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Augusztustól ismét pályázhatnak a paksiak panel és hagyományos tech-
nológiával épült lakások, házak korszerűsítésére. Az önkormányzat  
130 millió forintot különített el erre a célra.                    Részletek a 3. oldalon
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HIRDETMÉNY
Paks Város Önkormányzata felhívja a lakosság figyelmét a parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos feladatai elvégzésére!

A parlagfű legintenzívebb növekedési időszaka július hónap. A virágpor legnagyobb tömegben július végén és augusztus hónap-
ban szóródik, ezért az ingatlantulajdonosoknak a parlagfű elleni védekezést június 30-ig végre kell hajtaniuk, azt követően pedig 
a parlagfű virágzását, az allergén pollen levegőbe kerülését folyamatosan meg kell akadályozniuk. A védekezés legegyszerűbb 
módja a havonta legalább 2-3 alkalommal történő kaszálás. A művelési cél nélküli talajbolygatás csak serkenti az egész szezon-
ban folyamatosan csírázó parlagfű szaporodását.

A parlagfű veszélyes gyomnak tekinthető, ezért kötelező az ellene való védekezés! 

Irtása az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján a földhasználó, az ingatlanhasználó és 
a termelő kötelezettsége a saját területén!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a közegészségügyi problémákat okozó gyomnövények, különösen a parlagfű irtását az 
ingatlanhoz tartozó területeken saját és a lakosság egészségének érdekében irtani szíveskedjenek!
Június 30. után az ingatlan tulajdonosának, használójának ismerete hiányában is haladéktalanul el kell végezni a közérdekű 
hatósági védekezést (kényszervégrehajtás).
A védekezés alkotmányos alapjogokat is érint, így a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait betartva a védekezés 
zárt ingatlanon, telephelyen is elvégezhető.
A kényszerkaszálás teljes költségét a föld használója, tulajdonosa köteles megtéríteni, amely a helyi feltételektől függően tíz-
ezer forint is lehet hektáronként. A megtérítendő költség nem azonos a növényvédelmi bírsággal, amit 15 ezer és 15 millió Ft 
közötti összegben az eljárás költségén felül szabnak ki. A költségek meg nem fizetése esetén azok – az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló törvény szerint– adók módjára behajthatóak.

Együttműködésüket köszönjük!

Paks a Nemzeti Külgazdasági 
Hivatal Befektetőbarát Telepü-
lésekért Programjában nyúj-
tott sikeres teljesítménye alap-
ján jogosult a Befektetőbarát 
Település megnevezés haszná-
latára – tájékoztatta lapunkat 
dr. Sztruhár Sándor, a Paksi 
Ipari Park Kft. ügyvezetője.

A napokban ért véget a Nemze-
ti Külgazdasági Hivatal (HITA) 
Befektetőbarát Településekért 
Programja. A nemzetgazda-
sági miniszter irányítása alatt 
működő, 150 külföldi képvi-
seletet számláló hivatal egyik 
fő feladata a külföldi cégek 
magyarországi befektetései-
nek ösztönzése. A márciusban 
indult program célja az volt, 
hogy elméleti és gyakorlati is-
meretek átadásával készítse fel 

a településeket a nemzetközi és 
hazai beruházások fogadására. 
A programra jelentkező önkor-
mányzatok képviselői betekin-
tést nyerhettek többek között 
abba, miként gondolkodnak a 
befektetők, hogyan választanak 
helyszínt, milyen szempon-
tok alapján döntenek a beru-
házásokról, és miképp tudják 
vonzóvá tenni településüket 
a befektetők számára. A négy 
hónapos együttműködés során 
trénerek segítségével a részt-
vevők arról is információkat 
kaptak, hogy milyen szabályai 
vannak egy befektető fogadásá-
nak, és mi jelenthet előnyt egy 
kínai vagy éppen egy német 
partner számára. A programra 
57 önkormányzat jelentkezett, 
közülük 54 teljesítette minde-
gyik modult és a képzés végére 

45 település készítette el siker-
rel saját befektetés-ösztönzési 
stratégiáját. A Befektetőbarát 
Település cím ezentúl a Pak-
si Ipari Park Kft. valamennyi 
kiadványán, a cég és a város 
honlapján is megtalálható lesz, 
tájékoztatva az érdeklődőket 
arról, hogy a városvezetés a be-
fektetési érdekeket szem előtt 
tartva működik és alakítja ki 
programját. A parkban jelenleg 
22 cég tevékenykedik, közülük 
három külföldi érdekeltségű.          

Dallos Szilvia

Hivatalosan is befektetőbarát 
lett a város

Új köntösben 
a Hírnök
Felfrissített dizájnnal jelent-
kezik a Paksi Hírnök. Az ol-
vasóbarát újítások reménye-
ink szerint még könnyebben 
fogyaszthatóvá teszik majd a 
város lapját. Az olvasók a régi, 
megszokott rovatok mellett ta-
lálkozhatnak új és megújult tar-
talommal is. Ezek közül talán a 
legszembetűnőbb a lap hasáb-
jaira visszatérő Embermesék. 
A tizenkét részesre tervezett 
sorozattal Szarka Józsefnek, a 
Paksi Hírnök munkatársának 
állítunk emléket. A lap hűséges 
olvasói minden bizonnyal em-
lékeznek a 2006-ban elhunyt 
szerző újságírás és irodalom 
határmezsgyéjén egyensúlyozó 
írásaira, melyek középpontjá-
ban a kisember állt. Ezek a me-
sék folytatódnak most Szarka 
József barátai, kollégái és pálya-
társai tollából.

Kövi Gergő
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Százmillió panelprogramra,
harminc a hagyományos épületek
korszerűsítésére
Ismét lehet pályázni panel, il-
letve hagyományos technoló-
giával épült lakóépületek ener-
giamegtakarítást eredményező 
fel újítására Pakson. A képvise-
lő-testület erről a közelmúltban 
rendkívüli ülésen döntött. A 
rendelkezésre álló támogatási 
keret összesen 130 millió forint, 
a pályázatokat 2012. augusztus 
1-jétől lehet benyújtani. 

A korábbi években az országos 
panelprogramhoz csatlakozva az 
önkormányzat a költségek egy-
harmadával járult hozzá a panel-
épületek felújításához, aminek 
hozadékaként az épületállomány 
több mint hatvan százaléka kor-
szerűsödött és küllemében is 
megújult. Bár állami kiírás jelen-
leg nincsen, a képviselő-testület 
döntésének értelmében váro-
sunkban folytatódik a program, 
amihez 100 millió forintot kü-

lönítettek el a költségvetésben. 
A jelenlegi kiírásban új elem, 
hogy a panellakások tulajdono-
sai egyénileg is nyújthatnak be 
pályázatot. Az egyéni pályázók 
nyílászárócserére, míg a lakókö-
zösségek utólagos hő- és vízszige-
telésre, lábazati festésre, továbbá 
fűtéskorszerűsítésre is benyújt-
hatják támogatási igényüket. Az 
önkormányzat a beruházás költ-
ségeinek 50 százalékát adja, illet-
ve egy megvalósítandó cél esetén 
lakásonként legfeljebb 300 ezer, 
több megvalósítandó cél esetén 
lakásonként legfeljebb 600 ezer 
forint támogatást nyújt. A külső 
hőszigeteléshez abban az esetben 
tud hozzájárulni az önkormány-
zat, ha a nyílászárócsere az adott 
épületben kilencven százalékban 
megvalósul vagy korábban már 
megvalósult, például egy 15 la-
kásos lépcsőházban 14 érintett a 
felújításban. A rendelkezésre álló 

forrás átlagos támogatási összeg-
gel számolva 200 lakás támogatá-
sára lesz elég. 
A panelprogram mellett az ön-
kormányzat évek óta a hagyo-
mányos épületek energetikai 
korszerűsítését is segíti, ez idén 
sincsen másként. A felújítási 
munkákhoz 30 millió forintos 
pályázati keretet állapított meg 
a képviselő-testület, ami kö-
rülbelül 70 lakás felújításának 
támogatására lehet elegendő. A 
hagyományos épületek esetében 
a 2000 előtt épült lakások/házak 
tulajdonosai, illetve lakóközös-
ségek nyújthatnak be pályázatot 
nyílászárócserére, hő- és vízszi-
getelésre, lábazati festésre, fűtés-
korszerűsítésre. A hagyományos 
épületek esetében az elnyerhető 
támogatás mértéke a beruházási 
összeg 50 százaléka, de legfel-
jebb lakásonként 400 ezer forint. 
Abban az esetben, ha a beruhá-
zás legalább hatlakásos, hagyo-
mányos technológiával épült 
társasházban valósul meg, és a 
támogatható célok közül egyet 
kívánnak megvalósítani, akkor 
a beruházás bruttó költségének 
50 százaléka, de legfeljebb laká-
sonként 400 ezer forint, ha pedig 
több célt kívánnak megvalósí-
tani, akkor a beruházás bruttó 
költségének 50 százaléka, de leg-
feljebb 600 ezer forint az elnyer-
hető támogatás lakásonként. 
Fontos, hogy mindkét esetben 
2012. augusztus 1-jétől van le-
hetőség a pályázatok benyúj-

tására, a korábban beérkező 
igényeket a kiíró nyilvántar-
tásba veszi, de azokat vizsgálat 
nélkül elutasítja. Ez a döntés 
azért született, hogy legyen idő 
a pályázati anyag összeállítására, 
így mindenki egyenlő eséllyel 
indulhasson a támogatásért. A 
benyújtás időpontja a postára 
adás napja, amelyet az igény be-
nyújtójának kell igazolnia. Az 
igények benyújtása folyamatos 
és mindaddig tart, amíg a kiíró 
le nem állítja a pályázatot, amit 
a benyújtott pályázatok száma 
és az igényelt összes támogatási 
összeg alapján év közben bár-
mikor megtehet. Az elbírálás, 
a támogatás odaítélése a beér-
kezés sorrendjében történik, a 
rendelkezésre álló keret kime-
rüléséig. A pályázatok elbírá-
lásának eredményéről a döntés 
meghozatalát követő három 
munkanapon belül írásban ér-
tesítik a pályázókat. Bővebb in-
formációt a városháza műszaki 
osztályán lehet kérni Fekete 
Beatrixtől. Személyesen hétfőn, 
kedden, szerdán 8.00-15.00 és 
pénteken 8.00-12.00 óra kö-
zött fogadja az érdeklődőket 
(Paks, Dózsa György út 55-61., 
II. emelet, 234-es iroda), vagy 
a 75/500-580-as számon, illet-
ve e-mailben a fekete.beatrix@
paks.hu címen. A tanulmányo-
zásra ajánlott részletes pályázati 
felhívás és a szükséges adatlapok 
elérhetőek a www.paks.hu hon-
lapon.                       Kohl Gyöngyi 
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A beruházások éve

Március elején indult a beruházás és a jú-
nius végi határidőre el is készült a Klenk 
Csaba építész tervei alapján megépített csó-
nakház az Árvíz utcában. A kerítéssel vé-
dett, hamarosan parkosított területen 180 
négyzetméter alapterületű ház épült. Az ár-
vízveszély miatt betonozott földszintjén egy 
32 csónakmotor, valamint egy ugyanennyi 
hajótest tárolására alkalmas helyiséget és 
egy vizesblokkot alakítottak ki. Az emele-
ten 60 négyzetméteres közösségi helyiség 
készült. A beruházás szerződés szerinti költ-
sége 26,4 millió forint volt. A csónakház az 
önkormányzat tulajdona, az üzemeltetéssel 
megbízott LaDIK Egyesület július 3-án vette 
használatba. A helyi civilszervezet kezdemé-
nyezésére pályázati támogatás felhasználá-
sával elkészültek már a Duna megközelítését 
biztosító lejáró tervei, és hamarosan a helyé-
re kerül az a rönkfából készült kerti pavilon, 
amit ugyanebből a keretből vásároltak. A 
lejáratot a költségek miatt ütemekre bontva 
fogják megépíteni: először lépcsősor és sté-
gek kialakítását tervezik, majd ha a források 
rendelkezésre állnak, megépül a csónakle-
eresztő. Az egyesület titkára, Appelshoffer 
Regina arról tájékoztatta szerkesztőségün-
ket, hogy közel 60 taggal működnek, tagjaik 
sorába továbbra is várják a Dunát és a ter-
mészetet szerető paksiakat. A csónakházba 
több hajót nem tudnak már fogadni, de az 
új jelentkezők számára a ház udvarán, illetve 
a tervezett dunai stégek mellett biztosítanak 
tárolási lehetőséget. Azok, akik nem rendel-
keznek hajóval, válogathatnak az egyesület 
tulajdonában lévő bérelhető kenuk, kajakok 
és csónakok közül.
A Cseresznyéskert Erdei Iskola építése is 
március közepén indult el, a több mint 150 
milliós beruházás mintegy húszszázalékos 
készültségű. A régi épületrész a bontásokat 
és a terv szerinti átalakításokat követően új 
aljzatbetont kapott, befejeződött az ütem 
szerinti villanyszerelési és gépészeti munka, 
a belső vakolással folytatódik a kivitelezés. 

Az épületen kívül elkészült már az új ház-
rész, a szabadtéri foglalkoztató és a madár-
les alapozása, a következő feladat a falazás, 
ezzel párhuzamosan elkezdődött a tetőszer-
kezet felújítása, a nyílászárók cseréje, a par-
kolók és egy új szélfogó kialakítása, tudtuk 
meg Fejes Andor építésvezetőtől. A szakem-
ber azt is elmondta, hogy a nyár eleji esőzé-
sek okoztak némi csúszást, de a december 
3-i átadási határidőt tartani fogják.  
A gyógyászati központ építésénél a fagy 
miatt az ütemtervhez képest kéthetes az 
elmaradás, de ezt novemberig ledolgoz-
zák, informált dr. Hausznek József, az 
építkezés irányítója. A legmunkaigénye-
sebb alapozási, medencetér-kialakítási 
feladatokon már túljutott a kivitelező, a 
beruházás látványosabb szakaszába ér-
kezett: épülnek a falak, az ősz elejére a 
födémszerkezet is elkészül, és helyükre 
kerülnek a külső burkolatok. Az alépít-
mények és a szerkezet építése során paksi 
alvállalkozók is dolgoztak a munkaterüle-
ten. A berendezések, gépek beszerzésének 
előkészítése is elkezdődött: a beérkezett 
árajánlatok kiértékelése, a beszállítók ki-
választása van folyamatban, mondta el dr. 
Hausznek József. Az új létesítmény, mely 
szervesen kapcsolódik majd a Városi Ren-
delőintézethez, 996 millió forintból való-
sul meg, önkormányzati forrásból.  
A gyógyászati központ épületét a tervek sze-
rint az év végéig fejezi be a kivitelező cég, ez 
idő alatt a hulladékgazdálkodási rendszer 
épületei is elkészülnek. A szeméttelepen már 
tető alatt van a szociális épület, kialakítá-
sa a belső szerelési munkákkal folytatódik. 
Elkezdődött a hulladékudvar alapozása és 
elindultak a szelektív, valamint a kommu-
nális hulladék befogadására készülő csarnok 
építését előkészítő földmunkák. A komposz-

tálótelep betonozási munkái befejeződtek, 
kiárkolták a csurgalékvíz-medencéket, kö-
vetkező lépcsőben elindul ezek szigetelése 
és betonozása. Az új hulladéktároló test me-
dencéje is elkészült, folyik a környezetvédel-
mi előírásoknak megfelelő rétegrend kiala-
kítása. A tervezett ütemben halad az építés, 
a december 31-i átadási határidőt előrelátha-
tóan tartani tudják a kivitelezők, így január 
elsejével indulhat a próbaüzem az európai 
uniós támogatással mintegy másfél milliárd 
forintból megvalósuló Paksi Hulladékkezelő 
Központban, tájékoztatott Puskás János, a 
DC Dunakom Kft. ügyvezető igazgatója.  
Ugyancsak uniós forrás felhasználásával 
készül majd el 1,1 milliárd forintból az új 
szennyvíztisztító telep is a város határában. 
A közbeszerzési eljárások lefolytatása után 
ősszel választják ki a kivitelező céget, ha 
minden a tervezettnek megfelelően halad, 
idén az alapkőletételről is tudósíthatunk.  
Július 3-ára készül el a szerződés szerint a 
Pákolitz István Városi Könyvtár Kincske-
reső Gyermekkönyvtára új otthona.           Ü 

Talán így emlegetik majd a 

2012-es esztendőt Paks tör-

ténetében, hiszen több mint 

négymilliárd forintnyi fej-

lesztés indult idén. 

Az új csónakházban 32 hajó és 
ugyanennyi csónakmotor fér el.
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Ü A piactér felől és a Dózsa 
György út 20. szám alatti kapun 
keresztül megközelíthető in-
tézmény épületében megújult a 
tető, a korszerűen kialakított új 
könyvtári térben már a bútorzat 
is a helyére került. A mintegy 30 
millió forintos önkormányzati 
beruházás keretében kívül-belül 
megújult a ház, előterében sza-
badtéri rendezvények lebonyo-
lítására alkalmas területet alakí-
tottak ki. Ünnepélyes avatására 
szeptember 7-én várják olvasó-
ikat és az érdeklődőket. 
Az ipari parkban épülő inku-
bátorház (képünkön) átadását a 
nyár végére tervezi a kivitelező. 
A kezdő vállalkozások fejlődé-
sének, működésének segítésére 
készülő 2500 négyzetméteres 
épületben már megkezdődtek a 
belső munkálatok, a belső terek 
kialakításával párhuzamosan 
zajlik a gépészeti rendszer ki-
építése. A közműcsatlakozások 
is elkészültek, az építkezés a ter-
vezett ütemezés szerint halad. 
A 450 millió forintos összkölt-
ségű projekt pályázati forrás fel-
használásával valósul meg: 200 
millió forint támogatást nyert 
a város a Dél-Dunántúli Ope-
ratív Programban és 40 millió 
forintot a Duna-Mecsek Terü-
letfejlesztési Alapítványtól.    Az 
első bérlők már az átadás után 
beköltöznek az inkubátorházba, 
a csarnok és irodahelyiség után 
érdeklődők jelentkezését a Paksi 
Ipari Park Kft.-nél várják. 
Két nyertes pályázatnak köszön-
hetően hamarosan megkezdő-
dik a Paksot Csámpával össze-
kötő kerékpárút kivitelezése is. 
A tervezett kerékpárút nyom-
vonala a hatos út mellett halad, 
csatlakozva a jelenleg is meglévő 
városi kerékpárút-hálózathoz. A 
belterületi szakasz hossza 1,5 
kilométer, külterületen pedig 3 
kilométer. Előbbire a Dél-Du-
nántúli Operatív Program ke-
retében 56 millió forintot nyert 
a paksi önkormányzat, amit tíz 
százalék önrésszel egészít ki, 
míg a külterületi szakaszra a 
Közlekedés Operatív Program 
nyújtott százszázalékos támo-
gatást.

Dallos Szilvia

Paks városa a térségi hulladék-
gazdálkodási rendszer meg-
valósítására pályázott a paksi 
atomerőmű által létrehozott Jö-
vőnk Energiája Térségfejlesztési 
Alapítványhoz. A kuratórium 
nemrég, Szakmáron tartott ülé-
sén döntött úgy, hogy támogatja 
a város igényét, és még azon kí-
vül huszonkét másik pályázatot. 
Az alapítványhoz, mint Szmola 
J. Ernő, a kuratórium egyik tagja 
elmondta, több mint 400 millió 
forint értékben 29 pályázat ér-
kezett be. Huszonhárman jártak 
sikerrel, s összesen 246 millió 
forinton osztoznak. Az odaítélt 
támogatás összességében há-
rommilliárd forintnyi fejlődést 
generál az érintett térségekben, 
azaz a paksi, a kalocsai kistér-

ségben, valamint a szekszárdi 
térség északi részén, összesen 
negyvenegy településen.
A nyertesek között van a ma-
docsai önkormányzat, amely 
az alapszolgáltatási központot 
újítja fel, a pusztahencsei, amely 
az integrált közösségi és szolgál-
tató tér kialakításához igényelt 
forrást. Sikerrel pályázott Bi-
kács a könyvtár felszerelésére, 
Györköny a játszótér építésére 
és a ravatalozó felújítására, de a 
nyertesek között van Szekszárd, 
Szedres, Fadd és Kalocsa. Szmo-
la J. Ernő a dunapataji és újteleki 
termelői piacot – mint nyertes 
projekteket – is kiemelte, mond-
ván, hogy itt saját termékeiket 
értékesíthetik komfortos körül-
mények között a helyi termelők. 

Mittler István kommunikációs 
megbízott arról is tájékoztatott, 
hogy idén még egyszer mód 
lesz pályázatok benyújtására. 
A határidő kissé szoros: 2012. 
augusztus 15-ig várják az igé-
nyeket, a keretösszeg 204 millió 
forint. 
Annak érdekében, hogy a kis-
települések nagyobb eséllyel 
pályázhassanak, módosították a 
megítélhető támogatás mérté-
két. Eddig a beruházási költsé-
geknek legfeljebb 65 százalékát 
nyerhették el a pályázók, a jö-
vőben viszont a mérték függ az 
összértéktől: 5 millió forint alatt 
95%, 5 és 15 millió között 80%, 
míg az annál nagyobb értékű 
projekteknél 65% lehet a maxi-
mális támogatás.       Vida Tünde

Dr. Hüse Istvánt, a DC Gépszer 
Kft. tulajdonos ügyvezetőjét 
választotta elnökévé a Dél-Du-
nántúli Gépipari Klaszter. A 
szervezet két tudásközpont, a 
dunaújvárosi főiskola és a pécsi 
egyetem, valamint tizenhét ba-
ranyai, tolnai, somogyi közép- 
és nagyvállalkozás részvételével 
tavaly alakult a Pécs-Baranyai 
Kereskedelmi és Iparkamara 
bábáskodásával. Mint az elnök 
kiemelte, csak átláthatóan mű-
ködő, partnereivel, munkaválla-
lóival szemben tisztességes ma-
gatartást tanúsító vállalkozások 
számára tették lehetővé a csat-
lakozást. Alakuláskor Jakabucz 
Ildikót választották elnökké, aki 
– bár a tagság egyöntetűen ma-
radása mellett állt – megszapo-
rodott teendői miatt lemondott. 
Mint dr. Hüse István mondta, 
elsődleges feladatának tekinti, 
hogy megfeleljen azoknak az 
elvárásoknak, amelyet elődje tá-
masztott azzal, hogy igen magas-
ra rakta a mércét. Az elindított 
projekteket – ebből szám szerint 

hét van – szeretné továbbvinni 
az új vezető, aki szerint a klasz-
terre is igaz a népi bölcsesség, 
miszerint egységben az erő. A 
társaság tagvállalatai együttesen 
1850 főt foglalkoztatnak, tavalyi 
árbevételük összesen közel 43 
milliárd forintot tesz ki. A szer-
vezet – januártól már főállású 
klasztermenedzsert is bevonva 
– egyebek között közös adatbázis 
létrehozásán, együttes marketing 
megjelenésen, a szakképzésben 
való részvételen dolgozik. Cél, 
hogy piacra tudják vinni a társult 
vállalatok egyesített kapacitását, 
átadják egymásnak tapasztala-
taikat, s szeretnék feltérképezni 
a közös fejlesztési potenciált is, 
vázolta dr. Hüse István.

Paks is a nyertesek között van

Paksi vállalkozó
a klaszter élén A Tolna Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési Felügyelősége hely-
színi szemlét tartott az M6 autó-
pálya feletti paks–csámpai felüljá-
ró forgalomba helyezése kapcsán. 
Az M6-os autópálya felett ívelő 
utat, mely Biritót és Csámpát köti 
össze, a sztráda építtetője a köz-
lekedési felügyelőség utasítására 
2011 szeptemberében üzemeltető 
és forgalomba helyezési engedély 
híján lezárta. Most körvonalazó-
dik a megoldás: a paksi önkor-
mányzat lesz az üzemeltető, ha 
részlegesen is.
–Az önkormányzatot nem köte-
lezi ugyan jogszabály a feladat-
ra, de az intézkedés a lakosság 
komfortérzetét javítja és a logika 
is ezt diktálja. Az önkormányzat 
szerződésben vállalta a műtárgy 
részleges üzemeltetését. Konkré-
tan ez az útfelületre vonatkozik, 
a többit továbbra is az M6 Tolna 
Autópálya Koncessziós Zrt. fel-
ügyeli – mondta el dr. Blazsek 
Balázs címzetes főjegyző. Lap-
zártánk után érkezett a hír: már 
meg is nyílt a forgalom előtt a 
szóban forgó útszakasz.       

Faller Gábor

Megnyitják  
a felüljárót
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A Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség bécsi központ-
jában gyarapították ismere-
teiket a Nukleáris Újságírói 
Akadémia hallgatói, köztük az 
Atomerőmű újság és lapunk 

újságírói. A NAÜ magyar mun-
katársai, Friedrich Vilmos és 
Lux Iván adtak átfogó képet a 
szervezetről, amely közvetlenül 
az ENSZ Közgyűlés alá tarto-
zik. A NAÜ 1957-ben jött létre 

az atomenergia békés célú al-
kalmazásának támogatására, a 
nukleáris biztonság erősítésére. 
Az Atomsorompó Egyezményt, 
amely az ügynökség működé-
sének alapját képezi, 197 ország 
írta alá, az azt kiegészítő egyez-
ményt, ami lehetővé teszi, hogy 
a NAÜ előre be nem jelentett 
felülvizsgálatot végezzen, 116.  
Friedrich Vilmos két NAÜ-pro-
jektről is beszámolt, az egyik az 
INPRO, azaz az innovatív reak-
torok tervezésének elősegítése, 
a másik a FUEL Bank, azaz egy 
üzemanyagbank létrehozása. 
A Nukleáris Újságírói Akadé-
mia az ENSZ egy másik atom-
energia használatát szabályzó 
bécsi székhelyű szervezeténél, 
az Átfogó Atomcsend Egyez-
mény végrehajtó szervezeté-

nél is látogatást tett. Itt Tóth 
Tibor nagykövet, a szervezet 
titkára beszélt arról, hogy ed-
dig 183 ország csatlakozott a 
munkáját 1997-ben megkez-
dett szervezethez, de még nem 
írta alá, s nem erősítette meg 
minden ország az egyezményt, 
amelynek célja, hogy az atom-
fegyver-kísérleteket megakadá-
lyozza. A szervezet egy négy-
száz egységet számláló globális 
ellenőrző rendszert működtet 
annak érdekében, hogy a fegy-
verkísérletekről tudomást sze-
rezzenek. A rendszer alkalmas 
szökőár-előrejelzésre, de nagy 
hasznát vették a fukusimai 
atomerőművek sérülése után is, 
mert a radioaktív kibocsátásról 
nagyon pontos, globális képet 
adott.                         Vida Tünde

A paksi atomerőműben járt és 
elismerően nyilatkozott az ott 
zajlott célzott biztonsági felül-
vizsgálat eredményeiről Yukiya 
Amano, a Nemzetközi Atom-
energia Ügynökség (NAÜ) fő-
igazgatója.
A kormányzati portál beszá-
molója szerint Yukiya Amano 
Hamvas István, az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. vezérigazgató-
ja tájékoztatását követően meg-
tekintette az atomerőmű mű-
ködő blokkjait és a Karbantartó 
Gyakorló Központot június 22-
én, pénteken. Ezt követően ar-
ról beszélt, hogy a Pakson zaj-
lott  vizsgálat nem tárt fel olyan 
hiányosságot, amely megkér-
dőjelezné az erőmű tervezési 
alapjának megfelelőségét vagy 
sürgős hatósági beavatkozást 
igényelne. Utalt arra, hogy nem 
találtak olyan biztonságnöve-
lési lehetőséget a nemzetközi 
utóellenőrzés során, amelyet 

a hazai szakemberek ne vettek 
volna figyelembe, az atom-
erőmű biztonságosabbá tétele 
kapcsán elhatározott intézke-
désekkel pedig egyetértettek. 
A NAÜ főigazgatója örömét 
fejezte ki amiatt, hogy az ügy-
nökség nemzetközi fejlesztési 
projektjeit a szervezet irányító 
testülete, a Kormányzótanács 
tagjai – köztük magyar részről 
Kovács Pál klíma- és energia-
ügyi államtitkár – egyhangúan 
támogatták.
A NAÜ főigazgatója kétnapos 
magyarországi látogatása során 
megbeszélést folytatott Németh 
Lászlóné nemzeti fejlesztési mi-
niszterrel.  A szaktárca vezetője 
Magyarország 2050-ig szóló 
energiastratégiáját ismertette, 
hangsúlyozva az atomenergia 
Magyarország energiafügget-
lenedésében betöltött szerepét. 
Kifejtette, hogy a paksi nukle-
áris kapacitások hosszú távú 

megőrzésének szükségességét a 
hazai villamosenergia-igények 
növekedése és a magyar gaz-
daság dekarbonizációs pályára 
állításának igénye is indokolja. 
Németh Lászlóné arról is tájé-
koztatta a főigazgatót, hogy a 
kormány álláspontja szerint a je-
lenleg működő blokkok 2037-ig 
tervezett leállítása miatt a hazai 
ellátásbiztonság és árstabilitás 
új atomerőművi blokkok létesí-
tésével biztosítható. A klímavé-
delmi követelmények teljesítése 
is a hazai szén-dioxid-kibocsá-
tás e fejlesztéssel járó jelentős 
csökkentésével válik lehetsé-
gessé. A Kormány a beruházás 
nemzetgazdasági jelentőségére 
való tekintettel a miniszterelnök 
vezetésével kormánybizottsá-
got állított fel a paksi bővítéssel 
kapcsolatos stratégiai döntések 
előkészítésére.
A fejlesztési miniszter köszöne-
tét fejezte ki a NAÜ magyaror-

szági atomenergia biztonságos 
működtetése terén nyújtott 
szakmai iránymutatásáért. A 
tárcavezető biztosította a fő-
igazgatót a magyar fél együtt-
működési készségéről, rész-
vételi szándékáról a külföldi 
nukleáris szakemberek kép-
zését és továbbképzését, egye-
temi mérnökképzését, tudo-
mányos kutatói tevékenységét 
támogató közös projektekben. 
Az oktatás és kutatás terüle-
tén létrejövő együttműködé-
sek szakmai bázisát az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt., a Bu-
dapesti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem Nukleáris 
Technikai Intézete és a Magyar 
Tudományos Akadémia Ener-
giatudományi Kutatóközpont 
nemzetközi szinten is elismert 
szakértői, kiemelkedően jó 
technológiai felszereltségű léte-
sítményei biztosítják.

-vida-

Bécsben gyarapították ismereteiket

Atomerőmű

Pozitív tapasztalatokkal távozott  
Paksról a NAÜ főigazgatója

6 n Paksi Hírnök, 2012. július 6.



Minden szakmának az a lé-
nyege, hogy az ember lehe-
tőségeihez mérten minden 
nap próbálja maradéktalanul 
ellátni a feladatait. Ebben a 
szellemben dolgozik dr. Be-
recz Katalin fogorvos, akinek 
munkáját kollégái és pácien-
sei javaslatára Pongrácz Sán-
dor-díjjal ismerte el a város. A 
kitüntetést az egészségügyben 
dolgozók tiszteletére rende-
zett városi Semmelweis-napi 
ünnepségen vette át Hajdú Já-
nos polgármestertől az Erzsé-
bet Nagy Szállodában.

Dr. Berecz Katalin Balassagyar-
maton érettségizett, majd nő-
vérének tanácsát követve, aki 
szintén az orvosi hivatást válasz-
totta, a fogorvosi pályát célozta 
meg. A Budapesten töltött egye-
temi évek alatt ismerte meg a 
férjét, dr. Hellebrand Bélát, aki-
vel 1965-ben együtt végeztek a 
fogorvosi karon, és akinek mun-
kásságát ugyancsak Pongrácz 
Sándor-díjjal ismerte el Paks 
városa 2003-ban. Pályájukat 
férje szülőföldjén, Szekszárdon 
kezdték, majd mindkettejüket 
sikeresen megpályázott paksi 
állás várta, két újonnan induló 
fogorvosi körzetben álltak mun-
kába. Időközben a nagyközség-
ből város lett. Az akkor létrejött 
rendelőintézetben, majd az ez-
redfordulótól vállalkozó fog-
orvosként fogadta betegeit az 
orvos házaspár. Berecz Katalin 
csoportvezető főorvosként – je-
lenleg területvezető szakfőor-
vosként – végzi a kistérségben 
a szakmai irányítást. Emellett 

éveken át a városi rendelőinté-
zet igazgatóhelyetteseként látott 
el vezetői feladatokat, hangzott 
el a méltatásban. A kitüntetett 
elmondta, soha nem is gondolt 
arra, hogy pályát módosítson. 
Egész életében nagyon boldo-
gan és őszinte szeretettel végezte 
munkáját. A fogorvosi szakma, 
ahogy az orvoslás egésze, sokat 
változott az elmúlt évtizedek 
alatt, az eszközök, a fogászati el-
járások modernizálódtak. Egy-
valami azonban maradt a régi, 
mégpedig a betegek megfelelő 
és legkorszerűbb ellátás iránti 
igénye. Az orvos munkájának 
a szakmai tudás mellett a bete-
gekkel való bánásmód, végtelen 
türelem is fontos része. Ha az 
ember beül a fogorvosi székbe, 
kit kevésbé, kit jobban elönt a 
félsz, amin sokat segíthet egy 
megértő mosoly, néhány ked-
ves szó. A rendelőben felnőttek 
és gyerekek is megfordulnak, s 
utóbbiak esetében még inkább 
szükséges ez a figyelem. Ahogy 
a doktornő mondja, a gyerekek 
nem kis felnőttek, egész egy-
szerűen mások, de esetükben 
sincsen szükség trükkökre, csu-
pán a megfelelő hangnemet kell 
megtalálni. Visszatekintve a pá-
lyán eltöltött több mint négy év-
tizedre a doktornő azt mondja, 
hogy nem tud kiemelni egyetlen 
esetet sem, hiszen minden meg-
oldott feladat sikerélmény. Mint 
mondja, a Pongrácz Sándor-díj 
számára nagy megtiszteltetés és 
öröm. Amíg munkabírása en-
gedi, dolgozni szeretne, azzal a 
kitartással, ahogy eddig is tette. 

Kohl Gyöngyi

Országos szakmai pályáza-
ton első helyezést ért el Papp 
Katalin védőnő: a paksi szak-
ember pályamunkája arra a 
kutatásra épült, amelyet ta-
valy végzett a laktációs szak-
tanácsadói (IBCLC) végzett-
ség megszerzéséhez. Ezzel a 
képesítéssel a kismamáknak 
nyújthat szakszerű segítséget 
speciális szoptatási problé-
mák esetén. 

Az egészségügyi dolgozóknak 
rendszeresen részt kell venni-
ük kötelező továbbképzéseken 
szakmai felkészültségük meg-
őrzésének és fejlesztésének ér-
dekében. A Városi Rendelőin-
tézet igyekszik megteremteni 
ennek feltételeit, amihez a pak-
si önkormányzat külön forrás 
biztosításával nyújt támoga-
tást, de az anyagi háttér mellett 
szabadnappal, helyettesítéssel 
is segítik a kollégákat az in-
tézményben – mondta el dr. 
Bodnár Imre. A rendelőintézet 
igazgató-főorvosa kiemelte, 
hogy az előírt képzéseken túl 
olyan ismeretek elsajátítására 
is igyekeznek lehetőséget biz-
tosítani a munkatársaknak, 
amivel gyorsíthatják, segíthe-
tik, magasabb színvonalúvá 
tehetik az ellátást, természete-
sen a helyi igényeknek meg-
felelően. Ilyen volt a Semmel-
weis Egyetem és a Szoptatásért 
Magyar Egyesület 2010 őszén 
indított szoptatási szaktanács-
adó képzése, amelynek érde-
kessége, hogy bár korábban is 
le lehetett már tenni a nem-
zetközi vizsgát, arra felkészítő 
képzést most először szervez-
tek. Ezen 28 szakember sze-
rezte meg az IBCLC oklevelet, 
közöttük Papp Katalin védőnő. 
Ezzel olyan specialistává vált, 
aki a szoptató anya és csecse-
mője különleges igényeit szem 
előtt tartva megelőzi, felisme-
ri a szoptatással kapcsolatos 
problémákat, segít megoldani 

azokat, megfelelő információt 
és támogatást nyújt a sikeres 
szoptatáshoz. 
Katalin szakdolgozatát arról 
írta, hogy milyen forrásból 
merítenek információkat a 
szoptatásról az anyukák. A 250 
kérdőívből 211-et kapott visz-
sza kitöltve. Ez a kutatás volt 
az alapja annak a dolgozatnak, 
amellyel szakmai felettesei 
biztatására indult az Orszá-
gos Tisztifőorvosi Hivatal, a 
Magyar Egészségügyi Szak-
dolgozói Kamara és a Magyar 
Védőnők Egyesülete országos 
pályázatán. Munkája meghoz-
ta gyümölcsét, hiszen a meg-
mérettetésen első helyezést 
ért el. A díjat a védőnők nap-
ja alkalmából, a Semmelweis 
Egyetemen tartott ünnepsé-
gen vette át, mindezek után 
prezentációját be is mutatta. 
A mindennapi védőnői felada-
tok és a kollégáival közösen 
szervezett várandós-, illetve 
szülésre felkészítő foglalko-
zássorozatok mellett Katalin 
már laktációs szaktanácsadó-
ként is tevékenykedik Pakson. 
Amennyiben szükség van 
szakértelmére, kollégái hívják, 
és együtt igyekeznek segíteni a 
szoptatással kapcsolatos prob-
lémák megoldásában az anyu-
káknak. 

-gyöngy- 

Pongrácz Sándor-díj
dr. Berecz Katalinnak

Paksi védőnő  
országos sikere
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Több ezer diák vállal alkalmi 
munkát a nyári időszakban. 
Helyzetük nem egyszerű, 
szakértők szerint Tolna me-
gyében 4-5-szörös a túljelent-
kezés egy-egy keresett mun-
kára. Ráadásul az idén életbe 
lépett új szabályozás növelte 
az adminisztrációs terheket 
és nehezítette a vidéki mun-
kavállalók helyzetét, véli a 
diákmunkapiac egyik meg-
határozó szereplője, a Fürge 
Diák Iskolaszövetkezet Tolna 
megyei képviseletének szakér-
tője, Hajba Gábor témavezető.  

Évről évre egyre több diák dönt 
úgy, hogy a szünidőt vagy an-
nak egy részét munkával tölti, 
és a nyári pihenésre, szórako-
zásra valót saját maga gyűjti 
össze. Sokan ugyanakkor nin-
csenek tisztában a munkavál-

lalás szabályaival, vagy azzal, 
hogy megszerzett jövedelmük 
után adófizetési kötelezettségük 
keletkezik. Írásunkban össze-
gyűjtöttük a diákmunka jogvi-
szonyainak tipikus formáit és 
áttekintettük az ezekből eredő 
kötelezettségeket, segítve ezál-
tal az eligazodást. A diákmunka 
egyik és talán leggyakrabban 
előforduló formája a munkavi-
szony keretében történő foglal-
koztatás. Korábban munkavi-
szony létesítéséhez csupán 16 év 
alatt volt szükség szülői hozzá-
járuláshoz, ez azonban egy idei 
törvénymódosítás értelmében 
18 évre módosult. A szabályozás 
több, vidéken élő szülő terheit 
növeli meg, erősíti a bürokráci-
át és az eddigieknél fokozottabb 
védelmet nem jelent a fiatalok 
számára, véli Hajba Gábor szak-
értő. Fontos tudni azt is, hogy 

a munkaviszonyból származó 
jövedelem bérjövedelemnek 
minősül, ezért ugyanúgy, mint 
a rendes, egész évben folytatott 
munka jövedelme, összeghatár-
tól és a foglalkoztatás napjaitól 
függetlenül még a diákoknál is 
adóköteles, tájékoztatott Mózsik 
Szilvia, a NAV Tolna Megyei 
Adóigazgatóságának sajtórefe-
rense. Iskolaszünet idején diák-
munka végzésére nyújt lehető-
séget az alkalmi munkavállalás, 
illetve a megbízási jogviszony 
intézménye is, utóbbi önálló 
tevékenységből származó jöve-
delemnek minősül.  Gyakran 
előfordul, hogy egyetlen munka 
elvégzésére, egyszeri alkalom-
mal, egyetlen szerződéssel fog-
lalkoztatnak tanulókat megbí-
zás keretében. Érdemes tudni, 
hogy a kis összegű kifizetésekre 
a fentiektől eltérő szabályokat 

kell alkalmazni. A diákmunka 
további formája lehet még az 
egyszerűsített foglalkoztatás is, 
amelyre legtöbb példát a me-
zőgazdasági, illetve turisztikai 
feladatok ellátása kapcsán talá-
lunk. A diákok szempontjából 
az ilyen idénymunkákra van a 
legnagyobb igény, legtöbbjük 
a mezőgazdaságban dolgozna, 
például kukoricát címerezne, 
illetve sokan szeretnének mun-
kát kapni strandokon, mondta 
el Hajba Gábor. A jelentkezők 
többségénél az irodai munkák, 
adminisztrációs feladatok nép-
szerűek, a tanulók többsége 
könnyebb, fizikailag nem meg-
terhelő munkát szeretne, és csak 
a jelentkezők elenyésző része 
érdeklődik a szakmunkák iránt 
annak ellenére, hogy az itt szer-
zett tapasztalatok jól jöhetnek a    
későbbi karrierben.       Matus D.

Lakáshoz jutnia egy fiatalnak, aki ráadásul 
pályakezdő, korántsem egyszerű feladat 
manapság, sőt, önrész vagy éppen családi 
segítség nélkül szinte lehetetlen. Igen szűk 
azoknak a pályázatoknak a köre, amelyek 
ebben nyújtanának segítséget, a korábbi 
lakástámogatási megoldások (szocpol, fot, 
megelőlegezett szocpol, köztisztviselői hi-
tel) 2009 júliusától megszűntek, a helyükbe 
lépő kamattámogatást pedig csak kevesen 
tudják igénybe venni a szigorú feltételek 
miatt, ez vonatkozik az újraindított szoc-
pol programjára is. Lakásvásárlás esetén 
hangsúlyos szerephez jut az önerő, hiszen 
hitelfelvétel esetén egyre nagyobb önrészt 
és egyre magasabb jövedelmet várnak el a 
pénzintézetek. Bár nincs rá túl sok példa, 
vannak olyan városok hazánkban, amelyek 
önálló forrásaikon keresztül járulnak hoz-
zá a fiatalok letelepedésének megkönnyí-
téséhez. Ezek közé tartozik Paks is, amely 
lakás, illetve családi ház vásárlásához vagy 
építéséhez nyújt segítséget, méghozzá visz-
sza nem térítendő támogatás formájában. 
Ennek összege sem mondható csekélynek: 
idén 15 fiatal szakképzett pályakezdő Pak-
son történő letelepedését támogatja a köz-
biztonsági, ifjúsági, sport és esélyegyenlő-
ségi bizottság, összesen 4,9 millió forint 

összegben. Az önkormányzat évente egy-
szer, ezúttal áprilisban hirdette meg pályá-
zatát, amelyre azok a 35 év alatti szakkép-
zett fiatalok pályázhattak, akik jelenleg is 
képzettségüknek megfelelő munkakörben 
Pakson dolgoznak, vagy a közeljövőben itt 
helyezkednek el. 
Molnár Tamás sikeres pályázóként elárulta, 
állami támogatásra nem is adták be pályá-
zatukat, mivel olyan szigorú feltételeknek 
kell eleget tenni és olyan jelentős önrészt 
kell felmutatni a források elnyeréséhez, 
hogy az szinte lehetetlen vállalkozásnak 

tűnik. Úgy véli, a mostani gazdasági hely-
zet mindenre rányomja a bélyegét, így igen 
nehéz bármit is elérni. Bár az önkormány-
zattól elnyert 300 ezer forint nem óriási 
összeg, bőven akad helye, ugyanis nem kis 
projektbe, házépítésbe vágtak. Tamás el-
árulta, amit csak lehet, a család segítségével 
oldanak meg, másként nem is sikerülne, 
feleségével sokat köszönhetnek minden 
segítő kéznek, főként édesapja áldásos te-
vékenységének. 
Az önkormányzati pályázat kiírása nem 
fogalmazott meg különösen bonyolult kri-
tériumokat, így egyszerű volt a pályázati 
anyag benyújtása, véli Hanol Erika, aki-
nek ismerősei korábban szintén sikerrel 
pályáztak, így kedvező tapasztalataikkal 
buzdították őt is. Ingatlan vásárlása esetén 
az adásvételi szerződést vagy előszerző-
dést, illetve szándéknyilatkozatot kellett 
csatolni, amely tartalmazza a megvásár-
landó ingatlan vételárát, építés esetén pe-
dig az érvényes építési engedélyt. Mind-
emellett pedig a munkáltatói igazolást a 
paksi munkaviszony fennállásáról vagy 
várható létesítéséről, derül ki a kiírásból. 
Erika első ízben pályázott önkormányzati 
támogatásra, amelynek összege házvásár-
lásban segíti.                                             MD 

Nem kell a melós munka a diákoknak

A városban maradásukat segítik
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Magyarország jelenleg nyolc 
helyszínnel és két szellemi kul-
turális világörökségi értékkel 
képviselteti magát az UNESCO 
Világörökségi Listán, ezenkí-
vül tizenegy magyar helyszín 
szerepel a várományosi listán. 
Közülük kiemelkedik az Euró-
pai Unió Duna Régió Stratégi-
ájába illeszkedő A római limes 
magyarországi szakaszai. En-
nek egyik kiemelkedő pontja a 
dunakömlődi római kori határ-
erőd, Lussonium. A világörök-
ségi cím elnyerése komoly 
turisztikai és kulturális jelentő-
séggel bír. Az erőd jelentőségét 
az adja, hogy beépítetlensége 
miatt kivételes lehetőséget biz-
tosít a történelmi helyszín, a 
táj egyéni karakterének megje-
lenítésére. A turizmust érintő 
pályázati lehetőségekről, a hoz-
zárendelt pénzügyi keretről, a 
pályázat tartalmáról Tell Edit 
alpolgármestert kérdeztük.

– A városban zajló infrastruk-
turális beruházások, utca- és 
útfelújítások, épületkorszerűsí-
tések és bővítések mellett nagy 
hangsúlyt fektet a városvezetés 
a kulturális értékek megőrzésére, 
új közösségi, közművelődési terek 
kialakítására. 
– Azt gondolom, hogy a városi 
létet, a településhez való tarto-
zást nem csupán az határozza 
meg, hogy milyen kiépítettségű 
és komfortos a paksi polgárok 
lakókörnyezete, milyen minő-
ségűek a járdák, hanem mind-
ezek mellett a kulturális, köz-

művelődési intézmények által 
nyújtott szórakozási, illetve 
tanulási, tájékozódási lehetősé-
gek szabják meg az élet minő-
ségét. Természetesen tudom, 
hogy a nehéz gazdasági hely-
zet következményeként, a napi 
gondok felszámolására, a prob-
lémák megoldására fordított 
energián túl kevesebb marad a 
szellemi életre. A mindennapi 
életet mégis az értékek, a szoká-
sok, a hagyományok, a viselke-
désformák határozzák meg. A 
tudás, tájékozódás biztonságát 
a kulturális, szellemi értékek 
biztosítják. Ennek szellemé-
ben az önkormányzat minden 
pályázati lehetőséget megra-
gad és igyekszik kihasználni, 
hogy felújítsa és tartalommal 
töltse meg műemlék épületeit, 
illetve új tereket alakítson ki. 
Itt kell megemlítenem, hogy 
Paks Város Hétéves Gazdasá-
gi Programja a város jövőbeni 
fejlesztési lehetőségei között fo-
galmazta meg a város és térsége 
turisztikai vonzerejének fellen-
dítését, hiszen a turizmusfej-
lesztés egyben gazdasági po-
tenciál. Fontos, hogy komplex 
módon kezeljük és tervezzük 
az egymástól látszólag távol eső 
fejlesztési célokat.
– Mire ad lehetőséget a Dél-Du-
nántúli Operatív Program, töb-
bek között kulturális turizmus 
fejlesztésére kiírt, komplex ter-
mékcsomagok létrehozását célzó 
pályázata?
– A Kétmillió év Pakson pályá-
zat nem előzmények nélküli. 

Az elmúlt években már kidol-
gozásra került néhány eleme: a 
Deák ház felújítását, a múzeum 
bővítését, klímatörténeti mú-
zeum kialakítását is tartalmaz-
ta a korábbi elképzelés, illetve 
tervezés. Az ebben a témában 
korábban kiírt pályázat komple-
xebb, mondhatom bonyolultabb 
módon kezelte a város több, 
fejlesztésre váró területét. A fel-
soroltak mellett többek között a 
Sárgödör tér fejlesztését is lehe-
tővé tette volna. A komplexitás, 
a hozzá kapcsolódó pályázati 
elvárások miatt (és természe-
tesen a magunkkal szembeni 
elvárások miatt is) alapos terve-
zőmunkát végeztünk, esélyesek 
is voltunk a támogatásra, de a 
kiíró végül visszavonta a pá-
lyázatot. Ha a jelenlegi projekt 
megvalósul, Pakson egyidejűleg 
három, országosan egyedülálló, 
kulturális-kultúrtörténeti-tudo-
mánytörténeti kiállítási egység – 
Lussonium, a Deák ház felújítá-
sával a Klímatörténeti Múzeum 
és a már létező Atomenergetikai 
Múzeum – jöhet létre, melyek 
tematikája összekapcsolódik, 
mondanivalójuk, üzenetük ösz-
szehangolt, így a széles nagy-
közönség érdeklődésére tarthat 
számot. A projekt létrejöttét 
számos nemzetközi szervezet 
és a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal is támogatja, összkölt-
sége meghaladja az egymilliárd 
forintot.
– Hol tart most a pályázat, 
milyen esélyei vannak az önkor-
mányzatnak?

– Bonyolult eljárásrend egy pá-
lyázati koncepció, aztán a tervek 
kidolgozása. Jelenleg a Dél-Du-
nántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökség szakmai bírálata 
folyik a különböző szakterüle-
tek szakembereinek bevonásá-
val. Ezt követően az ügynökség 
átadja a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökségnek a szakmai bírá-
lat eredményét, ezután kerül a 
kormány elé, ahol döntenek a 
pályázat támogatásáról, illetve 
elutasításáról. Döntés 2012. júli-
us második felére várható.
Ezen a projekten évek óta 
dolgoznak a munkatársaink. 
Együttműködnek a helyi intéz-
ményekkel, civilszervezetek-
kel. Mindent megtettek azért, 
hogy a projekt kiemelt legyen, 
és érdemesnek bizonyuljon a 
kormány támogatására. Min-
denképpen fontos lenne, hogy 
a turizmusfejlesztés középtávú 
célkitűzéseinek megfelelően 
magas színvonalú, nem csupán 
a turisztikához, hanem az okta-
táshoz-neveléshez kapcsolódó 
tudományos-történeti, a kor 
elvárásainak megfelelő törté-
nelmi térkialakítására kapjunk 
lehetőséget. 
Amennyiben most a pályázat 
nem kerül a támogatott projek-
tek közé, úgy az önkormányzat 
továbbra is folytatja az elmúlt 
években, önerőből megvalósí-
tott fejlesztéseket, hiszen alapve-
tő városi érdek az értékteremtés 
és értékmentés – minden terü-
leten. 

Kövi Gergő

Kétmillió év Pakson – a kulturális  
turizmus fejlesztésére pályázott a város
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Tragikus szerencsétlenséggel 
fulladt vízbe egy 47 éves du-
naszentgyörgyi férfi július első 
napján a Balatonban, miután 
gyermekeivel együtt kivízibi-
ciklizett, majd a két és fél mé-
teres vízbe ugrott és elmerült. 
A rendőrségi adatok szerint 
évente átlagosan mintegy két-
százan vesztik életüket az or-
szág vizeiben, a Dunában idén 
már húsznál is több ember lelte 
halálát. A városunk lábánál is 
tovahömpölyögő folyó meg-
annyi lehetőséget kínál az élő-
víz szerelmeseinek, azonban 
ahhoz, hogy a víz jó barátunk 
maradjon, érdemes szeszélyei-
vel megismerkednünk. 
A tikkasztó hőségben a nap-
sütéstől szikrázó víztükör 
különösen csábító lehet, de a 
vízi balesetek megelőzése ér-
dekében a strandszezon ide-
jén is érdemes tisztában lenni 
a dunai fürdőzés veszélyeivel. 
A legfontosabb szabály, hogy 
természetes vizeinkben kizá-
rólag a kijelölt fürdőhelyeken 
lehet fürdőzni, illetve azokon 
a helyeken, ahol azt tábla vagy 
jogszabály nem tiltja. Tilos 
fürdeni városok belterületén, 
hajóútban, bóják, nagyhajók, 
úszó munkagépek százméteres 
körzetében, komp- és révát-
kelőhelyek százméteres körze-
tében, vízisí és vízirobogó (jet 
ski), egyéb motoros vízi sport-
eszközök pályáinak területén 
és hajóállomásokon. Ha csob-
banni indul az ember, először 
is az időjárási viszonyokra kell 

figyelnie, vagy például arra, 
hogy teli gyomorral, felhevült 
testtel, alkoholos állapotban ne 
menjen víz közelébe. Érdemes 
tudni, hogy az úszóeszközök 
(vízibicikli, gumimatrac, illetve 
más felfújható eszköz) haszná-
lata szintén fürdésnek minősül, 
így ezek használatára is a fenti 
szabályok vonatkoznak.
Azért, hogy a fürdőzők, csó-
nakázók, hajósok ne zavarják 
egymás szórakozását, minden 
szereplőnek be kell tartania a 
vízi-KRESZ szabályait. Ezek 
egyike, hogy vízi sporteszkö-
zökkel, például jet skivel lega-
lább tíz méterre ki kell kerül-
ni az úszókat, valamint, hogy 
nagyhajó útvonalát ezer méte-
ren belül keresztezni nem sza-
bad, és az ilyen hajókat túlzot-
tan megközelíteni tilos. Ilyet az 
vezethet, aki 14. életévét betöl-
tötte, úszni tud, a vezetésben 
kellő gyakorlattal rendelkezik 
és mentőmellényt visel. Utób-
bi szabály minden olyan 16 
éven aluli számára is kötelező, 
aki csónakba ül. Továbbá vízi 
sporteszközzel éjszaka vagy 
korlátozott látási viszonyok 
között tilos közlekedni. A hor-
gászok, napozók, csónakázók, 
vízisízők, wakeboardozók mel-
lett vízi túrázókból is van bő-
ven a folyón, több paksi társa-
ság szervez túrát, de városunk 
kedvelt cél- és kiindulópont 
is. Az alapos úszóképesség, a 
mentés és elsősegélynyújtás 
minden vízitúrázónál magától 
értetődő. Alapszabály, hogy a 

kezdő túrázókkal meg kell is-
mertetni a csónak vagy hajó ré-
szeit, az evező egyes részeinek 
a nevét, a csónak/hajó kötelező 
felszereléseit, a mentőfelszere-
léseket, a csónakban/hajóban 
való viselkedés szabályait és a 
tennivalókat borulás esetére. 
Szükség esetén a csónakkal/
hajóval való partra úszást is 
gyakoroltatni kell. A vízi közle-
kedés elemi szabályait meg kell 
tanítani: éreztetni kell, hogy a 
személyes biztonság érdekében 
a vezető utasításait mindenki-
nek azonnal végre kell hajtania. 
– Sok éve munkálkodunk 
azon, hogy az emberek meg-
értsék, a vízen való közleke-
désre is ugyanolyan kötött, 
fontos szabályok vonatkoznak, 
mint a közúton közlekedők-

re – mondja Lengyel Norbert, 
a paksi Vízirendészeti Ren-
dőrörs parancsnoka. A paksi 
fürdőzők, csónakázók jog-
szabálykövetőek, figyelmesek 
egymással, csupán kisebb sza-
bálytalanságok, hiányosságok 
fordulnak elő, például a hajók, 
csónakok felszerelése kapcsán, 
tette hozzá a rendőr főhad-
nagy. Az élővíz szerelmeseire 
a szakemberek kora reggeltől 
sötétedésig vigyáznak, noha a 
Duna magas vízállása miatt a 
kánikula ellenére jelenleg nem 
jelentős a vízi élet Paksnál. A 
fürdésre alkalmas parti terü-
letek eddig rejtve maradtak, 
azonban hétvégére a vízállás 
csökkenésével a strandkedv 
élénkülésére számítanak. 

MD 

Duna: az ismeretlen ismerős
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A gépjármű az úttal a gumiabroncsok ré-
vén érintkezik, amelyeknek szerepük van a 
hajtó- és fékezőerő továbbításában, megha-
tározzák a jármű kormányozhatóságát, út-
tartását, tapadását, ezáltal nagymértékben 
az autó biztonságos vezethetőségét. Ezért 
megfelelő állapotukra ügyelni kell, ellenke-
ző esetben növekszik a baleseti kockázat! 

Nem véletlen, hogy más gumiabroncs hasz-
nálata ajánlott télen, mint nyáron. A gumiab-
roncsok anyagösszetételét és futófelületét úgy 
alakították ki, hogy az évszakokra jellemző 
időjárási viszonyok közepette a legjobb legyen 
a tapadásuk, kapaszkodóképességük, úttartá-
suk. A váltás téliről nyári gumiabroncsra akkor 
ajánlott, ha a hőmérséklet tartósan hét Celsius 
fok fölé emelkedik, nyáriról télire pedig, ha ez 
alá süllyed. Legyen szó bármilyen gumiab-
roncsról, a megfelelő levegőnyomásra figyelni 
kell! A túl alacsony érték éppen úgy növeli a 
gumik igénybevételét, mint a túl magas, rom-
lik a menetstabilitás. A gumiabroncs levegő-
nyomását ajánlott hideg abroncson mérni, 
ha az ellenőrzéskor meleg, hozzá kell adni az 
ajánlott értékhez 0,3 bart. A gumiabroncsokat 
minden indulás előtt szemügyre kell venni, 
ellenőrizni a levegőnyomás megtartásában 
szerepet játszó szelepeket, hogy van-e sérülés, 
deformálódás a gumiabroncsok felületén, il-
letve mennyire kopott a futófelület. Amikor a 
gumiabroncs kopott, azaz csökkent a borda-
mélység, már nem képes azt a vízmennyiséget 
elvezetni, amit korábban, ezért megnövekszik 
a vízen futás, ezzel a csúszás veszélye, és a fé-
kezési tulajdonságok is romlanak. Ilyenkor a 
gumiabroncsot ki kell cserélni! Az ellenőrzést 
segítik az abroncsok futófelületén elhelyezett 
kopásjelzők, amelyek ha egy magasságban 
vannak a szomszédos bordával, a barázda 
mélysége már nem megfelelő. Az abroncsok 
szabálytalan kopása a nem megfelelő levegő-
nyomást, illetve a jármű futómű-problémáját 
jelezheti.                                            Kohl Gyöngyi

A részönkormányzat, a civil szervezetek, a 
faluház és magánszemélyek fogtak össze az 
idei falunap sikeréért Dunakömlődön. Hete-
dik alkalommal tették ezt. Nem hiába, reme-
kül sikerült a program. A műsort a Faragóné 
Kertész Alice vezette faluház állította össze 
különös figyelmet szentelve a gyerekeknek. 
Az volt a cél, hogy ők felhőtlenül szórakozza-
nak, és sok élménnyel gazdagodjanak. Ezért 
döntöttek úgy, hogy a falunapot gólyalábas 
bohócműsor nyitja. Meghívták Cseke Klárit, 
aki zenés műsort tartott, illetve a Grimask 
Színházat is egy vidám bábshow-ra. Nem 
csak az apróságokra, hanem a tinikre is gon-
doltak, körükben a legnagyobb sikert a 2011-
es X-Faktor egyik sztárja, Tarány Tamás arat-
ta. Természetesen helyi produkciók is helyet 
kaptak a programban, felléptek az óvodások, 
énekeltek a Félnótások. Paksi színjátszók 
előadásában láthatta a kömlődi közönség A 
lónak vélt menyasszony című vásári komé-
diát, fellépett a Szaggató Zenekar és a Duna-
Party Táncklub is. A főzőversenyen rendkí-
vül népes mezőny gyűlt össze, hatvanhatan 
adtak le mintát. A zsűrit szakértők, a korábbi 
főzőversenyek győztesei, Hajdú János polgár-
mester és Tell Edit alpolgármester alkották. A 
bírálók több mint tucatnyi díjat ítéltek meg, 
ezek helyi vállalkozók, a részönkormányzat, 
az önkormányzat felajánlásai voltak. Az első 
díjat Polgár Ferencné, a másodikat Liszt-
mayer István, a harmadikat Maródi Zoltán 
kapta. – Nálunk tradíciója van a halászléfő-
zésnek, ki merem jelenteni, hogy minden 
kömlődi ember tud halászlevet főzni – húzta 
alá Spiesz József. Nevetve tette hozzá, hogy a 
minták között akadt néhány kakukktojás is, 
ami annak eredménye, hogy a kömlődiek 
meghívták a barátaikat is a főzőversenyre. 
Dunakömlődön a pontyhalászlének van ha-

gyománya, alaplé nélkül készítik, csupán öt 
alap összetevőből: hal, hagyma, paprika, só és 
víz kell hozzá, mondta a képviselő. 
A programot bál zárta, illetve hajnalba nyú-
ló beszélgetés, mert sokan még a mulatság 
után is együtt maradtak. A dunakömlődi 
részönkormányzat elnöke elmondta, más-
nap, amikor összegyűltek, hogy összetaka-
rítsák a „romokat”,  mindössze öt poharat 
találtak. A kömlődiek figyelnek a környe-
zetükre, magyarázta hozzátéve, hogy han-
gos szó, balhé, részeg ember nem volt…
A pénzügyi hátteret a részönkormányzati ke-
ret kulturális alapja biztosította. Ez a rendel-
kezésre álló 12 millió forintból 3 lenne, de 1,7 
millió forintot fordítanak csak a programok-
ra, így a borversenyre, sportnapra, falunapra, 
szüreti napra és az adventi estékre. 
– Ehhez még körülbelül ennyi társadalmi 
munka társul, mert a kömlődiek maguké-
nak érzik a programot, igyekeznek mindig 
csiszolni, javítani rajta – fogalmazott Spiesz 
József. Arról is szólt, hogy hasonlóképpen 
van ez Paks többi településrészén is. Ki-
vétel – legalábbis egyelőre – Cseresznyés, 
ahol, a képviselő reményei szerint rövide-
sen kialakul egy olyan mag, amely meg-
szervezi, meghonosítja majd Cseresznyés 
saját programját. Gyapán, Biritón már túl 
vannak az idei falunapokon, mindkettő si-
keres volt. Itt is, ott is van egy kis közösség, 
melynek tagjai szívükön viselik a program 
sorsát. Egyiknek, másiknak is megvan a sa-
ját arculata, Biritón rockkoncert nélkül el-
képzelhetetlen egy ilyen program, Gyapán 
soha nem hagynák ki a családi vetélkedőt, 
egyházi alkalmat. Itt a futballnak is nagy 
szerep jut. Ennek egyik eredménye a Vadai 
Kupa, amit július 14-én rendeznek.                                                     

-vt-

Közlekedj 
okosan!

Hatvanhat bográcsban
főtt a halászlé

Nem csak a nosztalgiázni vágyókat invitálják Csámpára július 21-én: aki egy 
tartalmas szombat délutánra vágyik, annak mindenképpen érdemes kilátogatni a 
rendezvényre. A IX. Csámpai Nosztalgiatalálkozó már délelőtt elkezdődik kispályás 
focival a tornapályán, majd 15 órakor szentmisével veszi kezdetét a program a közös-
ségi házban. Ugyanitt egy nem mindennapi kiállítás is várja a látogatókat: régi fotók 
elevenítik fel, hogy éppen száz éve kezdődött Csámpán az iskolai oktatás. 
A közösségi ház mellett felállított rendezvénysátorban egymást követik a fellépők: lesz 
néptánc, fellép a nemrégiben ismét világbajnoki címet nyert Csillag Show-tánc Egye-
sület, hallhatnak country zenét és láthatják a Csámpai Country Road Club táncosait. 
Számos gyerekprogram kíséri a rendezvényt, ahol – egy paprikatermő vidékhez illően 
– lecsófőzőverseny is zajlik, és western bemutatót tart a Csámpai Lovassport Egyesület. 
Az est sztárfellépője Tabáni István, a Csillag születik 2009-es nyertese, aki 19 órakor lép 
színpadra. A napot bál zárja majd. 
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Díjaztuk őket

Csodavilág nemcsak gyerekeknek
Munkáiból sugárzik a jókedv és a játékos-
ság, egy pillanatra elveszni bennük igazi 
felüdülés. Csodavilágot teremt nem csak 
gyerekeknek, mégsem hajtja semmiféle 
tudatosság, csak a munka szeretete. A 
Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány 
egykori díjazottja, Róth Anikó festő, 
grafikus és illusztrátor nemrég mutatta 
be új honlapját, amely több külföldi díjat 
is azonnal besöpört. Az akvarellel alkotó 
hölgy a legifjabb képzőművész-generáció 
jeles képviselője, de már pályája hajnalán 
számtalan rangos hazai és nemzetközi el-
ismerés büszke tulajdonosa. 

Anikót gyerekkora óta foglalkoztatta a vi-
zuális világ, több évig járt a paksi művelő-
dési házba rajzszakkörre az általános iskola 
alatt. A gimnáziumi években Halász Ró-
bertnél festett, majd az érettségit követően 
felkerült Budapestre, ahonnan egy rövid 
ideig továbbra is hazajárt rajzolni a ma már 
szállodaként funkcionáló képtárépületbe. 
Tehetségét a budapesti Kirakatrendező és 
Dekoratőrképző Intézetben fejlesztette, 
majd 1999-ben elvégezte a tűzzománc sza-
kot a Kézműves és Szolgáltató Szakiskolá-
ban. Noha az iskolai évek után nemigen 
tudta, mihez kezdjen, a véletlen meghozta 
a szerencséjét. Egy Dunakorzón kiállító ke-
reskedő toppant be hozzájuk, majd meglát-
va az Anikó által hobbiból festett kendők 
közül egyet, azonnal rendelt is belőlük egy 
egész szezonra valót. – Bár később több 
üzlet is árulta a munkáimat, a selymek 
egy idő után már túl drága kézimunká-
nak számítottak, ekkor kerültek előtérbe a 
grafikáim – árulta el Anikó. Így születtek 

meg képeslapjai, könyvjelzői, naptárai, ha-
táridőnaplói, majd később jöttek a kitűzők. 
Ezek mellett gyermekkönyveket illusztrál. 
Alkotásai nem csupán a hazai közönség 
számára ismerősek, több ízben tervezett 
például pólókat koreai cégnek, többek kö-
zött a pekingi olimpia idején pandás grafi-
kával, a figura azóta rajzai kedvelt szerep-
lőjévé vált. Ezeken gyakran megjelenik a 
budapesti Dohány utcai zsinagóga épülete, 
de nagy kedvencei a trolik, és a kicsit fran-
ciás férfi figura is. Jellegzetes, karakteres 
alkotásait egyfajta kettősség, a gyerek- és 
a felnőtt világ egyvelege jellemzi, figurái 
gyakran meseszerűek, sugárzik róluk a jó-
kedv és egyfajta pozitív szemlélet, ennek 
átadásán azonban közvetlenül nem mun-

kálkodik. – Nem dolgozik bennem ilyen-
fajta tudatosság. Azt kell, hogy mondjam, 
azon szerencsések közé tartozom, akiknek 
a munkájuk a hobbijuk, így szinte mindig 
szeretek dolgozni, talán ez érződik a képe-
imen. 
Szereplőiről, inspirációiról úgy vall, a 
megannyi érdekes témához csupán nyitott 
szemmel kell járni a világban. – Szinte bár-
mi meg tud ihletni, annyi klassz dolog vesz 
minket körbe. Ennek ellenére nem vagyok 
az a mindennek megörülő típus – mondja. 
Munkái sikerét bizonyítja, hogy alkotásai 
nem csupán hazai galériák, hanem külföl-
di kiállítások szervezőinek érdeklődését 
is felkeltik. Festményei 1999 óta jelennek 
meg rangos kiállításokon, ezek kivétel nél-
kül egy pillanat alatt felismerhetőek egyedi 
hangulatukról.  Alkotásait a műkedvelők 
több ízben megcsodálhatták már egyebek 
mellett a fővárosi Mednyánszky Galériá-
ban, az Iparművészeti Múzeumban, a Ba-
lassi Intézetben, valamint a milánói Nem-
zetközi Kézműves Kiállításon is. Illusztrált 
Weöres Sándor-verset és Nemes Nagy 
Ágnes egyik írását, emellett Anikó egyik 
legnagyobb büszkesége, hogy pár évvel 
ezelőtt a Christian Lacroix Homme önál-
ló projektre kérte fel. Júniusban elkészült 
megújult honlapja, amely azonnal Dope 
Awardot nyert. Természetesen e sorokon 
keresztül nehéz ízelítőt adni a művész fan-
táziavilágából, így aki szívesen elmerülne 
benne, látogasson el a rothaniko.hu hon-
lapra. Sikereit szemlélve az ifjú művész a 
jövővel kapcsolatban csupán annyit mon-
dott, az élet majd hozza, amit kell.

Matus Dóra

Kicsengettek, elkezdődött a 
diákok által annyira várt vaká-
ció. Köztudott, hogy a felhőt-
len játék, kikapcsolódás köze-
pette a gyerekek sokszor még 
a legalapvetőbb közlekedési 
szabályokat sem tartják be, és 
könnyedén balesetek okozói-
vá, részeseivé vagy áldozatává 
válnak. Mindenekelőtt a szü-
lők feladata, hogy időt szakít-
sanak gyermekeikre, és mond-
ják el, miként kell közlekedni. 

A leggyakoribb tragédiaokozó 
a rohanás, a körültekintés nél-
küli úttestre lépés, a buszmeg-
állóban álló jármű takarásából 
való kilépés és a kerékpározás-
sal összefüggő szabályszegő 
magatartás. 
– Közös felelőssége mindenki-
nek gondoskodni azok védel-
méről, akik ma még nem ké-
pesek úgy cselekedni, ahogyan 
azt elvárjuk vagy szeretnénk 
– fogalmazott Herman Gá-

bor. – A tapasztalatok szerint 
minden harmadik kerékpár 
felel csak meg a KRESZ elő-
írásainak. A kötelező tartozé-
kok, így az első, hátsó lámpa, 
a fék, a csengő és minimum 
egy prizma mind a kétkerekű 
kelléke, ám sokan nem foglal-
koznak ezzel, és szabálytalanul 
vesznek részt a forgalomban – 
tette hozzá a Paksi Rendőrka-
pitányság közlekedési alosztá-
lyának vezetője. Július elsejétől 

újabb ösztönző kampányt hir-
det a Paksi Rendőrkapitány-
ság. Azok, akik kerékpárjukkal 
szabályosan közlekednek és 
járművük minden tartozéka 
megfelel a KRESZ előírásai-
nak, az ellenőrzést követően 
nyereményjátékon vehetnek 
részt. Az akció október 30-ig 
tart, a fődíj egy értékes kerék-
pár, emellett további tíz tárgy-
jutalmat is kisorsolnak.

efgé

A vakáció veszélyei
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A közösségformálás és a méltó 
megemlékezés az intézmény né-
vadójáról – ez a két cél vezérelte 
az első Balogh Antal Emléktúra 
szervezőit 2008-ban. A program 
hagyománnyá és népszerűvé 
vált: június 17-én ötödik alka-
lommal közel százhúszan indul-
tak el, hogy Gerjenben töltsenek 
együtt egy kellemes napot. 
A Balogh Antal Katolikus Ál-
talános Iskola és Gimnázium 
diákjai, pedagógusai családja-
ikkal együtt érkeztek a vasárna-
pi program gyülekezőhelyére. 
Negyvenen ke   rékpárral, közel 
ugyanennyien kenuba szállva a 
Dunán indultak el a gerjeni cél 

felé, ahol a főzést vállalók bog-
rácsgulyást készítettek a mintegy 
120 résztvevő számára. Ötödik 
alkalommal hirdette meg az is-
kola a Balogh Antal Emléktúrát. 
Az első három évben vízitúrára, 
két éve pedig már családi napra 
várták a jelentkezőket. Gerjen-
ben a katolikus templom melletti 
sportpályán a falu polgármestere 
fogadta a túrázókat, majd szent-
misén emlékeztek az intézmény 
tragikus sorsú névadójára, az ön-
zetlenség és önfeláldozás példa-
képévé vált fiatal paksi káplánra, 
Balogh Antalra. A családi piknik 
sportprogramokkal és közös já-
tékkal zárult.             Dallos Szilvia

Válogatni lehetett idén a Szent 
Iván-éji programok közül Pak-
son: három helyszínre invitálták 
mindazokat, akik nem szerették 
volna kihagyni a nyári napfor-
duló megünneplését. Az Erzsé-
bet Nagy Szálloda Szerelmesek 
éjszakája elnevezésű svédaszta-
los vacsoráján az Operettszín-
ház énekesei, tűzzsonglőrök 
szórakoztatták a közönséget. A 
programhoz a szomszédos Tol-
naricum üzlet is csatlakozott: a 
tűzzel játszó akrobaták mellett 
kézművesek és borászok mutat-
koztak be. 
A Sárgödör téren hajnalig tar-
tott az első ízben megrendezett 
Szent Iván-éji Mámor. A nappali 
fénynél is mutatós pincefalucska 
varázslatos volt fáklyákkal kivilá-
gítva. A kis térre kitelepülve hat 
borászat – a Girst, Mayer, Szed-
mák, Polgár, Kovács és Fabro 
pince – kínálta borait a nagykö-
zönségnek. Emellett kávéterasz, 
frissen sült házi rétes és gulyás-
leves is csábította a látogatókat. 
Sötétedés után, Szent Iván-éji 
szokás szerint, tüzet gyújtottak, 
sőt ugrottak is. A sort dr. Ko-
vács Antal olimpiai és világbaj-
nok sportolónk, az atomerőmű 
munkatársa nyitotta, aki elárulta, 
hogy remekül érezte magát bará-
tai, családtagjai körében. 
– Még sok ilyet – foglalta össze 
tömören.
Minden bizonnyal hasonlókép-
pen gondolták – még, ha nem is 
mondták – a Városi Múzeum-
ba betérők. Sokan voltak – kö-
rülbelül 350 látogató –, így az 

intézmény munkatársai szin-
te levegőhöz sem jutottak. A 
múzeum új tárlata az orvoslás 
történetébe enged bepillantást, 
három enteriőrt, egy római, egy 
közép- és egy újkori orvosi sar-
kot rendeztek be hozzáillő bú-
torokkal. Bár a pontos anyagot 
előre nem ismerte dr. Ferenczy 
József PhD plasztikai sebész, 
szakfőorvos, az orvostörténet 
különleges eseteiről szóló hu-
moros előadása nagyon har-
monizált a tárlattal, összegezte 
dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna 
igazgató. Azt is elárulta, hogy 
akkora érdeklődés övezte a 
gyógynövényes krémek készíté-
sét, hogy idő előtt elfogyott az 
alapanyag, szívesen és örömmel 
készítettek látogatóik levendula-
babát, pestisálarcot, rontásűző 
amulettet. S ha megfáradtak, 
meg is pihenhettek a gyógyteák 
között válogatva, kortyolgatva. 
Azok, akik 11 óráig kitartottak, 
nem csalatkoztak, a csattanó is 
remekbe szabott volt: Németh 
Szabolcs és Vida Zsolt praktizált 
zárásként. A két amatőr színját-
szó rímekbe szedve látta el taná-
csokkal pácienseit. 
A Városi Múzeum erre az al-
kalomra berendezett kiállítása 
– amely szervesen kapcsolódik  
a városi Semmelweis-napi ün-
nepséghez – továbbra is várja az 
érdeklődőket. Orvosi eszközök, 
műszerek mellett valódi könyv-
ritkaságok is láthatók itt, így pél-
dául 17-18. században íródott 
orvosi könyvek. 

Vida Tünde

Balogh Antal 
emléktúra

Szent Iván éjjelén

A Vak Bottyán Gimnázium két 
tanára vehetett részt kétéves 
egyetemi szakirányú tovább-
képzésen uniós támogatással. 
Hermán Gábor, az iskola föld-
rajz–történelem szakos tanára el-
mondta, hogy a tehetségfejlesztő 
pedagógusképzésen olyan, a ta-
nári eszköztárából eddig hiányzó 
vagy érintőlegesen megismert 
módszereket volt alkalma össze-
függően elsajátítani, ami hatéko-
nyabbá teszi a tehetséggondozás 
és felzárkóztatás területén vég-
zett munkáját. Ilyen a kooperatív 
tanulásszervezés, differenciálás, 
tanulói öndifferenciálás, konflik-
tuskezelés, mentálhigiénés szem-
pontok, az életkori és egyéni 
sajátosságok figyelembevétele. 
Rompf Gabriella magyar–orosz 
szakos tanár és pszichológus 
végzettsége mellé most iskolai 

tanácsadó és konzultáns képe-
sítést szerzett. A specializációs 
év alatt elsajátított ismereteket 
elsősorban pszichológusi mun-
kájában tudja hasznosítani. Cso-
portvezetést is tanult, aminek 
köszönhetően a 2011/12-es tan-
évben pályaorientációs tréninget 
indított 11. évfolyamosoknak. A 
második évben általános szak-
vizsgás képzésben vett részt, 
amely elmondása szerint mind 
módszertani, mind a saját tanári 
személyiségfejlődése szempont-
jából hasznos volt. Az elsajátított 
módszertani ismeretek közül ki-
emelte az izraeli team-módszert, 
ami a gyerekek aktivitásán túl 
fejleszti a kommunikációs, a szo-
cializációs, az absztrakciós kész-
ségeket, valamint a rendszerben 
való gondolkodás készségét.      

Kohl Gyöngyi

Tanár iskolapadban
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Június 24-én érkeztek Paksra az 
országos vonó-, vonástechnikai 
kurzus résztvevői. A közép- és 
felsőfokú tanulmányokat foly-
tató diákokat a Zeneakadémia 
tanárai oktatták a művészeti 
iskola táborában. A program 
egy igazi kuriózumot is ígért 
a nagyközönség számára. Ma-
gyarországon első ízben adott 
koncertet a világhírű svájci 
hegedűművész, Alexandre Du-
bach. A svájci művész tehetsége 
korán megmutatkozott, a kor 

legnagyobb muzsikusai tanítot-
ták, többek között Yehudi Me-
nuhin is. Első magyarországi 
bemutatkozása, ahol Paganini 
24 capriccio etűdjeit adta elő 
egy 18. századi mesterhegedűn, 
igazi szenzációnak számított.
Nem ő volt a művészeti iskola 
egyetlen világhírű vendége, a 
harmonikatábort az orosz vir-
tuóz, Alexander Poeluev ve-
zette, a Rudimental dobtábor 
díszvendége pedig Gerendás 
Péter volt.

Harminc kalligráfiát, illetve 
komputergrafika-nyomatot 
adományozott Vincze Erika 
paksi tipográfus a szintén paksi 
dr. Kiszl Péter habilitált egyete-
mi docens vezette ELTE BTK 
Informatikai és Könyvtártudo-
mányi Intézete részére. Június 
21-én emlékezetes ünnepséget 
rendeztek a képadományok át-
adása alkalmából, ahol dr. ha-
bil. Károly Krisztina, az oktatási 
és tanulmányi ügyek dékánhe-
lyettese köszöntőt mondott. 
Köntös Nelli egyetemi tanárse-
géd a tipográfus szakmai életút-
ját ismertetve elmondta, hogy 
Vincze Erika 2008-ban jeles 
minősítéssel végezte el a Mo-
holy-Nagy Művészeti Egyetem 
felsőfokú tipográfus képzését. 
Tagja a Magyar Tipográfusok 
Egyesületének (TypoSzalon), 
melynek egyik alapítója dr. 
Voit Krisztina docens, az ELTE 
Könyvtártudományi Tanszéké-
nek egykori vezetője. Az Infor-

matikai és Könyvtártudományi 
Intézetnek adományozott alko-
tások a TypoSzalon évenkénti 
tárlata és az Országos Terve-
zőgrafikai Biennálé keretében 
több kiállításon szerepeltek 
már, láthatóak voltak többek 
között a békéscsabai Munkácsy 
Mihály Múzeumban, a Kép-
zőművészeti Egyetemen, a Ma-
gyar Alkotóművészek Házában 
(Olof Palme Ház), az Aranytíz 
és a Ráday utcai Peter Wilhelm 
Galériában is.
– Megtisztelő és örömteli ese-
mény, hogy az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bölcsészet-
tudományi Kara és dr. Kiszl Péter 
habilitált egyetemi docens jóvol-
tából az Informatikai és Könyv-
tártudományi Intézet Múzsák 
Lakaként befogadhatta a tipográ-
fus digitalizált tervezőgrafikai 
képeit. Reméljük, hogy a jövőben 
az eredeti kalligráfiák (nagyjából 
200 alkotás) kiállítása is megvaló-
sulhat – mondta Köntös Nelli.

– Dr. Voit Krisztina oktatott 
könyvtörténetet és a Múze-
um körúti irodájában vizs-
gáztatott bennünket. A tör-
ténet, hogy ez a harminc kép 
a tanszékre került, valahol itt 
kezdődött – árulta el Vincze 
Erika, hozzátéve, hogy az 
egyetem szellemiségét akkor 
érezte meg, amikor először át-
lépte a küszöbét. 

A képek (nyomatok), amik az 
Informatikai és Könyvtártudo-
mányi Tanszék falaira kerültek, 
számítógépes tervezőgrafikai 
munka eredményei, amit elő-
zőleg kézírással hozott létre, 
vagyis kalligrafált. Ezáltal az 
eredeti papír alapú, sérülékeny 
kalligráfiák épen maradnak és 
nyomtatással másolatok készít-
hetők.                         Vida Tünde

Alexandre Dubach
elvarázsolta  
közönségét

Paksi tipográfus 
művei gazdagítják
az ELTE-t

Tanár iskolapadban
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Elfogták azt a 21 éves paksi fia-
talembert, aki tizenöt gépkocsi 
kerekét szúrta ki egyetlen éjsza-
ka alatt a lakótelepen. Még júni-
us 10-én indítottak nyomozást 
az ügyben, miután a Kurcsatov, 
az Alpári, az Ifjúság és a Babits 
Mihály utcában több mint egy 
tucat személygépkocsi, valamint 
egy motorkerékpár kerekének 
gumiköpenyét kiszúrták. A nyo-
mozást nehezítette, hogy a tettes 
válogatás nélkül rongálta meg az 
autókat, magas és alacsony ka-

tegóriás gépkocsi is áldozatául 
esett. A fiatal kihallgatása során 
beismerte tettét, azonban arra 
konkrét magyarázattal szolgálni 
nem tudott, tájékoztatta lapunkat 
Kiszlné Kern Márta sajtóügyele-
tes. A Paksi Rendőrkapitányság 
rendőr főhadnagya elmondta, a 
fiatalt a rongálásban csupán ittas-
sága vezérelte, de nem ez az első 
eset, hogy mámoros pillanatában 
heccből kárt okozott valamiben, 
korábban is elkövetett már ha-
sonló jellegű bűncselekményt. 

Csalók ügyében továbbra is nyo-
moz a hatóság: internetes hir-
detők autókereskedőnek kiadva 
magukat károsítottak meg há-
rom vevőt. A Paksi Rendőrkapi-
tányság nagyobb kárt okozó csa-
lás miatt indított ellenük eljárást, 
közölte lapunkkal Heisler Judit, 
a kapitányság sajtóreferense. A 
csalók egy weboldalon hirdettek 
eladásra szánt kocsikat és mo-
torokat, a vásárlók egy külföldi 
bankszámlára utalták át a pénzt, 
de a jármű nem érkezett meg. Az 

egyik sértett egy autóért 1,6 mil-
lió forintot fizetett ki, egy paksi 
vevő  pedig 1,8 millió forintot 
utalt át egy Harley Davidsonért. 
Egy másik, szintén paksi lakos 
ugyanennyit fizetett egy autó-
ért, de egyikük sem kapta meg a 
járművet. A rendőrkapitányság 
arra kéri a lakosokat, hogy körül-
tekintően járjanak el internetes 
járművásárlás esetén, töreked-
jenek arra, hogy annak átvétele 
előtt a vételárat ne fizessék ki az 
eladónak!                                 -md-

Hunyadi Bencével az oldalán 
újabb gigantikus kalandba vágott 
Treszl Gábor: június 23-án ismét 
útjára indult a Pannonia-expe-
díció az idei olimpiai játékok-
ra. Aki a Paksi Hírnök blogon 
folyamatosan nyomon követi 
az eseményeket, tudhatja, hogy 
az elmúlt hétvégén átmenetileg 
Pannonia mentőakcióvá vált a 
Pannonia-expedíció, miután a 
jármű motor blokkja megadta 
magát Róma és Rimini között a 
hegyi úton. A hibát szakszerviz-
ben is időigényes lett volna kija-
vítani, így az egész blokk cseréje 
mellett döntöttek, ehhez azon-
ban segítségre volt szükségük, 
ugyanis nem volt náluk tartalék. 
A felmentő sereg már péntek éjjel 
megérkezett Hora Máté szemé-
lyében, a hiba elhárítása szom-
baton megkezdődhetett, így 

kisebb késéssel tartható lesz az 
ütemterv. A veterános zarándo-
kok nem nyílegyenesen London 
felé vették az irányt, ahhoz, hogy 
a helyszínen szurkolhassanak 
honfitársaiknak, barátaiknak, 12 
ezer kilométeres túrát tesznek 
meg Észak-Afrikán keresztül, a 
Földközi-tenger megkerülésével 
17 országot átszelve. 
Treszl Gábor és Magyar Zoltán 
2008-ban életük nagy vágyát 
beteljesítve jutottak el a 47 éves 
Pannonia T5 típusú oldalko-
csis motorkerékpárjukkal a pe-
kingi olimpiára, átvágva egész  
Eurázsián, Szibérián, a Góbi-si-
vatagon, majd ugyanígy haza-
felé. A 24 ezer kilométeres tá-
volság teljesítéséhez az indulást 
megelőző években komoly fel-
készülésre volt szükség, például 
hosszabb tesztutakra a pszichi-

kai teljesítőképesség, valamint a 
motor korlátainak felméréséhez. 
Az indulást most is hosszas fel-
készülés, ráhangolódás előzte 
meg, árulta el Treszl Gábor, hoz-
zátéve, ezúttal a hőség és a ma-
gaslatok lesznek a legnagyobb 
ellenfeleik. A közel két hónapos 
útra társával, Hunyadi Bencével 
háromnegyed éve céltudatosan 
készültek. Bence motorok, fő-
ként a veterán járművek iránt 
érzett szenvedélye régre nyúlik 
vissza, de első Pannoniáját csu-
pán három éve vette meg Gábor 
segítségével. Mint mondja, nagy 
kihívást jelent, hogy az út hossza 
miatt minden eshetőségre nem 
lehet előre felkészülni.
Annyi biztos, hogy a gigantikus 
úti cél nem kis elhivatottságot és 
kitartást kíván a fiúktól: Gábor 
és Bence a Közlekedési Múze-
umtól indulva elsőként az Adri-
ai-tenger északi medencéjében 
található Doberdó-fennsík, a 
magyar hadtörténelem egyik 
fontos emlékhelye felé vette az 
irányt, ahol több ezer magyar 
katona vesztette életét az első vi-
lágháború alatt. Majd útjukat a 
Vatikán felé folytatják, onnan a 
francia és olasz Riviéra felé vezet 
az út, majd Marokkóba, ahol tíz-
napos túra során az Atlanti-óce-
ánhoz és az Atlasz-hegység hó-
födte csúcsaihoz is ellátogatnak. 
A Gibraltári-szoroson visszatér-
ve Európa legnyugatibb pontja, 

egy Lisszabon melletti kis tele-
pülés felé veszik az irányt, majd 
a Pireneusokon át Franciaor-
szágba, a Párizs környéki Tria-
non-kastélyhoz, ahol elhelyezik 
a Magyarok Világszövetségétől 
kapott zászlók egyikét. Gábor 
és Bence a tervek szerint július 
28-án ér Londonba, ahol együtt 
szurkol majd a magyar sporto-
lóknak, aztán augusztus 7-én in-
dulnak vissza Brüsszel és Amsz-
terdam, Svájc, Németország, 
Franciaország, valamint az Al-
pok érintésével. A hazafelé veze-
tő út egyik különleges helyszíne 
a sváci Wallis kanton, ahol régi 
hunok utódai élnek a hegyek 
között, mondta el Treszl Gábor, 
hozzátéve, veterános utazásaik 
terveit a technika szeretete kel-
tette életre, a felfedezés vágya 
viszi előre, és a nemzeti öntu-
datuk irányítja. A páros reméli, 
hogy az embert és gépet próbára 
tevő 12 ezer kilométeres utazás 
egyaránt öregbíti majd az ország 
és városunk hírnevét is. A terv 
sikeres végrehajtása egyébként 
veterán sporttörténeti jelentő-
séggel bír, távolságát tekintve ez 
az út lesz a második leghosszabb 
a magyar gyártmányú gépek kö-
zött. A nem mindennapi túráról 
a Paksi Hírnök blog állandó ro-
vatot is indított, amely a paksi 
motorosok kalandjairól hetente 
háromszor friss beszámolóval 
jelentkezik.                Matus Dóra

Elkapták a vandált, a csalókat még keresik

Panni úton Londonba, „kis” kerülővel
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Az eddigi legemlékezetesebb 
pillanat az volt, amikor a paksi 
vízi színpadon táncolhattunk, 
vallja Győrffy Orsolya, a csám-
pai Country Road Club vezető-
je, s a táncegyüttes működésé-
nek hátterét biztosító Örökifjú 
Táncegyüttes Alapítvány titkára. 
Hozzátette, külön öröm, hogy 
másokat segített hozzá ahhoz, 
amit ő maga már átélt. A line-
dance csoport vezetője ugyanis 
11 éven át a Tűzvirág Táncegyüt-
tesben, tíz évig Bézi Sándor keze 
alatt az Örökifjú Néptáncegyüt-
tesben táncolt. Azt is elárulta, 
hogy számára a néptánc ma is 
sokkal többet jelent, de ő maga 
is belátta, hogy jó ötlet volt va-
lami más, valami különleges 
táncot választani. Öt éve annak, 
hogy a klub létrejött, azóta több 
tucatnyi emberrel szerettették 
meg a country zenével össze-
forrott linedance műfajt.  Akad-
nak, akik alapítástól táncolnak, 
mások hosszabb-rövidebb időre 
csatlakoztak a társasághoz. Őket 
mindig jó szívvel várják vissza, 
s hívják a táncházakba. Győrffy 
Orsolya több környékbeli – du-

naújvárosi, tolna-mözsi, györ-
könyi – csoportot alapított, s 
tanít jelenleg is. A kedd és csü-
törtök gyerekkora óta tánccal, 
azaz „munkával” telik, fogal-
mazott. Munka, mert nem le-
het készületlenül megjelenni 
a próbákon. Ez elsősorban a 
csámpai együttes esetében je-
lentett, s jelent ma is kihívást, 
hiszen mindig egy lépéssel jár 
a tanítványok előtt: kiválasztja, 
megtanulja, majd megtanítja a 
koreográfiákat. A csoport veze-
tője elárulta, számára a színpad 
és a fellépés szent, ezért nem 
veszi jó néven, ha valaki úgy 
tekinti, mintha „a homokozóba 
menne”. – Nekem ez nem játék 
– fogalmaz. – Először azt hittem, 
hogy sokkal könnyebb – mondja 
a műfajról. Azóta már látja, hogy 
szó sincs erről, folyamatosan 
tanulni kell. Szavaiból kiderül, 
a Country Road Club nemcsak 
táncot, hanem jó közösséget is 
jelent, ami átsegíthet krízishely-
zeteken, barátokat, feledhetetlen 
élményeket hozhat. Utóbbiak 
közé tartozik az együttes leg-
utóbbi, felsőcsatári szereplése. 

A Vas megyei falucskába, ahol 
Country Jamboree-t rendeztek, 
másodszor hívták főműsorba a 
csámpai klubot, annak ellenére, 
hogy manapság már harminc 
fölött van a hasonló csoportok 
száma. – Ragaszkodnak hoz-
zánk, nekünk nem szállt fe-
jünkbe a dicsőség, közvetlenek 
maradtunk, természetünkből is 
adódik, hogy mi nem segítünk 
haragudni senkinek – fogalmaz. 
A felsőcsatári vendégszereplés, 
amit idén is, tavaly is kirándulás-
sal kötött össze a társaság, rend-
kívüli élmény volt, mert sikerült 
valami olyasmit megvalósítani, 
amit eddig még másnak nem: 

közös nevezőt találtak a zenekar, 
a gyakorlott táncosok és a kívül-
álló közönség között azzal, hogy 
egyszerű, rögtönzött koreográfi-
ákat mutattak, tanítottak igazi 
öröm- és össztáncot generálva.
A csoport most újabb fontos sze-
replés előtt áll: Csámpán július 
21-én rendezik a 9. Nosztalgia-
találkozót, amelyet magukénak 
éreznek, ezért mindig itt mutat-
ják be a legösszetettebb műsort, 
bevonva a testvércsoportokat is. 
Győrffy Orsolya kiemelte, ezu-
tán egy új csoport indítása lesz 
a következő feladat, hiszen szük-
ség van az utánpótlásra.

-tv-

A western kupasorozaton és 
országos bajnokságon is az él-
mezőnyben vannak a csámpai 
lovasok, Csapó Sándor a tavalyi-
hoz hasonló szereplésben bízik, 
de még egyik versenysorozatnál 
sem dőlt el semmi. A Csámpai 
Lovassport Egyesület elnöke a 
szezon eddig eltelt időszakának 
értékelését azzal kezdte, hogy a 
tavalyi volt az eddigi legsikere-
sebb évük. Idén szeretnék ezt 
megismételni. Az ob idén há-
romfordulós, kettőn már túl van-
nak. Az elsőt Győr-Gyirmóton, a 
másodikat Soltszentimrén ren-
dezték. Az egyesület versenyzői 
hozták az egyéni és csapatered-
ményeket, a gyerekek, Lednecz-
ki Vera és Laci, továbbra is jól 
szerepelnek, fogalmazott. Mint 
mondta, a legutóbbi, El Bronco 

Ranch-en (Soltszentimre) tartott 
bajnoki fordulón azonban nem 
volt szerencséjük. Defektet kap-
tak az odaúton, így nem érkeztek 
meg időben, bemelegítés nélkül 
kellett rajthoz állni. – Nagyon 
kalandos volt – foglalta össze 
Csapó Sándor, hozzátéve, hogy 
így a középmezőnyben végeztek. 
Javítani augusztus 18-19-én lesz 
alkalom, a harmadik fordulót 
ugyanis akkor tartják Debrecen-
ben. Polányi Máté és Ledneczki 
László is az élmezőnyben van-
nak, Laci a trailben vezet. Ami a 
kupasorozatot illeti, nem men-
nek el minden versenyre, mert 
szinte lehetetlen, viszont itt több 
versenyző is megméreti magát. 
A Csámpai Lovassport Egyesü-
let sportolói új versenyszámban, 
a B kategóriás reiningben is ki-

próbálták magukat. Ledneczki 
László csupán egy éve kezdte 
a felkészülést erre és viszony-
lag fiatal lóval indul, de nagyon 
biztató a bemutatkozása, még a 
közönséget is elkápráztatta, szá-
molt be az elnök. Két forduló 
után Ledneczki László trailben, 
lánya, Vera ugyanitt az ifjúsági 
korosztályban, fia, ifj. Ledneczki 
László gyerek pleasure-ben az 
élen áll. Schaller Zoli, aki az első 
teljes szezonját versenyzi a csám-
pai egyesület színeiben, pleasure 
kezdőben vezeti a mezőnyt.
Csapó Sándor azt is elmondta, 
hogy nagyon készülnek a Kö-
zép-Európa Kupára, amelyen 
tavaly Laci és Vera indultak. 
Idén ők és Polányi Máté min-
denképpen szeretnének ott 
lenni, különösen azért, mert a 

testvérvárosban, Galántán ren-
dezik. Szlovákiában inkább a 
gyorsasági versenyszámokat fa-
vorizálják, nem a performance 
kategóriákat, ami számukra na-
gyobb esélyt jelent, hiszen min-
den bizonnyal kevésbé népes 
mezőnyben kell rajthoz állniuk. 
Városi rendezvénnyel összekö-
tött versenyt Pakson idő és for-
rás hiánya miatt idén még nem 
tartanak, de jövőre – ha adottak 
lesznek a feltételek – szeretné-
nek, vázolta Csapó Sándor, aki 
szerint egy lasszó Eb megrende-
zése sem elérhetetlen cél. Tavaly 
Svájcban, idén Ausztriában lesz, 
jövőre a sor itt folytatódhatna. 
Az idein mindenesetre a két si-
keres Eb-szereplő, Polányi Máté 
és ifj. Ledneczki László ott lesz, 
árulta el.                                 -vida-

Ötödik éve ropják countryra

Paksi lasszó Eb-ről álmodnak
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Már három napja halott volt, 
amikor az egyik utcaseprő rá-
talált. Hedvig a belvárosban la-
kott; nem messze a városházától, 
a szálloda mögött. Az ügyeletes 
orvos megvizsgálta és megálla-
pította, hogy tüdőembólia vég-
zett vele, de többféle betegség 
(például rák) is sanyargatta.
Még hetek múlva is nyitva volt 
az a kiskertajtó, amely a hetve-
nes évek posztgulág stílusában 
épült rendelőintézet és a vako-
latlan, szintén lapos tetejű ga-
rázs közötti zugot, Hedvig hajlé-
kát zárhatta volna.
Az ecetfa alatt egy nagyobb fó-
liadarabból összeeszkábált sát-
rat, a fa legalacsonyabb ágáról 
lelógó kék télikabátot láttam, 
amikor ott jártam. Az egyik 
támlás műanyag  széken huzat 
nélküli paplan, a másikon lek-
városüveg, mellette vasalódesz-
ka, odébb üres sörösüvegek 
legyezőszerű elrendezésben; 
könyvek, aprópénz, papírfec-
nik, szemét…
Hedvig úgy nyolc éve kerülhe-
tett a városba. Azt rebesgették, 
hogy rágyújtotta családjára a 
házat, aztán magukra hagyta 
őket.
Eleinte a vasútállomáson húz-
ta meg magát; az állomásfőnök 
megengedte neki, hogy ott éj-
szakázzon. Később az elhagyott 
hajóállomáson vert tanyát. Ott, 
ahol néhány évtizede kikötöt-
tek a kofahajók, hogy a vidék 
terményeit a fővárosi piacokra 
vigyék.
Napközben a buszpályaudvaron 
időzött. Azt mondják, akik hal-
lották, hogy filozófiai kérdéseket 
tett föl magának és válaszolt meg.
A tanév vége felé a szomszéd 
faluból bejáró tanárnő fülét ez a 
(meglehet hiányos, de minden-
képpen rejtélyes) Hedvig-mon-
dat ütötte meg: a gyerek önma-
gának másféle formában… egy 
nevelési egység.
A tanárnő alig várta, hogy bér-
letét felmutassa a sofőrnek, 

gyorsan leült és lejegyezte a 
hallottakat, nehogy elfelejtse. 
Kolléganőivel utána napokig 
elemezték, igyekeztek megfejte-
ni az értelmét.
Hedvig később a művelődési ház 
előterében talált magának mene-
déket. Napközben legszíveseb-
ben a városban született József 
Attila-díjas költő festett arcképe 
alatt üldögélt; mellette szatyrai 
és békésen nézegette a büfé előtt 
zsivajgó népitáncos gyerekeket.
Néha be-beült egy-egy előadás-
ra, kiállításmegnyitóra, de nem 
állt szóba senkivel.
Többször a ruhatári szekrény-
ben felejtette összegyűjtögetett 
ennivalóját, ami nemsokára 
bomlásnak indult. Erre már a 
színházlátogató közönség poha-
ra is betelt: hangadói azonnali 
intézkedést követeltek az igaz-
gatóságtól. „Ameddig nem okoz 
közbotrányt, együtt kell vele 
élni.” Ez volt a hatósági személy 
válasza a beadványra.
A közbotrány hamarosan bekö-
vetkezett, amikor Hedvig meg-

fürdött az épület előtti szökőkút 
vizében.
Hőségriadó volt akkor is, akár-
csak megtalálása napján.
Hedvig belépett a gránátburko-
latú medencébe (ahova a falból 
7-7 fúvóka lövellt vízsugarakat; 
megunhatatlan látványt nyújt-
va a mellettük sétálóknak), 
megmártózott, majd kimosott 
fehérneműjét a krómacél plasz-
tikára teregette és csak azután 
adta át magát a fürdés önfeledt 
örömének. Spagettipántos, át-
tetsző ruhájában nem ujjongott 
olyan mámorosan, mint a sző-
ke, érzéki Anita Ekberg a Trevi 
kútban, Fellini Dolce vitájában, 
inkább mélabúsan merült el 
újra és újra.
Nemsokára megérkezett a men-
tőautó és Hedviget beszállította 
a pszichiátriára, ahonnan – leg-
alábbis úgy mondják – gyógyulá-
sa után hazavitték egykori lakhe-
lyére, a dél-dunántúli kisvárosba.
Kis idő elteltével azonban újra 
megjelent nálunk. Fehér övből 
takaros masnit kötött a hajába 

és a Peking (azelőtt Áfész) nagy-
áruház előtti  gesztenyefa alatt 
hűsölt.
Második megérkezése után leg-
kedveltebb tartózkodási helye a 
háromhajós, neoromán, bazi-
likás elrendezésű római katoli-
kus templom lett. (A protestáns 
gyülekezetek istentiszteletein és 
a különböző, egyre szaporodó 
szekták összejövetelein senki 
sem látta.)
Mindent elolvasott a hirdető-
táblán, még az egyházközség 
havonta megjelenő hírlevelét is. 
A szentmisék alatt a Mária-oltár 
előtt üldögélt az oszlop tövében 
és csendben jegyzetelgetett.
Az esküvőket talán még a szent-
miséknél is jobban szerette, de 
szívesen járt temetésre is.
Volt, aki nem örvendett túlságo-
san Hedvig társaságának, mert 
ha kedve szottyant (akár úrfel-
mutatáskor is) zizegni kezdett 
szatyraival.
Mártával, a templom sekrestyé-
sével azonban összebarátkozott. 
Ruhát, cipőt kapott tőle és egy-
szer egy horgolt fekete kendőt, 
amikor Hedvig ismét ledér öltö-
zetben foglalta el helyét az Isten 
házában.
„Így nem szabad ide bejönni” 
mondta Márta szelíden.
Ha más utasította volna rendre, 
Hedvig bizonyára hangos szit-
kokkal válaszol. Mint akkor, ami-
kor suhancok csúfolták, olyankor 
kikelt magából és ordítva, de ma-
gázva(!) káromolta őket.
Márta kedves szavára azonban 
elfogadta a kendőt és hagyta, 
hogy a templomszolga betakarja 
vele meztelen vállát és félig csu-
pasz kebleit.
Márta rendszeresen enni is 
adott, teát főzött neki, gyak-
ran meghívta fagyizni a temp-
lomhoz közeli Ella Bella cuk-
rászdába.
Hedvig szerette a fagylaltot.
Ősszel, amikor már hűvösre for-
dult az idő, Márta egy pár cipő-
vel lepte meg.                             Ü

Embermesék

Gyászmise Hedvigért
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Ü Hedvig fölpróbálta és a lábán  
hagyta, a nyárit pedig eldobta.
„Nem kényelmes” mondta leg-
közelebb a sekrestyésnek.
Kapott másikat. „Hedvig – 
mondta neki Márta akkor – tu-
dod, milyen hidegek már az éj-
szakák. Nem akarsz bemenni a 
szállóra?”
„Nem!”
„De hát miért?”
„Ott ellopnak mindent.”
Ahogy múltak a hetek, egyre 
többször panaszkodott gyá-
molítójának fájó hasa miatt. 
(Akkor már gyakran összegör-
nyedt.)
„Gyere, elkísérlek orvoshoz” 
ajánlotta Márta.
„Nem! Nem akarom, hogy ta-
pogassanak!”
Ezután Márta több mint egy 
hónapig nem látta. Amikor újra 
találkoztak, megkérdezte tőle:
„Hol voltál? Már azt hittem, 
hogy…”
„A Hortobágyon. Körülnéztem.”
„Jól van. Csakhogy itt vagy!”
„Szeretek itt. Itt nem bántanak. 
Szép ez a város.”
Halála után az önkormány-
zat családvédelmi osztályának 
munkatársa haladéktalanul el-
rendelte Hedvig hamvasztását és 
felkutatta hozzátartozóit. Porait 
gyermekei (akik Hedvigre mint 
jóságos édesanyára emlékeztek) 
hazaszállították és otthon te-
mették el.
Temetése napján Márta szentmi-
sét mondatott Hedvig lelki üdvé-
ért. Dr. Földvári Péter, a templom 
tudós plébánosa (aki újszövetsé-
gi Szentírástudományt tanított 
a pécsi teológián és akit Hedvig 
öreg pópának nevezett) János 
evangéliumából vette az igét: …
Ti szomorkodtok, de szomorúság-
tok örömre fordul. Az asszony is, 
amikor szül, szomorkodik, mert 
eljött az órája, de amikor meg-
szülte gyermekét, már nem em-
lékszik gyötrelmeire, mert örül, 
hogy ember született a világra. Ti 
is most szomorkodtok, de majd 
viszontlátlak titeket, akkor örülni 
fog szívetek és örömötöket senki 
sem veszi el többé tőletek.

Gutai István
Megjelent a Napút 2011/3. szá-
mában és a 2012-es Kézjegyben.

Újabb hat éven át Szabó Vil-
mos Béla lesz a Tolna-Baranyai 
evangélikus egyházmegye es-
perese. Ünnepélyes beiktatását 
minap tartották. Pusztavámon 
született, hivatását lelkész édes-
apja indíttatására választotta. 
Pápa körzetében kezdte pálya-
futását segédlelkészként, hét 
falu tartozott hozzá kis gyüleke-
zetekkel. Első két fia, Richárd és 
Mátyás Zircen született, a har-
madik, Alfréd abban az időben, 
amikor Hartán szolgált. Ugyan-
itt indította útjára a ’90-es évek 
elején az evangélikus lelkészek 
országos erőnléti bajnokságát 
Az egészségesebb egyházért mot-
tóval. 1995-től szolgál Pakson, 
2006-tól esperes. 
– Hálás vagyok a bizalomért és 
a szeretetért, amit megtapasz-
taltam, az újraválasztás egyfaj-
ta visszaigazolása az elmúlt hat 
évnek – fogalmazott az esperes. 
Hozzátette, jelentős változás nem 
történt, rendezett, jó körülmé-
nyek között végezhetik a munkát, 
amit alapvetően az eddigiekhez 
hasonlóan szeretne folytatni. Eb-
ben kiemelt szerepet kell kapnia 

a szeretetnek, törődésnek, ami 
kiterjed a személyekre, körülmé-
nyekre is. Ennek lényeges része 
az esperesi vizitáció. Az egyházi 
törvények elő is írják, hogy há-
romévente vizsgálatot kell tar-
tani minden téren a lelkiektől 
az anyagiakig, de ennek lényege 
a támogatás, a segítés, húzta alá 
Szabó Vilmos Béla.
Székfoglaló beszédét elvi fejte-
getéssel kezdte arról, hogy med-
dig, illetve mikortól egyház az 
egyház. Jeremiás prófétát idézve 
– aki azt mondta: Munkálkodja-
tok a város békességén, mert az a 
ti békességeteket is jelenti – szólt 
a lakóhelyhez való kötődésről. 
Említést tett a paksi atomerőmű-
ről is, amely támogatja a gyüleke-
zeteket, a Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóság denevérmentő 
kampánya kapcsán szót ejtett a 
templomok környezetvédelmi 
szerepéről az élővilág megőrzésé-
ben, s arról, hogy az egyházi ne-
velésnek is környezettudatosnak 
kell lennie. Kitért a nemzetközi 
kapcsolatokra, a nemzetiségek 
szerepére, az ingatlanrendezés 
húsz évére.

A következő ciklus munkájá-
ról szólva az esperes kiemelte, 
hogy erősíteni kell a gyüleke-
zeteket, támogatni a lelkésze-
ket, bekapcsolódni a megyei, 
kerületi és országos progra-
mokba. Kérdésünkre azt is 
elmondta, hogy szerencsésen 
felépült betegségéből, amely 
kisebb életmódváltásra kény-
szerítette. Kicsit visszafogot-
tabban, ésszerűben kell szer-
veznie az életét. Teendőinek 
ellátásában nagy segítséget je-
lent, hogy nagyon jó a munka-
kapcsolat az egyházmegye 
szintén újraválasztott világi 
vezetőjével, Andorka Árpád-
dal, csakúgy, mint az egyház-
megyei presbitériummal. A 
gyülekezetben is elfogadják, 
ha a kötelesség máshova szó-
lítja, Pakson jó az ökumenikus 
együttműködés, adott esetben 
helyettesítik egymást a refor-
mátus lelkésszel. S ami szintén 
elengedhetetlen, felesége, csa-
ládja mindenben segítségére 
van, hátulról nem támadást, 
hanem támogatást kap.

Vida Tünde

Jó napot, mi újság?

Szabó Vilmos Béla

A fotó Szabó Vilmos Béla evangélikus esperes ünnepélyes beiktatásán készült.
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Kovács Antal 1992-ben, Bar-
celonában olyan tettet hajtott 
végre, amit előtte és azóta sem 
tudott véghezvinni magyar 
dzsúdós: olimpiai bajnok lett. 
Két hónappal a huszadik szüle-
tésnapja után mindenkit verve, 
aki számít, szinte ismeretlenül, 
a 95 kg-os súlycsoport trónjára 
került. 
– Ilyen fiatalon hogy jutottál ki 
az olimpiára?
– Akkor még nem volt kva-
lifikációs verseny, itthon voltak 
válogatási szempontok. Junior 
vagy felnőtt világversenyen kel-
lett érmet nyerni, nekem volt 
mindkettőből Eb-bronzom. A 
hazai mezőnyben pedig akkor 
nem volt konkurenciám.
– A döntőig rögös út vezetett, 
hogy jutottál el odáig?
– Vékony voltam, 92,3 kg-mal 
mérlegeltem, nem voltam na-
gyon erős, de a kondim jó volt: 
amit tudtam a meccs elején, azt 
a végén is tudtam. A világbajno-
ki címvédő franciát, a második 
mérkőzésen az orosz Szergejevet 
vagy a brazil ellenfelemet is kon-
dival vertem. A holland volt a 
legkeményebb, akivel a döntőbe 
jutásért mérkőztem. Fizikailag 

jóval fölöttem állt, a kondija pe-
dig volt olyan jó, mint az enyém. 
Előtte sokat küzdöttünk egymás 
ellen edzőtáborban, és volt egy 
olyan mozdulata, amibe bele le-
hetett támadni, de sose tettem. 
Tudtam, hogy azt csak egyszer 
lehet elsütni. Az elődöntőben ez 
sikerült, eldobtam egy yukóra, 
utána pedig tudtam vele tartani 
a lépést. Ha nincs az az egy do-
bás, nem tudtam volna mit kez-
deni vele.
– Nem ijedtél meg a nagy lehető-
ségtől?
– Minden meccs után, ahogy 
mentem előre, mindig csak a 
következőre koncentráltam, ezt 
Hangyási Lacitól megtanultam. 
Amikor bejutottam a döntő-
be, jöttek gratulálni, mondtam, 
hogy még nem végeztem. Nem 
is tudom, honnan vettem ehhez 
a bátorságot.
– A döntőre hogy emlékezel?
– Az angol Stevensszel  mér-
kőztem, aki szintén meglepe-
tésre került be, akárcsak én. Az 
angol dzsúdósok egyébként jók, 
ő is volt Eb-érmes, vb-n ötödik, 
hetedik. Az elején volt egy na-
gyon kemény karfeszítése, abból 
kijöttem, és ez sokat kivett belő-
le. Utána már kezdtem érezni, 
hogy fárad, bontogattam a fogá-
sait. Mindkét combdobásomból 
yuko lett, kevés kellett, hogy ip-
pon legyen, és a végén még sze-
reztem egy kokát is.
– Amikor kihirdették a győzel-
medet, nagyon elérzékenyültél. 
– Édesapám nem sokkal előtte 
halt meg, és akkor ott kicsordult 
minden belőlem. Eredményhir-
detés, doppingvizsgálat, hajnal 
három körül értem a szállásra, 
azt sem tudtam, hol vagyok. 
– Milyen volt friss olimpiai baj-
noknak lenni?
– Óriási ugrás volt. Akiket a té-
vériporterek (Knézy Jenő, Vitray 

Tamás) nem ismertek, azt nem 
ismerték. Egyszer csak velem 
kezdtek el interjúzni, lapogat-
ták a hátamat. Hogy kijutottam 
Barcelonába, már az szenzáci-
ós volt. Akkor kaptam az első 
rendes piros-fehér-zöld melegí-
tőmet. Élőben láttam Darnyit, 
Egerszegit, Kokót, Farkas Petit, 
láttam, mennyire jó társaság. Ez 
engem mind feldobott! Akkor 
nem én voltam a világ legjobbja, 
de aznap én voltam a legjobb. A 
sportban kell egy nagy adag sze-
rencse. Furcsa, sokáig tartó dolog 
volt a hirtelen jött népszerűség. 

– Az interneten egy videomeg-
osztón fenn van a döntő mérkő-
zés. Megnézed néha? 
– Láttam, de sose direktben. 
Nagyon szerettem gimibe is 
járni, de oda sem jártam vissza. 
Az olimpiai döntő olyan, mint a 
gimis évek: a lelkemben benne 
van. 
– Húsz év távlatából is emlék-
szem a fogadtatásodra, hogy élted 
meg?
– Döbbenetes volt, azóta is, 
ha eszembe jut, feláll a szőr a 
hátamon. Késett a repülőgép, 
nagyon későn szálltunk le Fe-
rihegyen. Már ott rengetegen 
vártak, és olyan magasra do-

báltak, hogy levertem az ál-
mennyezetet. Itthon nem mer-
tem leszállni a buszról, akkora 
volt a tömeg, az emberek alig 
fértek el a főtéren. Zavarban 
voltam, hogy ennyien kijöttek 
miattam, de nagyon jólesett. 
Egy igazi, önfeledt, spontán 
dolog volt, a képek nagyon 
bennem vannak. Alig vártam, 
hogy a családdal, a szeretteim-
mel megosszam az örömöm 
– utána azért visszamentem 
volna egy kicsit.
– Hogy látod a sportpályafutá-
sod?

– Az olimpiai döntő után 
mondták, nagy dolog, hogy nem 
elégedtem meg a második hely-
lyel. A második helyezettekre 
nem emlékszik a világ. Remé-
lem, Londonban lesz olyan a 
magyar dzsúdósok között, aki 
követ és bajnok lesz. Összeszá-
molták, a súlycsoporttól füg-
getlen örök ranglistán a legtöbb 
Világkupa-érmet szerzők között 
a harmadik helyen állok a vilá-
gon. Abszolút elégedett vagyok a 
pályámmal, lehetett volna több, 
lehetett volna sokkal kevesebb. 
Ha újrakezdeném, nem biztos, 
hogy így összejönne.          

Kovács József

Sport

Atom Anti húsz éve  
olimpiai bajnok

Az ünneplés pillanatai a Paksi Hírnök 1992-es számában.
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Június közepén megkezdte a fel-
készülést a 2012/13-as élvonalbeli 
bajnoki sorozatra az MVM Paks 
labdarúgócsapata. A bajnoki szü-
netben a megszokottól eltérően 
nagy volt a nyüzsgés a Fehérvári 
úti klubházban. A keretben több 
változás is történt: Böde Dániel 
a Ferencvároshoz, Gévay Zsolt 
Gyírmótra, Montvai Tibor Nyír-
egyházára igazolt, míg Hrepka 
Ádám és Szatmári Loránd köl-
csönadási szerződése lejárt. Az 
érkezők rovatba Simon Attila (bal 
oldali kép) neve került, aki eddig 
Siófokon játszott, Zsók József 
(jobb oldalon) pedig Kaposvárról 
igazolt a paksi zöld-fehérekhez. 
– Simon csatár posztra jött, 
aminek nagyon örülök. A táma-
dószekcióból távozott ugyanis 
Hrepka és Szatmári, így várható 
volt, hogy itt komoly változások 
lesznek. Zsók belső védőt játszik. 
Nem titok, hogy nem voltunk 
megelégedve a csapat védekezé-

sével, így mindenképpen újítani 
akartam. Böde Dániel távozása 
szerkezeti változást is jelenthet, 
de amíg nem végleges a keret, 
addig még korai erről nyilatkoz-
ni. Szeretnénk még igazolni és a 
kölcsönből visszatérő játékosa-
ink sorsa is bizonytalan – mond-
ta el Kis Károly vezetőedző. 
További két játékos érkezhet a 
csapathoz a nyáron, a kiszemel-
tek Kulcsár Dávid (Ferencvárosi 
TC) és Szakály Dénes (Video-
ton). Ami az edzőmérkőzéseket 

illeti, az MVM Paks július 4-én 
Kecskeméten játszott, a két ösz-
szecsapás lapzártánk után ért vé-
get, míg július 7-én a Ferencvá-
ros otthonában vendégszerepel. 
Ezt követően Tiszaújvárosban 
edzőtáborozik a gárda, ahol a 
Szolnokkal és a Debrecennel 
meccselnek Vayerék, valamint 
két nemzetközi mérkőzés is 
szerepel a palettán. Július 14-én 
a román másodosztályú CS Lu-
ceafarul Oradea, majd négy nap-
pal később az izraeli élvonalban 

szereplő FC Asdod ellen lép-
nek pályára a paksi futballisták, 
utóbbi találkozót Telkiben ren-
dezik. Az utolsó tét nélküli ösz-
szecsapását július 21-én játssza 
az alakulat, akkor a Veszprém-
mel csap össze az előző idény 
hatodik helyezettje. A bajnokság 
július 27-én kezdődik, a sorso-
lást később készíti el a Magyar 
Labdarúgó Szövetség. Hír még 
a zöld-fehérek háza tájáról, hogy 
lezárult a szavazás az Év Játékosa 
címért, amelyet a paksifc.hu, a 
labdarúgócsapat hivatalos oldala 
írt ki. Az első körben minden já-
tékos szerepelt, aki pályára lépett 
az elmúlt szezonban. A máso-
dik fordulóban már csak az első 
kör legjobb három játékosa vett 
részt. Az egy hétig tartó vokso-
lás alatt Vayer Gáborra a szur-
kolók 11,55%-a, Böde Dánielre 
38,34%-a szavazott, míg az Év 
Játékosa címet Fiola Attila érde-
melte ki 50,11%-kal.       Faller G.

– Nagyon jól megszervezett a 
torna, a munka mellett kiváló 
kikapcsolódási lehetőség. Kár, 
hogy csak kétnapos – fogalma-
zott Bekő Csaba, a Keszthelyi 
Rendőrkapitányság csapatá-
nak tagja. A nyugalmazott ren-
dőr főtörzsőrmester és csapata 
minden évben részt vesz az 
Atomzsaru Országos Strand-

labdarúgó Bajnokságon. A 
paksi megmérettetésen ugyan 
még komoly eredményt nem 
értek el, de nem is ez a céljuk. 
Ahogy fogalmazott, a komp-
lexum adottságait szeretnék 
elsősorban kihasználni, ami 
pedig a futballt illeti, esetük-
ben a nagybetűs játékon van a 
fő hangsúly. 

A homokfoci szervezési fel-
adatait idén is Juhász István, az 
IPA paksi szervezetének elnöke 
vállalta magára. A küzdelem 
először két hétfős csoportban 
folyt, az első négyek jutottak 
az egyenes kieséses szakasz-
ba. Tolna megyét négy gárda 
képviselte, mind esélyes volt 
az éremszerzésre. A szombati 
döntőben egyikük, a Szekszár-
di Rendőrkapitányság a Sziget-
szentmiklósi Rendőrkapitány-
ság egyletét múlta felül, míg a 
bronzcsatában a Székesfehérvár 
legyőzte a tavalyi bajnok Du-
nai Vízirendészet együttesét. A 
legjobban teljesítőket egyénen-
ként is díjazták, a legjobb játé-
kos Farsang János, a Szekszárdi 
Rendőrkapitányság futballis-
tája lett, míg a legjobb paksi, 
Princz Zoltán szintén különdí-
jat vehetett át. A vándorkupa 
tehát Tolnában maradt, amiért 
jövőre ismét összecsapnak az 
egyenruhások.                         efgé

Szív főartéria-elégtelenség mi-
att ősszel orvosi beavatkozásra 
van szüksége Morgen Ferdi-
nándnak, mondta Kertész Nán-
dor, az ASE kosárlabdázójának 
menedzsere a BB1.hu-nak. A 
rendszeres orvosi ellenőrzések 
során derült fény arra, hogy a 
műtét nem halogatható, és hogy 
a szív számára megerőltető 
sportolói karriert nem tanácsos 
tovább folytatni. A menedzser 
a bb1.hu-nak adott nyilatkoza-
tában kitér arra is, hogy a pak-
si sportoló fiatal kora ellenére 
méltósággal és nagy önfegye-
lemmel viseli a történteket, és 
továbbra sem szeretne elsza-
kadni a kosárlabdától. A Paksi 
Hírnök értesülései szerint a 
szakvezetés ezért kettes helyett 
inkább négyes posztra keres új 
játékost a 12 fős keretbe.

MVM Paks: érkezők és távozók

A szekszárdi zsaruk győztek Szívműtét vár
Morgen 
Ferdinándra

 Paksi Hírnök, 2012. július 6. n 21



TEIT
kalocsai látogatóközpont
(Szent István király út 35.)

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

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel.: 75/315-983

20/9450-992

Magas keresettel 
munkatársakat keresek 
nem ügynöki munkára. 

fix+jutalékért. 
30/302-9520

Értesítjük tisztelt betegeinket, hogy 

a II-es és III-as számú 
háziorvosi rendelő 

a Deák utca 7-ből 

a Váci Mihály u. 1. szám 
alá költözött. 

Dr. Czigler Csaba (75/421-256) és 
Dr. Juhász Katalin (75/421-842)

PAKSI  LÉLEKÉPÍTŐ
2012. július 16-án, hétfőn este 18 órakor

a Jézus Szíve katolikus templomban
 

a Magyar Örökség-díjas Szentegyházi 
140 tagú Gyermekfilharmónia együttes

ad hálakoncertet Haáz Sándor vezetésével.

Dr. Tóth Csaba Attila, a Léleképítő vezetőjének baráti meghívására Erdélyből 
július 16-án, hétfőn délelőtt érkeznek Paksra a gyermekek 3 busszal. Strando-
lás és vendéglátás után este a Jézus Szíve templomban adnak felejthetetlen 
koncertet. Vendéglátók: Paks Város Önkormányzata, a Paksi Baráti Kör és az 
Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesülete. Köszönet érte.

A BELÉPÉS DÍJTALAN

„Soha irodalomra és kultúrára olyan szent feladat nem várt, mint ma, nemze-
tünknek ebben a lelki válságában. Megmutatni nemzeti múltunkban, nemzeti 
géniuszainkban az örök értékeket, ennek révén növelni az önbizalmat, az ön-
becsülést, figyelmeztetni a nemzeti hibákra, fejleszteni a nemzeti erényeket, 
saját értékének öntudatára ébreszteni a magyart: ez a szent feladat.” 

Klebelsberg Kunó

Ennek szellemében született meg a Magyar Örökség Díj, amelyet Teleki Pál, 
Szentgyörgyi Albert, Simándy József, Böjte Csaba, és még nagyon sokak mel-
lett 2003-ban megkapott a Szentegyházán 30 éve működő 140 tagú  Gye-
mekfilharmónia együttes, és létrehozó vezetője: Haáz Sándor tanár úr is.

Élő közvetítés az interneten: 
http://www.tolna.net/~farkasj65/lelekepito/index.htm
Infó: www.fili.ro és www.fili.hu 
Dr. Tóth Csaba Attila: 30/9319428, drtothcsabaattila@gmail.com

Pakson, a lakótelepen, a Kis-
hegyi úton, a Posta mögött, 
hőszigetelt téglaépületben, 
első emeleti 54 m2-es 2 szobás 
lakás eladó. Energetikai be-
sorolása E kategória. Irányár: 
11,8 M Ft . 

A Fenyves utcában 25 m2-es 
üzlethelyiség kiadó.

Gesztenyés utcában hőszige-
telt, fűtés-felújításos, 48 m2-
es 2 szobás, IV. emeleti lakás 
eladó. Irányár: 8,9 M Ft.

Az Óváros központjában, a 
Duna mellett tetőtér-beépíté-
ses, panorámás, 3 és fél szo-
ba összkomfortos családi ház 
nagy terasszal eladó. Irányár: 
28 M Ft.

A Mező utcában 3 szobás 
családi ház, pincével, mellé-
képületekkel eladó. Vállalko-

zási telephelynek is alkalmas. 
Irányár: 12,5 M Ft.

A Május 1 utcában 700 m2-es 
építési telek eladó. Ár: 4,7 M Ft

A Váci Mihály utcában 2 eme-
leti korszerűen felújított, gáz-
fűtéses, klímás 62 m2-es erké-
lyes téglalakás eladó. Irányár: 
14,4 M Ft.

A Fenyves utcában korszerű-
en felújított 55 m2-es lakás el-
adó. Irányár: 10,4 M Ft.

Dunakömlődön, a Radnóti 
utcában téglaépítésű 3 szobás 
családi ház garázzsal, lakható 
melléképülettel eladó. 12,8 M Ft.

Részletes felvilágosítás:
Fonyó Ingatlan és Média Iroda

Fonyó Lajos
Tel: 06-70/ 310-8374 

E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu 

E L A D Ó  I N G A T L A N O K
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T E M E T K E Z É S
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2. 

Telefon/fax: 75/311-065
Irodavezető: Wágner Aranka

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok 
és koszorúk rendelése

ANGOL, 
SPANYOL, 

OLASZ 
ÉS FRANCIA 
NYELVÓRÁK 

AZ ÓVÁROSBAN
30/911-5845 
20/251-3339

Egy arany és két ezüst Párizsból

Pupp Réka Eb-bronzot,  
Csoknyai Ek-aranyat nyert

Párizsban rendezték a IV. Taiji 
Európa-bajnokságot, ahol Vá-
jer Attila, a Paksi Chen Stílusú 
Taiji Quan SE versenyzője szab-
lya formagyakorlatával arany-, 
pusztakezes és kard formagya-
korlatával pedig ezüstérmet 
szerzett. Az egyesület színeiben 
küzdőtérre lépett még Horváth 
Beatrix, aki kard formagyakor-
lattal a hetedik helyen végzett. 
Vájer Attila Pakson született, 
37 éves, 1999 óta foglalkozik 
taijival, 2006 és 2009 között ver-
senyzett, három év kihagyás 
után idén újra kezdte a verseny-
zést. 2008 óta a Paksi Chen Stí-
lusú Taiji Quan SE oktatója.
– Mit kell tudni rólatok?
– Van egy nagy iskolánk, amely-
nek több egyesület a tagja, az 
iskola pedig a Magyar Kung-Fu 
Szövetség tagja. Vezetőnk a kínai 
származású Han Kui-Yuan 16 éve 
él Magyarországon. A Chen Stílu-
sú Taiji Quan egy viszonylag régi 
irányzat, belső erő stílusnak hív-
ják, ahol a fizikai mellett a tudati 
tényezőnek is nagy szerepe van. 
Volt egy mester, aki Európában 
egészségmegőrző célzattal terjesz-
tette el, a harcművészeti részét ke-
vesen ismerik. Tehát elsősorban 
harcművészet, amit egészségmeg-
őrző céllal is lehet gyakorolni.

– Vannak különböző tudásszin-
tet jelző fokozatok?
– Hagyományosan nincs, mi-
vel ezeknél a stílusoknál apa-fiú 
viszony van a mester és tanítvá-
nya között, és a mester pontosan 
tudja, hogy hol tart a tanítvány. 
Én oktatói szinten vagyok.
– Hogy kell elképzelni az Euró-
pa-bajnokságot?
– Összesen 12 országból jöt-
tek versenyzők, különböző ka-
tegóriákban mintegy 290-en 
mutatták be tudásukat. Ez nyílt 

verseny, nincs nemzetenkénti 
válogató, ha akarsz, részt vehetsz 
rajta. A négynapos versenyen 
bizonyos kategóriákban voltak 
két csoportra osztott elődön-
tők, ahonnan 3-3 fő jutott a 6-os 
döntőbe. A gyakorlat bemutatá-
sára 4 percet kapott a versenyző, 
én szablya, kard és pusztakezes 
kategóriákban indultam. Úgy 
kell előadni a gyakorlatot, hogy 
nem szabad fizikailag megeről-
tetőnek látszania. Az izzadás, a 
légzés feletti uralom elvesztése 

pontlevonással jár. Annyira ter-
mészetesnek kell lenni, mintha 
sétálnál az utcán. 
– Rajtad kívül Horváth Beatrix 
is képviselte a paksi színeket.
– Beatrix a tanulóm, csak egye-
nes kard kategóriában indult. 
Sajnos a fegyvere tönkrement és 
az enyémmel versenyzett. Gya-
korlat közben azonban leesett 
róla a bojt, ami akkora pontle-
vonással járt, hogy nem jutott a 
döntőbe, pedig lett volna esélye 
jó helyezésre.
– Hogy értékeled a szereplése-
det?
– Nem számítottunk ilyen jó 
eredményre. Azért mentünk ki, 
hogy az iskolánkat népszerűsít-
sük. Oktatónk szeretné, ha ennek 
a stílusnak Közép- és Kelet-Eu-
rópában Magyarország lenne a 
központja. Az én pályafutásom 
szempontjából mindenképpen 
jónak értékelem az eredménye-
imet, mivel nemzetközi verseny 
volt. Utazásunkat Paks Város 
Önkormányzata és helyi vállal-
kozók is támogatták, és sokat kö-
szönhetek a családomnak is. Jó 
lenne évente eljutni nemzetközi 
versenyre, de az igazi az lenne, ha 
egy kínai versenyen próbálhat-
nám ki, hogy mit tudok.

Kovács József

A montenegrói Barban meg-
rendezett ifjúsági cselgáncs Eu-
rópa-bajnokságon Pupp Réka 
44 kg-os súlycsoportban Euró-
pa-bajnoki bronzérmet szer-
zett. Réka az első mérkőzésen 
német ellenfelét győzte le, majd 

vereséget szenvedett egy fran-
cia versenyzőtől. A vigaszágon 
megverte holland vetélytársát, a 
bronzéremért folyó mérkőzésen 
pedig francia riválisát győzte le. 
A prágai Európa-kupán tata-
mira léptek az ASE olimpiára 

készülő dzsúdósai. Csoknyai 
László mind az öt mérkőzését 
megnyerve az első helyen vég-
zett. Bor Barna váratlan vere-
séggel kezdett, de aztán meg 
sem állt a bronzéremig.

-joko-
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