Fotó: Babai István

Annak ellenére, hogy édesanyja azt mondta, atomerőműben nem dolgozhat, végigkísérte a paksi atomerőmű üzembe helyezését, felelt számos biztonsági rendszeréért, vezette teljesítménynövelési projektjét, most pedig a nukleárisüzemanyag-osztály élén áll. Szőke Larisza ettől eltekintve megfogadta az
anyai intelmeket, miszerint nagyon keményen dolgozik és kedvességgel fordul mindenki felé.
Írásunk a 15. oldalon
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LASSZÓVAL
FOGOTT
EURÓPABAJNOKI
ARANY
Fotó: Vida Tünde

7. oldal

NYUGDÍJASHITEL
50 éve Ügyfeleink szolgálatában!

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

Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni
háztartási gépeit? Szeretne kirándulni, üdülni?
Vegye igénybe a nyugdíjashitelt 75 éves korig!
Felvehető összeg 100 ezertől akár 1 millió Ft-ig, futamidő max. 60 hónap.
100 ezer forintnál 2 567 Ft, 500 ezer forintnál 12 831 a havi törlesztőrészlet.
Kamat 16%, kezelési költség 2%. THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében.
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Járda épül az utcák között

Az Öreghegy utcai parkoló végén indul az új járda, amely a
Wiedemann utca megközelítését a temetőt kikerülve biztosítja a gyalogosan közlekedőknek.
A több mint 50 méter hosszúságú járdát három hosszabb lép-

csős szakasz beépítésével készítik el. A beruházás 4,8 millió forintból valósul meg, keretében
két kandelábert is üzembe helyeznek és a tereprendezés is elkészül. A munkálatokat november 4-re fejezi be a BA-TU Építőipari Kft., az átadás után a tervek szerint a Kálvária temetőt
éjszakára mindennap bezárják
majd, így csendesebbé válik a
környék és talán az elmúlt időszakban előfordult sírkerti rongálások is megszűnnek.
-dal-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Rövidesen járda köti össze a
Wiedemann és az Öreghegy
utcát a Malomhegyen, így a
jövőben nem kell a temetőn át
közlekedniük a gyalogosoknak. A kivitelezés befejezésének határideje november 4.

Modern röntgengép a rendelőintézetben

A Deák Ferenc utcai tüdőgondozóban jelenleg működő, elavult röntgengép több mint 25
éves, javítási költsége magas,
felbontási képe sem a mai kornak megfelelő. Napjainkban a
tüdőszűrés hangsúlya a tébécés
betegek szűréséről egyre inkább
a daganatos betegségek korai
felismerése felé tolódik el. Ehhez a munkához már korszerűbb készülékre van szükség,
tudtuk meg dr. Bodnár Imrétől,
a Városi Rendelőintézet igazgató-főorvosától. Az új, 59 millió
forintos berendezés megvásárlásáról a szakma javaslatára az
önkormányzat döntött, a beszerzéshez a Paksi Atomerőmű Zrt.
mint nagyadózó is hozzájárult,
ebben az esztendőben erre szánják azt a 40 millió forint helyi
adót, melynek felhasználásáról
a cég dönthet.
Az új berendezés használatba
állítása az orvosi indokok mellett több előnnyel jár: költséghatékony, hiszen az új készülék digitális, megspórolható
a film- és az előhívási költség,
nincs elrontott felvétel. – A tü-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Új röntgengéppel bővül a
szakorvosi rendelőintézet eszközparkja. Az új készülék beüzemelését követően, az év végétől a tüdőszűrést várhatóan
már a Táncsics Mihály utcai
intézményben végzik.

dőszűrés során alacsonyabb sugárdózissal terhelik a pácienst,
mint ami egy hosszabb repülőút
során éri – mondta el a berendezést szállító cég vezetője, Szakács Zoltán. Nagy előnye emellett, hogy mivel a szakorvosi rendelőintézetben jelenleg is működő rendszer és az új gép is digitális technikával dolgozik, a betegek minden anyagát közös adatbázisban tárolhatják. Ez lehetővé teszi, hogy a Deák Ferenc utcában dolgozó tüdőgyógyász és
a Városi Rendelőintézet röntgen
szakorvosa egymás leleteit felhasználva nyomon követhesse a
változásokat, a pácienseknek
nem kell magukkal vinniük a
dokumentumokat a vizsgálatokra. Az új tüdőszűrő gépet a
szakorvosi rendelő földszintjén,
a röntgen–ultrahang részlegen

helyezik el. Az ehhez szükséges
átalakítás napokon belül elkezdődik, és a tervek szerint a rendelés lehető legkisebb zavarásával az év végéig befejeződik.
A fennmaradó 19 milliós öszszeget és a belsőépítészeti átala-

kítás költségét az önkormányzat
biztosítja. – Az új gép beszerzése már annak a folyamatnak az
egyik állomása, amely során a
szakrendeléseket a Táncsics utcai rendelőbe és a mellette épülő új gyógyászati központba
költöztetjük – mondta el Hajdú
János. Paks polgármesterének
tájékoztatása szerint a Deák utcai tüdőgondozó az új centrum
átadása után költözik. A gyógyászati központ megvalósítására megjelent közbeszerzési pályázatra egyébként hét ajánlattevő adta le pályázati anyagát. A
szakmai bírálatok után a tervek
szerint néhány héten belül aláírják a szerződést a kiválasztott
céggel. A kivitelezés ezt követően várhatóan decemberben indul el a munkaterület-átadással.
Dallos Szilvia

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. november 4.
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Fotó: Molnár Gyula

Idén is lesz
Bursa
Hungarica

Kibővülve újult meg
Kettős céllal végeztek építési
munkálatokat az elmúlt másfél
hónapban a Barátság úti rendelőintézet mögötti parkolóban:
egyrészt felújították a burkolatot, másrészt a környéken lakók parkolási gondjait enyhítendő újabb férőhelyeket építettek, mondta el dr. Nagy Tibor, a körzet önkormányzati
képviselője a közelmúltban
tartott műszaki átadáson. A
Kronológ Kft. és alvállalkozói,

a Soltút és a paksi H-H Szer
Kft. jó minőségben, határidőre
elkészültek a kivitelezéssel. A
burkolat felújítása során betonig felmarták a régit, majd
négy centiméter vastagon újat
hordtak a felületre, illetve a
parkolóba vezető út is új burkolatot kapott. Emellett dolgoztak a térvilágításon és 14 új
parkolóhelyet alakítottak ki,
ami miatt néhány fát ki kellett
vágni, de a növényzetet pótol-

ták a területen. A megújult parkolóval kapcsolatban megfogalmazott lakossági észrevételt
– miszerint több az időkorlátos
hely, mint amennyire szükség
lenne – vizsgálja a műszaki
osztály, és ha indokolt a felvetés, változtatnak rajta. A parkoló felújítása az időközben
szükségessé vált támfalépítéssel együtt összesen 13,5 millió
forintba került.
Kohl Gyöngyi

Nemcsak a kutyapiszok ellen
Újabb három lakótelepi játszóteret véd majd kerítés
Pakson. A 3,3 millió forintos,
lakossági kérésre megvalósuló beruházás október végén
fejeződik be.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Lakossági kérésre épül kerítés
a Kurcsatov utca északi oldalán az Ifjúság és a Rajk László
utca melletti játszótereken, va-

lamint a Pollack Mihály és a
Szedres utca közötti játszótéren. A beruházás keretében
mindhárom téren másfél méter
magas, drótfonatos, zöld színű,
acéloszlopos kerítés készül. A
Pollack utcai tízemeletes épület előtti terület játéktereit külön kerítés védi majd, amelyek
között az átjárás egy új, akadálymentesre tervezett járdán

lesz biztosított. A munkálatok
befejezését október 27-re vállalta a kivitelezéssel megbízott
Korpácsi és Társa Bt. Pakson
26 játszótér van az intézmények játékterei mellett. Közülük nyolcat véd kerítés. Kezelésük, karbantartásuk a DC
Dunakom Kft. feladata. A cég
ügyvezetője, Puskás János tájékoztatása szerint a kerítések
felállításáról minden alkalommal lakossági vagy képviselői
kérésre döntött az önkormányzat. A tapasztalatok szerint a
kerítések nem csupán a játékok
állagának megóvását, valamint
a kutya- és macskapiszok elleni
védelmet biztosítják, de ezeken
a tereken jelentősen csökkent a
dohányzás, nincsenek eldobált
csikkek, a kutyákat sem viszik
be a sétáltatás alatt, és mivel esténként a legtöbb játszóteret
bezárják, az éjszakai randalírozás is megszűnt – tudtuk meg
Puskás Jánostól.
-dal-

Kiírta a paksi önkormányzat a
Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. Az ösztöndíjrendszerrel a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételét támogatják. A pályázatok benyújtásának határideje 2011. november 14.
A tizenegy éve működő ösztöndíj többszintű támogatási
rendszer, amelynek pénzügyi
fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás, valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium hozzájárulása a felsőoktatási intézményeken keresztül. Az A típusú pályázat a
már felsőoktatásban tanulóknak, a B típusú pedig azoknak
szól, akik érettségi előtt állnak
vagy már érettségiztek, de főiskolára, egyetemre még nem
nyertek felvételt, és nincs diplomájuk. Mivel szociális alapú támogatásról van szó, a kitöltött
pályázati adatlaphoz jövedelemigazolást, illetve jövedelemés vagyonnyilatkozatot kell
csatolni, a felsőoktatásban tanulóktól pedig eredeti hallgatói
igazolást is kérnek. A felsorolt
mellékletekre fontos ügyelni,
mert ha valamelyik hiányzik, az
formai hibának minősül. A bírálók a döntésről december 16ig írásban értesítik az érintetteket. Az önkormányzatnál megállapított havi ösztöndíj összege
minimum ezer forint, felső határ nincs megállapítva, tavaly
ez hétezer forint volt. Az itt
megállapított összeghez a megyei önkormányzat adhat további támogatást, majd az első
két lépcsőben megítélt ösztöndíjat a minisztérium legfeljebb
ötezer forintig megduplázza. A
részletes kiírás a www.paks.hu
honlap Pályázatok menüpontjában olvasható, a pályázati űrlap
letölthető.
Kohl Gy.
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Nemcsak kérnek, köszönik is
Januártól minden hónap utolsó hétfőjén városszerte egységes időpontban várják fogadóórára a polgárokat a körzetek képviselői. A találkozókon
lehetőség nyílik arra, hogy
személyesen beszéljék meg az
ott élők a lakókörnyezetüket
érintő témákat az önkormányzat képviselőivel.
A tapasztalatok azt bizonyítják, a legtöbb körzetben csupán néhány polgár érkezik a
fogadóórákra, a megkeresések
telefonon vagy előre egyeztetett időpontokban az érintett
helyszíneken vagy éppen véletlen utcai találkozókon érkeznek. Mindezek ellenére a
körzetek egyéni képviselői
fontosnak tartják a rendszeres
fogadóórát. A paksiak nem
csupán panaszaikkal keresik
meg a testület tagjait, hanem,
mint azt valamennyi képviselő
elmesélte, egyre többen érzik
fontosnak azt is, hogy köszönetet mondjanak, ha megoldás
születik egy-egy ügyben.

1. körzet
Az egyes választókörzet lakóinak egy részét érzékenyen
érintették a tavalyi esőzések
okozta károk, tudtuk meg képviselőjüktől, Barnabás Istvántól. A helyreállításban jelentős
segítséget biztosított az önkormányzati vis major keret,
amelyből kérelem útján lehet
támogatást igényelni, vissza
nem térítendő, szociális alapú
vagy elszámoláshoz kötött támogatás formájában 200 ezer
forintig. Pincékben, löszfalaknál keletkezett károk miatt
rendszeresen keresték a képviselőt, aki elmondta, hogy a vis
major keret idén is rendelkezésre áll. A helyi állattartási rendelet módosítása
tárgyalásának időszakában is
nagyon sok észrevétel érkezett
a körzet lakóitól Barnabás Istvánhoz. Volt, aki a háztáji ál-

latok miatti bűz okán sürgette
a változtatást, akadtak, akik az
övezetek átalakítása miatt állattartási tevékenységük ellehetetlenülésétől féltek. A vélemények hasznosnak bizonyultak az új rendelet megalkotásakor, hiszen így mindenki számára elfogadható szabályozást alkottak, összegezte
tapasztalatait az egyes körzet
képviselője. Barnabás István
jelenleg új záportározók építésének előkészítésén tevékenykedik, hiszen a körzet több utcájában nagy problémát jelent
az esőzések során lezúduló
víz, a Haladás utcai mű tervei
már készülnek.

2. körzet
A kettes körzetben élők Ulbert
Sándorhoz fordulhatnak gondjaikkal. – Csak olyan dolgok
miatt keresnek, amelyben
tényleg segítségre van szükségük – mesélte el a képviselő.
– Ilyen volt a Váci Mihály utca 1. számú ház lakóinak kérése, hogy az épület melletti
területet tegyük rendbe, hiszen nemcsak szemet sértő, de
használhatatlan is. A terület
átépítése még az idén megvalósul – tájékoztatott Ulbert
Sándor. A Duna utcában élők
egy balesetveszélyessé vált
járdaszakasz kijavítását kérték, a Templom utcában pedig
a parkolási nehézségek oldódtak meg lakossági kérésre
úgy, hogy térburkolatot kapott
a járda és az úttest közötti felület. A Táncsics Mihály utcában vízelvezető árok épült, és
olyan is előfordult, hogy egy
társasház melletti parkolóban
mozgáskorlátozott-parkoló kialakítását kérték a lakók. A
megoldott ügyekről és a körzetet érintő gondokról, tervekről is tájékoztatja a választókat évenkénti rendszeres lakossági fórumán Ulbert Sándor. A kéréseket, problémá-

kat, mint azt elmondta, az önkormányzat illetékes osztálya,
illetve a szakhatóságok megkeresésével vagy képviselői
keretének felhasználásával sikerül orvosolnia – így dolgozik valamennyi egyéni önkormányzati képviselő.

3. körzet
Bordács József, a hármas körzet képviselője tapasztalatait
értékelve azt emelte ki, hogy a
körzetben élők a személyes és
telefonos megkereséseken túl
rendszeresen kihasználják a
képviselői fogadóóra adta lehetőségeket. Nagy volt az érdeklődés a tavasszal megtartott lakossági fórumon is,
amelyet ezentúl minden esztendőben megszervez a képviselő. – A körzetben visszatérő
probléma az utak, járdák rossz
állapota. A burkolatjavítási
igényeket minden esetben továbbítottam a műszaki osztály
felé, a DC Dunakom Kft. folyamatosan dolgozik megszüntetésükön – tette hozzá
Bordács József. A képviselő
kiemelte: ebben az évben komoly útfelújítás nem lesz a
körzetben, idén a tervezésre
helyezték a hangsúlyt. Kivételt képez a Toldi utca alsó
szakasza, ahol a szerződéskötéssel néhány héten belül
megkezdődik az új utcaszakasz kialakítása. Az Ősz utcai
ivóvízhálózat kiépítése, a
Laktanya utcai fatelepítés, utcabútorok kihelyezése a Virág
és a Fehérvári úton, illetve a
város határában lévő hulladéklerakó felújítása lakossági
megkeresésre valósult meg. A
körzet egyik régi problémája a
Fehérvári út állapota. Bordács
József személyes közbenjárása is hozzájárult ahhoz, hogy a
legszükségesebb javítások
megtörténjenek és a közeljövőben, várhatóan már jövőre
megvalósuljon a teljes útburkolat felújítása.

4. körzet
– Ha csütörtök, akkor bejárás.
A körzetemben élők ezt tudják,
és már várnak ezeken a napokon – Kern Józsefhez jutnak el
ily módon az információk a négyes választókörzetben élőktől. A bejárás alatt érkezett jelzések után lakossági kérésre
készült el a Zápor utca–Kishegyi út sarkán lévő parkoló, folyamatban van a Pál, a Rákóczi
és a Kápolna utca sarkán lévő
park rendbetétele, valamint a
Kishegyi út 6. szám alatti társasház mögötti elhanyagolt játszótér elbontása. Előfordult,
hogy nem hivatali dolgok:
szomszédok közötti telekviszály vagy éppen közlekedést
akadályozó sövény miatt keresték Kern Józsefet, mindenütt segített, ahol lehetett. A
képviselő helyzete speciális,
hiszen a külső városrészek településrészi önkormányzatának vezetőjeként Cseresznyésből, Biritóról, Gyapáról és
Csámpáról is érkeznek hozzá
jelzések, általában az ottani
képviselőkkel történő rendszeres bejárásaikon. Legutóbb útszakaszok javításához kérték
közbenjárását a Gyapán és
Csámpán élők, ezek a problémák még a tél beállta előtt
megoldódnak a DC Dunakom
Kft. segítségével – tájékoztatott Kern József.

5. körzet
A közösségi terek szebbé,
komfortosabbá tételével kapcsolatban rendszeresen érkeznek észrevételek Csajági Sándorhoz, az ötös körzet képviselőjéhez. A játszóterekre új játékok, padok kihelyezését és
épületek körüli területek parkosítását is kérték már a lakótelepen élők. Intézkedett a képviselő lakossági jelzést követően a garázssori világítás kijavításának ügyében is.
(Folytatás az 5. oldalon)
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(Folytatás az 4. oldalról)
Az Építők útján betonvázas
padok falécezését cserélték
újra a 22-24-es lépcsőházak
előtt. A Pollack Mihály utca
44-46. és a Gesztenyés utca
5-7. számú ház elé két-két új
pad is került közreműködésével. A körzetben két játszótér
megrongálódott kerítését javították az elmúlt időszakban, a Gesztenyés és a Fenyves utcában, valamint lakossági kérésre a Pollack Mihály
utcai tízemeletes előtti játszóteret hamarosan drótkerítés védi – tájékoztatott Csajági Sándor.

6. körzet
Házak melletti lépcsőkhöz
korlátok készítése, a vízmosást
megakadályozó támfalelemek
telepítése és virágosítása ügyében is keresték már a
Kurcsatov utca lakói képviselőjüket, dr. Nagy Tibort. Ebben az utcában szintén lakossági kérésre bontották el és füvesítették be a 6. szám előtt az
egykori újságos pavilon betontalapzatát, nyolc új szemetest
helyeztek ki a Szabó Erzsébet
utca páros oldalán álló lépcsőházak mellé, a Barátság és
Kurcsatov utca kereszteződésében lévő parkolóban kivágott fák helyét pedig befedték
– tájékoztatott a képviselő. Dr.
Nagy Tibor elmondta azt is,
rövidesen korlát kerül a
Kurcsatov utca és az elkerülő
út kereszteződésében lévő járda melletti betonburkolatú
árokhoz. A képviselő hozzátet-

te: többször előfordult, hogy a
körzetben élők közös képviselőkön keresztül keresték meg a
területükről összegyűjtött problémákkal.

7. körzet
Saját ingatlanhoz és a közlekedéshez kapcsolódik a legtöbb
lakossági észrevétel, ami eljut
Leber Ferenchez a hetes körzetben. – Gyakori probléma a nem
megfelelően kiépített vízelvezetés, az utakon lévő kátyúk,
gödrök például az Újtemplom
utcában, a Kölesdi úton élők
pedig a nyugalmukat zavaró gabona-, illetve sóderszállító nehézgépjárművek miatt kérték
közbenjárásomat – tájékoztatott
Leber Ferenc. A képviselő elmondta, hogy ebben az ügyben
rövidesen megoldás születik,
hiszen folyamatban van a 15
tonna fölötti járművek behajtási
tilalmát jelző táblák kihelyezése a Kölesdi úton. Egy körzetben élőtől érkezett kérés gyalogátkelőhely kialakításáról a
Szentlélek-templom elé, és
volt, hogy 30 km/h-s forgalomkorlátozó tábla kihelyezését
kérték a lakók többek közt a
Neumann és a Vak Bottyán utcában. A problémákra minden
esetben az illetékesekkel
együttműködve keresi a megoldást Leber Ferenc.

8. körzet
A nyolcas körzet földrajzi
helyzetéből adódóan Spiesz
József képviselő nem tart fo-
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gadóórát, telefonon, személyesen és a településrészi
képviselők közreműködésével történik a kapcsolattartás
a lakossággal Dunakömlődön. A közterületek állapotával összefüggő jelzések
nagy számban fordulnak elő,
általában út-, járda-, csapadékvíz-elvezetési gondok,
közvilágítási
problémák,
parkgondozással, fűnyírással, veszélyes fák kivágásával kapcsolatos kérések érkeztek, mondta el a képviselő. A tavalyi csapadékos év
ebben a körzetben is jelentős
problémákat okozott, megemelkedett a talajvízszint a
település majdnem minden
részén. Az érintettek megkeresésükkel vártak hatékony
megoldást a vízzel elöntött
pincék, szuterénok vízmentesítésére. A partfalak eláztak,
bomlani kezdtek Dunakömlődön, otthonokat, melléképületeket, vagyontárgyakat veszélyeztettek. A problémákat az önkormányzat
műszaki osztályának munkatársaival közösen sikerült
megszüntetnünk, összegezte
tapasztalatait a részönkormányzati vezető. A településrész kulturális és közösség-összekovácsoló rendezvényeivel kapcsolatban is érkeztek ötletek, javaslatok
Spiesz Józsefhez, aki képviselőként szerencsésnek érzi
magát, hiszen a dunakömlődiek tesznek is a közösségért, munkájukkal hozzájárulnak a települési feladatok
megoldásához.
Dallos Szilvia

Ajánlás
kitüntetésre
Paks Város Képviselő-testülete
a város kulturális életében dolgozó azon személyek részére,
akik Paks kultúrájáért, hazai, illetve nemzetközi elismertségéért maradandót alkottak, „Paks
Kultúrájáért” kitüntetést alapított. Az elismerésben kétévente
egy fő részesülhet. A kitüntetésre november 23-ig írásban
nyújthatnak be javaslatot dr.
Blazsek Balázs címzetes főjegyzőhöz. Az ajánlásnak tartalmaznia kell a jelöltnek azon
teljesítményét, ami méltóvá teszi a kitüntetésre. Az elismerést
januárban, a magyar kultúra
napján adják át.

Diákrajzokat
várnak
Az önkormányzat ebben az
esztendőben saját készítésű
karácsonyi képeslappal szeretné üdvözölni partnereit. A
városi képeslapsorozatot diákok munkáiból állítják össze,
így kívánnak egyedi, a településre jellemző üdvözlőlapot
létrehozni. A kiírásra a téli
Paksot ábrázoló vagy bármilyen, a városhoz köthető karácsonyi témájú alkotást várnak
A/4-es méretben, az ábrázolás
technikája szabadon választható. Az alkotásokat – amelyeken fel kell tüntetni a diák
nevét, iskoláját és osztályát –
iskolánként várják november
4-én 12 óráig a polgármesteri
titkárságon.

Minden pályázatot támogattak
Elbírálta az őszi pályázatára beérkezett
anyagokat a képviselő-testület közbiztonsági, ifjúsági, sport-, és esélyegyenlőségi bizottsága. Hasonló tartalmú felhívásukat még tavasszal tették közzé a
Pakson működő bejegyzett alapítványoknak, közalapítványoknak, egyesületeknek és társadalmi szervezeteknek.
Az akkor rendelkezésükre álló keretből
610 ezer forint megmaradt, amit újabb

pályázaton kívántak támogatható célokra fordítani. Az összeget kiegészítették
a humánpolitikai bizottság pályázati
pénzmaradványával, így most összesen
1,063 millió forintról dönthettek. A kiírás ez alkalommal gyermek-, diák- és
szabadidősport-programok megszervezésének, illetve hátrányos helyzetű
és/vagy fogyatékos fiatalok aktív részvételével megvalósuló közösségi, sza-

badidős programok megvalósításának
támogatásáról szólt. A felhívásra nyolc
igény érkezett a bizottsághoz, amelyek
megfeleltek a feltételeknek, így a humánpolitikai bizottsággal egyeztetve
úgy döntöttek, mindegyiket támogatják,
összegzett Bordács József, a bizottság
elnöke. A megítélt összeg 60-200 ezer
forint között változik, az érintetteket
írásban értesítik.
Kohl Gyöngyi
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Félidőnél tart a népszámlálás,
melynek egyik legfontosabb
újdonsága az internetes válaszadás: a rugalmas és teljesen önálló kitöltést lehetővé
tévő megoldást október 16-ig
választhatták a lakosok. A
cenzus korai értékeléséből kiderül, az érintettek többsége
az újdonság ellenére továbbra
is a számlálóbiztosok segítségére hagyatkozik, akiket a
többség bizalommal és segítőkészen fogad. Ennek ellenére
a biztosokat nem egyszer
rendhagyó helyzetek fogadják a terepmunka során.
Az október 17-i összesítés szerint Pakson az internetes kitöltés aránya 27%, ez az érték körülbelül 10%-kal haladta meg
az országos átlagot. A többség
az interjús kérdőívkitöltésnél
maradt, ilyenkor a kérdezőbiztosok személyesen keresik fel a
lakásokat. Paks városát összesen 90 számlálókörzetre osztották, egy számlálóbiztoshoz
mintegy 120 cím tartozik. A
felmérés során az emberek
többsége megértő és segítőkész, mondta el lapunknak
Rujder Klára, aki számlálóbiz-

tosi munkáját régebbi lakókörnyezetében végzi, így az emberek barátsággal, régi ismerősként fogadják. Ebből adódóan,
bár a szabályzat ettől óva int,
esetenként bizalmasabb légkörben folyik a társalgás, árulta el.
Ez főként az idősebb embereknél tett látogatásaira igaz, akik
gyakran alig várják, hogy megérkezzen, örülnek, hogy valaki
bekopog, meghallgatja őket.
Bár manapság sokan osztják
meg legbensőségesebb titkaikat is a közösségi oldalakon,
mindig akad olyan ember, aki
firtatja, miért van szükség az
adataira. Teszi ezt annak ellenére, hogy a népszámlálási kérdőíven szinte nem szerepel
olyan kérdés, melyre valamelyik hivatalban ne tudnák a választ. Amikor valaki tolakodásnak, személyes ügyeiben való
vájkálódásnak érzi a felmérés
egyes pontjait, a beszélgetés során végül mindig sikerül eloszlatni a kételyeket, a fenntartás
okait, húzta alá Rujder Klára.
Orsós György szintén pozitív
benyomással összegzi a terepmunka során szerzett tapasztalatokat. Mint mondja, körzetében csupán a válaszadók 15

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Pozitív a biztosok fogadtatása

százaléka töltötte ki elektronikusan a kérdőíveket, ezért a
legtöbb háztartást személyesen
keresi fel, melyből néhány
esetben kerekedett már ki rendhagyó, olykor vicces helyzet.
Volt olyan idős asszony, aki
kedveskedő szándékkal még a
szomszédokat is odacsődítette
magához, hogy ne kelljen fáradnia, a házakat végigjárnia.
Előfordult, hogy határozott fogadkozása ellenére mindenképpen meg kellett kóstolnia a családfő messze földön híres teáját, vagy éppen hajszárítás,
gyermekfürdetés idején érkezett a házhoz, így a kis poronty
neglizsében totyogott ki ajtót
nyitó anyukája után a lépcső-

házba. Feleségével történt meg
– aki szintén számlálóbiztosként járja a házakat –, hogy a
szomszéd figyelmeztette, óvatosan menjen be az udvarra,
mert „veszett a kutya”. Ez,
mint mondja, vagy így volt,
vagy nem, mindenesetre ép
bőrrel megúszta az esetet. Bár
elenyésző százalékban, de
olyan is előfordul, hogy többszöri próbálkozásra is hiába
csönget, kiabál, nem nyitnak
ajtót, pedig tudja, hogy a tulajdonosok otthon tartózkodnak.
Mivel a kötelező adatszolgáltatás megtagadása a törvény szerint szabálysértés, bírság is járhat érte, hívta fel a figyelmet a
számlálóbiztos.
MD

Őskori kultúrát idéztek meg

A Vinca-kultúra, az őskori
Európa legnagyobb civilizációja, Kr. e. 5500-tól 4000-ig
virágzott a mai Bosznia, Szerbia, Románia és Macedónia
területén. Nevét a Belgrádtól
tíz kilométerre keletre, a Duna
mentén fekvő Vinca faluról

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Európa legrégebbi neolitikus civilizációját ismerhette
meg a paksi közönség a Városi Múzeumban rendezett
Vinca-vándorfesztiválon. A
különleges esten az újkőkori
emberek életét idézték fel. A
történeti előadást, kiállítást
és táncos-zenés bemutatót
magába foglaló fesztivál igazi kuriózum volt.

kapta, ahol 1908-ban felfedezték az újkőkori települést. Európa első földművelői gabonát, búzát termesztettek, juhot, kecskét, szarvasmarhát
tenyésztettek. Edényeiket kéz-

zel készítették, agyagpadlójú
házakban éltek. A korai őskor
civilizációjáról dr. Nenad
Tasic régészprofesszor, a vincai ásatások vezetője tartott
előadást a kőtárban. Elmond-

ta, hogy a vincai emberek valószínűleg nagyon gazdagon
termő vidéken éltek, sok szabadidejük volt, amit hasznosan töltöttek. Erről árulkodik a
leletanyag, amelynek tárgymásolatait Pakson is bemutatták, és ebből adott ízelítőt a
Vincanci Művelődési Egyesület bemutatója is. Utóbbi keretében a neolitikus kor ihlette
táncos előadást és koncertet
láthatott a közönség. A Magyarországon elsőként Pakson
látható különleges program a
régészek és a zenészek, táncosok együttgondolkodásából
született, célja a régészet népszerűsítése.
Dallos Szilvia
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Polányi megvédte Európa-bajnoki címét

Új példaképek születtek – fogalmazott Hajdú János polgármester Polányi Máté és ifj.
Ledneczki László teljesítményét értékelve. Hozzátette, a
kitartás, fegyelem, szorgalom
és alázat meghozta eredményét. Minderről annak kapcsán beszélt Hajdú János,
hogy a Csámpai Lovassport
Egyesület két versenyzője remekül szerepelt a svájci
Matzendorfban rendezett laszszó Eb-n. A két sportoló tiszteletére a városházán kis ünnepséget rendeztek, ahol Hajdú János azt is elmondta, hogy
a polgármesteri keretből százezer forintot juttat az egyesületnek, amelynek vezetősége
dönthet arról, hogy személyes
jutalmazásra vagy eszközvásárlásra fordítja a pénzt.
Mindezen túl köszönetet mondott a két sikeres Eb-szereplőnek, hogy a város hírnevét
öregbítették. Legnagyobb érdem, hogy a feltételeket ma-

Fotó: Vida Tünde

Ismét remekült szerepelt a
Csámpai Lovassport Egyesület a lasszó Euróba-bajnokságon: Polányi Máté két
számban és összesítésben is a
dobogó legfelső fokára állt,
ifj. Ledneczki László pedig
greenhorn kategóriában harmadik lett.

guk teremtették meg, éveken
át gyakoroltak, sikerüket maguknak köszönhetik, hangsúlyozta.
Csapó Sándor, a Csámpai Lovas SE elnöke emlékeztetett
arra, hogy Polányi Máté tavaly
Németországban Európa-bajnok lett. Idén megvédte címét,
sőt tetézte is: akkor egy számban lett Európa legjobbja, az
október 8-9-én, Svájcban rendezett Eb-n két számban és öszszesítésben is elsőként végzett.
Tanítványa, ifj. Ledneczki
László az úgynevezett greenhorn, „zöldfülű” kategóriában
indult el és lett harmadik, ami
különösen annak fényében számít kiemelkedő sikernek, hogy
13 éves kora ellenére a felnőttek között érte el.

Máté – mint már megírtuk –
eleinte csupán egy dobásnemet ismert, azt, hogy egyáltalán több is létezik, a világhálón böngészve tudta meg.
Ugyancsak innen leste el a fogásokat, amelyeket aztán rendíthetetlen kitartással gyakorolt és gyakorolt. A sikerhez –
szerinte nem is kell más – csupán a rengeteg gyakorlás.
Versenyről szóló beszámolójából azonban kiderült, hogy
némi ravaszság sem árt, Máté
ugyanis a verseny előtt néhány trükklasszómutatványnyal igyekezett „megtéveszteni” riválisait, akik ezt látván
joggal hihették, hogy bonyolult dobásokat kell bevállalniuk, ha fel akarják venni a
kesztyűt. Máté azonban okos

Spanyolországban ropták
Nemzetközi porondon mutatkozott be az alig egy esztendővel
ezelőtt alakult paksi Szarkaláb.
Az Iker Ibolya vezette néptáncegyüttes a Barcelona melletti
Calellában vett részt egy nemzetközi fesztiválon huszonhét
csoport között egyedüli magyarként. A harminctagú csapatot
még húszan kísérték el Spanyolországba, ahol kitűnő fogadtatásban volt részük. Két fellépésük
Iker Ibolya értékelése szerint nagyon jól sikerült, amit az is bizonyít, hogy egy berlini, egy kölni
és egy grazi meghívással tarso-

lyukban tértek haza. Hispániában sárközi és somogyi táncokat
mutattak be, a menettáncot a kíséretükben utazó kalocsai A’ la
Carte zenekar muzsikálta. A
meghívás régi, személyes kapcsolat gyümölcse, a művészeti
vezető már több együttessel bemutatkozott korábban. A Szarkaláb sem első ízben állt színpadon, igaz, eddig hazai vizeken
eveztek. A környékben legutóbb
a dunakömlődi szüreti napon
mutatkoztak be, ahol a csoportvezető szavai szerint szenzációsan érezte magát mindenki. -vt-

taktikával, a bonyolultabb és
biztosabb dobásfajtákat kombinálva állította össze programját, ami be is vált. Máté
kedvence most az ocean wave,
ami nagyjából annyit tesz,
hogy először a test körül körbe kell forgatni a lasszót, majd
előre eldobni a műborjúra. Ezt
a dobásnemet tudomása szerint Európában rajta kívül senki nem műveli.
Ledneczki Laci – mint elárulta – hatévesen kapta első laszszóját. A fogásokat Mátétól tanulta, míg trénere lóról és földről is mutatott be gyakorlatokat, addig ő csak földről. Ez
nem jelenti azt, hogy a lovon
ne érezné otthon magát, az idei
magyar bajnokságban és a
western kupasorozatban is remekül szerepelt. A sikerhez
rendkívül sok gyakorláson át
vezet az út, árulta el az ifjú Ebbronzérmes. Most az iskola
mellett kevesebb idő jut rá, de
nyaranta a napok reggeltől estig gyakorlással telnek. A laszszózásnak egyébként a tengerentúlon vannak hagyományai,
Európában pedig Olaszország
a bázisa. Az Eb-n svájci, német
és osztrák versenyzők mellett
egyedüli magyarként vett részt
Polányi Máté és ifjabb Ledneczki László.
Vida Tünde
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Atomerőmű

Szakértők az
Megérkezett
energiastratégiáról a háromezredik
Megalapozottnak nevezte a
Nemzeti Energiastratégiát a
Magyar Nukleáris Társaság
(MNT) elnöksége, miután elvégezte annak szakmai értékelését. Az atomenergia jövőbeli szerepére vonatkozó
elemeket különösen fontosnak
minősítették. Az egyetemeken, kutatóintézetekben dolgozó professzorok és tudományos kutatók alkotta grémium
támogatja az „Atom-SzénZöld” forgatókönyvet, amely
az atomenergia hosszú távú
fenntartásával, a szén alapú
energiatermelés szinten tartásával számol, illetve a megújuló energia arányának növelését irányozza elő a gazdaság
teherbíró képességét és a villamosenergia-rendszer szabályozhatóságát szem előtt tartva. Hangsúlyozták, hogy a
megújuló
energiaforrások
nem képesek helyettesíteni az
egyenletes villamos teljesítményt nyújtó, alaperőműként
működő atomerőművet, de
egy egészséges energiamixben fontos szerepet játszhatnak.
Az MNT elnöksége kiemelendőnek tartja a stratégia
azon kijelentéseit, amely a
nukleáris biztonság fontossá-

gára, a fukusimai tapasztalatok hasznosítására vonatkoznak.
A paksi atomerőmű telephelyén tervezett 5. és 6. blokk
belépési idejét nem határozza
meg az energiastratégia, de az
5. blokk várhatóan 2025-ben,
míg a 6. blokk 2030-ban már
működni fog. Az 5. blokk indítása a 2020-as évtized elején
feltétlenül lehetséges, fogalmaz az MNT elnöksége.
A Magyar Nukleáris Társaság ugyanakkor komoly gondokat is lát. Hazánkban a természettudományos oktatás,
különösen a fizika oktatásának körülményei sokat romlottak a rendszerváltás után,
a reálműveltség elvesztette
korábbi pozícióit. A lakosság
energiatudatossága gyenge,
és nincs elég energetikai
szakember sem. E helyzet javítása érdekében a közoktatásban azonnali intézkedések
szükségesek, fogalmaztak
hozzátéve, hogy veszélyesnek tartják azt, hogy egyes
politikai erők a nemzet jövőjét alapjaiban befolyásoló
energiastratégiát nem szakmai oldalról, hanem pártérdekek alapján közelítik meg.
-tünde-

Október hatodikán délelőtt gördült be a háromezredik hordót
szállító teherautó Bátaapátiba.
A Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolót (NRHT) napra pontosan három éve avatták. Az első hordók, amelyek kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékokat tartalmaznak, december 2-án érkeztek meg a paksi
atomerőműből. Végleges helyük a felszín alatt épülő tárolóban lesz, de a nukleáris hatóság
engedélyével háromezer hordónyit az NRHT technológiai
épületében helyezhettek el addig, amíg elkészül a föld alatti
tárolótér.
Faragó László, a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Kft. koordinációs és gazdasági igazgatója, az NRHT korábbi vezetője azt mondta: fontos tény,
hogy üzemzavar és probléma
nélkül üzemel átadása óta a tároló, amely semmilyen veszélyt nem jelent sem a környezetre, sem a lakosságra.
Rendszeresek a hatósági és lakossági ellenőrzések, környezeti mérések, de a tároló létére
semmi nem utal, a környezeti
korlátok százezred részét sem
használják ki.
Az igazgató arra is kitért,
hogy a Paksi Atomerőmű Zrt.

ütemezése alapján, annak
szakembereivel
szorosan
együttműködve történt meg a
betárolás. Paksról összesen
188 alkalommal szállítottak
szilárd, tömörített, kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékokat, elsősorban munka- és
védőruhákat. Ha minden a tervek szerint halad és a szükséges források is rendelkezésre
állnak, 2012 második negyedévében befejeződnek a föld
alatti tárolótérben a technológiai munkák, és a szükséges
engedélyek birtokában a harmadik negyedév végén, negyedik negyedév elején elkezdődik a hulladék föld alatti elhelyezése. Ehhez betonkonténereket gyártanak, amelyek tesztelését már év elején elkezdik.
Egy konténerbe kilenc 200 literes hordó kerül, a köztük lévő űrt betonnal töltik ki.
A háromezredik hordó érkezését az RHK Kft. munkatársai
és a környék településeinek
vezetői közösen fogadták. Darabos Józsefné, Bátaapáti polgármestere, a TETT elnöke azt
mondta, a lakosság támogatja
a tárolót, amelynek kizárólag
pozitív hatása van, hiszen a falu és a térség fellendülése ennek köszönhető. Vida Tünde

Távol-keleti szakembereket
képezhetnek Pakson
Vietnami szakemberek képzésében vállalhat szerepet a paksi atomerőmű. A részletekről Kovács Pál energetikáért felelős helyettes államtitkár tárgyalt a vietnami Oktatási és Szakképzési Minisztérium delegációjával.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján számol be Kovács Pál és a Bui Van Ga
miniszterhelyettes vezette küldöttség találkozójáról, amelynek célja a hazai energetika jelenlegi helyzetének, az Országgyűlés által el-

fogadott Nemzeti Energiastratégia fő irányainak és céljainak bemutatása, valamint a két
ország közötti energetikai együttműködési
lehetőségek áttekintése volt.
Bui Van Ga miniszterhelyettes a látogatás
előzményeként említette, hogy a vietnami
kormány döntést hozott két új atomerőmű
megépítéséről, melyek közül az első 2018ra készülhet el. A jövő évtől elindulhat a vietnami szakemberek elméleti és gyakorlati
felkészítése a paksi atomerőmű szimulációs

képzési központjában, valamint szakmai információcsere kezdődhet a nukleáris üzemanyag-beszerzés és a radioaktívhulladék-kezelés területén. A fejlesztési tárca szakemberei szakmai és energiapolitikai tanácsadással segítik a vietnami atomenergiaprogram sikerét.
Az atomenergia mellett a megújuló energiaforrások jelenthetik a két ország energetikai együttműködésének kiemelt területét.
-vida-
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Paksi tehetség a Google fellegvárában
Különdíjat – ezzel egy zürichi
utazást – nyert a XX. Ifjúsági
Tudományos és Innovációs
Tehetségkutató
Versenyen
Orgován József. Az ESZI 12.
évfolyamos diákja egy mobil
EKG-berendezést készített.
Ezzel már az előző évi tehetségkutatón is sikerrel mutatkozott be. Az eszköz lényege,
hogy 24 órán keresztül nyomon követi, rögzíti használója
EKG-görbéit, ezekből számításokat végez, és szükség esetén
értesítést küld a beteg orvosának. Korábban ez interneten
történt, az új változatot Józsi
mobiltelefonra készítette el.

További újítás, hogy helymeghatározóval építette egybe, így
az orvos azonnal információt
kap arról is, hogy páciense hol
tartózkodik. A berendezés még
nem nyerte el végleges formáját, alkotója tovább szeretné
tökéletesíteni, legfontosabb –
mint mondta – a miniatürizálása. Annak ellenére, hogy még
fejlesztésre vár a berendezés, a
Magyar Innovációs Szövetség
seregszemléjén elismerést aratott. Orgován József, illetve
egy másik pályázó, Lipécz
Ádám a Google „A nagy teljesítményű és felhasználóbarát
számítástechnikai projektet ki-

dolgozó legjobb pályázónak
járó különdíjában” részesült és
lehetőséget kapott arra, hogy
látogatást tegyen az infokommunikációs cég zürichi központjában.
Az ifjú fejlesztőt lenyűgözték
a látottak, azt mondta, hogy
rengeteg élménnyel gazdagodott. Betekintést nyertek a
Google és a Youtube mérnökeinek munkájába, amelyről
részleteket nem árulhatott el,
mert – mint mondta – titoktartásra kötelezték őket. Józsi
számára nemcsak a Google fellegvára, hanem a hasonló gondolkodású fiatalokkal való ta-

Jó pap holtig tanul – a közmondás napjainkban igazán érvényes, hiszen felgyorsult
világunkban nap mint nap új iparágak,
szakmák lépnek be a gazdaság vérkeringésébe, s még új tudományágak is keletkeznek. A műszaki-technikai haladás révén
egy adott szakmában is folyamatos a változás, amivel az érintetteknek lépést kell tartaniuk. Az pedig nem megy másként, mint
az ismeretek folyamatos gyarapításával, tehát tanulással, képzéssel. Mára a világ több
mint száz országában emlékeznek meg a
felnőttkori tanulásról, melynek ünnepe a
’90-es évek közepétől a Magyar Népfőiskolai Társaság kezdeményezésére honosodott meg hazánkban is. Az országos eseményhez kapcsolódóan október 14-től egy
héten keresztül a paksi művelődési központ
is színes programokkal várta a város lakóit.
A VMK nem eseti jelleggel tűzte zászlajára az élethosszig tartó tanulás támogatását:
a házban több éve rendszeresen szerveznek
számítógépes tanfolyamot kifejezetten időseknek, melyre minden turnusban kiemelkedő az érdeklődés. A pályázati támogatásnak köszönhetően ingyenesen meghirdetett
foglalkozásokon a számítógép-kezelés
alapjait, szövegszerkesztést és az internet
használatát sajátíthatják el a résztvevők,
akiknek a képzés során sikerül eloszlatniuk
a modern eszköz iránt érzett félelmeiket,
mondta el lapunknak Cselenkó Erika. A
legtöbb jelentkezőnek otthon is van számítógépe, de nem meri bekapcsolni, itt pedig
konyhanyelven, bonyolult szakkifejezések
nélkül tanulja meg használni a gépet. Így

Fotó: Molnár Gyula

Tanulás élethosszig

A napokban megnyílt a VMK új számítógépterme. A könyvtár egy raktárból
átalakított helyiségében a korábban pályázaton elnyert géppark, illetve olvasósarok kapott helyet. A terem átalakításában a ház szinte minden dolgozója részt
vett, a munkálatok költségeit a személyi
jövedelemadó egy százalékából fedezték. Hefner Erika, a művelődési ház
igazgatója a számítógépterem megnyitóján elmondta: ezentúl az új tér ad helyet
az ingyenes tanfolyamoknak, melynek
idei turnusaira már be is telt a létszám.

lálkozás is rendkívüli élmény
volt. A svájci hétvégén, ahol
hat ország tizenhat fiatalja vett
részt, mindenki bemutatta saját
fejlesztését.
Orgován József azt mondta,
nagyon sokat köszönhet
Nagyné Lakos Máriának és
Manzinger Józsefnek, akik sok
munkát áldoztak arra, hogy segítségére legyenek. Azt is elárulta, hogy az elektronikában
az alkotás öröme nyűgözi le
leginkább. Terve az, hogy
érettségi után a Budapesti Műszaki Egyetemen tanul tovább,
és villamosmérnök lesz.
-tünde-

később otthon is önállóan, könnyedén kereshet egy receptet vagy beszélgethet az
unokákkal az interneten, tette hozzá a tanfolyam szervezője.
Novák Lajos, bár otthon, autodidakta módon tanulta meg kezelni számítógépét, 78
éves nyugdíjasként is szinte napi rendszerességgel használja, hogy utánanézzen
azoknak az információknak, témaköröknek,
amelyek érdeklik. Az atomerőmű egykori
dolgozója rossz alvó, így az éjszakai órákat
gyakran olvasással, tanulással tölti. Lajos
bácsi gépészmérnökként a matematika, fizika és csillagászat iránt érdeklődik. Mint
mondja, ezekre az ismeretekre már nincs
szüksége, de kvantummechanikával a mai
napig foglalkozik, hogy tornáztassa az elméjét. Úgy véli, ezek a tudományterületek a
fejük tetejére álltak, mióta elhagyta az iskolapadot, ezért folyamatosan kutatja az újdonságokat. Ebben nyújt segítséget számára
az internet, aminek segítségével szinte bárminek utána tud járni.
Lajos bácsi felesége, Julika néni a nyelvekért rajong. Egyetemista kora óta tanulmányozza és hasonlítgatja egyiket a másikhoz,
kezdetben oroszul, angolul és franciául tanult, de a lehető legbonyolultabb nyelvek, a
héber, a kínai és a török megismerésére is
elszánta magát, összesen 17 nyelven tart
könyveket otthon. Erdélyben végezte el a filológia szakot, 31 évig dolgozott Marosvásárhelyen nyelvtanárként, majd miután ott
nyugdíjba ment, Magyarországra költözött
és 21 éve Pakson él. Városunkban sem hagyott fel teljesen a tanítással, ugyanis több
Paksra érkező külföldi kosarast ismertetett
már meg a magyar nyelv szépségivel.
Matus Dóra

Paksi Hírnök

10

2011. október 21.
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Tíz lakója van a paksi hajléktalanszállónak, nagyjából ugyanennyien vannak, akik életvitelük
miatt tekinthetők hajléktalannak, de többségüknek van hol
meghúznia magát. Ténylegesen
az utcán egy, legfeljebb két ember él, derül ki Jilling Gábor
szociális segítő szavaiból. A
hajléktalanszálló gondnoka utcai szociális munkásként kapcsolatot tart ezekkel az emberekkel, sőt nyilvántartást is vezet róluk. Az összeírásra azért
van szükség, hogy segíteni tudjon. Hogy miben? Amiben kell,
mondja. És persze amiben tud.
Ha kell, a leszázalékolás elindításában segít, ha azt kérik, utánanéz ellátásoknak, és élelmet
visz. Péntekenként kenyeret,
zsírt kapnak az utcán élők és a
hidegre tekintettel elindult a teajárat is, kétnaponta meleg teát
oszt Gábor. Korábban egy pályázat lehetővé tette, hogy konzervet osszanak, de az már elfogyott. A szociális munkás szerint az utcán ténylegesen egykét ember él, alszik, a többiek
vagy önkényesen elfoglalt üres
épületekben, vagy a tulajdonos
által rendelkezésükre bocsátott
hétvégi házakban, többnyire a
Vácika dűlőben élnek. Akad
köztük olyan, aki hosszú-hoszszú évek óta. Össze-összejönnek a lakótelepi központi parkban, de nem békétlenkednek, és
többnyire nem hagynak maguk
után disznóólat, nincs konfliktusuk a lakossággal és a rendőrséggel sem. Ezt Heisler Judit, a
Paksi Rendőrkapitányság sajtóreferense is megerősíti. Mint
mondja, nem érkezett hozzájuk
bejelentés sem arról, hogy koldulnának, sem közterületi alkoholfogyasztásról, sem arról,

Fotók: Kövi Gergő

Budapesten két hajléktalan
fagyott meg az első fagyok érkeztével, ők az őszi-téli időszak első áldozatai. Pakson az
önkormányzat jóvoltából utcai szociális munkás járja a
várost és segít azoknak, akik
az utcát választják hajlékul.

A hajléktalanszálló női hálójának jelenleg egy lakója van. A
szekrény tetején biliárdversenyen nyert serlegek sorakoznak.
hogy elkövettek vagy elszenvedtek volna bűncselekményt.
Hozzáfűzte, maga is arra jár lépten-nyomon, s látja, hogy ott ülnek, beszélgetnek, de a rendbontás egyáltalán nem jellemző
rájuk.

Ottjártunkkor szikrázó napsütésben egy ember üldögélt a
művelődési központ melletti
park egyik padján. Pfeiffer Ferenc – Bingó – két éve él hajléktalanként Pakson, ahol felnőtt. Az elmúlt években csavargott, hol Budapesten, hol Pécsen, hol Nagyapostagon élt.
– Honvágyam volt, itt születtem
– magyarázta hazatérésének
okát. Lakása, családja, jövedelme nincs, tette hozzá. Januártól
jár majd segély, 28 ezer, mondja. Alkalmi munkából él, napi 45 ezer forintot tud megkeresni
kertásásból, hasonlóból. A bakterházban laknak négyen, egyikük nyugdíjat kap, a másik az
erőműben dolgozik. Nem kötözködnek sem egymással, sem

mással, a rendőrség gyakori
vendég náluk, ellenőrzi őket, de
ők nem csinálnak semmi olyat,
ami felelősségre vonással járna.
– Azt mondják, a MÁV le akarja bontani a bakterházat. Akkor
veszünk egy négyszemélyes sátrat, és abba költözünk – mondja.
A hidegtől nem tartanak, a bakterházban fűthetnének, de tavaly
még akkor sem gyújtottak be,
amikor mínusz 15 fok volt. A
hajléktalanszállóra nem szeretne bemenni, mert ott mindenét
ellopnák a többiek, mondja.
Hozzáteszi, a kutyáját sem vihetné be, nem engedik. Ráadásul neki még két perzsa macskája is van.

A hajléktalanszállón, bár délelőtt van, viszonylag nagy a
nyüzsgés. Akad, aki nem örül a
fényképezőgépnek, mások a kérdések elől sem zárkóznak el. Zab
Ferenc 75 éves, kisebb-nagyobb
megszakításokkal négy éve él a
szállón. – Előtte a szocotthonban
voltam, de ittam és kiraktak –

meséli. Özvegy, már két aszszonyt eltemetett. Négy gyereke
van, kettő Ausztráliában, egy
Svájcban, egy Németországban.
Valószínűleg fogalmuk sincs,
hogy ő hol él, évek óta nem beszéltek. Feri bácsinak tetszik az
élet a szállón, büszkén mutatja
ablak melletti ágyát, ami tényleg
kiváltságos helynek tűnik a többi, emeletes fekhelyhez képest.
Jilling Gábor korholására, miszerint az ital miatt még itt is bajok
lehetnek, azt mondja, ha kirakják, majd lesz valami, majd csak
lakik valahol. Hogy mégis hol?
– Hát biztos nem a Mariott Hotelben – mondja.
A szállón nincs telt ház, a három férőhelyes női hálónak egy
lakója van, a férfiak kilencen
vannak a tizenkét férőhelyre.
Külön hálóban a fiatalok, külön
az idősek. A nyáron tisztasági
festést végeztek, újracsempézték a konyhát, korábban felújították a két fürdőszobát, tavaly
kicserélték a nyílászárókat. A
lakóknak a kosztért, kvártélyért
fizetni kell, de vannak olyanok
is – például Zab úr – , akik a
pénzüket leadják a gondnoknak,
mert féltik. Nemcsak másoktól,
maguktól is. Ha nincs pénz,
nincs kísértés.
Gábor jól ismeri a bent lakókat
és a kint élőket is. Őt már elfogadták, kölcsönös a bizalom
egymás iránt. Tapasztalatai szerint a legtöbbjük élete a válás
miatt siklott ki. Másik gond a
munka, illetve annak hiánya.
Sokan húsz éve nem voltak állásban. A lakók egyikének sincs
állandó munkája. Akárki egyébként nem kerülhet be a szállóra,
a beköltözéshez paksi lakcím
kell, vagy az, hogy a város közigazgatási területén fél éve életvitelszerűen éljen a jelentkező.
A paksi lakcím a szociális ellátások feltétele is. A többség ezzel nincs tisztában, de azok is
kaphatnak lakcímkártyát, akik
az utcán élnek – mondja a szociális munkás. Esetükben a dokumentumra az kerül, hogy: Paks,
lakcím nélküli.
Vida T.
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Bár a szép időnek köszönhetően későn köszöntött be a nyirkos és hideg ősz, október 10-én
Pakson is elindította a fűtést a
Dunacenter Therm Kft. mind
a lakossági, mind a közületi fogyasztóknál. A napokban a
családi házak többségénél is
bekerültek az első fahasábok a
kazánba vagy kandallóba, a
fűtési szezon elején azonban
érdemes ellenőriztetni az addig
szunnyadó tüzelőberendezéseket, kéményeket.
Pakson a Caminus Kft. végzi a
tüzeléstechnikai szolgáltatást,
azaz egyebek mellett a kémények felülvizsgálatát és tisztítását. A cég Tolna megye teljes területén, valamint Dunaújvárosban felel a kéményseprő-mesteri
feladatokért, munkájukat belügyminisztériumi rendelet szabályozza. Feladataik közé tartozik a füstjáratok átjárhatóságának vizsgálata, dugulások és szű-

kületek elhárítása, a kémények
állapotának vizsgálata, valamint
az égéstermékek esetleges viszszaszivárgásának kiszűrése. A
lakosság jelentős része együttműködő a kémények kötelező ellenőrzésekor. Gázfűtés esetén
évente egyszer, szilárd tüzelésű
rendszerek esetén kétszer ellenőriznek kötelező jelleggel. A lakosság biztonsága érdekében kiemelkedően fontos, hogy az ingatlantulajdonosok lehetővé tegyék a munkálatok időszerű elvégzését, mondta el lapunknak
Huszár Tibor ügyvezető. Az
ügyfelek azonban nem csupán a
kötelező ellenőrzések kapcsán
támaszkodhatnak a kéményseprők szakértelmére. A tüzelési
mód megváltoztatásakor legtöbb
esetben szükség van a kémény
átalakítására, nem csupán a vegyes tüzelésre való átállás kapcsán, hanem az új típusú, úgynevezett turbós gázkészülékek beszerelésekor is. Ilyenkor a szak-

emberek hozzáértésére kell támaszkodni, mert a kalózbekötés
nagy veszélyt jelenthet a lakókra
nézve.
Az éves közszolgáltatási munkák ütemezését előre közzéteszik, az ellenőrzések díja pedig
nem haladja meg kéményenként
az 1500 forintot, mégis előfordul, hogy a kéményseprők nem
nyernek bebocsátást a házakba.
Bár a kéménytisztítás valóban
némi kényelmetlenséggel és
kosszal jár, de ha a tulajdonos
nem járul hozzá a munkavégzéshez, saját és családja biztonságát veszélyezteti. Eltömődött
füstjáratok esetén ugyanis nagy
a veszélye a mérgezésnek,
emellett keletkezhetnek lakástüzek, vagy meggyulladhatnak a
kéményben lerakódott anyagok
is. Tavaly néhány nappal karácsony előtt négy ember életét
követelte Pakson a fűtési rendszer, illetve a kémények szakszerűtlen használata. A házba

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Az ellenőrzés életet menthet

visszaáramló mérges gáz pár
óra alatt egy teljes családot ölt
meg. A Caminus Tüzeléstechnikai Kft. helyszíni vizsgálata
alapján kiderült, a tulajdonos
engedély nélkül vezette be a
gázkéménybe a szilárd tüzelésű
kazán füstcsövét, ennek következtében a kéményben keletkezett korom eltömítette a nyílást,
a szén-monoxid pedig visszaáramlott a lakásba. Huszár Tibor ez eset kapcsán is kiemelte,
a füstjáratok átjárhatóságának
ellenőrzését és a tüzelési mód
megváltoztatását minden esetben szakemberek hozzáértésére
kell bízni.
MD

T-Home és T-Mobile szolgáltatások
egy helyről Pakson
Mostantól nem kell a paksi lakosoknak más városba utazniuk, hogy tévé-, internet- és telefon-szolgáltatásaikkal kapcsolatos ügyeiket intézzék. A Magyar
Telekom megújult paksi Partner
üzlete szeretettel várja ügyfeleit,
legyen szó mobil vagy vezetékes
kábeltévéről, internetről vagy
telefonról.
A megújult üzlet T-Mobile szolgáltatások „képviselete” mellett immár THome szolgáltatások értékesítésével
és ügyfélszolgálattal is várja az érdeklődőket. Most különösen érdemes
benézni, hiszen a digitális televízióvalamint a szélessávú internetcsomagokra rendkívüli akció keretében
minden eddiginél kedvezőbb áron lehet előfizetni.
De mit is értünk digitális televíziózás alatt? Az új technológiának köszönhetően mindennapossá válhat
az interaktív tévénézési élményt
nyújtó IPTV szolgáltatás, amely töb-

bek között megállítható, visszatekerhető élő televíziós adást, videomagnó nélküli, előre programozható műsorrögzítési lehetőséget, az
elektronikus műsorújságot, több
száz sikerfilmet kínáló Videotékát
(VoD), gyerekzárat, Netpincérelérési lehetőséget és választható
nyelvet kínál. A szélessávú internetcsomagoknak köszönhetően pedig a zenei és multimédiás tartalmak gyors letöltése válik könnyen
elérhetővé.
A Videotéka meghatározott filmjeit
digitális minőségben is kínáló IPTV tévészolgáltatás igénybevételéhez nem
szükséges lecserélni a meglévő tévékészüléket, mert a T-Home által biztosított beltéri egység alkalmassá teszi
a hagyományos készülékeket a digitális jelek megjelenítésére!
A T-Home ráadásul mindezt rendkívül kedvező áron kínálja. A legújabb
ajánlatokban az előfizetők tévét,
internetcsomagot és telefonszolgáltatást együtt, többféle kombinációban

kedvezményekkel vagy akár különkülön is megrendelhetnek. Amennyiben valaki két csomagot együtt választ, dupla kedvezményben, ha hármat, akkor tripla kedvezményben részesülhet.
A 29 csatornás, népszerű magyar
szórakoztató és hírcsatornákat tartalmazó digitális Alap TV csomag THome internet- és telefon-előfizetés
mellé 1990 Ft-os, az 56 csatornás digitális Családi TV csomag pedig,
amely számos sport, gyermek és ismeretterjesztő csatornát tartalmaz,
ugyanebben a konstrukcióban 2690
Ft-os havidíjon elérhető. A szolgáltatások igény szerinti kombinációkban
is megrendelhetők, így az egész család számára ideális tripla csomag, 56
csatornát tartalmazó Családi TV előfizetéssel, korlátlan, 5Mbit/s sebességű internettel, illetve telefon Alap csomaggal már 7790 Ft-os havidíjon
igénybe vehető.*
További kedvező lehetőségként a THome és a T-Mobile három vezetékes

szolgáltatást és mobiltelefonálást biztosító Paletta szolgáltatáscsomagokat
kínál egy havi díjért azoknak, akik a
vezetékes- és mobilszolgáltatásokat a
T-Home-nál és a T-Mobile-nál veszik
igénybe.
Az ajánlatok részleteiről illetve további információkkal kapcsolatban
érdeklődjön a megújult Partner üzletben, vagy hívja a +36 30 3112112–es vagy a +36 75/421-536os telefonszámokat 8.30 és 17.00
óra között!
A Magyar Telekom
hivatalos Partner üzlete:
Te-Da 2000 Bt.,
7030 Paks, Dózsa Gy. 47.
Nyitva tartás: hétköznap 8.30 és
17.00 óra között, szombaton 9.00 és
12.00 óra között.
(X)
* Az ajánlat visszavonásig érvényes T-Home lakossági előfizetők számára,
a Magyar Telekom meghatározott szolgáltatási területén belül, műszaki
felméréstől függően.
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Üdvözlet Paksról!

In memoriam Makovecz Imre
A világhírű építész életműve,
annak értékelése könyvtárnyi
irodalmat eredményezett, és
halálával e folyamat korántsem
zárult le. Nem tartom illendőnek (és szükségesnek sem),
hogy Makovecz Imre építőművészi tevékenységének esztétikai-filozófiai értékéről e sorozat terjedelmében és műfaji keretei között én nyilvánítsak véleményt, írjak méltató sorokat,
ezt elvégezték, elvégzik helyettem azok, akiket képesítésük, szakmai tudásuk erre feljogosít.
Ám úgy vélem, a művész halála és a hatalmas, korszakteremtő életmű jelentősége elkerülhetetlenné teszi, hogy
számba vegyük munkásságának azt az 1986-tól 1990-ig
tartó időszakát és tevékenységét, amit paksi főépítészként
városunkban töltött, összegyűjtsünk minden fellelhető
tényt és dokumentumot, és
természetesen a városi folklór
legendáit is, ami ez alatt a három és fél esztendő alatt az ő
paksi munkálkodása nyomán
születtek.
Az 1980-as évtized második
felére az atomerőmű bővítésének érdekében szükségessé
vált tervezni az ezzel együtt
járó városrendezési, lakásépítési feladatokat, olyan építési
terveket készíteni, amelyek
elkerülik és korrigálják azokat a hibákat, amelyek következtében az erőmű dolgozói
számára olyan lakótelep
épült, ami térbeli elhelyezkedése folytán szinte kettéosz-

totta a várost. Ez a területi különállás pedig csak erősítette
azokat a kulturális-szociális
különbségeket, amelyek élesen megosztották a város lakosságát. Ennek az építészetivárosrendezési feladatnak a
megoldására került Paksra
Makovecz Imre, akit az újonnan kinevezett (megválasztott) tanácselnök, Jákli Péter
kért fel városi főépítésznek. A
Kövér Tamással készült interjúban Makovecz Imre erre így
emlékszik vissza:
„Pakson? Akárcsak Sárospatakon, hasonló szövetségre
kellett lépnem az egyház vezetésével és a helyi párttitkárral. Ezt teheti az építész…
Amikor Paksra mentem főépítésznek, a történelmi városrészek olyan elhanyagoltak voltak, hogy a szennyvíz sok helyütt az utcán folyt – főként az
egykori sváb településeken.
Ezzel szemben a lakótelepeken volt már távfűtés és komfort. Ezt az aszimmetriát megpróbáltuk kiegyenlíteni. Felemelni a halásztelepülést az
egészséges fejlődés útján.
Még a Grósz-kormányzat idején szerveztük az első útépítési börzéket. 100 millió forint
befektetéssel 600 milliót érő
csatornát építettünk a mozgósítással.
Normális és egészséges viszonyt alakítottunk ki a sajátos
érdekeltséggel bíró atomerőművel is. Érdekes és fontos
feladat volt. 2000 lakás telepítését kellett megtervezni.
Négy tervezőirodát fogtam

össze: ha kellett, szinte zsaroltam őket, hogy ki-ki tartsa
meg a szavát.”
Míg az utcák burkolatának
korszerűsítése – túlnyomórészt a Páli és a Pipiske településrészekben – akadálytalanul, mindenki megelégedésére zajlott, az utcabeliek társadalmi munkájával készültek a
járdák, az utak betonozása, a
csatornázás, a városrendezési
tervek, az új lakótelepek kialakítására kidolgozott elképzelései nem valósultak meg.
A Gerle János szerkesztésében (2006, Seridián kiadó)
megjelent, Makovecz Imre
életművét dokumentáló kötet
1985. évi datálással ismerteti
a négy tervezőiroda paksi városrendezési
tervét
és
Makovecz Imre ugyanebben a
kötetben közölt visszaemlékezésében így jellemzi ezt az
időszakot:
„Paksi beépítési tervek. Öszszeismerkedtem a dunaföldvári tanácselnökkel, Jákli Péterrel, aki hívott főépítésznek.
Akkor már megalakult a
Makona, magammal vittem az
egyik kollégámat (…) közben
Dunaföldvárról elvezényelték
Jákli Pétert Paksra, ott lett tanácselnök, én otthagytam
Koppány Pétert Dunaföldváron, és elszegődtem Jákli
Péter szolgálatára. Három és
fél évig dolgoztam ott, akkor
még úgy nézett ki, bővíteni
fogják az atomerőművet, aminek kiszolgálására kétezer lakást meg kellett volna építeni,
és ezt az alkalmat használtam

ki arra, hogy a tönkretett települést, amely az új lakótelepekkel lényegében két részre
osztódott, megpróbáljam egy
egységes, vagy legalább jobban szervezett településsé rendezni. Nagyon nagy munkát
végeztünk el, az akkor már kibővült és megfiatalodott
Makona építészei egy hatalmas területen egy új várost
terveztek. Fölosztottam a várost a fejlesztés szempontjából a különböző területekre,
és az egyes munkákra bevontam az Északtervet, a pécsi
tervezőirodát, amelyik úgy is
ott dolgozott korábban, és később belekerült egy veszprémi
tervezőiroda is… de egyeztetési kötelezettségük volt, kéthetente, havonta összejöttünk
egy tárgyalásra, ahol a tervek
és a szemlélet koordinálásáról
volt szó. A munka elkészült,
de nem fejlesztették tovább az
atomerőművet, és megszűnt a
pénz, amelyik a városba invesztálódott volna.”
A fent említett időszakban
az alábbi városrendezési, beépítési tanulmánytervek készültek:
– Paks, Jákli Péter lakóházának átépítési terve 1987.
– Paks, 2000 lakás telepítési
tanulmányterve. Négy tervezőcsapat (pécsi, miskolci, kaposvári tervezőirodák és a
Makona) munkájának megszervezése és összehangolása.
A tervezés több területen és
különféle tervezési fázisokban
1987-ig folyt.
(Folytatás a 13. oldalon)

Homlokzattervek a Makona Tervező Kisszövetkezet Paks belváros beépítési tanulmánytervéből (Tervezők Csernyus Lőrinc, Nagy
Ervin, Salamin Ferenc, Schultz Péter, Szentesi Anikó, Vincze László, Zsigmond Ágnes) 1986. Paks Város Polgármesteri Hivatala,
Tervtár, 5A és 5C jelű épület vázlatterve. A terv az erőműbővítés leállása miatt nem valósult meg.

(Folytatás a 12. oldalról)
– Paks, 6-os út, Duna utca,
Dózsa György utca és Táncsics Mihály út közötti terület
beépítési
tanulmányterve
(1986). Munkatársak: Csernyus Lőrinc, Ekler Dezső,
Salamin Ferenc, Siklósi
József, Szalai Tibor, Turi Attila, Vincze László, Zsigmond
László.
– Paks, Tisztviselőtelep családi házas beépítése, mintatervek (1987). Munkatársak:
Turi Attila, Vincze László,
Zsigmond Ágnes, Zsigmond
László.
– Paks, Paksi Atomerőmű
Vállalat munkáslakások és
üzemviteli lakások tanulmányterve (1987. Lakóházak engedélyezési és kiviteli terve: Tamás Gábor).
Folyt. köv.
Források: Kakasyné Jakab
Berta: A Frast-ház. Paksi Hírnök, 1990. február 14. 1. és 3.
o.; Kövér Tamás: Születésnapi
beszélgetés Makovecz Imrével.
Paksi Hírnök, 1995. december
15. 8-10. o.; Makovecz Imre:
Tervek, épületek, írások:
1959-2001. Szerkesztette Gerle János, Bp. Serdián, 2002.
128. o; Paks Város Önkormányzata, Tervtár.
Kernné Magda Irén

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

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.
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Fogadóóra
látássérültek
számára

SZÁZTÍZ ORSZÁG részvételével
zajlott az idei Frankfurti Nemzetközi Könyvvásár. A magyar
standon a paksi dr. Kiszl Péter
(képünkön balra), az ELTE Informatikai és Könyvtártudományi Intézetének igazgatója részvételével mutatták be az „Ebook kalauz. Az elektronikus
könyv kisenciklopédiája” című,

képanyaggal gazdagon illusztrált kötetet. A bemutató után beszélgetést kísérhettek figyelemmel az érdeklődők a magyarországi e-könyvkiadás problémáiról, ami azért is érdekes, mert a
rendezvény fókuszában a szerzők és könyvújdonságaik bemutatása mellett a könyvvilág
digitalizálása állt.
Kohl Gy.

Tök jó nap volt
Nagy volt a jövés-menés a Városháza előtti téren a Paksi
Kertbarát Egyesület Tök jó napján, legalábbis a délutáni órákig,
amikor rosszra fordult az időjárás. A rendezvényt nyolc esztendővel ezelőtt indította útjára
a civil szervezet, az adventi kiállítást váltották vele. Az egyesület tagjai nagy gonddal készültek az egész napos kavalkádra. Betakarították a kertjeikben termett dísz- és sütőtököket,
amelyekből más természetes
anyagokat is felhasználva alkottak látványos, kedves figurákat

szabadtéri kiállításukra. Fellépőik közreműködésével műsorral is kedveskedtek az érdeklődőknek, volt virágvásár kertészeti tanácsokkal, mézkóstoló
és kosárfonó, textiles és keramikus is érkezett a rendezvényre.
Ez alkalommal is meghirdették
az alkotói pályázatot, változatlanul felnőtt, gyermek és csoportos kategóriában, amelyre
összesen tizenöt pályamű érkezett. Az eredményhirdetés után
következett a zsíroskenyérparti,
ahol sült tököt és forró teát is kínáltak.
-gyöngy-

Fotó: Molnár Gyula
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A Vakok és Gyengénlátók
Tolna Megyei Egyesülete kihelyezett ügyfélfogadást tartott Pakson a polgármesteri
hivatal kistermében. A régióban közel 1500 látássérült
polgár él, közülük 200-250en a paksi térségben. A szervezet az idős, egyedülálló
vagy teljesen vak tagtársaikra
tekintettel évente kétszer, tavasszal és ősszel tart kihelyezett ülést. Az összejövetelekre mindenkit várnak, aki
könnyebben szeretné intézni
ügyes-bajos dolgait.
– A segédeszközök beszerzésében, a különböző pályázatok, támogatási lehetőségek
megírásában segédkezünk, de
tagfelvétel is történik egy-egy
ülésen. A megjelentek kipróbálhatták és megvásárolhatták
a beszélő vérnyomásmérőt –
árulta el Baros Viktor, a Vakok és Gyengénlátók Tolna
Megyei Egyesületének munkatársa. A szervezet képviselője a civil szervezet életével,
hétköznapjaival kapcsolatban
hozzátette, nem történtek új
jogszabályi változások az elmúlt pár hónapban, de a működés egyre nehezebb, pedig
a látássérültek koordinálása
nélkülözhetetlen. – Sokkal
több segédeszközre lenne
szükségünk, de olykor a szervezet fenntartása is nehezen
megoldható. Alig írnak ki országos pályázatot, ha mégis,
szigorú feltételek mellett lehet támogatáshoz jutni –
mondta el Baros Viktor. A
megyében októberben még
négy helyszínen volt kihelyezett ügyfélfogadás, Bonyhádon, Bátaszéken, Dunaföldváron és Iregszemcsén. A Vakok és Gyengénlátók Tolna
Megyei szervezetének további programjairól bővebben a
www.tolnamegyeivakok.hu
honlapon tájékozódhatnak.
efgé
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Szenvedélyek hete:
a válság miatt is több a szenvedélybeteg
Hazánkban több mint egymillióra becsülik a
nagy mennyiségű alkoholt fogyasztók számát: egy felmérés szerint minden ötödik felnőtt magyar férfi és minden huszadik nő
nagyivónak tekinthető. Az alkohol azonban
csupán egy azok közül a szenvedélybetegségek közül, melyek egész családok életét tehetik tönkre.

a válság okozta
stressz
hatására csak növekszik azok
száma, akik alkoholhoz, kábítószerhez és egyéb pótszerekhez nyúlnak. A betegség kezelésének szükségességére és a
megelőzés fontosságára hívta
fel a figyelmet a paksi szervezésű Szenvedélyek hete is.
A Városi Mentálhigénés
Egyesület és a művelődési
központ közös szervezésében
a
Paksi
Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum nyilvános
ülésével kezdődött meg október 10-én az egyhetes programsorozat, melyen a függőség különböző formáiról és
megítéléséről beszélt az érdeklődőknek
Káli-Kullay
Károly, a Sziget Droginformációs Alapítvány ügyvezetője. Bár a szenvedély önmagában nem káros, betegségről
akkor lehet beszélni, ha bizonyos kémiai anyagok rendszeres fogyasztásáról a személy
nem tud lemondani és akkor is
fogyasztja, ha testi, pszichés
vagy szociális épségét veszélyezteti, illetve környezete is
ellenzi. A problémát a túlzott
kötődés jelenti, a nikotinfüggőség például hárommillió
embert érint, mondta a mentálhigiénikus. Az érintettek
körét tekintve következő az
alkoholfüggőség, gyógyszer-

függőségben pedig öt-hatszázezer ember szenved. A kábítószerfüggők számát, bár talán
következményeit tekintve ez a
legsúlyosabb betegség mind
közül, az előzőekhez képest
csupán pár ezer főre teszik.
A Pakson öt éve működő Városi Mentálhigénés Egyesület
az elmúlt két évben már kiemelkedő figyelmet szentelt a
problémának a Szenvedélyek
napján, idén ezt bővítette ki
egyhetes programra. A szervezet egyrészt lelkisegély-szolgálattal várja a mentális problémával, depresszióval küzdőket, másrészt konzultációra a
függőségben szenvedőket. Erdélyi Gabriella addiktológiai
konzultáns, az egyesület

nő a szeszesitalok és
a dohánytermékek
adója.

Fotó: Molnár Gyula

Ráadásul a recesszió, a megugró munkanélküliség, a fokozódó hitelterhek és

Bár a szenvedélybetegségek
kapcsán ritkábban esik szó a
munka-, illetve játékfüggőségről, utóbbit napjaink
egyik legjellemzőbb problémájának tartják a fiatalok.
Kovács Fanni, aki a Pikk
Dráma Színtársulattal lépett
fel a Szenvedélyek hete keretében, elárulta, elég sok fiatal
játékgépezik a könnyű pénzhez jutás lehetőségének reményében. Fanni úgy véli, a
fiatalok már kisebb kocsmákban is hozzáférhetnek a
nyerőautomatákhoz, melynek
használatát gyakran a nagyobbaktól lesik el. Turcsányi József, a színtársulat
másik tagja a dohányzás elterjedését tartja a legnagyobb
problémának.
Véleménye
szerint a fiatalok 40-50 százaléka nikotinfüggő, pedig a
többség csupán a társaságba
való beilleszkedés miatt kezd
el dohányozni.
A jövedéki adó közelgő
emelése az élvezeti cikkek fogyasztására is hatást gyakorolhat: november 1-jétől

vezetője lapunknak elmondta,
legtöbb esetben alkoholproblémával keresik meg őket,
azonban többnyire nem a gyógyításra szoruló beteg, hanem
a hozzátartozó fordul hozzájuk segítségért. A konzultációt
és a segítő beszélgetést követően az érintetteket a megfelelő rehabilitációs intézetbe delegálják. A szakértő elmondta,
egyre több nő jelentkezik náluk alkoholproblémával, és
úgy véli, a válság éveiben szaporodott a szenvedélybetegek
száma. Bár minden bizonnyal
a drogfogyasztás városunkban
nem terjedt el széles körben,
sajnos a fiatalok egy szűk körét ez a probléma is érinti. Tavaly kábítószerrel való visszaélés miatt 33 fiatal ellen indult
eljárás, ezek közül kettő 18 év
alatti, a többség 25 évnél idősebb volt, mondta el lapunknak Heisler Judit, a Paksi
Rendőrkapitányság sajtóreferense. A rendőr százados hozzátette, idén 29 fő ellen indítottak eddig eljárást ez ügyben, ebből 11 esetben sajnos
fiatalkorú ellen.

A SZENVEDÉLYEK HETE KERETÉBEN nyílt meg a VMK Panoráma kiállítójában a Szenvedélyes életképek című tárlat. Az alkotásokat Fröhlich Virág, a Vak Bottyán Gimnázium tanulója,
valamint Aranyás Dóra Szegeden tanuló egyetemista (képünkön) és paksi iskolások készítették.

A mai mérték ötszörösére
emelkedik
a
pénznyerő
játékautomaták tételes adója,
amely a szerencsejáték-törvény módosításának értelmében havi 100 ezer helyett 500
ezer, míg a játékkaszinókban
üzemeltetett gépeké 120 ezer
helyett 700 ezer forint lesz.
Emellett január 1-jétől megadóztatják az online szerencsejátékot is. A szakértők
azonban kevésbé optimisták,
a Pakson előadóként fellépő
Káli-Kullay Károly szerint az
áremelések eddig sem hatottak a fogyasztókra.
Matus Dóra
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Jó napot, mi újság?

Élete része az atomerőmű
Annak ellenére, hogy édesanyja azt
mondta, atomerőműben nem dolgozhat,
végigkísérte a paksi atomerőmű üzembe
helyezését, felelt számos biztonsági rendszeréért, vezette teljesítménynövelési
projektjét, most pedig a nukleárisüzemanyag-osztály élén áll. Szőke Larisza ettől
eltekintve megfogadta az anyai intelmeket, miszerint nagyon keményen dolgozik
és kedvességgel fordul mindenki felé.

Fotó: Babai István

Igazi próbatétel, nagy kihívás volt a teljesítménynövelés, nemcsak azért, mert teljesen
saját utat kellett járni, hanem azért, mert a
2003-ban történt üzemzavar miatt mindenki kételkedett abban, hogy sikerülhet. Felmerült, hogy egyáltalán etikus-e beszélni
teljesítménynövelésről ilyen háttérrel. Hál’
istennek sikerült a hatóságot is meggyőzni,
hogy ez hasznos, műszakilag megvalósítható, mesél Szőke Larisza a teljesítménynövelési projektről, amelyet 2003-tól végig
ő vezetett. Hozzátette, a hatóság meggyőzése nem rábeszélést jelent, hanem azt,
hogy egy nagy terjedelmű, megalapozott
dokumentációval, elemzéssel bizonyították
létjogosultságát. A projekt majd’ tíz éven át
tartott és sikert hozott. Larisza 2006-ban
„megkapta” mellé a nukleárisüzemanyagosztály vezetését is, amit láthatóan ugyanolyan lelkesedéssel végez. Annak, hogy törékeny szőke nő létére férfias szakterületen
dolgozik, különösebb hátrányát nem látja.
Azt mondja, valójában Magyarországon
nem igazán van annak történelme, hogy
egy nő próbál érvényesülni műszaki területen, ennek ellenére pozitívan álltak hozzá.
– Ha azt látják, hogy értelmes vagy és
ugyanazt a nyelvet beszélitek, elfogadnak –
mondja. Majd nevetve jegyzi meg, hogy a
műszaki nyelvre gondol, nem az anyanyelvre, mert esetében az is más. Ő ugyanis férje, Szőke Attila oldalán Oroszországból érkezett Paksra az egyetem befejezése
után. – Egy oroszországi mércével kisebb
városból,
Dimitrovgradból
mentem
Moszkvába tanulni. Ez a magyar nukleáris
szakma előtt is ismert, mert ott van Oroszország egyik legnagyobb atomreaktorkutató-intézete. Én már hagyományból választottam szakmát, mert mindkét szülőm
ott dolgozott. Amikor elmentem a Moszkvai Energetikai Egyetemre, anyukám kikötötte, hogy olyan szakmát válasszak, hogy
ne atomerőműben dolgozzak majd. Ezért
választottam az általános hőfizikát. Olyan

képzést kaptam, ami a kutatóintézetekben
hasznosítható – idézi fel. Egyetemistaként
rögtön az első héten megismerkedett mostani férjével. Együtt jöttek Paksra, szegődtek el az atomerőműbe, ami eddigi egyetlen
munkahelyük. Legnagyobb meglepetés akkor érte, amikor ő, aki kutatóintézetbe készült, kapott egy „gyönyörű” pufajkát és
43-as gumicsizmát, no meg néhány rendszert, amire azt mondták: ez a tiéd, tessék
üzembe helyezni. Ekkor 23 éves volt.

– Amikor az ember olyan fiatal és szerelmes, nem lát akadályt, azt gondoltuk,
megoldjuk – reagált a kérdésre, hogy nem
volt-e nehéz áttelepülni és munkába állni.
Mint mondta, ebben az is szerepet játszott,
hogy jó kollektíva fogadta. – Óriási szerencsém volt, abszolút jóindulatú, kedves,
okos emberek közé kerültem. Ez jellemző
volt egész pályafutásomra. A kollégáimtól
tanultam szakmai alázatot, amikor még fiatal voltam, óvtak, védtek. Abszolút segítőkészek voltak, nagyon jók voltak a főnökeim, hagytak önállóan dolgozni, tudtam
tanulni – sorolta. Igaz, ő is igyekezett mindenkihez kedvességgel fordulni, ahogyan
ezt otthon megtanulta. – Anyukámtól két
dolgot tanultam, de azt keményen. Azt,
hogy nagyon sokat kell dolgozni az életben, hogy eredmény legyen, és azt, hogy
kedvességgel nagyon sok mindent el lehet
érni – mondja. Ezt az elvet követte édesanyaként is. – Nyitottak, kedvesek, büszkék vagyunk rájuk Attilával – mondja fiaikról.

Férjével nincs köztük rivalizálás. – Hogy
is lehetne? – kérdez vissza. Amikor gyereket vállaltak, nem az ő karrierje volt fontos,
amikor felcseperedtek, már maradt szabad
kapacitása. Férje szakmai segítséget, támogatást adott a munkájához. Esetükben teljesen természetes, hogy a munkájuk otthon is
téma. – Mi itt nőttünk fel, itt szocializálódtunk, ezt imádjuk, életünk része – mondja
az atomerőműről, amelynek az egész család
elkötelezett híve. – Ha valaki Magyarországon atomerőművet említ, és még azt is elmondja, hogy ott dolgozik, meghökkenés
követi. Én ilyenkor abszolút kedvesen elmagyarázom, hogy biztonságos, itt mindenki felelősséggel végzi a feladatát. Mi elkötelezettek vagyunk és szeretjük, még a gyerekeim is népszerűsítik – meséli. Mint mondja, ez nem érzelmi dolog, e mögött tudás áll.
Ezt a tudást pedig folyamatosan igyekszik
bővíteni. Úgy gondolja, nincs olyan ember,
aki kikerül az egyetemről és kész szakember. Az pedig eszméletlen tudásanyagot igényel, hogy az atomerőmű üzemeltetve legyen ától zéig, ezért ott mindenki állandóan
tanul. – Ez a jó ebben a szakmában. Állandóan tanulunk, szélesítjük a tudásunkat –
összegzi.
A felvetésre, hogy van-e honvágya, elárulta, nagyon fegyelmezett ember, ezért ezt jól
tudja kezelni. Hiányzik a család, de be kell
látni, hogy ha az ember ezt az utat választotta, nem sírhat, mert tönkreteszi a saját és
mások életét. Nem kérdés, hogy jó döntés
volt-e más hazát választania. – Én itt érzem
otthon magam, itt vagyok boldog. Minden
itt történt velem, itt születtek a gyerekeim,
itt van a munkahelyem, itt vannak a barátaink – fogalmaz. Segít az is, hogy többen
vannak oroszok, tud anyanyelvén beszélgetni, nem érzi úgy, hogy teljesen elszigetelődött. Larisza egyébként nagyon szeret otthon lenni, hobbija és szenvedélye a virágoskertje. Férjével együtt szeretnek utazni, síelni, rengeteget olvasnak, barátaikkal szerveznek közös programokat.
És, hogy mit gondol a város és az atomerőmű jövőjét illetően? Azt mondja, bízik benne, hogy a józan ész felülkerekedik minden
máson és megépül a tervezett két blokk.
– Nagyon szeretném, ha Paks olyan gyönyörű, kedves, csinos, intelligens emberekkel teli város lenne, mint amilyen most. Abban a városban ahonnan jöttem, ugyanilyen
hangulat volt, talán azért is szeretem Paksot
– fogalmaz.
Vida Tünde
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Jól kezdte a 2011/2012-es bajnoki idényt az ASE NB I-es férfi
kosárlabdacsapata. Az első alapszakaszbeli mérkőzést hazai környezetben a Naturtex-SZTESzedeák ellen játszotta Völgyi
Péter alakulata. A szegediek – az
egykori paksi sikerkovács Fodor
Péter irányításával és a piros-kék
színekben többszörös bajnok és
kupagyőztes „Szellő” Kiss Zsolttal a soraiban – nem adták meg
könnyen magukat. Az első félidőben meggyőző volt az ASEfölény, de a harmadik és a negyedik negyedben a rendkívül
motiváltan játszó vendégcsapatnak sikerült megkeserítenie
Kámánék életét. A Tisza-partiakat a Dukic–Ivosev páros sokáig
meccsben tartotta, s hogy végül
mégis 93-80-ra nyert az ASE, az
leginkább a hibátlanul dobó,
23/9 pontot szerző, 44 IBM-pontot gyűjtő Williamsnek volt köszönhető. A bajnoki rajt után
mindössze két nap pihenője volt
Morgenéknak, és már utaztak is
Ausztriába, Euro Challenge Kupa-visszavágóra. Az első találkozón a Gesztenyés úti csarnokban
fölényesen, 70-48-ra nyert az
Atom az Arkadia Traiskirchen
ellen, azon a mérkőzésen játszott
először a jelentős NBA-múlttal
rendelkező Lee Nailon. A viszszavágó is paksi sikert hozott, az
osztrákok nem veszélyeztették

Fotó: Molnár Gyula

Bajnoki és kupagyőzelmek

Az ASE az Arkadia Traiskirchen legyőzésével bejutott az Euro
Challenge Kupa csoportkörébe. A 32 együttest nyolc négycsapatos csoportba sorsolták. Az ASE a D csoportban az ukrán BC
Khimik Juzsnij, a lett BK Ventspils és az orosz Nizsnij
Novgorod ellen mérkőzik. Az első találkozóra a Gesztenyés
úton kerül sor, november 8-án este 20:30 órakor az orosz csapatot fogadják Völgyi Péterék.

az ASE továbbjutását. A 85-80ra megnyert mérkőzésen nagyon
sok paksi szurkoló biztatta
Vojvodáékat. Pár napos pihenő
után ismét nyugatra vette az
irányt a csapatbusz, igaz, ezúttal
a határ innenső oldalán maradt a
társulat. A hűség városában,
Sopronban léptek parkettre a bajnokság második fordulójában. A
Kis-Rába menti Takarék-Soproni KC ellen már játszottak szeptemberben a Göcsej Kupán, akkor 77-63-ra nyertek Tóth
Ádámék. Azonban más egy felkészülési mérkőzés, és más egy
tétre menő; ráadásul a soproniaknál az a Horváth Imre a vezetőedző, aki az előző szezonban
még az ASE mestere volt.
Hosszas huzavona után megkapta játékengedélyét a hazaiak új
centere, Egemonye, így teljes
csapattal állhattak ki a vendéglátók. A statisztikát böngészve az
látszik, hogy négyből három
negyedet az ASE nyert, de a
Sopron végig ott lihegett a Paks
nyakán, és 4-5 pontnál jobban
nem tudott meglépni a Völgyilegénység. Az Atom pontjainak
közel felét a Williams–Vojvoda
páros szállította. A 94-88-ra
megnyert mérkőzés valószínűleg sokat fog nyomni a latban
az alapszakasz végén, mert ha a
Sopron tartósítani tudja ezt a
formáját, akkor nem sokan fognak győztesen távozni Körtélyesi Gergely szülővárosából.
(joko)

Nailon győzni jött Paksra
Az USA-ból érkezett, jelentős
NBA-múlttal rendelkező játékos már rövid itt-tartózkodása
alatt sok szimpatizánst tudhat
magának. A pár hét alatt szerzett benyomásairól, a városról, a
csapatról kérdeztük.
– Hogy érzi magát Pakson?
– Nagyon tetszik! Annak külön örülök, hogy Paks kisváros,
családias a légkör. Szoknom
kell a nyelvet, az ételeket. Már
sokat hallottam a paksi halászléről és meg akarom kóstolni.

– Az NBA-ban eltöltött évek
után nem szokatlan a magyar
bajnokság?
– Már az USA méretei miatt is
egészen más az a bajnokság. Az
NBA-ban milliós nagyvárosok
csapatai vesznek részt, amelyek
hatalmas csarnokokban, jóval
több néző előtt játszanak, és a
szponzorok is egészen más körülményeket teremtenek.
– Mit szól új csapatához?
– Nagyon meglepődtem, hogy
milyen sok fiatal van a csapat-

ban. Már 17-18 évesen játszanak a felnőttek között, míg az
NBA-ban 21 év az alsó korhatár. Egyébként nagyon tehetségesek, és azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy 4-5 év
múlva valaki közülük akár az
NBA-ba is bekerüljön.
– Milyen eredménnyel lenne
elégedett a bajnokság végén?
– Mindenképpen meg akarom
nyerni a csapattal a bajnokságot.
Szeretném tanítani a fiatal játékosokat. Elég hosszú a sorozat,

és mérkőzésről mérkőzésre szeretném megtanítani őket győzni.
Még két évig akarok kosárlabdázni és eddig csak egyszer voltam bajnok, Venezuelában. Mielőtt visszavonulok, szeretnék
még egy bajnoki címet!
(plézer-kovács)
Az interjú elkészülte után, a
Sopron elleni bajnoki mérkőzés harmadik negyedében Lee
Nailon térdsérülést szenvedett.
Pontos diagnózis csak lapzárta
után várható.
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Kockázat nélkül
nincs rizikó

Cselgáncssikerek
Az ASE cselgáncsozói október 15-én Baján léptek tatamira. A Junior B Országos Bajnokságon Gard Richárd (60
kg) ezüst-, Szőke Attila (55
kg) bronzérmet szerzett.
Zimmerman László (60 kg) a
hetedik helyen zárt. Ugyanitt a
Serdülő B Országos Bajnokságon Kövér Bence (70 kg) és
Bagi Levente (54 kg) egyaránt
a dobogó harmadik fokára állhatott fel, Fricz János (70 kg)
az ötödik helyen végzett.
Másnap, ugyancsak Baján a
Bácska Kupán az U11-es korosztályban Kövér Zsófia (+50
kg) második, Kovács Dóra
(33 kg), Járai Levente (30
kg), Palásti Patrik (36 kg) és
Lacza Ákos (40 kg) egyaránt
ötödik lett. Az U13-asok között Pásztor Barbara (+50 kg)
arany, Fricz Balázs (60 kg)
bronzérmes lett. Édl Kevin
(54 kg) ötödik lett. Az U15ösök között Sárosi Sára (+63
kg) és Molnár Márton (+70
kg) is a dobogó tetejére állhatott fel.
Kovács József

Tájfutás
Pirtó térségében rendezték
idén a Normáltávú Országos
Bajnokságot. A hétvégi verseny szombati napján zajlottak
a selejtezők, ahonnan a legjobb 24 fő jutott az A döntőbe.
A paksiak közül Weisz Pál és
Lénárt Viktória jutott a legjobbak közé. A másnapi fináléban
a nyílt, ligetes területtel tarkított jellegzetes alföldi homokbuckás terepen Weisz Pál a 12
éves korú fiúk között 3. helyezést ért el, Lénárt Viktória pedig 14. lett. A B döntőkben
Dömötör Balázs első, míg
Lénárt Dániel második helyen
végzett kategóriájában. A PSE
összesen 12 versenyzővel képviseltette magát a megmérettetésen. A következő verseny
november első hétvégéjén az
Őszi Spartacus Kupa lesz, melyet a Vértesben rendeznek.
efgé

Fotó: Molnár Gyula

Ez a félig vicces megállapítás Kis Károly, az
MVM Paks vezetőedzőjének egyik barátjától
származik, melyet a legutóbbi értékeléskor osztott
meg a sajtó munkatársaival a paksi tréner. A zöldfehér klub a szezonban öt bajnokin három vagy
annál több gólt szerzett és négy olyan találkozón
van túl, melyeken négy gólt kapott. A legutóbbi
két mérkőzésén egyaránt 3:2-re diadalmaskodott
az MVM Paks OTP Bank Ligában szereplő labdarúgócsapata és megkezdte a felzárkózást a tabellán. A jelenleg 8. pozíciót elfoglaló zöld-fehér
együttes idegenben a Budapest Honvéd, majd a
12. játéknapon a Haladás ellen gyűjtötte be a három bajnoki pontot. A fenti állítással vitatkozni
nem lehet, és úgy tűnik, a szurkolók is csak csendben fohászkodhatnak, hogy a gólban gazdag és
egyben idegőrlő meccseken újabb sikerekkel és
pontokkal gazdagodjon a Fehérvári úti egylet.
Október 22-én a Vasas otthonában, míg egy héttel később hazai pályán a Zalaegerszeggel csap
össze a paksi első osztályú gárda. Faller Gábor

Lengyel Ferenc:
cél a bennmaradás
A 16 csapatos mezőnyben a
15. helyen áll az NB II. Nyugati csoportjában szereplő
Paksi FC II. labdarúgócsapata.
Kilenc fordulót követően a
mérleg egy győzelem, három
döntetlen és öt vereség, 8 rúgott és 12 kapott gól. Lengyel
Ferenc tanítványai eddigi
egyetlen győzelmüket a sereghajtó Pálhalma ellen aratták.
– Mindenképp többre számítottunk a rajt előtt, bár tudtuk,
ez az év nehezebb lesz, mint az
előző volt. Feljutóként minden
meccsen tapasztaljuk a két
osztály közötti óriási különbséget. Az előző gárdából távozott meghatározó játékosok
közül ifj. Haraszti, Vári és
Bohner, ennek ellenére úgy
gondolom, alapcsapatunk erősödött. Tavaly nagyon jól működött a kapcsolat az első csapattal, akkor minden posztra
kaptunk erősítést. Ez idén kissé megváltozott. Az MVM
Paks nemzetközi kupában in-
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dult, Kis Károlynak mindenkire szüksége volt. Hozzánk,
mint a számokból is kitűnik,
jobbára védekező futballisták
érkeztek. A kapott gólokat tekintve jól állunk, de a támadójátékunk halovány. Célunk továbbra is a bennmaradás és
természetesen az első csapat
kiszolgálása – fogalmazott a
vezetőedző. Az NB II-es egylet csapatkapitánya, Pap Roland elmondta, fiatal kora ellenére hallgatnak rá a társak a
pályán és azon kívül egyaránt.
Az öltözői hangulat a kudarcok miatt ugyan nem a legjobb, de mindenki azért dolgozik az edzéseken és a mérkőzéseken, hogy tudása legjavát
nyújtva minél hamarabb ráleljenek a sikerhez vezető útra.
Az ősszel a Paksi FC II. a
Veszprémet a Baját és a Ferencváros II. csapatát fogadja,
míg idegenbe Tatabányára,
Sopronba és Szigetszentmiklósra utazik.
Faller Gábor

Kajak-kenu
Az évzáró Dunaferr Kupa kajak-kenu versenyen az ASE
sportolói közül C-1 ffi felnőtt
500 m-en Rohn Richárd aranyérmet nyert, C-1 ffi ifi 500 men Blatt Kristóf első, míg Péri
Dávid második helyen ért célba. A klub versenyzői a különböző korosztályokban és távokon ezenkívül három arany-,
négy ezüst- és öt bronzérmet
nyertek. Az összesített pontversenyben az ASE a második
helyen végzett.
-joko-

Ökölvívás
Kecskeméten rendezték az
ökölvívó junior OB-t, ahol 43
klub 138 versenyzője lépett a
szorítóba. A 15-16 éves korosztály színvonalas, küzdelmes versenyén a Paksi SE versenyzői kitettek magukért:
Horváth Patrik (46 kg) és
Vidács István (57 kg) révén
két bronzérmet szereztek. A
paksi fiúk nagyon jól teljesítettek, nem várt jó eredmény
született, mondta el Szakály
Sándor edző.
(kj)
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Új ötletekkel készült
az új idényre az Atomic Boys
A Szeged elleni első kosárlabda
alapszakasz-mérkőzésen nagyon kevesen voltak az Atomic
Boys szurkolói. Ekkor sokan
tették fel a kérdést, lesz-e Bközép? Babik Róbert, a szurkolói egyesület alelnöke adta
meg rá a választ:
– Épp a Szeged elleni nyitó
forduló idejére sikerült összehoznunk a szurkolókkal a közös nyaralást, de a következő
meccstől már ott leszünk! Annak ellenére, hogy taglétszámunk nőtt, most 73-an vagyunk, a lelátón sajnos egyre
jobban fogyunk. Az új belépők inkább nézők, mint szurkolók. Vidékre ugyanazok az

emberek mennek évek óta, az
nem csökken annyira, a hazai
meccsekkel van gond. Nem
nagyon állnak oda mögénk.
Sajnos ez más csapatoknál is
megfigyelhető. Mindamellett
Plézer Gábortól úgy tudom,
sokkal több bérletet adtak el
az idei szezonra.
– Mit lehetne tenni, hogy többen legyetek-legyenek a nézők?
– Ha nőne a meccsek nézettsége, mi is nőnénk. Letettünk
a klub vezetői elé egy többoldalas tanulmányt, mit kellene
tenni ahhoz, hogy nőjön az érdeklődés. Az Atomic Boys
Egyesület megpróbál lépni an-

retnek edzésre járni. A csapategységgel és játékerővel
idén biztos, hogy nem lesz
gond, mert mindig lesz valaki, aki viszi a prímet a mecscsen. Nem lesz egyszerű megtippelni a legjobb dobót. Sokkal másabb csapat, mint az
eddigiek, meglátjuk, hogy mi
sül ki belőle.
– Az Euro Challenge mecscsekre elkíséritek őket?
– Tervezzük az utakat, de
nem lesz könnyű: az ellenfelek
messze vannak és elég drága
az utazás. Legalább egy helyre
mindenképpen szeretnénk elmenni, de ehhez támogatókat
kell keresnünk. Kovács József

nak irányába, hogy minél több
embert becsábítsunk. A játékosokat igyekszünk kivinni az
emberek közé, próbáljuk ismertté tenni őket. Más csapatoknál például elmennek kórházba látogatni vagy gyerekeken segítenek, levezetnek egy
testnevelésórát az iskolában,
ilyeneken gondolkodunk első
körben. Nagyon sok akció viheti közelebb őket az emberekhez, ami akár lehet egy
véradás is.
– Milyennek látjátok az új
csapatot?
– Roppant szimpatikus és
összetartó társaság, már most
lehet látni. Jó a hangulat, sze-

Csúszós utakkal érkezik az ősz
nük történik – tette hozzá
Herman Gábor. Nem árt megjegyezni, hogy július elsejétől
a büntetési tételek emelked-

tek. Az egyenruhások az ittasságra vonatkozó kontrollt
2011. december 31-ig hirdették meg.

Fotó: Paksi Rendőrkapitányság

2011 első félévében hat alkalommal történt közúti baleset
azért, mert az okozó személy
ittasan vezetett járművet, legyen az motor, segédmotor,
kerékpár vagy éppen lovas
kocsi. A július elseje óta tartó
fokozott ellenőrzés első hónapjában még két ilyen esetről
számolt be Herman Gábor, a
Paksi Rendőrkapitányság közlekedési osztályvezetője, az elmúlt két hónapban azonban
pozitív változások történtek.
– Az elmúlt hetekben nem
történt baleset kapitányságunk illetékességi területén,
és egyre kevesebb az ittas sofőrök száma is, ami annak köszönhető, hogy fokoztuk, sűrítettük az ellenőrzéseket – értékelt Herman Gábor. Az október-novemberi időszak ismét problémás lehet, említi az
osztályvezető, ugyanis javában tart a szüret és a borkészítés időszaka. – Nem titok,
hogy járőreink egyre gyakrabban fordulnak meg a présházak, pincék környékén,
meg kell értetnünk mindenkivel, hogy az ellenőrzés a polgárok érdekében és nem elle-

Megérkezett az ősz, hűvös
reggelek és éjszakák váltják
egymást, megváltoztak az út- és
látási viszonyok, a környezeti
hatások. A rendőrség illetékesei
a közlekedőktől a mérsékelt sebesség mellett fokozott figyelmet várnak. A napokban a 6-os
számú főút 106-os kilométerszelvényénél a dunakömlődi kanyarban személyautó ütközött
teherautóval, a balesetben egy
ember súlyosan, kettő könnyebben sérült. – A nyári, meleg,
száraz idő elmúltával a gépjárművek az eső áztatta vagy a hajnali pára, köd miatt nyirkos utakon könnyen megcsúszhatnak.
A sebesség helyes megválasztása mindennél fontosabb – hívta
fel a figyelmet a Paksi Rendőrkapitányság közlekedési osztályvezetője, majd hozzátette:
az ősztől tavaszig tartó időszakban a közlekedők figyeljenek a
meteorológiai előrejelzésekre és
időben induljanak útnak. Fontos
a megfelelő gumiabroncs is, az
elkövetkezendő napokban, hetekben érdemes a gépjárműveket szervizben átnézetni és felkészíteni az esős-havas időjárásra.
Faller Gábor
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Évzáró a Teraszon
Népzenei műsor és kézműves
kirakodóvásár zárta a Teraszt a Városi Művelődési
Központban. A nyár elején
megnyitott találkozóhely kedvelt és látogatott rendezvénytér lett. A programok tavaszszal folytatódnak.
Májusban rendezték be a Teraszt a Városi Művelődési Központ árkádjai alatt. A nyári nagy
melegben kellemes helyszínt
biztosított a ház és az intézmény
könyvtárának programjai számára, kedvelt lett a lakótelep új
találkahelye. – Kétszer vártuk
könyvbemutatóra olvasóinkat,
volt nyugdíjastalálkozó helyszíne a Terasz, és a könnyűzenei
estekre is szívesen ellátogattak a
város fiataljai – mesélte a talál-

kahely kialakításának ötletgazdája, Gutai Istvánné könyvtáros. A rendezvényekre minden
alkalommal szép számmal érkeztek érdeklődők. A hűvösebb
idő beköszöntével a Terasz átmenetileg szünetel, zárórendezvényét is a hideg miatt a művelődési házba kellett költöztetniük a szervezőknek. Ekkor a
könyvtár előtti területen kézműves kirakodóvásáron tizenöt, a
kistérségben tevékenykedő alkotó portékáiból válogathattak a
programra érkezők. A Teraszzárón zsíros kenyérrel és meleg
teával kedveskedtek a vendégeknek. A programot népzenei
műsor zárta: a Kalinkó és a Vetővirág együttes zenészei álltak
közönség elé.
-dal-

Ki mit tud?
Tehetségkutató rendezvényt
szervez a Paksi Úttörők és a művelődési ház négy kategóriában:
– vers-, próza- és mesemondás
(egyéni). Korcsoport: alsós (1-4.
osztály), felsős (5-8. osztály) és
középiskolás (9-13. osztály)
– tánc (egyéni, páros és csoportos). Korcsoport: alsós, felsős és
középiskolás (9-13. osztály)

ELADÓ INGATLANOK

– hangszeres zene (szóló és kamara – legfeljebb 8 fő). Korcsoport: felsős (5-8. osztály) és középiskolás (9-13. osztály)
– ének (szóló és duett). Korcsoport: felsős (5-8. osztály) és középiskolás (9-13. osztály)
A jelentkezéseket október 28ig várják. További információ:
www.paksivmk.hu.
tos családi ház nagy terasszal, szép kerttel eladó.
Irányár: 28 M Ft.

Pakson, a Kossuth Lajos utcában 1 szobás, összkomfortos lakás kerttel, tárolóval eladó. Irányár: 7,8 M Ft.

Pakson, a Mező utcában 4 szobás családi ház garázzsal,
pincével, melléképületekkel eladó. Irányár: 19,5 M Ft.

Pakson, a Gesztenyés u. elején földszinti, hőszigetelt,
2 szoba erkélyes, (48 m2 + erkély) lakás eladó.
Szekszárdi másfél szobás lakást a vételárba beszámítok. Irányár: 8,6 M Ft.

Pakson, a Kinizsi utcában 443 m2-es telken 4 szoba
összkomfortos, gázfűtéses, 132 m2-es, tetőtérbeépítéses családi ház, egy különálló 1 szoba
összkomfortos, kis házzal eladó. 3 szobás erkélyes
vagy 2 szobás, erkélyes (mindkettőt is) lakást a
vételárba beszámítok. Irányár 26,8 M Ft.

Pakson a Kurcsatov utcában a CBA-val szemben 72
m2 alapterületű, első emeleti téglafalú lakás eladó.
Irányár: 14,8 M Ft.
Pakson az Óváros központjában a Duna mellett
tetőtérbeépítéses, panorámás, 4 szoba összkomfor-

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Tel.: 75/315-983
20/9450-992

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

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

Moziműsor

KÉPEK ELŐTTE ÉS UTÁNA címmel nyílt tárlat lapzártánk után
Markó Tímea festményeiből a
művelődési ház kiskiállítójában.

Október 30. (vasárnap) 17 óra
HUPIKÉK TÖRPIKÉK

amerikai-belga animációs film
November 2. (szerda) 19 óra

RENDHAGYÓ gobelin- és kézimunka-kiállításra várja az alkotók műveit a Dunakömlődi Faluház. A tárlat október 26-én
17.30-kor nyílik meg.

Táncház
Dunakömlődön és Gyapán is
táncházba várják a népzene iránt
érdeklődőket. Október 28-án 18
órától a Szaggató népzenei estje
és táncháza kezdődik a Dunakömlődi Faluházban, 29-én 19
órától pedig Gyapán, az étteremben a Tönköly húzza a talpalávalót. Itt a táncokat hagyományosan a Gerner- és nívódíjas
Vass Oszkár, a Mecsek Táncegyüttes vezetője tanítja majd.

COWBOYOK ÉS
ŰRLÉNYEK

amerikai sci-fi

Beatles-nap
Különleges zenei rendezvényre
invitálja az érdeklődőket a művelődési ház október 29-én,
melynek központi témája a
Beatles. Lesz kiállítás, filmvetítés és Beatles-totó, 20 órától pedig a BeatBack zenekar játssza a
legendás brit együttes dalait.
A belépés díjtalan.
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255
(x)

DUNAFÖLDVÁR
ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET
Devizahitelek végtörlesztéséhez
forint alapú hitelt
ajánl ügyfelei részére
Hitel összege:
Futamidő:
Hitel kamata:
Kezelési költség:
Hitel előkészítési díj:
Előtörlesztési díj:

1.000.000–20.000.000 Ft
5–20 év
változó, jelenleg évi 10,0%
egyszeri 0,5 %
3 ‰, min. 5.000 Ft
0 Ft

Bővebb felvilágosításért kérjük keresse fel kirendeltségeinket, fiókjainkat, vagy hívja a 75/541-510-es központi telefonszámot !
Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek.
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Paks, Rákóczi F. utca 5-7. Tel.: 75/511-188
Paks, Táncsics M. utca 4. Tel.: 75/519-213
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A megoldás fája

Pokorni-Lovas Katalin igazán magasra tette a
mércét, amikor eldöntötte, hogy részt vesz a
Kormányablakokat népszerűsítő pályázaton. A
kiíró ugyanis számos feltételt szabott a jelentkező művészeknek. A benyújtott alkotásoknak oly

módon kellett felhívnia az emberek figyelmét a
kormányablakok működésére, hogy egyúttal
utalniuk kellett Tolna megyére, az Európai Unióra és a tevékenységüket meghatározó környezettudatosságra is.
Kati fontosnak tartotta, hogy minden kritériumnak megfeleljen, ezért hosszú ideig dolgozott festményén. A végeredmény egy színes, összetett,
mégis letisztult kép lett, melyet a második legjobbként értékelt a zsűri. Elsősorban szimbolikusan közelítette meg a témát, egy hatalmas szerteágazó fát helyezve a középpontba. Bátran nyúlt a
színpaletta erőteljesebb árnyalataihoz, hogy a különböző természeti elemeket felhasználva életet
leheljen alkotásába. A burjánzó lombok és a csupasz ágak között megbújó arcok tudatosítják bennünk igazán az emberi jelenlétet. Az emberét,
amely a káoszon és zűrzavaron is uralkodni képes
és harmóniát teremt a rendszertelenségben. A kép
alapjául a pályázat címadóját, a változatos, sokszínű megyét tette meg. Ebből emelkedik ki rendíthetetlen fatörzsként a hivatali rendszer. Ágai
lassan, de biztosan kúsznak a vihar után tisztuló
ég felé, ahol egyesülnek az uniós keretekből előbukkanó Kormányablak friss hajtásaival.
Adorján Csilla

PLATANUS TRIÓ:
kedvező kamatozású forintkölcsön
A Platanus Trió olyan termékkombináció, mely
az állam által nyújtott kedvezményeket, támogatásokat egyesíti egy kedvező kamatozású hitellel.
Kinek ajánlott a Platanus Trió?
Mindenkinek,
– aki lakást szeretne vásárolni, építeni
– aki devizaalapú lakáscélú hitelét szeretné forintosítani
– aki meglévő lakását kívánja felújítani, korszerűsíteni
Miért pont a Platanus Trió?
Az Ön ügyfél-előnyei:
– Lakáscélú hitelfelvételi lehetőség akár AZONNAL is.
– Alacsonyabb törlesztőrészletek árfolyamkockázat nélkül.
– Állami támogatás a lakás-takarékpénztári szerződésen
keresztül a felhalmozási időszakban.
A Platanus Trióról tájékozódjon a 06/40-200-900
telefonszámon, érdeklődjön fiókjainkban vagy
tekintse meg a honlapon!

Paks, Villany u. 4.
Szekszárd, Garay tér 14-16.
Bonyhád, Szabadság tér 8.

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

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek.
A termék részletes feltételeit a terméktájékoztató,
az Általános Szerződési Feltételek,
illetve a Hirdetmények tartalmazzák!

www.mecsekvideke.hu
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FELHÍVÁS
A Nemzeti Kulturális Alap által támogatott „Múzeumok Őszi Fesztiválja 2011“
országos rendezvénysorozat keretében
„A dunai élet jelentősége a 19. századi
Paks történetében“ főtémát dolgozzuk
fel a 6–11 év közötti gyerekekkel. A három héten keresztül tartó program során
három témát vizsgálunk meg részletesen játékos foglalkozások keretében.
3. „Hej halászok, halászok“
– Halászat a Duna mentén
Időpont: 2011. november 7–10.
Helyszín: Városi Múzeum
Jelentkezni lehet a
06-20/883-03-73-as telefonszámon

Egyénre szabott
angol, spanyol,
francia
nyelvoktatás
Pakson, az Óvárosban minden
korosztályban
Jelentkezés:
illetve 20/251-3339
vagy 30/911-5845

