett a tehermentesítő feladatot is betöltő utca
forgalma, ezért döntött a képviselő-testület az Árok utca és
Táncsics Mihály utca közötti
szakaszának felújításáról. A
mintegy 94 milliós beruházást
saját forrásból valósítja meg a
város, a kivitelezési munkálatokkal a hat pályázó közül

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Újabb utca újul meg faltól
falig Pakson. A Báthory utca
Táncsics Mihály és Árok utca közötti szakasza korszerűsödik, a felújítás az útszakasz
lezárásával jár. A több mint
94 millió forintos beruházás
a szerződés szerint 90 nap
alatt készül el.

nyílt nemzeti közbeszerzési eljáráson kiválasztott Magyar
Aszfalt Kft.-t bízta meg. A cég
első alkalommal dolgozik
Pakson, a 224 méteres utcarész felújítását 90 napos határidővel vállalta, a befejezést

november 22-re tervezik. A
beruházás alatt faltól falig korszerűsödik az utca: föld alá kerülnek a közművek, megújul
az ivóvízvezeték-hálózat és a
házi bekötések, térkő burkolatú járda épül, az útfelület asz-

faltburkolatot kap. A kivitelezés alatt 11 új kandeláber kerül a területre, és a zöldfelület
rendezése is szerepel a szerződésben. A 90 napos átadási határidőt csak az útszakasz lezárásával tudják tartani, a forgalom kitiltása a munkafolyamat
ütemezéséhez igazodva valósul meg, a Táncsics Mihály utcától az Árok utca felé haladva. Fontos tudnivaló emellett a
környéken élők és az autósok
számára, hogy a felújítás ideje
alatt kétirányúsítják a Báthory
utca Szent János és Villany utca közötti szakaszát, és a közlekedés könnyítése érdekében
tilos lesz megállni ezen a területen. A forgalomváltozás miatt a kivitelező és a városvezetés kéri a lakosság türelmét és
megértését.
Dallos Szilvia

Az önkormányzat, az atomerőmű és magánszemélyek
felajánlásának köszönhetően
több új eszközzel gyarapodott a Paks és Környéke
Mentéséért Közalapítvány.
Ennek köszönhetően a mentőautók felszereltsége tovább
korszerűsödött, javítván a
Paks térségében élő betegek
ellátását.
Évről évre korszerűsödik a
paksi mentőállomás felszereltsége a Paks és Környéke Mentéséért Közalapítványon keresztül. Ahogy elnevezése is
jelzi, az alapítványt azért hozta
létre a város önkormányzata,
hogy ezen keresztül valósulhassanak meg a térségben élők
ellátását célzó fejlesztések.
Idén motoros légúti leszívókészüléket, a legkorszerűbb, (az
amerikai hadseregnél is használatos) égési kötszert, oxigénpalack-tartó táskát és szülészetiultrahang-készüléket vásá-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Új eszközök a mentőállomáson

roltak a mentőautókba. Emellett vezetéstechnikai tréningen
is részt vettek a gépjárművezetők. Mint azt Feil József, az
alapítvány elnöke – maga is
mentőtiszt – elmondta: kivételes az a felszereltség, amelyhez
így hozzájuthat a paksi mentőszolgálat – idén 1,3 millió forint értékben. Van olyan eszköz, ami a munkájukat teszi
gördülékenyebbé, s van olyan,

ami a betegek ellátását javítja:
például az ultrahangkészülék
használatával már a kórházba
vezető úton is megbízható információkat kaphatnak a szülés
előtt álló kismama és magzata
állapotáról.
Az eszközökre és a továbbképzésre az önkormányzat humánpolitikai
bizottságához
nyújtott be öt pályázatot a közalapítvány, ahol összesen 450

ezer forint támogatást nyertek.
Az atomerőmű – amely ugyancsak minden évben támogatja a
szervezetet – 400 ezer forinttal
járult hozzá a fejlesztéshez, az
adó 1 százalékából felajánlott
támogatásoknak köszönhetően
pedig 450 ezer forint gyűlt öszsze a közalapítvány számláján.
Minden esztendőben az alapítvány kuratóriuma dönt arról,
hogy az adott évben a felszerelés bővítését vagy az elavult
eszközök cseréjét célozzák-e
meg. A döntésnél figyelembe
veszik az ott dolgozók mindennapi gyakorlatán alapuló javaslatokat is. Az elmúlt években
az informatikai fejlesztés is a
közalapítványon keresztül valósulhatott meg a mentőállomáson, s a dolgozók számára
kötelezően előírt szakmai továbbképzést is ezúton támogatják. A cél, hogy a térségben
élők minél magasabb színvonalon juthassanak hozzá ezen
egészségügyi ellátáshoz.
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Még mindig akadnak, akik
nem vigyázzák, hanem rongálják a közvagyont. A Sárgödör
téri kis téren felállított padokat
feltépték a helyükről, egy régi
présház ajtaját betörték és szeméthalmokat hagyva maguk
után távoztak egy hétvégi buli
vendégei. A rendőrség keresi
az elkövetőket.
A Sárgödör téri présháztulajdonosok egyesületének elnökéhez érkezett a jelzés: megrongálták a kis téren felállított
utcabútorokat. A vandalizmust
egy szombati buli után észlelték a Sárgödör téren. Leber Ferenc azonnal értesítette a Paksi
Rendőrkapitányságot és a körzet képviselőjét.
A helyszínen tapasztaltak
mindenkit megdöbbentettek:
három, betonba rögzített padot
feltéptek, a pihenő melletti ro-

Fotó: Kövi Gergő

Vandál vendégek a Sárgödör téren

Tartsuk tisztán a teret, hogy holnap is tisztán találjuk
– hiába kérte a tábla a présház betört ajtaján.
mos présház lezárt ajtaját betörték, és üres műanyag palackokkal, szétdobált szeméttel

volt tele a tér. – Az utóbbi időben előfordult néhányszor,
hogy egy-egy présházban tar-

tott rendezvény után hulladékkupacok hevertek szerteszét,
de az elmúlt hétvégi vandalizmusra még nem volt példa –
tudtuk meg az egyesület elnökétől. Tavaly közel 300 ezer
forintért alakíttatta ki saját keretéből a kis téren a köztéri pihenőt Kern József. Az önkormányzati képviselő elmesélte,
hogy az utcabútorok kihelyezésekor rögzítésüket szinte feleslegesnek tartotta, a kivitelező ragaszkodott hozzá. Szomorúan áll az események előtt,
nem gondolta volna, hogy élnek Pakson olyanok, akik erőfitogtatás okán képesek ilyen
brutális akcióra. Az eset után
szabálysértési értékre elkövetett rongálás miatt indított eljárást a Paksi Rendőrkapitányság
ismeretlen tettes ellen.
Dallos Szilvia

Huszonöt éve folyik az ásatás

Fotó: Paksi Hírnök archív

A tanszék valamikor a nyolcvanas évek
közepén kereste meg az akkori városvezetést, hogy ásatást szeretne kezdeni a
dunakömlődi Bottyán-sáncon, az egykori
római erőd helyén. Az első feltárás 1987ben volt, akkor négy szelvényt nyitottak.
A PTE történészhallgatói kutattak a területen, illetve az akkor elindult régészeti
specializációs oktatásban résztvevők is
csatlakoztak a csapathoz. Az első leletekből 1989-ben az egyetemen nyílott kiállítás, amelyhez a tárlókat a paksi önkormányzat gyártatta le, idézte fel az induló
éveket dr. Visy Zsolt professzor. Az eltelt
huszonöt esztendő alatt 1000-1500 egyetemi hallgató kutatta Lussonium titkait,
munkájuk nyomán jelentős leletanyag került elő, amelyet a Városi Múzeumban
őriznek. Dr. Visy Zsolt kiemelte, a mindenkori városvezetés támogató hozzáállá-

sának és munkájának köszönhetően ma
már látható nyoma is van a feltárásoknak.
2003-ban, miután sikerült a déli kaput és
az attól északra levő barakképületet a késő római kiserődöt helyreállítani, megnyitották a romkertet, majd néhány évvel később az északi fal és kapu imitációja is elkészült. Az ásatások néhány kivételtől eltekintve minden évben egy hónapon át
folytak.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Az ország egyik leghosszabb ideje folyó
szisztematikus régészeti ásatása folyik
Lussoniumban immáron huszonötödik
esztendeje. A negyedszázados munka
megünneplésére találkozót szervezett a
Pécsi Tudományegyetem (PTE) Régészeti Tanszéke, amelyre meginvitálták
mindazokat, akik dolgoztak a feltárásokon.

Igen jelentős az a nemzetközi együttműködéssel megvalósuló, közvetlenül
európai uniós forrásból finanszírozott
program, amelynek célja, hogy a római
kori Duna limes közép-európai szakaszát – mint az európai kulturális örökség részét képező régészeti emléket –
jelölje az UNESCO világörökségi listára. Ebben magyar részről a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal, a Pécsi Tudományegyetem dr. Visy Zsolt professzor
vezetésével és Paks önkormányzata
vesz részt. A munkálatokban oroszlánrészt vállal a Városi Múzeum is. A hároméves programban 2009-ben augusztustól novemberig, 2010-ben júliustól
decemberig folytak a feltárások. Az idei
ásatási időszakban, amely júliusban
kezdődött, az erődben és a települési
egységen kívül a temetőben is szeretnének kutatni – összegzett Fazekas Ferenc
régész. A találkozó szervezése során
igyekeztek minél többet felkutatni azok
közül, akik valaha dolgoztak Lussoniumban. Dr. Visy Zsolt elmondta, talán lesz arra mód, hogy az ásatáson dolgozók nevét megörökítsék a tervezett
fogadóépület falán, de ez az ötlet még
egyeztetésre vár.
Kohl Gyöngyi
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Két szupermotort kapott
a paksi autópálya-rendőrség

Még a soros uniós elnökség alkalmából szerezte be 670 millió forintért a Belügyminisztérium azt a 60 darab új BMW
motorkerékpárt és 50 nagyteljesítményű Skoda Octaviát,
mely a magyar autópályarendőrség flottáját gazdagítja.
A 60 darab, rendőrségi használatra kialakított motorkerékpár közül, melyet az Országos
Rendőr-főkapitányság autópálya alosztályok számára adott
át az elmúlt hetekben, kettő a
paksi autópálya-rendőrséghez

került. A két nagy teljesítményű BMW R900RT típusú
szolgálati jármű használatához
speciális képzés és úgynevezett típusvizsga elvégzése
szükséges, ezek birtokában
ketten dolgoznak az új szupermotorokkal a paksi alosztálynál. Feil Csaba rendőr főhadnagy, a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság Paksi Autópálya alosztályvezető-helyettese
lapunknak elmondta, a hatvan
darab új motor közül azok az
alosztályok kaphattak egyet-

egyet, ahol csak régiek álltak
már rendelkezésre, vagy ahol
eddig egyáltalán nem volt
ilyen jármű – utóbbiak közé
tartozik Paks is. A rendőr főhadnagy hozzátette, az elmúlt
hónapokban két, nagy teljesítményű, 200 lőerős Skoda
Octavia RS típusú szolgálati
kocsival is gazdagodott gépjárműparkjuk, emellett egy kiválóan felszerelt forgalomtechnikai kisbusszal is rendelkeznek, melyben minden
olyan eszköz – többek között

aggregátor, szonda – megtalálható, mely ellenőrzések, illetve baleseti helyszínelések alkalmával kiváló szolgálatot
tesz. Az autópálya alosztályhoz érkezett két szupermotor,
melyet nagy számban alkalmaz a német autópálya-rendőrség is, igen nehéz, testes jármű, körülbelül 320 kilogrammot nyom, így körültekintő
kormányzást és jó fizikumot
igényel vezetőjétől. A közel
5,5 millió forintot érő motorkerékpárok felszereltsége kimagasló, az ülés- és markolatfűtésnek köszönhetően zord
időben is kényelmesen használhatóak. Az új BMW-k teljesítménye is kimagasló, így
könnyedén felveszik a versenyt a gyorshajtókkal, tájékoztatott Feil Csaba, aki hozzátette, a fejlesztéseknek köszönhetően kielégítő a gépjárműparkjuk, mely a napi szolgálat elvégzéséhez és a felügyeletük alá tartozó 57 kilométeres szakasz ellenőrzéséhez megfelelő. Matus Dóra

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Új elnök a helyi Fidesz élén

Megújult, a korábbinál nagyobb létszámú elnökséggel
folytatja munkáját a Fidesz
Magyar Polgári Szövetség
Paksi Szervezete. A közelmúltban tartott tisztújító
közgyűlésen elnöknek dr.
Nagy Tibort választották.

A Fidesz Magyar Polgári Szövetség alapszabálya szerint a
megválasztott vezetők mandátuma két esztendőre szól, így
elérkezett a soros tisztújítás
ideje. Pakson augusztus 23-án
volt a tisztújító közgyűlés,
ahol elnököt és hat elnökségi
tagot – ezzel a megengedett
legnagyobb létszámú vezetést
– választottak. Dr. Nagy Tibor
személyében új elnök áll a
szervezet élén. Az előző,
Bordács József megsokasodott közéleti teendői – úgymint helyi és megyei önkormányzati munkája, a Fidesz
alkalmazotti tagozatának megyei elnöki feladatai – miatt
nem vállalta a jelöltséget, viszont a vezetőség tagja maradt. Kettejükön kívül Barna-

bás István és Ulbert Sándor
régi-új tag az elnökségben,
melybe újonnan választották
Lojek Csabát, Osztermayer
Lászlót és dr. Hanol Jánost, a
Fidelitas
paksi
elnökét.
Bordács József visszatekintve
az elmúlt két évre sikeresnek
értékelte az időszakot. Mint
mondta, kampányfeladataikat
jól teljesítették, a szervezetépítő munka eredményeként a
korábbi öt helyett már kilenc
Fidesz-csoport működik a választókerületben, a paksi tagsága közel tíz fővel emelkedett, és tervezett rendezvényeiket is megtartották. – A következő két évre szóló program nem egy teljesen új lesz,
hanem az országos helyi szintű leképezése – mondta dr.

Nagy Tibor a továbbiakról.
Eltérést az jelent, hogy míg az
előző ciklusban a kampánymunka volt hangsúlyosabb,
erre most nincs szükség,
ugyanakkor a megválasztott
képviselőknek bizonyítaniuk
kell, hogy érdemesek a bizalomra. Emellett kiemelten kezelik a további szervezet- és
közösségépítést és a kétoldalú
kommunikációt. Utóbbi azt jelenti, hogy a jövőben a kormány és a párt döntéseiről,
azok hátteréről az eddigieknél
szélesebb körű tájékoztatást
várnak, hogy megválaszolhassák a választói kérdéseket, illetve azt, hogy ezen döntések
előtt kikérjék a helyi szervezetek véleményét – emelte ki dr.
Nagy Tibor.
-gyöngy-
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Atomerőmű

Negyedszázados az ESZI
hogy a villamosenergia-ipar eddig is számított az ESZI-re, mely
fontos pillére volt a szakemberutánpótlás biztosításának, ám a

jövőben még nagyobb szerepet
kap az iskola, mert az üzemidőhosszabbításhoz, az új blokkok
üzembe helyezéséhez, illetve

Fotó: Molnár Gyula

Huszonöt év telt el azóta, hogy
az akkori miniszter ünnepélyesen átadta a paksi atomerőmű
műszaki szakközépiskoláját. Akkor 137 diák ült be az iskolapadokba, amelyeket azóta 3115-en
koptattak. Az alapítás huszonötödik évfordulóját kétnapos
rendezvénnyel
ünnepelték.
Szombaton az egykori és mostani diákokat várták kiállításokkal,
előadásokkal, vetélkedőkkel,
koncertekkel, pénteken a kollektíva jelenlegi és régi tagjait, a város, a Paksi Atomerőmű Zrt., a
Magyar Villamos Művek Zrt., az
energetikai szektor vezető képviselőit hívták meg.
Az ünnepségsorozat nyitányaként Nagy Sándor, az MVM Zrt.
termelési vezérigazgató-helyettese átadta a cégcsoport ajándékát, két szolárparabolát, amelyek
– mivel a használatimelegvízelőállításban és fűtésben kapnak
szerepet – csökkentik az intézmény költségeit, lehetőséget biztosítanak arra, hogy az Energetikai Szakközépiskolában tanulók
a gyakorlatban is megismerkedjenek a napenergia hasznosításával. A megújuló energia használatát az MVM Zrt. nagyon fontos
stratégiai célnak tartja csakúgy,
mint a nukleárisenergia-termelés
szinten tartását, hangsúlyozta
Nagy Sándor. Azt is elmondta,

A TELEPÍTETT NAPENERGIA-HASZNOSÍTÓ RENDSZER napkollektorát
egy forgási parabolafelület alkotja, amelyen 162 darab, a felület fókuszpontja felé pozicionált síktükröt helyeztek el. A tükrök teljes
felülete közel 16 négyzetméter. A berendezés a fix pozicionálású,
sík kollektoroknál lényegesen hatékonyabban tudja hasznosítani a
napenergiát, mivel olyan korszerű vezérlő- és mozgatórendszerrel
rendelkezik, amely képes követni a Nap pályáját, ezért a sugárzás
hasznosítása szempontjából mindig a legkedvezőbb pozíciót foglalja el, vázolta Gerse Lajos, az MVM osztályvezetője a jubileumi
eseményen, amikor is átvette az iskola az MVM Zrt. ajándékát, a
két szolárparabolát. – Derült, napsütéses időben a berendezés hőteljesítménye több mint 10 kW, az éves átlagos hőteljesítménye 6
kW. Figyelembe véve, hogy hazánkban 2100-2300 között van a
napsütéses órák száma, így egy napenergia-hasznosító rendszer
évente mintegy 13 ezer kWh hőenergiát tud betáplálni a használatimelegvíz-előállító rendszerbe. Egy ilyen berendezés közel 1500
köbméter földgáz-megtakarítását teszi lehetővé – emelte ki Gerse
Lajos.

SZABÓ SÁNDOR ALAPÍTÁSKOR CSATLAKOZOTT az ESZI tantestületéhez, a Dunaferr szakiskoláját hagyta el az akkor induló paksi középiskoláért. Az első igazgató, Kováts Balázs toborozta a kollektívát, az ő egyik mondata győzte meg, hogy váltson. Az mondta:
„Azt csinálsz, amit akarsz, csak jót csinálj”. Ezt az elvet negyedszázada követi. – Nyilván vannak kötöttségek, de annál jobb nincs, ha
szabad kezet adnak. Nem szeretem a vaskalaposságot. A lényeg,
hogy meg kell tanítani a gyereket – mondta. Ezért hát, ha a szükség
úgy hozta, improvizált, s teszi ezt ma is, mert nincs megállás, a fiatalok ugyanis edzik, frissen tartják az embert, nem lehet lazítani.
Szabó Sándor receptje, úgy tűnik, bevált: nagyon jó kapcsolatot
ápol munkatársaival is, tanítványaival is. A régiek sem felejtik,
vissza-visszatérnek, e-mailen, telefonon jelentkeznek. Sándor számára a legnagyobb élményt az osztályfőnökség adta, három osztályt vitt végig zsinórban 9.-től a 13. osztályig. – Meghatározó élmény végigkövetni a gyerekként érkező, felnőttként távozó diákokat, akik közül mindenki más-más egyéniség.

üzemeltetéséhez a kutatók, gyártók, tervezők, üzemeltetők, karbantartók számítanak az itt képzett szakemberekre. Ezt a gondolatot az ünnepségen jelenlévő
Kovács Pál is hangsúlyozta. Az
energetikáért felelős helyettes államtitkár az iskolát a magyar
energetikai szakemberképzés elit
bázisának nevezte. Azt mondta,
kiválósága abban rejlik, hogy az
elméleti tudás mellé a gyakorlati
tapasztalatok megszerzésére is
lehetőséget teremt.
– Bízom benne, hogy az iskola oktatói és diákjai átérzik annak a felelősségét, hogy Magyarország számára ilyen fontos projekt előkészítésében és
megvalósításában vehetnek
részt – utalt az atomerőművet
érintő stratégiai célokra, amelyek kivitelezése, mint mondta,
nem képzelhető el megfelelő
humánerőforrás nélkül.
A jubileumi ünnepségen Hamvas István, a PA Zrt. vezérigazgatója adta át a teljes körűen felújított sportcsarnokot. Azt
mondta, emlékszik arra az időszakra, amikor a nyolcvanas
években Pónya József vezetésével küzdelmet kellett folytatni
azért, hogy az ország első vállalati iskolájaként létrejöhessen a
paksi szakközépiskola.
(Folytatás a 7. oldalon)

NÉMETH SZABOLCS 2002–2007 KÖZÖTT JÁRT az ESZI-be. Az iskolával kapcsolatban nem emlékei, hanem élő kapcsolatai vannak,
hiszen máig rendszeresen – nagyjából kéthetente – megfordul az
iskolában. – Ilyenkor volt tanáraimmal, Nagy Évával, Spiesz Judittal, Mittlerné Kövér Évával szoktam beszélgetni, vagy bemegyek a stúdióba Csapó Jánoshoz – mesélte. – Úgy tekintek rájuk,
mint a barátaimra, sokat tettek értem – mondta. Külön kiemelte
volt osztályfőnökét, Kozma Győzőt, aki mindenkinél többet segített neki elindulni a felnőtté válás útján. – Kinyitotta a világra a
szemem – fogalmazott Szabolcs, akinek fontos állomás volt az
életében az Energetikai Szakközépiskola. – Ott lettem az az ember, aki vagyok. Az ESZI-ben indult, a drámacsoportban folytatódott, a főiskolán teljesedett ki – sorolta. – Megtiszteltetésnek érzem, hogy elmondhatom magamról, hogy ESZI-s vagyok. Szabi
szerint, aki ma a Fortuna Rádió műsorvezetője és a paksi Sosem
Ugyanaz Comedy Klub oszlopos tagja: aki ESZI-s volt, örökre
ESZI-s marad, s ez a jubileumi ünnepségen ki is derült.
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(Folytatás a 6. oldalról.)
Az alapító támogatásának
köszönhetően irigylésre méltó körülmények várták a diákokat, hangsúlyozta. Hozzátette, 25 év elteltével is így
van ez, mert a változó körülményekhez és követelményekhez kiválóan alkalmazkodott az iskola kollektívája.
A negyedszázada megfogalmazott vezérelv, miszerint
„Tanítsd az utódodat”, ma is
érvényes, mutatott rá Hamvas
István, aki nemcsak az atomerőmű vezetőjeként, hanem
korábban az ESZI Intézményfenntartó és Működtető
Alapítvány első elnökeként is
„rajta tartotta ujját az ESZI
pulzusán”. Ez utóbbi mondat
már annak a gondolatsornak a
része, amelynek kíséretében
Szabó Béla igazgató átadta az
iskola kitüntetését Hamvas
Istvánnak. A hat éve alapított
ESZI-gyűrűt rajta kívül
Szabóné Horváth Piroska titkársági előadó kapta meg, aki
1995 óta dolgozik az iskolában, s hatékonyan támogatta
a munkaközösségek, a tanárok és az iskolavezetés munkáját. – Munkaidejét nem az
óra, hanem a feladatok határolták be – mondta róla az iskola vezetője. Elismerést kapott még Káspári Tamás matematika–kémia szakos tanár,
aki 22 éve tagja a tantestületnek. Munkáját felelősségteljesen végzi, kiváló a kapcsolata a diákjaival is. Együttműködésére, segítségére mindig számíthatnak tanulói, indokolta Szabó Béla.
Juhász Istvánné, Muck
Pálné, Tormáné Győrfi Éva,
Lacza Csaba, Ludányi János,
Nepp József, Pupp Ferenc,
Szabó Béla és Szabó Sándor
emlékérmet és oklevelet vehetett át Mittler Istvántól, az
ESZI Intézményfenntartó és
Működtető Alapítvány kuratóriumának elnökétől a jubileumi ünnepségen. Ők kilencen alapítása óta dolgoznak
az Energetikai Szakközépiskolában.
Vida Tünde

Paksi Hírnök

Kinyitotta kapuit az erőmű
Évről évre több vendéget fogad
nyílt napján a paksi atomerőmű.
Idén – az elmúlt hétvégén – háromezer-ötszáz látogató fordult
meg a létesítményben három
nap alatt. A településeket valójában már hívni sem kell, maguk jelentkeznek évekre előre, a
munkavállalók körében pedig
három óra alatt elfogyott a kétezres kvóta, derült ki Mittler István kommunikációs igazgató
szavaiból. Azt is elmondta,
hogy az erőmű környezetében
lévő településeken élőket 2000
óta látják vendégül, az első
Uszód volt. Azóta már minden
TEIT-település delegációja járt
náluk, kivéve Dunaszentbenedeket, amely ugyanebben az
időpontban, szeptember első
hétvégén falunapját tartotta. Jövőre a község egy héttel elha-

lasztja ezt a programot, hogy élhessen az erőmű meghívásával.
Idén Hajós és Tengelic küldöttségét fogadták az erőműben.
Előbbi először, utóbbi másodízben vett részt a rendezvényen,
amely Gáncs István, Tengelic
polgármestere megítélése szerint a folyamatos és korrekt kapcsolat színfoltja, hiszen az egymás mellett élés teljesen problémamentes.
A PA Zrt. programja idén bővült háromnaposra, mert a
nyugdíjasok részéről is érkezett
igény arra, hogy házastársuk kíséretében visszatérhessenek egy
napra régi munkahelyükre. A
program gerince a három nap
alatt ugyanaz volt: a tizenhat
éven felüliek üzemlátogatáson
vettek részt kerékpárral vagy
kisvonaton, a látogatóközpont

előtt felállított sátorban és annak
környékén pedig alkalom nyílt a
beszélgetésre, s különféle programokon való részvételre. Vasárnap, amikor a családi napot
tartották, és a PA Zrt., valamint
az Atomix Kft. dolgozói családjukkal érkeztek, igazi gyermekparadicsom fogadta őket,
mászófal, arcfestés és még sok
egyéb lehetőség közül választhattak. A nyugdíjasoknak fórumot rendeztek, megmutatták nekik a még készülőben lévő
Atomenergetikai Múzeumot.
A vendégeket mindhárom napon Süli János vezérigazgatóhelyettes köszöntötte, aki újságíróknak elmondta, hogy az
atomerőmű társadalmi elfogadottságában fontos szerepe van
a nyílt napnak.
-vida-

Mérleget von a strand
Mintegy 36 ezer fürdőző keresett enyhülést a nyáron az ürgemezei strandon. A szezon véget
ért, a 3. Nagy Paksi Sportágválasztó is befejeződött, így az
üres medencék mellett beszélgettünk az üzemeltető cég vezetőjével az elmúlt hónapok tapasztalatairól. Időjárási szempontból – ez határozza meg leginkább a strand látogatottságát –
átlagos volt a nyár. A három hónapból egy nap volt vendég nél-

küli az ürgemezei létesítményben – tájékoztatott Gaál Zoltán.
A bérletesekkel és a napijegyesekkel együtt összesen 36 ezren
látogatták a komplexumot. Ez a
múlt évi számoknál több, de
nem kiugró az azt megelőző
évekhez képest. – A gyermekmedence bélelése biztonságosabbá tette a legkisebbek számára a fürdőzést. Idén új üzemeltetője volt a büfének, és ez a
cég szervezte a sport- és szabad-

VÉGET ÉRT A PAKSI STRANDESTÉK elnevezésű sorozat. A BMP Stúdió szervezésében zenekarok mutatkoztak be az élménymedence mellett felállított
színpadon. A régióban egyedülálló kezdeményezés
harmadik évadja is remekül sikerült. Borbás László
szervező és Gaál Zoltán, a strandot üzemeltető Paksi Vízmű Kft. ügyvezetője is elégedetten tekintett
vissza a programsorozatra.
– Különböző zenei stílusirányzatokból kerestünk fellépőket. Öt nagy alkalom volt, amikor –
ha az időjárás is engedte – a medence mellett volt
felállítva a színpad. Amatőr klub is indult, ahol
paksi együtteseket, illetve filmalkotókat láttunk
vendégül. Sajnos kivételesen hideg estéket is
megéltünk, de úgy gondolom, a rendezvény elérte célját – mondta el Borbás László.

idős programokat, ez a kapcsolat is sikeres volt. Jó szezont
zártunk, nagy problémák nélkül
– értékelt a Paksi Vízmű Kft.
ügyvezetője. A zárást követően
elkezdődik a felkészülés a hidegebb hónapokra a medencék
téliesítésével és a karbantartási
munkálatokkal. Fejlesztésről
vagy felújításról a város 2012es költségvetésének elfogadásakor születik döntés.
Faller G.

– Akkor, amikor sokan vannak, az ember szíve megbizsereg. A kezdeményezés mindenképp jó, az emberek érdeklődnek. Napokon
belül közösen értékeljük az elmúlt hetek tapasztalatait – tette hozzá Gaál Zoltán. Augusztus utolsó péntekén a paksi fiatalokból
álló Jack-ki és az Erős Pista elnevezésű formáció zenélt a medence partján. A vitathatatlanul legsikeresebb estén mindenki jól érezte
magát, ki a medencében iszogatva, lubickolva, táncolva, ki a parton szemlélődve, ki a büfé közelében hallgatta a jobbnál jobb zenéket.
A Strandesték 2011-ben véget értek, de a két
ügyvezető elárulta: a tervek szerint jövő nyáron ismét útjára indul a péntek esténként jelentkező programsorozat.
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Adósságcsapdában
Nincs olyan nap, hogy ne foglalkozna a sajtó, és ne foglalkoznának a
magánemberek a svájcifrankárfolyammal, a devizahitelesek problémájával.
Cikkünk születésekor a frank megint 250 forint felett van. Alábbi írásunkban
arra kerestünk választ, hogy a tehetős és biztos megélhetést nyújtó városnak
titulált Pakson vajon mi a helyzet.
Olvasónknak el kellett adnia
több mint 10 milliós hitelből
vett, nagyjából ugyanennyit érő
házát, mert nincs munkája, nem
tudja törleszteni a kölcsönt. Az
eladásból származó pénz nagyobb része a banké, kisebb része a végrehajtóé lett. Az adósság azonban ezzel még nincs letudva, a kamatok miatt maradt
még négy-öt millió, és majdnem
ennyit tesz ki a végrehajtói díj,
mivel az ügy többszereplős. Jó
esetben csak az adós nyögi még
évekig a hátralékot, rosszabb
esetben a kezeseket is magával
rántja a megmaradt sokmilliós
adósság. Ez a példa, legalábbis a
lapunk által megkérdezett szakértők szerint nem mindennapos
Pakson, de fizetési nehézségek
itt is adódnak. Dr. Wartig László ügyvéd fontosnak tartotta
megjegyezni, hogy az úgynevezett bedőlt hitelekért csak részben felelős a frankárfolyam-változás, sok esetben a munkahely
elvesztése okozza a bajt. Ha az
abszolút számokat nézzük, Pakson ritkábban jelentkeznek a
gondok, ám ezek egy-egy család történetében tragédiát jelenthetnek, mondja az ügyvéd.
Azoknak, akik nehéz helyzetbe
kerültek, azt javasolja, semmiképpen ne döntsenek úgy, hogy
nem fizetik a részletet arra várva, hogy a kormány vagy bárki
más megoldja a problémát. Az
sem járható út, hogy „egye fene
nem fizetek, elmegy a lakás és
új életet kezdek”, mert a frank
árának egekbe szökése miatt az
eladott ingatlan nem fedezi a
tartozást, és többmilliós hátralékot görget maga előtt az ügyfél,
ráadásul elveszíti hitelképességét is. Ha mégis odáig jut valaki,
hogy nem bírja tovább a terheket, szabadpiacon értékesítse a
lakást, mert a végrehajtási pro-

Növekvő CHF-árfolyam – a fejünk feletti fedél a tét?
cedúra a lakásért kapott összeg
25 százalékát is elviheti.
Az ügyvéd véleménye szerint
az árfolyamrögzítés az egyetlen, de hangsúlyozottan átmeneti megoldás. Nem jó, de ez a
legkevésbé rossz, húzta alá.
Hozzáfűzte, a szerződések
megtámadása öngyilkosság, az
erre való biztatás téves jogi

gondolkodásra vall. Tekintettel
arra, hogy a pénzintézetek általános szerződési feltételeket
használtak, annak lehetne értelme, ha a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyelete, az ügyészség vagy a fogyasztóvédelem
indítana pert az általános szerződési feltételek kivizsgálása
érdekében, mondta hozzáfűzve,

Árfolyamrögzítés:
Dobszai Zsolt, az OTP Bank osztályvezetője
szerint ügyfeleik nagy része rendelkezik információval az állam által meghirdetett árfolyamrögzítésről, de részletes feltételeit kevesen
ismerik. A program a devizaárfolyam-ingadozásokból származó kockázatokat veszi ki időlegesen a rendszerből azzal, hogy rögzíti az adós törlesztési árfolyamát. Az adósok 2011. december
31-ig írásban kezdeményezhetik a banknál a törlesztési árfolyam 36 hónapig, de legfeljebb
2014. december 31-ig történő rögzítését. Aki
igénybe veszi az árfolyamplafont, 180
HUF/CHF (250 HUF/EUR, 200 HUF/100 JPY)
rögzített árfolyamon tudja fizetni a törlesztőrészletet. Dobszai Zsolt felhívta a figyelmet arra,
hogy az átmeneti fizetési könnyítést követően a
havi törlesztési terhek sok esetben növekednek
majd, így valóban csak indokolt esetben
érdemes igénybe venni. A különbözetből
adódóan egy úgynevezett gyűjtőszámlán később

hogy megítélése szerint az valóban vitatható, hogy a kezelési
költséget miért frankban számolják.
A kérdésre, hogy miért egyedül az adósnak kell viselnie az
előre nem látható terheket, azt
mondta, a szerződéskötéskor a
bankok felelősségét nem tudja
megkérdőjelezni, ám a bankok
és az állampolgárok eltérő teherviselése miatt a pénzintézet
akár üzleti szempontok alapján
hozhatna olyan döntést, amelyre jogszabályilag nem kötelezhető – hogy átvállalja a terhek
egy részét. – Ha nekem van
egy régi ügyfelem, akinek
nincs pénze, de szüksége van a
segítségre, akkor a kiszabható
munkadíj minimumát kérem –
példálózott. A kérdésre azonban, hogy a bankok részéről
számít-e ilyen lépésre, nemmel
válaszolt, mert a tőke belső tartalma nem az igazságosság, értékarányosság, a jóhiszeműség
és a humánum.
Dobszai Zsolt, az OTP Bank
paksi fiókjának osztályvezetője
azt mondta, fiókjukban az OTP
Bank egészéhez hasonlóan alakul a hátralékos hitelek aránya.
(Folytatás a 9. oldalon)

visszafizetendő tőke és kamat gyűlik össze. Erre
az első 36 hónapban a 3 havi BUBOR-nak
megfelelő kamatot számítanak fel, ez jelenleg
6,08%, ezek után piaci kamatozásúvá válik a
hitel, mértéke megegyezik majd a bank által
nyújtott, a devizaalapú kölcsönnel azonos célú
forinthitel kamatával (3 havi BUBOR+kamatfelár). A rögzített árfolyamidőszakot követően
az ügyfél havonta fizeti a már aktuális
árfolyamú devizahitel törlesztését, plusz a
gyűjtőszámla hitelét, utóbbi azonban legfeljebb
15%-a lehet az addigi, rögzített havi törlesztésnek. Ezt azonban felülírhatja az a szabály, hogy
a gyűjtőszámlahitel futamideje maximum 30
évvel haladhatja meg az eredeti devizakölcsön
futamidejét, illetve a hiteladós 75. életévének
betöltéséig terjedhet. Az érintettek az interneten
rendelkezésre álló kalkulátorokkal önállóan is
kiszámolhatják, mit jelentene, ha élnének a
rögzítés lehetőségével, de a bankok – köztük az
általunk megkérdezett OTP Bank – ügyintézői is
segítségükre vannak.
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Bontják a téglagyárat?

Szárnyra kapott a hír, miszerint lebontják a paksi téglagyárat, ezért lapunk megkereste a
létesítmény tulajdonosát. A
bontási munkálatok tervezése
folyamatban van, az erre vonatkozó engedélyeket be kell
nyújtani a városi önkormányzatnak, majd amennyiben ezeket jóváhagyják, akkor indulhatnak meg a munkálatok, tájékoztatott Varga László, a
paksi téglagyár egyedüli tulajdonosa. Azonban szó sincs az
épület teljes bontásáról, csupán azokat a részeket kell eltávolítani, melyek már teljesen
menthetetlenek, például a már
életveszélyesnek minősülő kéményt és a használhatatlanná
vált tégla-előszárítókat. Az
egykor kiváló minőségű termékeket előállító üzem épületének egésze borzalmas állapotban van, ugyanis oldalfala
hiányzik, minden ablaküvege
betört, megrongálódott, mondta el Varga László hozzátéve,
hogy a helyzeten kisebb javítások, karbantartási munkálatok már nem segíthetnének, a
berendezések nagy részét ellopták, így a termelés újraindításához számításai szerint
több százmillió forintra lenne
szükség. Nem csupán az ingatlan jelenlegi állapota, a megfelelő gépek és berendezések hiánya szab gátat a munka újbóli megkezdésének, a bánya
sem kínál már olyan alapanya-

got, melyből értékesítésre
szánt tégla előállítható lenne.
Korábban
olyan
magas
agyagtartalommal bíró alapanyaggal szolgált a bánya,
melyből kiváló téglát lehetett
készíteni, azonban a most kinyerhető löszös talaj alkalmatlan erre, mondta el az
üzem tulajdonosa.
A jobb sorsra érdemes paksi
téglaégető már az 1890-es
években működött, azonban
falai között sohasem zajlott
zökkenőmentesen a termelés.
Az üzemet 1895-ben érte az első jelentős kár, amikor a folyamatos felhőszakadások sok

Fotók: Paksi Hírnök archív

(Folytatás a 8. oldalról)
Az elmaradások száma nagyobb, mint a válság előtt, de a
növekedés lassuló tendenciát
mutat. Elmondta, hogy miközben a 2010-et megelőző három
év alatt évente kétezer körüli
volt a kilakoltatások száma országosan, az ő pénzintézetüknél eddig összesen négy esetben került sor ilyen intézkedésre – ugyancsak országos
méretekben. Ilyen esetről paksi viszonylatban nem tud, tette
hozzá. – Az árfolyamrögzítés
igénybevételére irányuló kérelmet eddig még egyetlen
ügyfelünk sem nyújtott be. Bár
érdeklődők azért vannak, a
várt nagy roham eddig elmaradt – tájékoztatott az osztályvezető.
Annak ellenére, hogy a sajtóban jobbára csak a kormány által kínált megoldásokról hallani, ilyen a pénzintézeteknél is
van, s a bank célja elsősorban
az, hogy a nehéz helyzetbe került adósokkal közösen találjon
megoldást a fizetési problémákra, derült ki Dobszai Zsolt szavaiból. Hátralék esetén személyes találkozást kezdeményeznek, és egyéni megoldásokat
keresnek, a hitelszerződések
felmondását csak a legvégső
esetben lépi meg a bank. – Külön szeretném kiemelni, hogy
amennyiben valaki a fizetési
nehézségeit már előre látja, bizalommal forduljon ügyintézőinkhez, hogy a problémáját még
a hátralék felhalmozódása előtt
tudjuk orvosolni, illetve, hogy a
legelőnyösebb megoldást tudjuk felkínálni számára – húzta
alá. Az OTP Banknál 2007 óta
kínálnak egyedi megoldásokat
fizetési nehézségekkel küzdő
ügyfeleknek, a pénzintézet
adósvédelmi programja jelenlegi formájában pedig 2009 óta
él. Van mód futamidő-hosszabbításra, törlesztéscsökkentésre,
a kettő kombinációjára, árfolyamrögzítésre, konstrukcióváltásra. Azt azonban tudni kell,
hogy a felvett összeget és annak
kamatait minden esetben meg
kell fizetnie az ügyfélnek.
Vida Tünde

Paksi Hírnök

százezer téglát semmisítettek
meg. Ez ellen később úgy védekeztek, hogy a hegyről leömlő vizet szabályozták és
több fedett szárítót állítottak
fel. A kezdeti nehézségek, valamint a körülményes kitermelés és gyártás ellenére jelentős
építkezésekhez szállított alapanyagot a helyi üzem, többek
között a Paks–Pusztaszabolcs
közötti vasúti épületek, a tolnai
kultúrház,
valamint
a
dunaföldvári laktanya építéséhez. A kapitalizmus évei alatt a
gyár termelése akadozott, folyton váltogatták egymást a tulajdonosok, majd 1949-ben államosították a Paksi Téglagyárat. Ezt követően kedvezőbb
időszak köszöntött az üzemre,
az ’50-es és ’60-as években
ugyanis a felszerelések jelentős része megújult, így 1962ben már évi hétmillió tégla előállítására volt lehetőség. A
paksi téglagyár több mint 120
éve része a városnak, fénykorában száznál is többen dolgoztak itt, a 2000-es években
falai között forgatták az irodalmi Nobel-díjas Kertész Imre
regénye alapján készült Sorstalanság néhány jelenetét is.
Matus Dóra
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Már teljes kapacitással zajlanak a szüreti munkálatok, és bár idén átlagos menynyiségű szőlő kerülhet a puttonyokba, a
sok napsütéses órának köszönhetően a
minőségre nem lehet majd panasz. A
2011-es minden bizonnyal jó évjárat
lesz a bortermelők számára, ugyanis a
száraz, meleg időnek köszönhetően a
gombabetegségek nem tudtak elszaporodni, így jóval kevesebb növényvédelmi problémával kellett megküzdenie a
gazdáknak. Az idei, átlagosnál szárazabb időjárási viszonyok kedveztek a
szőlőtermésnek, a lisztharmat csak kismértékben érintette az oportót és a kékfrankost, de gyakori permetezéssel és a
szükséges kezelések azonnali megkezdésével ennek a problémának is elejét
lehet venni, mondta el Szintai Mária, a
közel 150 hektáron termelő Szőlőtermesztő Kft. területi képviselője, aki férjével együtt saját héthektáros birtokukon
is szőlészkedik. A családi gazdaságban,
mivel a jó idő jelentősen felgyorsította
az érést, a rizlingszilvánit és az Irsai Olivért már pár hete le is szedték, az
oportót és a zenitet folyamatosan szüretelik, a késői fajtákkal együtt várhatóan
októberig kitarthat a munka. A szedést
korán reggel, lehetőleg minél hűvösebb
időben kezdik meg, mert a fehér fajtájú
szőlőknél a megfelelő hűtő-fűtő technológia nélkül így gátolható meg legegy-

Képünk illusztráció. Fotó: Paksi Hírnök archív

Kedvezett az időjárás a szőlőtermésnek

szerűbben a hirtelen erjedés. Majd bogyózás után rögtön mehet a présbe a termés, a hordókba került nedűből pedig a
korai fajták esetében novemberben,
Márton napra lesz kóstolható bor, ecsetelte Mária. Az idei valóban szerencsés
év volt, erősítette meg a termelő, mivel
területüket a kora tavaszi fagy és a jég-

kár is elkerülte, így jó mennyiségű és
minőségű eredményre számítanak.
Kovács Sándoréknál is megkezdődött a
szüret, a Sárgödör téri présháztulajdonos
egy újdonsággal is előrukkolt az idén.
Már kapható a Fabro Pincében a verjus
(ejtsd: verzsü), ami nem más, mint az
éretlen szőlő préselt és szűrt leve, amely
a középkorban a legelterjedtebb savanyítószernek számított, akkoriban alig
akadt étel, melynek készítéséhez ne
használtak volna, személyenként évente
hét liternyi fogyasztást számoltak belőle.
A 17. századi szakácskönyvekben már
mindössze a receptek 13 százaléka említi, ugyanis az ínyenc hozzávalót kiütötte
vezető pozíciójából az addig kevésbé elterjedt citrom. A kuriózumnak számító
eszencia, melyből a Fabro Pince első
körben 200 palackkal készített, ma számos országban reneszánszát éli, először
a csúcsgasztronómia kedvelte meg, később a hobbiszakácsok körében is egyre
népszerűbbé vált. Itthon három-négy
borpince foglalkozik előállításával és
csupán egy terméke kapható kereskedelmi forgalomban, mondta el lapunknak
Kovács Sándor, aki a verjus-t könnyű íze
és zamata miatt mártásokhoz, édes-savanyú pácokhoz, sült zöldségekkel, gyümölcskompótokban, salátaöntetben ajánlja elsősorban.
Matus Dóra

Szakmai kiránduláson a hegyközség
Kecskeméten, Ágasegyházán
és Bölcskén tettek látogatást a
napokban a Paksi Hegyközség
tagjai. Az elnök, Kanczler
Istvánné azt mondta, minden
évben lehetőséget teremtenek
arra, hogy tagjaik szakmai kirándulás keretében bővítsék
ismereteiket. Ebben az évben a
Kecskeméti Szőlészeti Kutatóintézetet választották elsődleges úti célul. Az intézményben
folyó szakmai munkáról, a
szőlészet általános helyzetéről
Szabó Attila, a csemegeszőlőfajtákról, a hozzájuk kapcsolódó kutatásokról dr. Hajdú Edit
tartott előadást. Több fajtát, illetve a belőlük előállított borokat be is mutatott. Ezek után
Ágasegyházán, a Gedeon bir-

tok szőlészetét és borászatát
nézték meg a Paksi Hegyközség tagjai. Látogatásuk idején
szüretelték az Irsai Olivért.
Kanczler Istvánné beszámolója szerint a pincemester több
jellegzetes alföldi bort bemutatott nekik, köztük a
kövidinkát, az alföldi sárfehért. Hazafelé betértek Bölcskén Tomolik János pincészetébe. Róla tudni kell – mondta a
hegyközség elnöke –, hogy az
utóbbi években egyre több
borversenyen és szakmai rendezvényen szerepel sikerrel
boraival, amelyekből a kirándulók kóstolót is kaptak az ízletes vacsora után.
Kanczler Istvánné szavai
szerint szakmailag elérte célját

a program, hisz sok hasznos
ismerettel gazdagodtak és
mindenki jól érezte magát. A
kiránduláson ötvenen vettek

részt, nem csak paksiak, miután a hegyközséghez a városon
kívül még hat település tartozik.
Vida Tünde
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Kenyér, Hal
és Bor Ünnepe
Paks, Sárgödör tér
2011. szeptember 23–24.
Szeptember 23. péntek
17:00 Térzene az Erzsébet Nagy Szálloda előtt
A Reichertshofener Musikanten és a Pro Artis
Művészeti Iskola Fúvószenekarának
közreműködésével
18:00 A Duna megkoszorúzása (gyülekező 3/4 6-kor az
Erzsébet Nagy Szálloda előtt)
Fáklyás felvonulás a Duna-parttól a Sárgödör térig
A felvonulás alatt zenél a Roger Schilling Zenekar
20:00 Magna Cum Laude koncert

15:00 Halászlé és egyéb halételek főzőversenye
a Sárgödör téren
A temesvári Bartók Béla kórus fellépése
16:00 A Tűzvirág Táncegyüttes műsora
17:00 Györköny néptánccsoportjának bemutatkozása
18:00 Németkér néptánccsoportjának fellépése
19:00 A Reichertshofener Musikanten fúvós koncertje
20:00 A Roger Schilling Zenekar koncertje
21:45 Vacsora

Kísérő programok:
Szeptember 24. szombat
11:00 Térzene a városban
A Reichertshofener Musikanten, a Roger Schilling
Zenekar és a PRO ARTIS Művészeti Iskola
Fúvószenekarának közreműködésével

Vállaljon részt Ön is sikereinkben! Vállalatunk,
a Penny Market Kft. (www.penny.hu) Magyarország egyik vezető, immár 1996 óta folyamatosan
bővülő diszkontlánca, jelenleg 189 üzletet üzemeltet országszerte.
A következő üzletünkbe:
Paks
az alábbi munkakörökbe keresünk munkatársakat:
ÜZLETVEZETŐ-HELYETTES
Feladatok:
- az üzlet teljes körű vezetői feladatainak ellátása (készletgazdálkodás, elszámolások, az üzlet csapatának irányítása, vásárlói reklamációk kezelése),
- az áruház dolgozói csapatának vevőorientált vezetése, motiválása, képzése.
- a vásárlók maximálisan segítőkész és udvarias kiszolgálása,
- árufeltöltés,
- göngyöleg kezelése,
- az üzlet rendezettségének folyamatos biztosítása.
Amit Ön nyújthat nekünk:
- élelmiszer-kereskedelmi végzettség,
- szakmai tapasztalat vezetői munkaköröknél követelmény,
- vevőorientált szemlélet, ápolt megjelenés,
- vezetői munkakörökben vezetői tapasztalat és szervezőkészség,
- pontosság, alaposság,
- az adott munkakörhöz mért állóképesség.
Amit mi kínálunk Önnek:
- változatos, érdekes munka,
- versenyképes, teljesítményösztönző jövedelem,
- hosszú távú, biztos munkahely,
- szakmai előrelépési lehetőség,
- családias csapat.
Kérjük, hogy fényképes önéletrajzát a megjelenéstől számított két héten belül szíveskedjen megküldeni társaságunk központjába az alábbi címek valamelyikére.
Hálózati egységeinkben leadott önéletrajzot nem áll módunkban adatbázisunkban rögzíteni.
Penny Market Kft.
2351 Alsónémedi
Pf.: 12.
e-mail: marianna.varga@penny.hu
Fax.: 06-29/339-356

www.penny.hu

– nyitott pincék a Sárgödör téren;
– a Tolnai Borút Egyesület bemutatkozása;
– paksi pékségek bemutatkozása;
– kistérségi kézművesek portékáinak árusítása.

ELADÓ
INGATLANOK
Pakson a Szedres utcában kétszobás, földszinti, erkély nélküli lakás eladó. 8,4 M Ft.
Pakson, a Kossuth Lajos utcában 3 szobás,
földszinti, felújított lakás garázzsal, kerttel
eladó. Irányár: 14,8 M Ft
Pakson, a Kossuth Lajos utcában egyszobás, összkomfortos lakás kerttel, tárolóval eladó. Irányár: 7,8 M Ft.
Pakson, a Május 1. utcában eladó három
belterületi telek a 26. sz ház mellett, 1070
m2, 1280 m2, 1140 m2. Irányár: 5,3 M Ft,
5,8 M Ft, 5,6 M Ft.
Pakson, az Árnyas utcában II. emeleti, 2,5
szobás, erkély nélküli lakás nagy alagsori
tárolóval eladó. Irányár: 9,8 M Ft.
Pakson, a Kurcsatov utcában a CBA-val

szemben 72 m2 alapterületű, első
emeleti tégla szerkezetű lakás eladó.
Irányár: 14,8 M Ft.
Szekszárdon, az M6-os mellett 42.871
m2-es ipari terület eladó. Irányár 215 M Ft.
Budapesten, Csepelen 8. emeleti, liftes,
másfél szobás, hőszigetelt, felújított lakás
eladó. Irányár: 7,5 M Ft.
Pakson, az Óváros központjában a Duna
mellett tetőtérbeépítéses, panorámás, 4
szoba összkomfortos családi ház nagy
terasszal, szép kerttel eladó. Irányár: 28
M Ft.
Pakson a Mező utcában 4 szobás családi
ház garázzsal, pincével, melléképületekkel
eladó. Irányár: 19,5 M Ft.
Részletes felvilágosítás:
Fonyó Ingatlan és Média Iroda
Tel: 06-30/557-3645
E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu
Ingatlanok értékbecslése,
eladás-vétel lebonyolítása.
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Digitális táblával felszerelt iskolák
várják a nebulókat
Több száz általános iskolás kezdte meg szeptember 1-jén a 2011/2012-es tanévet Pakson. Az önkormányzati fenntartású általános iskolákban a városvezetés is köszöntötte a pedagógusokat és diákokat. Mindhárom intézményben
volt felújítás és eszközfejlesztés az elmúlt hónapokban.
– A legfontosabb, hogy a
gyerekeknek ne csak időtöltés legyen az iskolába járás,
hanem az adott oktatási intézményt munkahelyüknek
tekintsék, és nyolc év múltán
úgy induljanak tovább, hogy
büszkék iskolájukra, az ott
megszerzett tudásukra, ami
magabiztosságot, eligazodási, érvényesülési lehetőséget
ad az életben – mondta Hajdú
János a Deák Ferenc Általános Iskola tanévnyitóján. A
polgármester hozzátette, az
iskolákat továbbra is jó színvonalon kívánja működtetni
az önkormányzat. Ennek jegyében közel hetven interaktív táblát szereltek fel az ok-

tatási intézményekben pályázati forrásból, valamint részleges felújításokat végeztek.
Az új tanévben megjelent az
önkormányzati fenntartású
iskolákban a formaruha,
amelyet egyelőre az első osztályosoknak kínáltak fel, a
tapasztalatok alapján haladnak majd tovább a programmal.
A formaruha bevezetése
nem volt kötelező, az induló
öt első osztályból a Deák Ferenc iskolában és a II. Rákóczi Ferenc iskola egyik első
osztályában döntöttek mellette a szülők. Újdonságokat
a felsoroltakon túl is hozott
szeptember 1-je.

Bezerédj
A Bezerédjben elindították az
angol nyelvoktatást az első
évfolyamon, mégpedig úgy,
hogy mindkét osztály egyik
fele heti két órában tanul angolul, a többiek az egyik osztályban a német nemzetiségi
nyelvvel ismerkednek, a másikban a vizuális képzés a kiemelt. Bevezették a Pakson
már ismert guruló rendszert is,
aminek lényege, hogy az osztálytanítók a korábbi délelőttös-délutános munkaszervezés
helyett mindketten tanítanak
főtárgyakat, és váltva tartják a
napközit. Az iskola eszközál-

lománya 12 interaktív táblával
bővült. Ebben a tanévben is
megrendezik öt állomásból álló beiskolázási programjukat,
amelynek keretében a leendő
elsősök megismerhetik az iskolát. Rendezvényeik sorában
új elem az angol nyelvi tábor,
az alapítványi bál és készülnek a Bezerédj Tavaszi Fesztivál megrendezésére is. Új hagyományt teremtettek azzal is,
hogy a tanévnyitón a nyolcadikosok adták át az elsősöknek a bezerédjs nyakkendőt.

Deák
A Deák Ferenc Általános Iskola tanévnyitóján megismerhették a diákok Puskásné Ömböli
Máriát, az intézmény új igazgatóját.
(Folytatás a 13. oldalon)

Becsöngettek a középiskolákban is
Mind az önkormányzat
fenntartásában működő
két intézményben, mind az
atomerőmű bázisiskolájában több újdonsággal köszöntött be a tanév.
Az I. István Szakképző Iskolában négyszáztíz diák gyülekezett a tanévnyitón. A
tantestületben létszámnövekedés várható a megemelkedett tantárgyi óraszámok miatt, ami abból adódik, hogy a
rendszerben jelenleg négyféle képzési forma van. Ezek
között a lényegi eltérés,
hogy melyik évben kezdenek
szakmát tanulni a diákok, illetve hány éves a képzés. A
szakmák közül idén a kőműves, a szobafestő-mázoló, a
hegesztő, a szerkezetlakatos,
a szabó, illetve az eladó mel-

lett ismét választható az asztalos szakma, ezek oktatásában a gyakorlati helyeknek is
nagy szerepe van. A szakközépiskolai évfolyamon második éve a CAD-CAM informatikus mellett a magasépítő technikus szakképesítést is megszerezhetik a diákok, illetve esti képzésben
felkínálják a felnőtteknek a
gépgyártás-technológiai
technikus, a magasépítőtechnikus- és az épületgépésztechnikus-képzést. A
szakképzést érintő folyamatos változások követése, illetve bevezetése napi szinten
jelent munkát az iskola vezetésének és tantestületének,
így programjaikban nagy újításra most nem készülnek.
A Vak Bottyán Gimnáziumban a nappali oktatásban

434 diák kezdte meg az új
tanévet. (A felnőttoktatásban
110, ide még lehet jelentkezni.) A hat évfolyamos gimnáziumi osztály mellett ebben az évben két négy
évfolyamosra iskoláztak be
gyerekeket, akik a reálosztályban matematika–fizika
vagy kémia–biológia tantárgycsoportban tanulhatnak
emelt óraszámban. A korábbi öt évfolyamos humán osztály programját kicsit módosítva indult a másik négy évfolyamos képzés, ahol az
idegen nyelv tanulása kap
hangsúlyt. Itt az első választott idegen nyelvből, illetve
az osztály egyik felének informatikából, a másiknak
magyarból és történelemből
van emelt óraszáma. A tavaly szeptemberben indított,

de erre a tanévre is áthúzódó
tehetséggondozó pályázat
keretében a tehetséggondozást a pályaválasztással kívánják szinkronba hozni, figyelembe véve a diákok érdeklődését.
Fejlődött eszközállományuk is: nyolc interaktív táblával bővült fenntartói pályázatból.
A 25 éves fennállását ünneplő Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban a
nappali oktatásban 667 diák
ült be az iskolapadokba. A
kilencedik évfolyamon négy
osztályba iskoláztak be, informatika, gépész, elektrotechnika–elektronika, ügyvitel, közgazdaság és környezetvédelem–vízgazdálkodás
tanulmányi területen.
(Folytatás a 13. oldalon)
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(Folytatás a 12. oldalról)
Az intézményvezető elmondta, hogy a tanévnyitó értekezleten a tantestülettel közösen
alakították ki az éves tervet.
Kiemelt terület a gyerekek
személyiségfejlesztése, az önismeret, a tehetséggondozás
bőséges szakköri kínálattal,

valamint a felzárkóztatás. Új
program lesz az alsó tagozatosoknak meghirdetett városi
költészet napi versmondó verseny, az idősek világnapján
pedig idős emberekhez szeretnének ellátogatni a gyerekekkel. A hagyományt folytatva az első osztályosok, szü-
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leik és pedagógusaik még a
tanévnyitó előtt együtt töltöttek egy napot Cseresznyésben, példájukat az alsóból a
felső tagozatra való átmenetet
megkönnyítendő az egyik
ötödik osztály is követte. A
nyári hónapokban korszerűsítették az elektromos hálózatot
a felső tagozat épületében, illetve mindkét tagozaton új interaktív tábláknak és udvari
játékoknak örülhetnek.

II. Rákóczi

(Folytatás a 12. oldalról)
A tanfolyamok sem hiányoznak a palettáról, tizenhárman
környezetvédelmi technikusnak tanulnak, valamint tervezett a környezetvédelmi és
vízminőségi
laboratóriumitechnikus-, valamint hegesztőtanfolyami
képzés.
Ahogy az a kétnapos jubileumi rendezvényen is elhangzott, a felújítások tekintetében
komoly előrelépés történt. További fejlesztésekben sem lesz
hiány, a papíralapú ebédjegyeket a jövőben kártyarendszer
váltja fel, az informatikai
rendszer is megújul, különös
tekintettel a szerverrendszerre
és a biztonsági mentésekre, és
folytatják a gyakorlati és oktatástechnikai eszközállomány
korszerűsítését.
A Balogh Antal Katolikus
Általános Iskola és Gimnáziumban 420 diákkal és 38 fős
tantestülettel nyitották az új

tanévet. A gimnáziumi évfolyamokon továbbra is nagy
hangsúlyt fektetnek az idegen
nyelv tanulására, ez a törekvés az általános iskolai tagozaton is jelentkezik, az 5. és
6. évfolyamokon a német
nyelv mellett fakultatívan tanulhatnak a fiatalok angolul.
Hagyományos programjait
viszi tovább az intézmény,
így megrendezik egyebek
mellett a karácsonyi kórustalálkozót, a városi rajzpályázatot, illetve bemutató gálaestjüket. A programnaptár új
elemeként azt tervezik, hogy
míg tavaly március 15-ét ünnepelték projektnappal, idén
október 23-ról emlékeznének
meg ilyen módon. Felújítás
az alsó tagozat épületében
volt, amely a belső udvart
érintette, a munkálatok zárásaként a szülők segítségével
végzik majd el a terület parkosítását.
-gyöngy-

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Míg Bezerédjben 414 (a gyógypedagógiai tagozaton 63), a Deák iskolában 278 diák kezdte
meg a tanévet, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola paksi intézményében 554, a németkéri tagozaton 45, a pusztahencsein pedig 49. A már említett fenntartói
pályázatnak köszönhetően itt is
bővült az eszközállomány interaktív táblákkal, illetve félmillió
forint értékben vásároltak taneszközöket, a szülők kezdeményezésére megrendezett jótékonysági bál bevételét pedig a drámajá-

ték-színjáték tanterem berendezésére fordították. A felújítások
sorában ablakcsere, a második
emeleten nyílászáró-csere történt. A II. Rákóczi iskolában a
minőségi nevelés-oktatás mellett
ebben a tanévben a közösség- és
személyiségfejlesztés, valamint
a tehetséggondozás kap hangsúlyt. A nemzetiségi német
nyelv oktatása mellett bevezették
az angoltanulás emelt óraszámú
lehetőségét felmenő rendszerben, ennek megfelelően most az
első osztályokban. Módosították
a házirendet, pontosították az elvárt viselkedés és az öltözködés
szabályait, valamint mobiltelefont csak írásbeli szülői kérésre
vihetnek a diákok az iskolába.
Örömmel fogadták az intézményben a formaruha viselésének lehetőségét, amihez kapcsolódóan az első osztályosok Rákóczi-sapkát kaptak ajándékba,
illetve lépéseket tettek az egységes ünnepi viselet bevezetésére.
Programjait tekintve a Rákóczi
iskola ebben a tanévben is őrzi
hagyományait.
Kohl Gyöngyi

A MAGYAR HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA, nemzetünk értékeinek bemutatása a Hagyományőrző Magyarok Napjának alapgondolata,
amelyet 2007-ben hívott életre az Életfa Kulturális Egyesület. A
programmal minden korosztálynak tartalmas és egyben szórakoztató kikapcsolódást kívánnak nyújtani, miközben a közösség,
a haza, és kulturális örökségünk tiszteletére tanítanak. Az ürgemezei szabadidőparkban rendezett idei program palettáján,
ahogy eddig minden esztendőben, szerepelt kézműves utca és
kézműves foglalkozások, íjászat, vitézi próba, főzőverseny magyar ételekkel és jurtaállítás. A színpadi produkciók sorában a
gyerekeknek színielőadást kínáltak, illetve voltak koncertek, mások mellett fellépett Ferenczi György és a Rackajam is. -kgy-
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Paksiak a nagyvilágban

Mindig a szerencse vezérelte
Két bőrönddel hagyta el az országot, most mindene megvan,
amit ember kívánhat: család,
szép otthon és biztos munkahely. Mint Stölzer Katalin
elmondta, Amerika valóban a
lehetőségek országa, csak tudni kell élni vele.
Katalin a paksi általános iskola
elvégzése után Szekszárdon, az
egészségügyi szakközépben tanult tovább, majd mivel párja
Dunaújvárosban élt, az ottani
kórházban helyezkedett el ápolóként. Akkoriban férje meghívást kapott az USA-ban élő
nagybátyjától, ki is utazott Kaliforniába mint turista, ahol
azonnal olyan világba csöppent,
ami teljesen lenyűgözte a 30 évvel ezelőtti Magyarországhoz
képest. Kint is maradt és Katalint is csábította. Pár hétre ő is
kiment körülnézni, és mint
mondta, olyan körülmények fogadták, amilyeneket csak filmekben látott.
– Mi mindig is átlagos család
voltunk, itthon pedig akkor még
csupán egy pár autó mászkált az
utcákon. Ott pedig kikerültem

egy olyan világba, ami olyan
volt, mint a mesében, gyönyörű
házak, autók – ecsetelte. Férje
csatlakozott nagybátyja villanyszerelő vállalkozásához, viszont
Katalinnak a honvágy miatt nem
volt maradása. Pár hónap múlva
mégis hiányozni kezdtek neki a
kint tapasztaltak, így visszament. Férjével abban egyeztek
meg, hogy adnak maguknak öt
évet, a munkának szentelik a kiszabott időt, és megnézik, mit lehet belőle kihozni. Mivel nem
beszélte a nyelvet, sok választása nem volt, így elment takarítani, de kellemes meglepetés érte.
Bár eredeti szakmájához képest
Katalin ezt visszalépésnek érezte, szép helyeken dolgozott, ahol
meg is becsülték és jól is keresett, így egy év múltán párjával
azon kapta magát, már annyi
pénzük van, hogy házat tudnak
venni rajta. Mivel megtalálták
számításaikat, már nem volt kérdés, hogy kint maradnak-e, de öt
év után elkezdte zavarni őket,
hogy illegálisan tartózkodnak az
országban. Féltek a kitoloncolástól, hiszen akkor mindent elveszítettek volna, amit addig el-

értek, ezért azon gondolkoztak,
hogy hazajönnek. Egészen véletlenül szereztek tudomást a
zöldkártya-lottóról, ahol sorsoláson juthatnak a nyertesek letelepedési engedélyhez. Több ezer
ember mellett ők is beadták a jelentkezésüket, majd a nüánsznyi
esély miatt el is feledkeztek róla.
Egyik nap kaptak egy köteg papírt a postán, amivel nem is foglalkoztak, csak elvitték az ügyvédjükhöz, akivel már a hazautazás lehetőségeiről tárgyaltak.
Ő a levél kibontását követően
közölte: nincs probléma, megnyerték a zöldkártyát.
– Egész életünk úgy zajlott,
hogy minden bajban jött valami
segítség. Öt évre a zöldkártya
megszerzésétől már megigényeltük az állampolgárságot,
majd terhes lettem, megszületett
a lányunk, Viki, aki most már 15
éves, és az anyagi helyzetünknek köszönhetően kiváló magániskolába járhat – mesélte Katalin. Lánya nyolcéves volt, amikor újra vissza akart menni dolgozni az egészségügybe. Mivel
Magyarországon megszerzett
szakképesítését nem fogadták el,

keresett egy olyan képzést, ahol
ezen a területen irodamenedzselést oktattak – azóta is ezzel foglalkozik.
A kérdésre, mit talál jobbnak
Amerikában, elmondta, a kényelmen és a jó anyagi körülményeken kívül azt szereti, hogy ha
az embernek vannak céljai, azt
kemény munkával eléri, nem
kötik gúzsba a kezét, csupán látni kell a lehetőségeket és élni velük. – Két bőrönddel mentem el
itthonról, és most a jómódú középosztályba tartozom, nagyon
hálás vagyok az életnek, hogy
ezt a lehetőséget megkaptam –
húzta alá Katalin, majd hozzátette, hazalátogatása kapcsán látja a
változást itthon is, de úgy gondolja, az emberek még kevésbé
tudnak élni a lehetőségekkel.
Matus Dóra

Zenei programok a művelődési házban
mezzel is büszkélkedhet, tájékoztatott a szervező. Az őszi
rendezvénynaptár még tartalmasabb lesz, igazi csemegékre számíthatnak a zenerajongók. Ilyen

lesz a Kultúrházak éjjel-nappal
keretében szervezett kétnapos
program szeptember közepén.
16-án, pénteken Hétrét-koncertre várják a nagyérdeműt. Az

Fotó: Molnár Gyula

Több mint tucatnyi, többnyire fiatal, kezdő és elsősorban helyi
és környékbeli zenekar fordult
meg a városi művelődési központ árkádjai alatt, a Teraszon.
A Nyári Esték névre keresztelt
programokat a Café 42-vel, azaz
Bujdosó Sándorral közösen
szervezte az intézmény. Bujdosó
Sándor elmondta, elsődleges
céljuk volt, hogy lehetőséget adjanak a paksi zenészeknek a
koncertezésre. Az utolsó állomáson egy dallamos rockzenét
játszó formáció, a Rusty Tunes
jutott szóhoz, ők tavaly óta játszanak együtt, énekesük idén
csatlakozott hozzájuk. A fővárosi banda, amely ugyanezen a napon mutatkozott be, már egy le-

együttes multikulturális, folkrock stílusú világzenét játszik,
koncertjeiken,
lemezeiken
moldvai, finn, magyar, bolgár és
ír népzenei motívumok csendülnek fel. Saját szerzeményeikben
és népzenei feldolgozásaikban
az európai népek zenéjét értelmezik újra és bújtatják új köntösbe. Az újjászülető népzenei
motívumok izgalmas hangzása
kortól függetlenül táncra perdíti
az embereket. 17-én Dumaszínház, Süni zene és Blues Servicekoncert is lesz. Bujdosó Sándor
hozzáfűzte, az ősz folyamán
Pink Floyd-emlékestre és
Caramel-koncertre is lesz alkalma elmenni a paksi közönségnek.
-vt-
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Jó napot, mi újság?

…Paarfest, 2011. július – Németország, Reichertshofen. Civil egyesületek felvonulása a
város vezető testületével, népviseletbe öltözött németek,
szakadó eső, szél tépte esernyők, a magyar küldöttség
Paksról –, majd ázott felvonulók a közösségi sátorban, a
reichertshofeni zenekar és a
város polgármesterének köszöntése, egy asztaltársaság
magyarul beszélő és magyarul
értő „magyarokkal”, németekkel…
Velem szemben Stenger
Ádám és felesége, Pach Teréz
ül, nagyokat koccintunk, és apró kortyokat iszunk a méretes
söröskorsóból. Hallgatom a két
idős embert: elhatározom,
másnap meglátogatom őket. És
beszélgetünk…
…Vendéglátóim dunakömlődi borral, szilváslepénnyel
fogadnak. Gyorsan kiderül,
hogy számukra fontos, hogy
magyar borral kínálhatnak:
Teri néni testvére küldte,
kömlődi szőlőből készült. A
méz is kömlődi, a mák is,
minden onnan való, ami értékes a kamrában, ami külön
becsben van.
Beszélgetni kezdünk az egykor Pakson és Dunakömlődön
jövőt tervező házaspárral,
akik – ahogy mondják – másmás iskolába jártak, észrevétlenül alakultak egymáshoz és
lettek egymás számára a legfontosabbak abban az időben,
amikor a lányok még kendert
fontak, (ahogy annak idején
sokan).
Abban az időben lassan
alakultak a párkapcsolatok.
Tartósak voltak a barátságok, a szerelmek, mert nem a
hirtelen hevület, hanem a
gyermekkor óta megélt emlékek, a közösség ítélete adta
az erkölcsi alapot az érzelmekre.
… Hiszen együtt játszották az
utcán az akkori játékokat: az

Fotó: Tell Edit

Üdvözlet Reichertshofenből

ugrókötelezést, a bújócskázást,
ahol a hunyónak kukoricát kellett darálnia, amíg a többiek
elbújtak.
Iskolába jártak, kora reggel
segítettek a szüleiknek, vigyázták a rendet, amikor a felnőttek
nem voltak otthon.
…Nyáron, Terike néni nagynénjénél töltötte a nyarat Ordason. A vele egyidős unokatestvérei meghaltak a II.
háborúban…
Ádi bácsit 1943-ban – húszéves korában – sorozták be
magyar katonának. Akkor már
szerelmes volt…
Besorozták, mert, ahogy meséli, Horthy Miklós kormányzó
nem tudta felszerelni…
Majd 1944-ben besorozták a
németekhez – akkor már öszszejártak a fiatalak – ahonnan
1945 júniusában jött haza…
Ekkor mezőgazdasági munkásnak állt.
Ebben az időben vették hírét
a kitelepítésnek, ami a fiatal
pár egybekelése után, 1946.
május 29-én megtörtént…
A lakodalom napján hirdette
ki a kisbíró annak a vagonnak
a számát, amelyiknél másnap a
vőlegénynek jelentkeznie kellett „bevagonírozás végett”, és
ahová a menyasszony társnak,
kötelezés nélkül követte urát…

Nézem a két idős ember arcát, várom a szavakat. Azt akarom hallani, mit érzett két fiatalember közös életük első
napján, amikor harminc másik
paksi-dunakömlődi kitelepítésre szánt emberrel vagonírozták
be őket a paksi vasútállomáson. Akik, talán a fiatalságuk,
vagy a tapasztalatlanságuk miatt, csak egymást látták. Ez segítette át őket az élethelyzeten….
De nem hallom azokat a szavakat, amiket talán ki is mondtam magamban.
…„Az a néhány kömlődi maradt otthon, aki magyarnak
érezte magát…”
A kiválasztás alapja az volt,
ki, milyen nemzetiségűnek vallotta magát. Aki német nemzetiségűnek vallotta magát, annak mennie kellett.
Két szerelvény indult: „Az
egyik Bajorba a másik
Badenbe, mindegyik 10001200 fővel.”
A Reichertshofenig tartó útig
kitartott az engedélyezett útravaló.
S hogy féltek-e?
„Nem – mondja Ádi bácsi –,
fiatalok voltunk. Nem aggódtunk. Nem fogtuk fel igazán,
hogy mi történik velünk. A szüleink jobban aggódtak, mint

mi. Két hétig voltunk úton, azt
sem tudtuk, hova kerülünk.”
A bajorok nem akarták beengedni őket, akik aztán – házigazdánk elmondása szerint –
sokat tanultak a betelepített
magyar iparosoktól.
A megszokotthoz képest szerényebb körülmények, gazdálkodás és akarás várta őket az új
„hazában”: az átmeneti szállás
után egy családhoz kerültek,
ahol úgy becsülték őket, mint
saját gyereküket…
… Ádi bácsi mindjárt másnap
munkát talált egy helyi iparos
mellett, hiszen nagyon kellett a
képzett munkaerő. Aztán jött a
kis Ádi, aki négyéves volt, amikor a család a saját házába
költözött. És mentek a dolgok,
ahogy az akkori német valóság
diktálta…
… Stenger Ádám és Pach Teréz ma is abban a házban él,
amit 1960-ban építettek. Takaros, rendezett kert. Hortenziák,
zöldpaprikák, a kamrában méz,
mák és vörösbor… gyakori látogatók és tanácsot kérő elöljárók … és mi: paksi, dunakömlődi látogatók.
Egy látogató, aki úgy búcsúzott a háziaktól, hogy ráeszmélt: még nem állt valódi megpróbáltatások előtt…
Tell Edit
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Cél az első hat hely valamelyike
Az MVM Paks labdarúgócsapata lapzártánkig hat nemzetközikupa- (3 győzelem, 2 döntetlen
1 vereség), hét bajnoki (2-3-2)
találkozót és egy Ligakupa-mérkőzést (1 döntetlen) játszott a
2011-2012-es szezonban. Amíg
a zöld-fehér klub játékosai a
bajnoki szünetben regenerálódtak és készültek az újabb sorozatokra (OTP Bank Liga, Magyar Kupa, Ligakupa), addig
Haraszti Zsolt ügyvezetőt és a
gárda vezetőedzőjét, Kis Károlyt az eddigi szereplésről kérdeztük.
– Nagyszerű csapatokkal játszottunk az Európa Liga-selejtezőkön, és különösen büszkék
vagyunk arra, hogy a magyar
egyletek közül az MVM Paks
jutott a legtovább a nemzetközi
porondon. Fizikálisan és taktikailag is felvettük a lépést a külföldiekkel, jó lett volna még egy
kört menni, hiszen az angol
Tottenham ellen léphettünk volna pályára. De a nálunk jóval

magasabban jegyzett norvég
Tromsö kiverése is nagy fegyvertény a paksi klubtól – értékelt Kis Károly.
Ami az átigazolásokat illeti, a
nyáron nem volt nagy jövés-menés a Fehérvári úti csapatnál.
– Átigazolási stratégiánk nem
változott, továbbra is csak magyar futballistákkal képzeljük el
keretünk jövőjét. Arról, hogy kit
engedünk el és kit igazolunk,
közösen dönt az ügyvezető, a
szakmai stáb és a játékos. Fiataljaink közül ifjabb Harasztit és
Szabó Jánost a több játéklehetőség miatt kölcsönadtuk a szintén
élvonalbeli Siófoknak. Ugyanígy tettünk Vári Barnabással,
aki az NB II-es Szolnoknál pallérozódik tovább, de ő is a mi játékosunk maradt. Hrepka Ádám
az MTK-tól, Heffler Norbert a
Pápától érkezett hozzánk, ők
lassan, de biztosan beépülnek a
gárdába, sajnos mindkét labdarúgó nagy lemaradással érkezett. Az átigazolási szezon utol-

só napján került Paksra Szatmári Lóránt, akivel már korábban
Pécsett együtt dolgozott Kis
Károly, őt az olasz Regginától
igazoltuk. A klub legértékesebb
játékosa, Böde Dániel is maradt
az együttesnél, ami mindenképp
pozitívum – tette hozzá Haraszti Zsolt.
Ami a hét bajnoki fordulót illeti, a szakvezető elmondta,
egyedül a Videoton FC elleni
4:0 lóg ki a sorból, és a Siófokkal szemben (1:1) elhullajtott
két pont is nagyon hiányzik
majd a végelszámolásnál.
Örömteli viszont, hogy Újpesten a repülőgépről leszállva 2:0ra győzött az MVM Paks, és
biztató a kaposvári 4:4, amikor
kétszer állt fel a társaság kétgólos hátrányból. – Tavaly nagyon
jól kijött a lépés, a szezon végére teljesen összeálltunk. Az akkori jó szerepléshez az is kellett,
hogy a sokkal tehetősebb Győr
és a Debrecen későn rendezze
összekuszálódott sorait, míg ná-

lunk nyugalom volt és egység.
Idén az említett egyletek a Videotonnal kiegészülve kimagaslanak a mezőnyből. Az 1-6. hely
közötti szereplést tűztük ki a
bajnoki sorozat végére, de a
Magyar Kupában és a Ligakupában is szeretnénk jól teljesíteni – mondta el az ügyvezető.
A Fehérvári úti komplexum
nagyberuházásai elkészültek,
nyáron a pálya felújítása mellett
kicserélték a mobil lelátókat, illetve kibővítették a vendégszektort a szakemberek. Hátravan
még a centerpálya mögötti terület kisajátítása, ami azért lenne
fontos a klub életében, hogy az
utánpótláscsapatok is megfelelő
körülmények között tudjanak
készülni saját bajnokságukra. A
pályaépítést az említett területen
legkésőbb jövő tavaszra ígérik a
zöld-fehér együttes elöljárói. Az
MVM Paks az OTP Bank Ligában szeptember 11-én 16 órától
a Diósgyőr együttesét fogadja.
Faller Gábor

Bor Barna megsérült Párizsban
A francia fővárosban, Párizsban
rendezték a dzsúdó világbajnokságot, ahol 136 ország 949 versenyzője lépett a tatamira. Az
Atomerőmű SE két versenyzője
is tagja volt a magyar válogatottnak. A 81 kg-os súlycsoportban kilencven induló között
Csoknyai László a harmadik
fordulóig jutott, ahol az orosz
Magomedovval szemben alulmaradt, és helyezetlenül végzett. Bor Barna az 57 versenyzőből álló +100 kg-os mezőnyben a negyeddöntőben a francia
Teddy Rinertől kapott ki. Az
összecsapás során a paksi versenyző vállsérülést szenvedett,
nem tudta folytatni a versenyt.
– Hogy történt a sérülés?
– Kitámasztottam, de a könyökömre estem és felcsúszott a
vállam. Olyan érzés volt, mintha kiugrott volna, csak rögtön

visszament a helyére. Éreztem,
hogy kezd bedagadni, estére
annyira fájt, hogy már aludni
sem bírtam. Szerettem volna a
visszamérkőzésen szőnyegre
lépni, de a testem nem engedte.
Szerintem a harmadik vagy az
ötödik helyig el tudtam volna
menni.
– Mit mondanak az orvosok?
– Azt mondták, hogy igazából nagy probléma nincs, csont
nem törött, nincs szalagszakadás. Nagyobb zúzódás keletkezett a vállamban, az izom bevérzett, ki kell pihennem. Egyelőre a karomat nem tudom
rendesen emelni, jegelem,
krémmel kenem. Szeptember
második hetében megyek kontrollra.
– Milyen volt a világbajnokság, mennyit ér ez a hetedik
hely?

– A Bercy-csarnokban rossz
versenyt nem rendeznek. Eddig
ez volt a legjobb, több mint tízezer ember volt a lelátókon, nagyon jó világbajnokság volt. A
hetedik hely majdnem annyit ér,
mintha nyertem volna egy világkupát. Ha a pontokat nézzük, ez
nem rossz. Az olimpián ennyire
sokan nem leszünk, minden országból csak egy versenyző állhat rajthoz, de minőség szempontjából sűrűbb lesz. Londonban kevesebbet kell meccselni,
ott, ha háromszor nyerek, akkor
már a legjobb négy között leszek, vagy a döntőben.
– Milyen versenyek lesznek
még az idén?
– Sérülten nem tudok dolgozni. Annak, hogy rásérüljek,
semmi értelme. Laci bácsi
(Hangyási László vezetőedző –
a szerk.) majd eldönti, melyik

versenyen induljak. Lesz még
Grand Prix, Grand Slam, Open
világbajnokság Oroszországban. A legközelebbi egy GP lesz
októberben, Abu Dhabiban.
A 2012-es londoni olimpián
való indulást különböző nemzetközi versenyeken harcolhatják
ki a sportolók. Bor Barna jelenleg kilencedik a súlycsoportos
rangsorban, 654 kvalifikációs
pontja van. Közel áll az indulási
jog megszerzéséhez Csoknyai
László is, aki 25. a világranglistán (a jövő áprilisban záruló kvalifikációs időszak végén a férfiaknál az első huszonkettő, a
nőknél pedig az első tizennégy
országot képviselő dzsúdós szerez olimpiai rajtengedélyt minden súlycsoportban), ha ma zárulna a kvalifikációs sorozat, ők
ketten tatamira léphetnének
Londonban.
-kovács-
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Az Atomerőmű SE két fiatal kosárlabdázója, Kovács Ákos és Morgen Ferdinánd
augusztusban a magyar egyetemi válogatott tagjaként a kínai Shenzenben járt a
XXVI. Nyári Univerziádén. A csapat
nyolc mérkőzéséből hatot elveszített, kettőt megnyert, és végül a 19. helyen végzett. Mindketten sérülten, de sok élménynyel és tapasztalattal tértek haza a TávolKeletről.
– Milyen körülmények között voltatok?
Kovács Ákos: Shenzen 8 milliós kikötőváros, a Dél-kínai-tenger partján,
szomszédos Hongkonggal. Óriási a
kontraszt az életszínvonalban, felhőkarcolók és nyomornegyedek egyaránt
vannak. 35-40 Celsius fokos hőség volt
80-90%-os páratartalommal, kellett pár
nap, mire megszoktuk. Az emberek nagyon másképp viselkednek, mint nálunk, igencsak látszik a hierarchia, az
alá-fölé rendeltség. Ami nagyon meglepő volt, hogy az ottani emberek felnéztek ránk, és nem a magasságunk miatt!
Rögtön jöttek fotózni, mintha sztárok
lettünk volna. Gondolom, nekik sem lehetett mindennapi dolog, hogy 150 országból több mint tízezer ember érkezett közéjük. A szervezés precíz volt,
mindenki tudta, hogy mi a dolga, késés,
mulasztás nem volt. Az „Univerziádéfaluban” is mindenre gondoltak, semmiben sem szenvedtünk hiányt. Csillagos
ötöst érdemelnek.
– Milyen volt a magyar csapat, és milyenek az ellenfelek?
Morgen Ferdinánd: Nagyrészt ismertem a társakat és valamilyen szinten a játékstílusukat is, de előtte csak két sráccal
játszottam együtt, mert ebben a keretben
én voltam a legfiatalabb. Az ellenfeleinktől sajnos le vagyunk maradva, leginkább fizikálisan. Sokkal erőteljesebb kosárlabdát játszott minden ország. Játszottunk Izraellel, az USA-val, a finnekkel,
Mexikóval, Koreával a csoportmeccseken. Náluk főleg fizikai dolgokra épült a
kosárlabda, ami meg is látszott. Sok
meccsünkön félidőig vagy még tovább is
partiban voltunk. A végére azonban elfáradtunk, és nemcsak testileg, de fejben
is. Legtöbbünk nem kap annyi lehetőséget itthon, hogy hozzászokjon az éles
szituációkhoz.
– Sokan voltak kíváncsiak a mérkőzéseitekre?
K. Á.: Az USA ellen körülbelül 15
ezer ember előtt játszottunk, de a többi

Fotó: Molnár Gyula

A shenzeni univerziádén jártak

meccsünkön is 10 ezer körül volt a nézőszám. Először, amikor körbenéztünk,
tátva maradt a szánk, de a meccs hevében már nem foglalkoztunk vele. Felemelő érzés volt ennyi ember előtt játszani. Csak az tudja igazán átérezni,
akinek ez megadatott. Sajnos az Új-Zéland elleni meccsen ráestem az oldalamra, megzúzódott a csípőm, ezért az
utolsó két meccsünkön már nem tudtam
játszani.
– A Kína elleni helyosztón te is megsérültél, mi történt?
M. F.: Sikerült beleszaladnom egy könyökösbe, szerintem nem volt szándékos,
legalábbis remélem. A harmadik negyedben történt, és ami fájó, hogy akkor még
vezettünk, ám a végén kikaptunk. Egyből
mentővel kórházba, a helyi orvos megpróbálta menteni a menthetőt. Most egy
„drótkerítéssel” vannak összerögzítve a
fogaim, úgy tűnik, hogy a bent maradtak,
reménykedem, hogy újra becsontosodnak.
Bár az egyik már haldoklik. Úgyhogy a
végén éheztem!
– Erről jut eszembe, milyen volt az ellátás?

K. Á.: Volt választék rendesen, de igazából nem a mi szánk íze szerint. Volt külön
ázsiai, kínai, muszlim, mediterrán, nemzetközi, de igazán nem sikerült megtalálni
a nekünk valót. Ami csirkehús néven futott, nem nagyon hasonlított a hazaira,
nem sűrűn próbálkoztunk vele. Azért nem
éheztünk, megtaláltuk azt az egy-két
ennivalót, ami tetszett.
– Milyen tanulságokat sikerült leszűrni
ezeken a nemzetközi meccseken, és hogy
értékelitek a saját teljesítményeteket?
M. F.: A tanulság az, hogy mennyivel
előttünk járnak fizikálisan. Még többet
kell dolgozni – amivel eddig sem volt
gond – de bőven van mit behozni. Most
már itthon is van erőnléti edző, aki személyre szabottan megmondja, mit kell csinálni. Oda kell figyelni a táplálkozásra, a
konditeremben végzett munkára. Ez nagyon sokat nyom a latban. Shenzenben sikerült hozzászólnom a meccsekhez, valamilyen szinten elégedett vagyok, de azért
bőven lett volna mit jobban csinálni. Bizalmat és aránylag sok időt kaptam, amivel nagyon elégedett vagyok.
K. Á.: Azok a csapatok, amelyek alacsonyabbak voltak nálunk, és úgy gondoltuk,
palánk alatt meg tudjuk verni őket, gyorsaságban múltak felül. A hasonló magasságú
ellenfelek meg erőben voltak jobbak. Van
lemaradásunk, elég nagy. Egyénileg nem
voltak jobban képzettek, mint mi, csapatként funkcionáltak jobban. Az élen végzők
mind támadásban, mind védekezésben sokkal jobbak voltak, és a középmezőnyhöz
tartozók is összeszedettebbek. A litvánok
ésszel verték az USA-t, számomra az volt a
legérdekesebb, legtanulságosabb meccs.
– Október 4-én az EuroChallenge Kupában az Arkadia Traiskirchen ellen elkezdődik a 2011-12-es kosárév, mit vártok tőle?
M.F.: A mester 4-5-ös poszton számít
rám, ahogy ő is mondta, mindenki tiszta
lappal indul. Edzésmunka és teljesítmény
alapján fognak megoszlani a játékpercek,
mindenkinek ki kell harcolni magának a
helyet. Reménykedem, hogy minél több
játéklehetőséget kapok.
K.Á.: Rám a második számú irányító
szerepkör vár Lorenzo mögött. Sokat lehet
tőle tanulni, az biztos, igazi irányító. El fogom tőle lesni, amit kell, mindenképpen
olyan év lesz, amikor sokat lehet fejlődni.
Keményen fogok dolgozni, hogy minél
többet a pályán lehessek.
Kovács József
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Elindult
a bunyószezon
Két versenyen szerepeltek egymás után a Paksi SE ökölvívói.
Az utolsó nyári hétvégén
Nagykanizsán, a X. Pláza Kupán 16 klub 93 versenyzője lépett a kötelek közé. A paksi fiúk egy kemény edzőtáborból
érkeztek Nagykanizsára, de így
is jól szerepeltek a kétnapos
versenyen. Líbor Sándor (34
kg) a gyermek korosztályban
első, a serdülők között Györgye Norbert (48 kg) a második,
Kovács János (48 kg) a harmadik helyen végzett. A junioroknál Horváth Patrik (46 kg) és
Vidács István (57 kg), míg az
ifjúságiaknál Pintér Attila (91
kg) nyakába is aranyérem került. Rá egy hétre, a Komló

Kupán 10 klub 62 versenyzője
lépett ringbe. A paksi versenyzők közül a gyermek korcsoportban Líbor Sándor ismét a
dobogó tetejére állhatott fel. A
serdülők között Györgye Norbert (48 kg) arany-, Kovács János (48 kg) pedig bronzérmet
szerzett. A junioroknál Horváth Patrik (46 kg) és Vidács
István (57 kg) volt súlycsoportja legjobbja, Gungl Bálint (52
kg) és Kerényi Dávid (60 kg)
egyaránt ezüstérmes lett. Az ifjúságiak között Pintér Attila
(91 kg) ezúttal sem talált legyőzőre. A kétnapos verseny
remek felkészülés volt a szeptember 9-10-én megrendezendő Paks Kupára.
(joko)

Teniszhírek
Harmincnégy versenyző: 24
fiú és 10 lány ragadott augusztus végén teniszütőt a PSE Tenisztelepén és küzdött az érmekért a megyei korosztályos
bajnokságon. A mindössze két
vidéki, egészen pontosan szekszárdi teniszező mellett a többi
játékos paksi volt, így gyakorlatilag háziversenyt vívtak
egymással a zöld-fehér klub
sportolói. – Sajnos a megyei
teniszélet egyre inkább zsugorodik. A súlypont Szekszárdról
áttevődik Paksra, mivel itt
több gyermek mozog, de ez
igaz a többi sportágra is. Mi
mindent megteszünk azért,
hogy Pakson megmaradjon ez
az átlag – mondta el Horváth
István, a PSE Tenisz Szakosztályának elnöke.

A fiú 18-as kategóriában állt
rajthoz Pétersz Donát is, aki
korábban futballozott, majd
átnyergelt a teniszre. Döntését nem bánta meg, mivel a
különböző megmérettetéseken jól szerepel. – Ha lehetőségem van, minden versenyen
elindulok, általában dobogóra
is állok. De mindezt nem a tanulás rovására teszem, az iskolában is igyekszem helytállni – fogalmazott a PSE versenyzője. Donát végül kategóriája második helyén végzett. Kenyeres Ádám két korosztályban is diadalmaskodott, de Simon Bence, Schán
Sára, Bachmann Alexandra és
Barta Kitti nyakába is aranyérem került.
Faller Gábor

MEGHOSSZABBÍTOTTA TAGSÁGÁT az OB II-ben a Paksi SE teniszcsapata. Tavasszal a nyolccsapatos csoport ötödik helyén végző
zöld-fehér egylet ősszel két mérkőzést már lejátszott, felemás sikerrel. Előbb a Balatonboglár otthonában 8:1-re kikapott a Barta
Attila vezette egylet, majd hazai salakon a Székesfehérvárt 7:2-re
legyőzte. A nagyarányú sikernek köszönhetően a záró játéknaptól
függetlenül – melyet szeptember 10-én a Pécs ellen rendeznek –
legrosszabb esetben is hatodik helyen zár a Paksi SE teniszgárdája.

Hódít a planking
Tragikus baleset hívta fel a figyelmet a brit gyökerekre viszszavezethető új internetes őrületre, a plankingre, melynek
Pakson is egyre népesebb rajongótábora van. A magyar fordításban vigyázzban fekvés vagy
deszkázás lényege, hogy a két
kezet szorosan a test mellett tartva minél szokatlanabb helyeken
kell hason feküdni, és az erről
készített fényképet az interneten
közzétenni. Az egyesek szerint
humoros, mások szerint elítélendő hóbort szabályai alapján a játékosoknak minél izgalmasabb
és extrémebb, lehetőség szerint
nyilvános helyszínt kell választania. Az újszerű hobbi egy haláleset miatt került be a világsajtóba: egy 20 éves ausztrál fiatalember, Acton Beale 2011 májusában azt követően halt szörnyet, hogy lakásának hetedik
emeleti erkélykorlátján deszkázott és lezuhant. A hír bejárta a
médiát és ráirányította a figyelmet az amúgy veszélytelen
plankingre, mely a tévhittel ellentétben nem akkor élvezetes,
ha veszélyes, sőt, varázsa éppen
abban rejlik, hogy végtelenül
egyszerű, hiszen hasalni min-

Tájfutás
Szeptember 3-án Vácon rendezték meg az idei rövidtávú országos bajnokságot, ahol a Paksi SE
tájékozódási futói remekül szerepeltek. A délelőtti selejtezőfutamon – amely egy ligetes, erdős
Duna-parti területen zajlott –

denki tud, elég keresnie egy
olyan helyszínt, ahol ez nem
megszokott, máris csatlakozott a
plankingezők népes táborához.
– Napjainkban a deszkázás Európában, Japánban és Koreában
terjedt el szélesebb körben, de
több évtizede létezik, ’97-ben
két brit fiatalember kezdte el a
játékot „lying down game” néven. A köztudatba akkor lopta be
magát igazán, amikor egy ausztrál rögbijátékos plankingelt nyilvánosan egy meccsen – idézte
fel a planking történetét Fazekas
Péter, aki a már 112 rajongóval
bíró Planking Paks alapítójaként
egy közösségi oldalon fogja öszsze az instant őrület iránt érdeklődőket. Mint mondta, annak ellenére, hogy könnyűnek tűnik ez
a hobbi, jelentősen igénybe veszi
a has, hát és láb izomzatát, ráadásul az extrém helyszíneken történő egyensúlyozás kellő figyelmet és megfontoltságot igényel.
A planking igazi szépsége a kreativitásban és ötletességben rejlik, az ügyesség és elszántság
mellett azonban ugyanolyan fontos a szabályok betartása és a testi épség megőrzése is, húzta alá
Péter.
Matus Dóra
Lénárt Viktória és Kocsner Péter
a döntőbe jutott. A fináléban, a
település belvárosában Lénárt
Viktória 6., pontszerző helyezésével eddigi legjobb eredményét
érte el. Kocsner Péter 18. lett. Jól
teljesített még Vámosi Achilles
(a B döntőt nyerte) és Weisz Pál
(F14B: 15. hely), Árki Viktória
(N14B: 12. hely) és Tinnyei Petra (N16B: 10. hely).
efgé
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Moziműsor
Szeptember 11. (vas.) 19 óra
HARRY POTTER ÉS
A HALÁL EREKLYÉI –
2. RÉSZ

angol-amerikai fantasy

Koncertek
Szeptember 16-án 20 órától az
őrségi Hétrét zenekar koncertezik a művelődési ház színháztermében. A program a
Kultúrházak éjjel-nappal rendezvény keretében valósul
meg, a belépőjegy 1500 Ft.

Szeptember 14. (szerda) 17 óra
KUNG FU PANDA 2

Kiállítás

amerikai animációs film
Szeptember 17. (vas.) 19 óra
A GONDOZOO

amerikai családi vígjáték

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

Paksi Hírnök

Lapunk megjelenésével egy
időben nyílik meg Lukács
Péter Füzet 2D című kiállítása a művelődési központ kiskiállítójában. A tárlat szeptember 27-ig tekinthető meg.
Szintén lapunk megjelenésekor nyílik meg Gáti Mariann
képzőművész Járatlan utakon című kiállítása a művelődési központ könyvtárának
olvasótermében. A kiállítás
szeptemberben látogatható a
könyvtár nyitvatartási idejében.

TUD JOBBAT?
Lakossági új euró-megtakarításra
évi 3,5 % kamatot (EBKM: 3,50 %),
vállalkozói új euró-megtakarításra
évi 3,0% kamatot (EBKM: 3,0 %)
kínálunk 3 hónapos egyszeri lekötésű
számlabetétekre, meglévő Ügyfeleinknek is.
Az akció visszavonásig érvényes.
Paks, Villany u. 4.
Szekszárd, Garay tér 14-16.
Bonyhád, Szabadság tér 8.

75/511-240
74/510-115
74/550-818

Szeretettel várjuk továbbá Baranya, Tolna, Somogy
és Zala megyei fiókjainkban is. Kérdéseit felteheti a
06/40-200-900 telefonszámon.

Nem várt kiadások?
Felújítás?
Átmeneti pénzhiány?

Lakossági ügyfeleink részére kínáljuk a felhasználási célhoz
nem kötött, forintban igényelhető „KOMBI” hitelünket, akár
devizahitel kiváltására is.
Hitelösszeg: 100.000 Ft–10.000.000 Ft
Jegybanki alapkamat + 8%,
azaz jelenleg évi 14%;

Kamat mértéke:

Lakossági bankszámlával rendelkező ügyfeleink számára:

Jegybanki alapkamat +6%,
azaz jelenleg évi 12%
Például:
Futamidő:

Hitelösszeg
100 000 Ft
500 000 Ft
1 000 000 Ft

Futamidő
3 év
3 év
5 év

1-15 év

Előtörlesztési díj:

0 Ft!

* Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek. Bővebb felvilágosításért kérjük forduljon kirendeltségeinkhez és fiókjainkhoz, vagy hívja
a 75/541-510 központi telefonszámot!
Hitel előkészítési díj 1 millió Ft-ig 2000 Ft; 1 millió Ft felett 2‰, de min. 3000 Ft. Kezelési költség
1%. Egyenlegközlő díja 300 Ft/év, zárlati díj 500 Ft/év amit a takarékszövetkezet minden év végén
egyszer számít fel, mindaddig amíg az ügyfélnek az év utolsó munkanapján tartozása áll fenn. 1 millió Ft feletti kölcsönnél ingatlanfedezet is szükséges, ehhez kapcsolódó nem a Takarékszövetkezet részére megfizetendő egyéb költség: adó és értékbizonyítvány, jelzálogbejegyzés. (3 millió Ft felett értékbecslést, jelzálogbejegyzést és közokiratba foglalást is előír a Takarékszövetkezet!)

Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Paks, Rákóczi F. utca 5-7. Tel.: 75/511-188
Paks, Táncsics M. utca 4. Tel.: 75/519-213

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.
VAGYONVÉDELMI
ORSZÁGOS
KIKÉPZŐ
KÖZPONT
biztonsági őr, testőr,
vagyonőr
intenzív, OKJ-s szakmunkás képzést indít
a szakmai szakszervezetek
és az ORFK-RSZKK ajánlásával

szeptember 11-én Pakson.
+36-30-981-19-83
Hétvégén is hívható!
Hölgyek, nyugdíjasok,
pályakezdők jelentkezését is várjuk!
www.vokk.hu

Gyors elhelyezkedés!
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A szerződések részletes leírását
az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

Törlesztőrészlet JB+8% esetén THM %
3.430 Ft/hó
24,05
17.140 Ft/hó
17,59
23.370 Ft/hó
16,39

Fegyvervizsga 1 nap alatt!
NE HIGGY az átverőknek,
ÓVAKODJ az olcsó tanfolyamoktól!
Fnysz: 01022-2010

Egyénre szabott

angol,
spanyol,
francia
nyelvórák
az Óvárosban
Üzleti és műszaki
szaknyelv is
20/25 13 339
30/911 58 45

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

Paksi Hirdetőiroda
Paks, Deák F. u. 3.
Tel.: 06-75-510-623;
06-20-949-2467
E-mail:
paksi-hirdeto@externet.hu

Paksi Hírnök
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TÉNYEK A VASTAGBÉLRÁK
SZŰRÉSÉHEZ
A vastagbélrák a harmadik leggyakoribb, férfiakat és hölgyeket egyforma arányban érintő
daganatos betegség a világon.
Évente egymillió új vastagbéldaganatot diagnosztizálnak a világon. A második leggyakoribb
oka a daganatos halálozásnak, évente félmillió
vastagbéldaganatos beteget veszítünk el világszerte. Japán, Ausztrália és Észak-Amerika után
Európában a legmagasabb az előfordulási gyakorisága a betegségnek. A növekvő előfordulási gyakoriság miatt az 1990-es évektől jelentős
alapkutatás és klinikai kutatás indult meg a vastagbéldaganat kialakulásának megértésére, kezelésének és megelőzésének kidolgozására.
A magas előfordulási gyakoriságú betegség genetikai okokra, továbbá környezeti tényezőkre
vezethető vissza. Számos vizsgálat igazolta, hogy
vastagbéldaganatos beteg hozzátartozójának rizikója a betegség kifejlődésére legalább kétszerese az átlag lakossághoz képest. Két, vagy több
első fokú hozzátartozó érintettsége kapcsán a rizikó négy-ötszörösre nő.
Miután a betegség és megelőző állapotai túlnyomó többségükben tükrözéssel időben kimutathatóak és kezelhetőek, ezért világszerte
javasolják a vastagbélrák endoszkópos, kapszula-endoszkópos, virtuális endoszkópos
szűrését.
A szűrés a tünetmentes lakosság olyan vizsgálata, ami a gyomor-bélrendszeri daganat kifejlődése szempontjából magas kockázattal rendelkező
csoportokat emeli ki. A kiemelt magas rizikójú
betegeket követéses vizsgálatba vonják, gondozásba veszik az egészségügyi ellátók. A szűrés során talált elváltozások szövettani vizsgálata határozza meg azt, hogy milyen beavatkozás szükséges, illetve milyen gyakorisággal kell megismételni a képalkotó vizsgálatot a magas rizikójú beteg gondozása során.
Mik a nemzetközi ajánlások a vastagbélrák szűrésének tekintetében?
Az American Cancer Society útmutatása azt
ajánlja, hogy az átlagos kockázatú lakosság körében 45 év felett széklet okkult-vér vizsgálatot és
flexibilis szigmoidoszkópos, vagy teljes
kolonoszkópos vizsgálatot javasolt végezni. Széklet okkult-vérvizsgálatot évente, teljes vastagbél
tükrözést 10 évente kell megismételni negatív
esetben. Ha a tükrözés során polip jelenléte igazolódik, a polip szövettani jellemzője és az eltávolítás teljessége határozza meg a kontrollvizsgálatok gyakoriságát.

A vastagbélrák szempontjából magas kockázattal rendelkező betegcsoportokat rendszeresen
kell ellenőrizni. Így azokat, akiket korábban vastagbélrák miatt műtöttek, vastagbélrákos betegek első fokú hozzátartozóit (szülők, testvérek,
gyermekek), azokat, akiknél korábban vastagbélpolipot távolítottak el, a gyulladásos bélbetegségben, különösen colitis ulcerosában szenvedőket, a prosztatadaganat miatt sugárkezelésen átesetteket, uretero-sigmoidostoma felhelyezésen átesetteket, és az akromegaliás hormonrendszeri betegeket.
Ha Ön, kedves Olvasó, a magas rizikójú csoportba tartozik, kérje gondozó orvosától a szűrővizsgálat elvégzését!
Mindenható-e a tükrözés?
Sajnos nem. A kolonoszkópia technikai adottságai sem teszik lehetővé azt, hogy az összes polipot biztosan felismerjék. Ennek az az oka, hogy
a 140 fokban előre tekintő optika sem tudja a
vastagbél behúzódásainak (haustrumoknak) felhatolás irányával megegyező oldalán lévő falszakaszokat kompletten áttekinteni. Ezért számos
technikai segítséget fejlesztettek ki az érzékenység
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növelésére. Ilyen az endoszkópoptika látószögének növelése, a nyálkahártya megfestése (kromoendoszkópia) a kóros szövetszaporulat kiemelésére, nagy felbontású képmegjelenítés, különböző endoszkópba épített „endomikroszkópos” technikák, autofluoreszcens technikák. Ezek
mindegyike azt célozza, hogy a lehető legkorábban kiemeljék azokat a betegeket, akik fokozott
ellenőrzést igényelnek a vastagbélrák magas rizikója miatt.
Mit tegyen, ha fél a tükrözéstől? Mi a
kapszula-endoszkópia?
Szűrésre használjuk a vastagbél kapszula-endoszkópos vizsgálatát. A lenyelt kapszula a
nyelőcsövön, gyomron, vékonybélen keresztül
a bélmozgások segítségével jut le a vastagbélbe. A legkorszerűbb rendszerek érzékelik a
vékonybélből vastagbélbe jutást és a mintavételi frekvenciájukat automatikusan megnövelve két irányban, 170-170 fokos látószögben, másodpercenként 2x16 képet rögzítenek
a bélben és küldik ki rádiófrekvencia segítségével a rögzítő egységbe. Vagyis videominőségben rögzítenek mindent, ami a bélben található. A vizsgálat akkor ér véget, amikor a
kapszula a bélből természetes úton eltávozik.
Ezt követően az adatrögzítőből számítógépbe
olvassák a képanyagot, amit a vizsgáló orvos
képről-képre lépve sok-sok ezer képet végignézve kiemeli a bélben látott kóros elváltozásokat, vagy rögzíti a vastagbél egészséges
voltát.
Hölgyem, Uram!
Szánjon időt egészségének megőrzésére! Ha
45 év feletti, túlsúlyos, keveset mozog, családjában előfordult vastagbéldaganat, ha vashiányt állapítottak meg, ha a székletében vért látott, ne hezitáljon! Az egészség nem vásárolható meg, de a fent részletezett szűréssel Ön is
megelőzheti az akár egyébként gyógyíthatatlan
betegséget is. Nincs mire várnia! Az
endoszkópia és a kapszulaendoszkópia hatékony segítséget nyújt Önnek!
(X)

Villa Doctoris Medici Magánrendelő
és Diagnosztikai Komplexum
7624 Pécs, Damjanich János u. 26.
Tel/fax: +36 72 313181, +36 30 4435259
www.doctorismedici.hu

