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Óvoda, iskola és
nyugdíjasklub is
megújult a nyáron

78 millió forintot fordít épületeinek állagmegóvására, korszerűsítésére idén nyáron az
önkormányzat. A felújításokról
az intézményvezetők jelzéseit figyelembe véve felállított rangsor
alapján a képviselő-testület döntött a költségvetés elfogadásakor.

A tisztasági festések mellett
minden nyáron kisebb-nagyobb felújítási munkák zajlanak az önkormányzati intézményekben: idén erre a célra
mintegy 78 millió forintot fordít a város. A Napsugár Óvoda Vörösmarty utcai tagóvo-

dájában a régi falak vizesedése
miatti problémákat szüntetik
meg. A 9,5 milliós beruházás,
amely során korszerű vízzáró vakolatrendszer, majd új
festés kerül az épület külső és
belső oldalaira, a hónap végére készül el. A Csengey Dénes
Kulturális Központban már
befejeződött az idénre tervezett nagyfelújítás: elkészült a
színpad padozatának (képünkön) cseréje. A 7,9 millió forintos korszerűsítés során az
érvényben lévő színháztechnikai szabályoknak megfelelő
színpad készült olyan rugalmas padozattal, ami például
egy táncpróbánál elengedhetetlen. A nagyklubban még
dolgoznak a szakemberek, a
nyár végére ennek a teremnek a padlózata is megújul. A
Vak Bottyán Gimnáziumban
a fűtésrendszer korszerűsítése
kezdődött el a hónap elején.
A 18,7 milliós beruházás során a tanévkezdésre a teljes
belső fűtésrendszer (csövek,
radiátorok) megújul. Az átépítésnek köszönhetően egy

Gyalogosok védelmében
Két új gyalogátkelőhely létesült Pakson:
mindkettő a lakótelepen segíti a biztonságos közlekedést. A zebrák 3 millió forintból készültek el.
Többéves előkészítő munka után kezdődött
el a gyalogátkelőhelyek kialakítása: forgalomszámlálást és lakossági igényfelmérést
követően, a közlekedési felügyelet jóváhagyásával történt meg az új zebrák kiépítése. Az egyik az üzletek övezte Kishegyi és
Újtemplom út csomópontjában készült el,
ahol a gyalogosforgalom eddig is fokozott
figyelmet kívánt. A másik zebrát az Ifjúság
úton, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
bejáratánál adták át, ahol az intézménybe
vagy a szomszédos óvodába, bölcsődébe
igyekezvén ugyancsak sokan kelnek át az
úttesten. Mindkét helyen akadálymentesített járdakapcsolatot építettek ki, illetve a
közvilágítást is a gyalogátkelőhely előírásainak megfelelően alakították át. A két zebrára táblák hívják fel az autósok figyelmét.
A munkálatok költsége összesen 3 millió
forint, tájékoztatott Pupp Gábor, az önkor2 n Paksi Hírnök, 2012. augusztus 24.

mányzat műszaki osztályának munkatársa.
A kivitelezés egy hónapig tartott, a műszaki
átadásra augusztus 15-én várták a szakhatóságok képviselőit.
– Nagy szükség volt a gyalogátkelőhelyek
kialakítására, hiszen mindkét szakaszon
nagy a gyalogosforgalom. Az úton szabálytalanul átszaladók nem csak magukat, a
közlekedést is veszélyeztették – mondta el
Herman Gábor. A Paksi Rendőrkapitányság
közlekedésrendészeti alosztályvezetőjétől
megtudtuk: szeptembertől ismét fokozott
ellenőrzésre kell számítani a gyalogátkelők
környékén. Céljuk a balesetek megelőzése mellett a figyelemfelkeltés, hiszen a
KRESZ szabályait a gyalogosan átkelőknek
és a járművel közlekedőknek is be kell tartaniuk. A zebrákat autóval csak úgy szabad
megközelíteni, hogy bármikor elsőbbséget
tudjanak biztosítani a gyalogosoknak, akiknek viszont, ha lehetőségük van, a kijelölt
helyeken kell átkelniük az úttesten, még ha
az néhány méterrel távolabb is van. A szabálytalankodókra figyelmeztetés, helyszíni
bírság vagy feljelentés vár.
-dal-

új csoportszoba kialakítására
is lehetőség nyílik a középiskolában.
A Kishegyi úton működő idősek otthonában egy, a komfortérzetet javító beruházás
kezdődött el augusztus közepén. Az intézményben a teraszok újulnak meg és előtetők
készülnek. Az átadási határidő
október 15. A nagyobb korszerűsítések mellett a Paksi
Sportegyesület klubépületében
a fűtésrendszer problémáit hárították el mintegy 700 ezer
forint értékű beruházás során, a paksi nyugdíjasklubban
pedig konyhát alakítottak ki a
szakemberek és az épület külső
lábazata is megújult, itt kétmillió forint volt az átalakítás és a
festés bekerülési költsége. A
Napsugár Óvoda dunakömlődi tagóvodájába járó gyerekek
is megszépült intézményben
kezdik az új oktatási évet: átlakkozták a csoportszobában
a parkettát, az épület mellett
rámpa készült, korszerűsödtek
a teraszok és a világítórendszer.
Dallos Szilvia

Minden pályázatot támogatnak
Közel 200 millió forinttal támogatja az önkormányzat a
hagyományos technológiával
épült lakóházak, valamint a panellakások felújítását idén. A
pályázatot a jelentkezők nagy
száma miatt a második napon
lezárták, de az igényelt támogatási összeget a költségvetési rendelet módosításával valamennyi
jelentkező számára biztosítják.
Már az első napon közel kétszázötven lakás korszerűsítését célzó
igény érkezett az önkormányzathoz a hagyományos és az iparosított technológiával készült lakások energiatakarékos felújítására
kiírt pályázatra. Mivel az erre a
célra elkülönített támogatási

keretet már ekkor elérte, illetve
meghaladta az igényelt összeg, a
lehetőséget augusztus 2-án lezárták a városházán. Az iparosított
technológiával készült lakások
felújításának támogatására 100
millió forintot különített el a
képviselő-testület. A beérkezett
34 pályázatban 7 társasház és 27
egyéni jelentkező mintegy 250
lakás energiatakarékos korszerűsítésére igényelt összesen 96
millió forintot, amit biztosítani is
tud a város.
Nem ez a helyzet a hagyományos
technológiával épült lakások esetén. A jelentkező mintegy 300
ház- és lakástulajdonos ugyancsak 100 millió forint körüli támogatásra pályázott, a költség-

vetés elfogadásakor viszont erre a
célra 30 millió forintot különített
el a várost vezető testület. Hajdú
János polgármester javaslatára
az augusztusi rendkívüli testületi ülésen napirendre került a
téma és a költségvetési rendelet
módosításával, 73 millió forint
átcsoportosításával
biztosítják
valamennyi befogadott pályázat
számára az igényelt összeget a
hagyományos épületek esetében
is. – Az önkormányzat számára is fontos, hogy az építkezések
beinduljanak, hiszen a felújított
lakások a városi vagyon részét is
képezik, jelentős felújítási munkához jutnak a paksi és a környékben dolgozó vállalkozók, a
munkaerőpiac is mobilizálódik

így. Emellett nem mindegy számunkra, hogy milyen a helyiek
komfortérzete – hangsúlyozta tájékoztatójában Hajdú János. Paks
polgármestere azt is elmondta,
hogy amennyiben a képviselő-testület anyagi lehetőségei
lényegesen nem változnak meg,
akkor jövőre is biztosítják a paksiak számára ezt a támogatási formát, igazodva az állami pályázati
lehetőségekhez. Idén nem jelent
meg komplex felújítást támogató
központi kiírás, így a felújításokra
maximum ötvenszázalékos önkormányzati támogatásra várták
a lakossági pályázatokat. A feldolgozás befejeződött, az értesítéseket rövidesen megkapják az
érintettek.
-dallos-

Ellátóház épülhet a Kereszt utcában
Augusztusi rendkívüli ülésén
két pályázatot is véleményeztek a képviselő-testület tagjai.
Az egyik a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítványhoz
benyújtandó anyag, melyben
egy új intézmény kialakításához igényel támogatást a város.
A tervek szerint egy komplex

szociális ellátóház épül a Kereszt utcai volt óvodaépületben. Az intézményben a fogyatékkal élők számára három
csoport indulna mozgásszervi,
érzékszervi és értelmi fogyatékosok ellátására, megvalósítva
integrációjukat is. Az átalakított épületbe költözne a jelen-
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leg a Templom utcában nem
megfelelő körülmények között,
ideiglenes működési engedél�lyel üzemelő idősek napközi
otthona. Emellett a város tervei
között szerepel egy nappali melegedő kialakítása is a szociális
ellátóban, ennek megvalósításával megszüntethető lenne az
önkormányzat által nem kötelező feladatként működtetett
hajléktalanszálló. A Kereszt
utcai óvodaépület átalakítása
az előzetes kalkuláció szerint
87 millió forintból valósítható
meg, a beruházáshoz 20 millió
forint támogatásért pályázik a
város a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz.
A városvezetés a történelmi
városközpont megújításához
is tovább keresi a forrást. A
Deák ház az utolsó foghíj ezen
a területen, korszerűsítésére
újabb pályázat benyújtásáról

döntöttek a képviselők. Az Új
Széchenyi Terv Dél-Dunántúli
Operatív Program rendszerében a történelmi és kulturális
örökség turisztikai hasznosítására százszázalékos támogatás
mellett legfeljebb 500 millió
forint nyerhető. Mint arról
lapunkban is beszámoltunk,
legutóbb júliusban pályázott
a város a Deák ház és a Városi
Múzeum épületének felújítására egy klímatörténeti, valamint
egy lussoniumi fogadóépület
kialakítására keresve a forrást.
A mostani lehetőséggel a római
kori erődhöz tervezett fejlesztés
kivételével megvalósítható lenne a történelmi városközpont
megújítása. A pályázat tervezett összköltsége 900 millió forint, a saját erőként szükséges
400 millió forintot biztosítja a
város – így döntöttek ülésükön
a képviselők.
-dsz-
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Szent István napján
A Jézus Szíve templom előtti téren megtartott Szent István napi
városi ünnepségen mondott
beszédében Tell Edit alpolgármester az összetartásról beszélt,
ami elengedhetetlen feltétele az
egységes nemzet megteremtésének. Kiemelte, hogy Szent István
királyunk nyomdokán haladva
ma is négy nagy feladat vár ránk,
a kereszténység, a keresztény
szellemiség
újraértelmezése,
elfogadása és megtartása, az államönállóság, erős állam megteremtése és kultúránk megőrzése.
Hozzátette: ahhoz, hogy jó európaiak legyünk, előbb jó magyarnak kell lennünk. Az ünnepséget
követően, amelynek zárásaként
megáldották és megszegték az új
kenyeret, az augusztus 20-i program a több mint tízéves múltra
visszatekintő Duna-átúszással
folytatódott, amelynek megszervezésében az önkormányzat partnere a Paksi Duna-par-

tért Közalapítvány volt. A nagy
csobbanáshoz kedvezőek voltak
a feltételek, a Duna vízszintje,
a víz hőmérséklete és az időjárás is megfelelt a várakozásnak.
Míg tavaly 249 résztvevője volt
az úszásnak, idén ezt a létszámot
bőven túlszárnyalták, közel 360an szelték a habokat, Paks és környéke mellett többek között Pécsről, Budapestről és Harkányból is
érkeztek vendégek a vízi rendezvényre. A szervezők tájékoztatása szerint az első partot érő egy
paksi fiatalember, Eizenberger
Tamás volt, a legifjabb úszó a hétesztendős Újhelyi Zsolt Pécsről,
a legidősebb pedig az 1935-ös
születésű Hoós László, őket társaikhoz hasonlóan a vízi színpadon
átvett ajándékpóló fogja emlé-

keztetni az élményre. Egy serleg
is gazdára talált ezen a délelőttön,
amivel a nemrég megrendezett
Daróczy virtus-úszás legifjabb
résztvevőjét köszöntötte Gyulai
János főszervező. A délelőttöt a
Roger Schilling Fúvószenekar
tette még emlékezetesebbé. Délután ismét benépesült a korzó,
nagyon sokan voltak kíváncsiak
a színpadi műsorra, amelyet a
tavalyi esztendőhöz hasonlóan a
hagyományőrzés és értékteremtés jegyében szerveztek. Ezt a
feladatot a Csengey Dénes Kulturális Központra bízta az önkormányzat, a lebonyolításban a
DC Dunakom Kft. munkatársai
is közreműködtek. Elsőként a
Bölcskei Néptáncegyesület lépett
színre, majd Szinetár Dóra és Be-

reczki Zoltán. A paksi fiatalokból álló könnyűzenei társulat,
a Tini Tüsik után a Duna Party
Táncklub fellépése volt soron,
akiknek műsora felért egy tánctörténeti utazással. A színpadot
az idén Paks Kultúrájáért díjjal
kitüntetett Szaggató Zenekarnak adták át, majd a Tűzvirág
Táncegyüttes fergeteges előadásával zárult az est. Ezután már
nem volt más hátra, mint hogy
a parton kihunyjanak a fények,
és újak gyúljanak a Dunán a
lampionos felvonulással (amelynek szervezésében a LaDIK és
a PATÚR Egyesület vízi tagozata segédkezett), majd az égen
a negyedórás, magyar zenékkel
kísért tűzijátékkal.
Kohl Gyöngyi

Az ünnep előestéjén is a Duna-parti sétányra invitálták a lakosságot. A délutánt a Paksi
Harmonikaegyüttes nyitotta műsorával, majd a Vetővirág Népzenei Együttes és a paksi Szarkaláb
Néptáncegyüttes lépett fel. Az este az Ismerős Arcok élő koncertjével zárult.

Honvédelemért Éremben részesült
A Honvédelemért Érem Kitüntető Cím I. osztályú fokozatát
adományozta dr. Hende Csaba, Magyarország honvédelmi
minisztere Hajdú Jánosnak. Az
elismerést augusztus 16-án a
Magyar Honvédség Központi
Ünnepségén a Stefánia Palotában vette át Paks város polgármestere, aki a helyi védelmi bizottság vezetője is.
A kitüntetésre Tóth Ferenc kormánymegbízott, a Tolna Megyei
Védelmi Bizottság elnöke terjesztette fel a védelmi felkészítés
terén huzamos időn át végzett
kimagasló munkája és a honvédelem támogatása érdekében
nyújtott tevékenysége elismeréseként.

Az előrelátás a legfontosabb vezérelv a lakosság védelme, biztonságának garantálása terén,
mondta kitüntetése kapcsán
Hajdú János. Hozzátette, ha egy
településvezető fegyelmezett és
jól akarja végezni ezt a munkát,
nem akkor áll neki szivattyú
után kajtatni, ha az alvéget elöntötte a víz, hanem ezt megteszi,
ha hét ágra süt a nap. Előre meg
kell tervezni, hogy kivel, mivel
fogják elvégezni a védelmi munkát. Biztosítani kell az eszközöket, ehhez egy település esetében
meg kell győzni a képviselőket
vagy fel kell kutatni a pályázati
lehetőségeket.
A polgármester kiemelte, hogy
a lakosság számára az anyagi
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jólét mellett talán a biztonság a
legfontosabb. Az, hogy biztonságban érezze magát tűzvész,
hóhelyzet vagy akár árvíz idején.
Hogy így legyen, ennek megszervezése minden településen a
polgármester feladata.
– Az elmúlt időszakban Pakson
inkább árvízi és belvízi helyzeteket kellett kezelni, még ha nem
is sikerült ezt mindig száz százalékban megoldani, azt gondolom, sokat léptünk előre a terület
eszközbiztosításában. A dunai
szakaszon kevés olyan település
van, ahol ilyen minőségű berendezések állnak rendelkezésre.
Ezt a képviselő-testület biztosította az elmúlt időszakban: megerősítette a zsilipeket, átemelőket

létesített és minden szivattyút
lecserélt, aminek nem volt megfelelő az üzembiztonsága – fejtette ki Hajdú János. Hozzáfűzte,
hogy kritikus hóhelyzet eddig
csak 2002/03 telén jelentkezett,
amikor nem lehetett a hatos
úton közlekedni.
– Azt gondolom, akik felterjesztettek erre a kitüntetésre,
talán akkor figyeltek fel először
a munkámra, hozzáállásomra,
hiszen akkor tényleg veszélyhelyzet volt, az itt rekedtekről
gondoskodni kellett, segítséget
kellett adnia a közútkezelőnek
a paksi eszközök rendelkezésre
bocsátásával, komoly logisztikai
feladatot kellett ellátni – fűzte
hozzá a városvezető.
-vt-

Kilencven esztendő emlékei

Nyolcvanévesen még létrára mászva szedte a meggyet
Gerst Ferencné, az utóbbi tíz évben azonban már nem mozdul ki
lakásából, ahol egyik lányával él.
Nehezére esik a járás a mindkét
lábában tapasztalható porckopás
miatt. Ez az egyetlen nyavalyája,
éppen ezért az orvos ritkán, évente legfeljebb egyszer látja. Olyan-

kor mindig elmondja, hogy olyan
a szíve, mint egy fiatalé.
Pedig Mariska néni nehezen viseli a bezártságot. Mint mondta, sokat dolgozott, mindig a
határban volt, most pedig, hogy
lépcsőt már nem tud járni, a terasz jelenti neki a külvilágot.
A napokban, augusztus 22-én
töltötte be a kilencvenet. Hajdú
János polgármester és Tell Edit
alpolgármester ebből az alkalomból látogatta meg tolmácsolva Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságát.
Az idős hölgy szívesen, s gyakran iróniával mesélt életéről,
amelynek több évtizeddel ezelőtti epizódjait úgy idézte fel, mintha csak tegnap történtek volna.
Mostanság ez, a múlt emlékeinek
boncolgatása tölti ki idejét. Anna
lányával élnek a Rosthy utcában,
azon a helyen, ahol valamikor
szülőháza állt. Élete nagy részét
nem itt, hanem a Szent János
utcában töltötte Mariska néni,
aki 26 esztendősen ment férjhez.

Férjével, aki a tsz-ben dolgozott,
két lányt és egy fiút neveltek.
Elárulta, hogy ők soha sem veszekedtek, mert az ura nagyon
rendes ember volt, nem ivott,
nem dohányzott, nem járt más
asszonyok után, sőt soha nem
is vitatkozott. Ha Mariska néni
valamiért zsörtölődött, mindig
azt mondta, mondjad csak, majd
megunod, aztán abbahagyod.
Harminc évvel ezelőtt azonban
egy értelmetlen balesetben meghalt a férje, s ő özvegyen maradt.
Ezt megelőzően sem riadt vissza
a munkától, ezután sem. Művelte a Szent János utcában a kertet,
meg a szőlőt Páskumban. Tíz
éve még felment a létrára, s megszedte a meggyet. Ma erre már
nem vállalkozna. Mint ahogyan
már nem is olvas, pedig régen
szívesen forgatta a könyveket,
köztük a Bibliát. Mariska néni
azt mondja, szerencsés, mert jók
a gyerekei, megöregedni viszont
nem jó, mert nem tud elmenni
otthonról és nem tud dolgozni.

Hagyomány
őrző nap
Kirakodóvásár, kézműves foglalkozások, gyerekrendezvények,
íjászbemutató, koncertek – a programkavalkád a Hagyományőrző
Napon biztosított kikapcsolódást
Pakson. Az Életfa Kulturális Egyesület ötödik alkalommal szervezte
meg rendezvényét, melynek célja
a magyar hagyományok megőrzése, megismertetése. A szervezők feladatul vállalták a helyi
kézművesek, valamint a paksi és
a környéken működő együttesek
bemutatását is. Ez a törekvésük
azóta sem változott, zenélt a Szaggató, nótáztak a Dunakömlődi
Félnótások és fellépett a Szarkaláb
néptáncegyüttes. – A paksi rendezvényekhez viszonyítva jónak
mondható – értékelte a látogatók
számát Kovács Kristóf, hozzátéve:
a program hétvégéjén rossz idő
volt, a környéken sok helyütt tartottak rendezvényt, ez csökkentette a vendégek számát. – Jövőre
jobban figyelünk az időpont kiválasztására – tette hozzá a szervező.

Paks a szíve csücske
Egy polgármester számára mindig megható, ha olyan emberek
tesznek előtte állampolgári esküt,
akiket régóta ismer, vallja Hajdú János. Ilyen volt a napokban,
amikor Kelemen Éva kézdivásárhelyi tanítónő és párja, Kászoni
Csaba tette le az esküt. Mint városunk polgármestere mondta, a
testvérvárosi kapcsolatnál szükség van olyan kitartó emberekre,
akik helyben szervezik a programokat, be tudják vonni a fiatalokat. – Ilyen Kelemen Éva, aki,
ha kell, programot szervez, szállást intéz, különleges eseményre
hívja a paksiakat, sokszor hozott
gyerekcsoportokat – fogalmazott
Hajdú János. Mint ilyen alkalmakkor tenni szokta, most is kiemelte, ezek az emberek csak azt
kapták, ami méltó jussuk, amit
őseiktől elvettek.
Kelemen Éva 16 éve részese a
Paks és Kézdivásárhely között

zajló testvérvárosi kapcsolatnak.
Paksba – mint elárulta – első látásra beleszeretett, de nem csak
ez motiválta, hanem az, hogy
fontosnak tartja az összetartozást, azt, hogy egymás kultúráját, hagyományait megismerjük,
átadjuk egymásnak, mert ezáltal
tudjuk tisztelni azt.

– Az egyértelmű volt, hogy ha
teszem, Pakson teszem, nekem
ez a város a szívem csücske,
máshol el sem tudtam volna
képzelni – mondta a kérdésre,
hogy miért itt került sor az eskütételre. – Ez egy kötelesség, és
most úgy érzem, hogy elégtétel.
Meg tudom mutatni őseimnek,

hogy visszaszereztem azt, amiről
ők soha nem mondtak le – fejtegette annak kapcsán, hogy miért
döntött a honosítás elindítása
mellett. És hogy Paks miért lett
a szíve csücske? Mert nagyon
sokat tanult az itt élő emberektől
mind szakmailag, mind az értékrendet tekintve. Izgalmas volt
belelátni az itteniek életébe, ami
merőben különböző az övéktől,
de véleménye szerint addig jó,
amíg ezt a különbözőséget meg
lehet őrizni. Éva számára ugyanolyan fontos fogadni a paksiakat,
és visszaadni azt az élményt, azt
a vendégszeretetet, amit ő kap
mindig, ha Pakson jár, amit második otthonának tekint. Éppen
most, amikor gyerekeket hozott
a nemzetközi ifjúsági találkozóra, egy kislány megjegyezte: A
tanci olyan itt, mintha Kézdin
lenne, mert lépten-nyomon köszönnek neki.
Vida Tünde
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Atomerőmű

Kommunikációban erősít az erőmű

Megszaporodtak a feladatok,
komoly kihívások előtt áll az
atomerőmű kommunikációs
szervezete, ezért új kollégákkal
erősítették a csapatot. Hamvas
István vezérigazgató dr. Kovács Antalt kommunikációs
igazgatónak nevezte ki július
elsejétől. Augusztusban pedig
Iványi Krisztina személyében
operatív kommunikációs vezető érkezett. Mittler István folytatja munkáját az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt.-nél.
Az energiaellátás kulcskérdés az
emberiség és hazánk számára.
Dr. Kovács Antalnak meggyőződése, hogy a jelenlegi kihívásokra az atomenergia a válasz. – Ha
nem így gondolnám, nem vállaltam volna – mondja új feladatáról dr. Kovács Antal, aki örömmel és meggyőződésből állítja a
paksi atomerőmű szolgálatába
azt az ismertséget, elfogadottságot és kapcsolatrendszert, amit
olimpiai és világbajnok dzsúdósként magáénak mondhat. Mint
kiemelte, az atomenergia esetében a társadalmi elfogadottság
kulcsfontosságú, a város, a térség
és az egész ország jövőjét befolyásolja a paksi atomerőmű léte
és további sorsa, ebből kifolyólag
az a munka, amit a kommunikációs szervezet végez, nagy jelentőségű. – A tájékoztatás és kommunikáció azért fontos, hogy a

műszaki kollégáink, akik világszínvonalúan végzik feladataikat, nyugodtan dolgozhassanak,
mentes legyen a munkájuk az
esetleg rosszindulatú kommunikációs akciótól. Nekünk kell
ehhez megteremteni a nyugodt
hátteret – fejtegette hozzáfűzve,
hogy nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani. Elengedhetetlen, hogy a társadalom tudatában legyen annak, hogy miért
van szükség az atomerőműre,
miért fontos, milyen szerepet
játszik most és milyen hárul rá a
jövőben.
Az, hogy sportolóként, Atom
Antiként ismeri az ország, egyfajta prekoncepcióval jár, az első
gondolata sokaknak az, „hogy
kerül a csizma az asztalra”, egy
olimpiai bajnok dzsúdós mit
keres ezen a területen. Ez megváltozik, ha megtudják, hogy
van szakmai tudás, tapasztalat
a háttérben, hiszen nem csak
sportoló, hanem kommunikációs szakember is egyben. Marketing–kommunikáció szakos
diplomáját a Pécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte.
Szakdolgozatának és doktori
értekezésének témája egyaránt
az atomerőmű kommunikációja, társadalmi kapcsolatrendszere volt és jelenleg is tanít a
pécsi egyetemen kommunikáció
tárgykörben.
Az előnyök sorát nehéz gyorsan
összefoglalni, folytatja a felvetésre, hogy előny-e vagy hátrány a
sportolói múlt. Az ismertség,
a pozitív attitűd érezhető akár
minisztériumban, akár egy közösségi vagy sportprogramon
fordul meg, és ennek új munkájában hasznát veszi, hiszen
ahogyan el is mondta, az atomenergiával szemben van egy
„zsigeri elutasítás” némelyekben. – Hiába mondunk pozitív
üzeneteket, meg sem hallják,
vagy ha meghallják, elutasítják.
Az ilyen emberek, ha a kommunikációs igazgató, dr. Kovács
Antal tájékoztatja őket, lehet,
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hogy nem fogadnák el, de a
sportoló Atom Antit igen – fűzte
hozzá. Mint mondta, hitelesnek
tartják, és ő is megtett mindent
azért, hogy az maradjon. Lett
volna lehetősége, de nem akarta ezt a helyzetet aprópénzre
váltani, nem állt olyan ügyek
mellé, amelyekkel nem tudott
azonosulni. Most viszont más
a helyzet, az atomenergia ügye
mellett elkötelezte magát, mert
azt gondolja, az atomenergia a
legjobb válasz az emberiség előtt
álló kihívásokra. Célja, hogy ezt
a gondolatot a lehető legtöbb
ember számára megmagyarázzák. A tapasztalat az, hogy aki
megfordul a paksi atomerőműben, elfogadja, támogatja azt.
Éppen ezért szeretnék emelni a
jelenleg évi harmincezres látogatószámot. Ehhez a kapacitást is
bővíteni kell, hiszen pillanatnyilag két hónap a várakozási idő.
A szakmailag nagyon jó anyagot
tartalmazó múzeumot még fogyaszthatóbbá szeretnék tenni,
a honlapot, az online, valamint
a belső kommunikációt fejleszteni, a kommunikációba több
interaktivitást vinni, sorolta a
rájuk váró feladatokat dr. Kovács
Antal. Hozzátette, a Fukusimában történtek miatt intenzívebb
az érdeklődés, csakúgy, mint a
bővítés miatt, amelynek kommunikációja várhatóan nem az
ő asztaluk lesz, de rájuk is ró terheket, hiszen az atomenergiáról
az alapigazságokat náluk, tőlük
tudhatják meg. – Csak pontos
információt szabad adni, azt
pedig a lehető leggyorsabban,
ehhez stáb kell – összegezte a
kommunikációs igazgató.
Iványi Krisztina Budapestről,
az MVM Csoporthoz tartozó
MAVIR-ból érkezett, hogy ezt a
stábot tovább erősítse. Mint elmondta, éppen húsz éve minisztériumban kezdte pályafutását,
majd tíz évet a reklámszakmában töltött, ahol csokoládétól betonig sok mindent el kellett adnia, innen került a MAVIR-hez,

ahol megismerkedett a villamos
árammal mint speciális termékkel. Pakson az operatív kommunikációs vezetői feladatok ellátásával bízták meg, ami, miként
elmondta, a kommunikációs
munka teljes vertikumát lefedi.
– Szerencsére a magyarországi
közvélemény-kutatások jobb képet mutatnak, mint akár közvetlen szomszédainknál, nem erős
társadalmi ellenállást kell leküzdenünk – fogalmazott.
– Szeretnénk az atomerőművet
még inkább megmutatni és a
lehető legtöbb ember számára
nyilvánvalóvá tenni, hogy ez egy
biztonságos, tiszta, nagyon olcsó
áram-előállítási módszer – ös�szegezte. Mint mondta, eddigi
pályafutása legnagyobb eredményének tartja, hogy felkérték erre
a feladatra. Legnagyobb kihívásnak az emberi kapcsolatok kialakítását tekinti, de, mint fogalmazott, hisz szakmai tudásában,
s bízik abban, hogy elfogadják.
Iványi Krisztina elárulta, hogy
az első élményei igen pozitívak,
mind a kollégákat, mind a várost
illetően. Örömmel tapasztalta,
hogy Pakson mindenki számon
tartja a másikat, itt nem lehet elveszni, törődnek egymással.
– Gyönyörű ez a kisváros, tele
parkokkal, barátságos emberekkel. Biztonságos, nagyon megnyugtató, üde, befogadó – összegezte benyomásait.
Vida T.

Teljesült a csámpaiak vágya,
feloldják az építési tilalmat
Csökkentette a paksi atomerőmű biztonsági zónáját a nukleáris hatóság, a Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolója számára pedig
kijelölte a biztonsági övezetet az Országos
Atomenergia Hivatal. Fichtinger Gyula főigazgató-helyettes tájékoztatott arról, hogy a
hatályos törvényeknek megfelelően az érintett létesítmények üzemeltetői, azaz az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. tett javaslatot a kiterjedésre, majd az eljárásrend szerint elemzés,
értékelés készült, beleértve az érintettek véleményének kikérését is. Mindkét nukleáris
létesítmény esetében 500 méter alatt van az
a határ, ahol garantálható a lakosság védelme normál üzem esetén, illetve a létesítmény
védelme. Ám miután a törvény minimálisan
500 métert ír elő, ezt figyelembe véve jelölték ki az övezetet. Nem szabályos körről van
szó, mert számításba vettek olyan épületeket,
berendezéseket, amelyek a biztonság szempontjából fontosak, és ezekhez igazították a
határokat. A jövőben kötelező és rendszeres
lesz az övezet nagyságának felülvizsgálata,
ezt a tízévente esedékes időszakos biztonsági
felülvizsgálat keretében végzik majd el, fejtette ki Fichtinger Gyula, hozzáfűzve, hogy
soron kívüli módosításra is van lehetőség,
amennyiben akár a környezetben, akár a
létesítmények valamelyikében jelentős változás történik. Ilyen lehet például a bővítés.
Azokon a területeken, amelyek most „felszabadultak”, megszűnik minden eddigi korlátozás, így az építési tilalom, amely a két, a
Duna túlsó partján fekvő település mellett
Csámpát sújtotta eddig.
Dr. Blazsek Balázs, Paks város címzetes főjegyzője azt mondta, a nukleáris hatóság a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál ké-

relmezte, hogy a paksi és kalocsai körzeti
földhivataloknál kezdeményezzék az építési
tilalom és más korlátozások törlését. Ez a
lakosságra semmilyen terhet nem ró. Azt,
hogy mely ingatlanok tartoznak a jövőben
a biztonsági övezetbe, az OAH határozatának melléklete tartalmazza, tette hozzá.
Hogy ezekre milyen korlátozások lesznek
érvényesek, arról az Országos Atomenergia
Hivatal a többi illetékes hatósággal közösen
dönt. A többieket – azaz, amelyek az ötszáz
és háromezer méteres távolság közé esnek –
felmentik az eddigi korlátozások alól.
Mint azt dr. Blazsek Balázs mondta, az
atomtörvény módosítása tette lehetővé a
felülvizsgálatot. Hozzáfűzte, hogy megváltozott a biztonsági filozófia is, hiszen a három kilométeres kiterjedés még azt sugallta,
mintha az atomerőmű jelenléte valamilyen
veszélyt jelentene a közvetlen közelében
élőkre, most viszont a rendező elv az, hogy a
létesítmény védelmét garantálják azzal, hogy
szabályozzák a közelében zajló tevékenységet. A jegyző szerint ez nagy könnyebbség a
csámpaiaknak, hiszen immár elhárulnak az
akadályok a házak tetszőleges bővítése, építése előtt, ingatlanjaik felértékelődnek, vélte
a jegyző. Arra a felvetésre, hogy az eddigi
korlátozás ellenére Csámpán jelentős fejlődés történt, utak, parkok, vízelvezetők épültek, a jegyző úgy reagált, hogy a tilalom a
huzamosabb emberi tartózkodásra alkalmas
épületek bővítését, építését nem tette lehetővé, az ilyen jellegű beruházásokat igen. Azt
is hozzáfűzte, hogy a lakossági beruházások
mellett az ipariak megugrásával is számol,
hiszen bővülhet az ipari övezet is.
A csámpai közösség az atomerőművet
egyöntetűen elfogadja, fogalmazott Feil Jó-

zsef, aki a kérdésre, hogy milyen hátrányai
vannak, inkább az előnyeit kezdte sorolni, a
munkalehetőségekkel kezdve. Mint mondta,
a biztonsági övezetnek viszont kedvezőtlen
hatása volt. Ahogy felidézte, egyszer híre
ment annak, hogy a biztonsági övezetből
mindenkit kitelepítenek. Ez nem történt
meg, maradtak ők is, maradt a zóna is, aminek az idő múlásával ismerték fel leginkább
a hátrányát. Legnagyobb csapás az építési tilalom volt, hangsúlyozta.
– Több ház nincs feljavítva, romos állapotba
került, nem lehetett eladni, a lakosság csökkenését is maga után vonta – fogalmazott.
Ahogy telt az idő, kissé enyhült a szigor, szemet hunytak felette, ha valaki „megtévedt”.
– Éreztük, hogy erre semmi szükség nincs,
és amikor a külső településrészi önkormányzat megalakult, közösségben is tudtunk
gondolkodni, egyre többet beszéltünk róla –
árulta el Feil József. Ennek aláírásgyűjtés lett
az eredménye, amellyel azt szerették volna
elérni, hogy a zónát szűkítsék le úgy, hogy
Csámpa ne essen bele. Hogy ennek volt-e
hatása vagy sem, azt Feil József nem tudja,
azt viszont igen, hogy amikor az utcaneveket, házszámokat bevezették, számoltak
azzal, hogy fejlődik a településrész, az üres,
építésre alkalmas telkeket is számításba vették, arra gondolva, hogy feloldják a tilalmat.
Most, hogy ez a küszöbön áll, bíznak abban, hogy lesz hatása. – Reménykedünk és
várjuk, hogy lesz kedve az embereknek idetelepülni, házat építeni, telephelyeket létesíteni, főleg, ha az erőmű bővítését elindítják.
Bízunk benne, hogy egyre jobb és jobb lesz
itt a környékünkön – húzta alá a részönkormányzati képviselő.
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Hatásos eszköz a gyorsított eljárás

Az elmúlt két évben több mint
háromszorosára nőtt azon esetek száma, amikor kevesebb
mint 30 napon belül bíróság
elé állította az elkövetőt a rendőrség. A nyár folyamán a megszokottnál is több sikeres akciót
hajtott végre a Paksi Rendőrkapitányság, ennek hátteréről
kérdeztük Kuti István rendőrkapitányt.
Régóta keresett csalókat kaptak el
a Paksi Rendőrkapitányság munkatársai a minap Pakson. Még
tavaly áprilisban érkezett bejelentés arról, hogy két nő egy 73 éves
paksi férfi jóhiszeműségét kihasználva bekéretőzött a lakásába, szó-

val tartották az ottlakót, s miután
elaludt, ellopták a bankkártyáját
és három alkalommal is emeltek
le pénzt a számlájáról összesen 95
ezer forint értékben. Természetesen a tolvajok a készpénzt sem
hagyták a tárcájában, így összesen
105 ezer forintot lovasítottak meg
a tulajdonostól. Mivel a nyomozás során olyan személyi és tárgyi bizonyítékokat nem sikerült
felkutatni, amelyek alapján az elkövetők kilétére fény derülhetett
volna, a rendőrség tavaly augusztus 2-án felfüggesztette az eljárást.
Az ügy a közelmúltban újra terítékre került annak köszönhetően,
hogy a két nő személyét összefüggésbe hozták más bűncselekmény

elkövetésével is. Miután az idős
férfi fényképről felismerte a két elkövetőt, kihallgatták őket és a 29,
valamint 37 éves bátmonostori nő
beismerte tettét. – A felfüggesztett
nyomozásokat elévülésig újra és
újra elővesszük, ha bármilyen halvány reménysugár él az elkövetők
személyének felderítésével kapcsolatban – mondta el lapunknak Kuti István rendőrkapitány.
Ez esetben az adattárakban kutatva és más hatósági szervekkel
együttműködve tudták leszűkíteni a gyanúsítottak körét, egy
másik kirívó eset kapcsán pedig
a lakossági közreműködés segített
az ügy gyors felgöngyölítésében.
A közelmúltban érkezett bejelentés a paksi kapitányságra, hogy
egy férfi fiatalkorúak előtt végzett
önkielégítést a Duna-korzón. A
kollégák még a helyszínen elfogták, majd kihallgatták az 50 éves
osztrák állampolgárságú férfit és
gyorsított eljárás során bíróság
elé állították. Erre olyan esetekben van lehetőség, amikor minden bizonyítási eszköz egyszerre
rendelkezésre áll. Ekkor a gyanúsított a kihallgatást követő 30
napon belül bíróság elé állítható,
mondta el a rendőrkapitányság
vezetője. Az elmúlt két évben a
gyorsított eljárások száma jelen-

tősen nőtt, a korábbi 5-10-hez
képest évi 30-40-re. A legjobb
elrettentés, ha minél hamarabb
bíróság elé kerül egy elkövető, véli Kuti István hozzátéve, a
rendőrségnek van is kapacitása arra, hogy minél hamarabb
ki tudja vonni a forgalomból
a bűnelkövetőket. Az utóbbi
időben erősítettek a közterületi
jelenléten: a városvezetés és a lakosság kérésére a gépkocsis járőrszolgálat mellett hétvégén és
éjjel is rendelkezésre áll gyalogos
szolgálat, illetve délelőttönként
a buszmegállókban, ami megfelelő elrettentésnek bizonyul. A
hatékonyság az úgynevezett piti
lopások esetében is javult. Noha
a szabálysértési törvény változása kimondja, hogy 50 ezer forint
alatt csupán szabálysértésről és
nem bűncselekményről van szó,
az állampolgárok oldaláról a kis
értékű károkozás sem bagatell
ügy. A rendőr alezredes szerint
a paksiak ingerküszöbe a jogsértések kapcsán igen alacsony,
ami a hatóság számára is motiváló: szavai szerint garantálják,
hogy minden esetet ugyanolyan
körültekintően kezelnek és mindent elkövetnek, hogy bármikor,
bármely napszakban megbukjanak az elkövetők.
MD

Öt évet kaphat a paksi sikkasztó
Egy állítólagos befektetés reményében kölcsönzött magának gyengén prosperáló cégétől 60 millió forintot egy paksi gazdasági
társaság vezetője, majd eltűnt a cég hitelezői elől. A csalót öt év szabadságvesztéssel
is büntetheti a bíróság.
Az ügy főszereplője egy paksi székhellyel rendelkező gazdasági társaság, amelynek éves beszámolójából látható volt, hogy egyre rosszabbul megy a bolt, a cég vagyonát már bőven
meghaladták a vele szemben fennálló követelések, ami az adóhivatal érdeklődését is felkeltette. A. I., a kft. felelős vezetője jól láthatta,
merre tart az általa vezetett cég, de újabb nagy
üzlet reményében külföld felé akart nyitni.
Az ügyvezető 60 millió forint kölcsönt vett
fel a láthatóan rosszul működő vállalkozástól
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(azaz tett a cég kasszájából a saját zsebébe) azzal a megkötéssel, hogy a kölcsön összegét egy
Mongóliában működő gazdasági szervezettel
közös üzletbe köteles fektetni. Az ügyvezető a
kölcsönszerződés alapján több részletben vette fel az összeget, majd az utolsó részlet után
mint adós és mint a vállalkozás felelős vezetője szerződést kötött, hogy tartozását egy mongol gazdálkodó teljes egészében átvállalja. Az
ügyvezető így jelentős tehertől szabadult meg,
a vállalkozás működése azonban teljesen ellehetetlenült, tájékoztatta lapunkat az esetről dr.
Borsi Csaba pénzügyőr őrnagy. Az üzleti partnerek és az adóhatóság együttes követelése a
társasággal szemben megközelíti a 61 millió
forintot, miután pont ekkora vagyon került az
ügyvezető zsebébe, árulta el a NAV Dél-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóság Tol-

na megyei Osztályának osztályvezetője. Az
ügyvezető tettével meghiúsította a hitelezők
(partnercégek, adóhatóság) kártalanításának
lehetőségét, így most a felszámolási eljárás során meg kell találni azokat a vagyonelemeket,
amelyek alkalmasak lehetnek a tartozások kielégítésére, közölte Borsi Csaba. A Szekszárdi
Városi Ügyészség a nyomozás során beszerzett bizonyítékok alapján vádat emelt csődbűncselekmény elkövetése miatt az ügyvezető
ellen, aki elmarasztaló ítélet esetén ötévi szabadságvesztéssel is büntethető. Lapunk nem
hivatalos forrásból úgy értesült, sem a büntetés végrehajtása, sem az elsikkasztott összeg
behajtása nem lesz egyszerű, ugyanis a vállalkozó elhagyta Magyarországot, kft.-jében pedig annak tartozásaiért saját vagyonával nem
felel.
-md-

Közlekedj okosan!
A biztonsági öv a mai napig a gépjárművek legelterjedtebb és legfontosabb utasvédelmi berendezése. Jelentősége nem
a balesetek elkerülhetőségében, hanem
következményeik csökkentésében rejlik,
használatával 50-60 százalékkal növelhető a túlélés esélye egy esetleges balesetnél.
A biztonsági öv mellett a gyermekbiztonsági rendszer alkalmazásával és néhány
ajánlás betartásával is növelhető az utasok biztonsága.
Nils Bohlin, a Volvo mérnökének nevéhez
fűződik a hárompontos biztonsági öv kifejlesztése, amelyet 1959-ben vezettek be a svéd
gyárban. A „V” alakú biztonsági öv máig a
legalkalmasabb arra, hogy az ütközés során
fellépő energiát az emberi test legnagyobb
teherbírású részeihez vezesse el, ezáltal jelentősen csökkenti a baleseteknél a súlyos,
halálos sérülések kialakulásának esélyét.
Nem véletlen tehát, hogy néhány kivételtől
eltekintve a biztonsági öv használata kötelező, elmulasztása komoly bírságot von maga
után. A biztonsági öv akkor igazán hatékony,
ha jól van beállítva. Az átlós szíjat a vállon
keresztül a mellkason, az alsó szíjat pedig
a csípőn, a combnyak környékén kell átvezetni! Minél közelebb van az öv a testhez,
annál nagyobb védelmet biztosít. Gyermekek esetében három év alatt kötelező a gyer-

mekbiztonsági rendszer, ami csecsemőknél a
gyermekhordozót, idősebb korban a gyerekülést, ülésmagasítót jelenti. (Az egyéves kor
alatti gyerkőcöket a menetiránynak háttal
elhelyezett ülésben ajánlott szállítani.) 150
centinél magasabb, 3 évnél idősebb gyermek
már utazhat csupán biztonsági övvel bekötve. A biztonsági övet várandósság idején is
be kell kötni! A kényelmesebb utazás érdekében a kismamáknak az övterelő használata javasolható, amelynek lényege, hogy a
biztonsági öv alsó pántját lehúzza a pocak
alá. Egy esetleges közlekedési balesetnél
hatalmas erők keletkeznek. Hiába érzi úgy
valaki, hogy ütközéskor az öv használata
nélkül meg tud kapaszkodni, vagy meg tudja
tartani a mellette ülőt, ez lehetetlenség. Az
együtt utazók ragaszkodjanak ahhoz, hogy
mindenki kösse be magát, mert egy elszabaduló test másoknak is igen komoly sérüléseket okozhat. Ezért fontos az is, hogy ha kutya
van az utastérben, használjanak a számukra
készült autós biztonsági hámot, amely a biztonsági öv kapcsolójához erősítve csökkenti
a kutyus sérülésének veszélyét és megakadályozza előrezuhanását. Fontos tudni, hogy a
biztonsági öv és a légzsák együtt nyolcvan
százalékos túlélési esélyt jelenthet egy esetleges balesetnél, ám ha a légzsák úgy lép működésbe, hogy nincs bekötve az ember, nagyon komoly sérülés történhet, tájékoztatott

Herman Gábor. A Paksi Rendőrkapitányság
közlekedésrendészeti alosztályának vezetője
arra is felhívta a figyelmet, hogy a gépjármű
vezetőjének figyelmét tilos bármivel elvonni a vezetéstől. Az étel, frissítő fogyasztása
természetesen nem tilos utazás közben, de
például fékezésnél adódhat belőle kellemetlenség, tehát inkább meg kell állni néhány
percre, ami különösen igaz, ha a volánnál ülő
fáradt, álmos. Ami a mobiltelefon használatát illeti, vezetés közben csak kihangosítóval
megengedett, egyébként szabálysértés és
bírságot von maga után, ugyanis elvonhatja
a sofőr figyelmét a vezetéstől, ami balesetveszélyes. Ha ezeket a szabályokat, ajánlásokat
betartják, kényelmesebbé és biztonságosabbá tehetik utazásukat!
-gyöngy-

Felesleges volt a korlátozás
Több olvasónk is megkereste
lapunkat azzal a kérdéssel, milyen okból került ki sebességkorlátozó tábla a Paks mellett
haladó 6-os főúton. Az autóval gyakran közlekedők bizonyára tapasztalták, hogy közel
egy hónapig két hatvanas és
negyvenes, valamint egy útszűkületet jelző tábla szólította
fel a kormány mögött ülőket a
lassításra a két benzinkút között található szakaszon. Noha
útszűkület nem is, egy építkezés akadályozhatta volna az
autósokat a zavartalan közlekedésben, amennyiben a munkálatok valóban zajlottak volna. Szerkesztőnk megkereste a
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Tolna Megyei Igazgatóságát az
olvasók panaszával, miszerint

a hosszú ideje álló építkezés ellenére hetek óta korlátozzák az
autóval közlekedőket. A közútkezelő paksi üzemmérnöksége
megbizonyosodva az észrevétel
jogosságáról még aznap megszüntette a sebességkorlátozást.
A táblák befordítva, de a helyszínen maradnak, amíg a főút
melletti építkezés azt megköveteli. Lapunk az építkezésben
érintett vállalkozót, Arnold
Józsefet is elérte, aki készséggel
válaszolt kérdéseinkre. Az Arko
Kft. ügyvezetője elárulta, egy
lakatosüzem beruházása zajlik
az érintett területen, amelynek
behajtói készülnek. A bekötőút
építését hamarosan folytatják,
így csupán pár hétig lehet még
szükség a táblákra.
Matus Dóra
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Drágább lett az új kenyér
Tolna megyén belül Paks környékén számítanak a legrosszabb kukoricatermésre, de az
egész megyei vetésterület 10-15 százalékán
teljes terméskieséssel számolnak. A Tolna
Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi
Igazgatóságának becslése szerint a termés
átlag 2,5-3 tonnával elmarad a tavalyi eredményektől a szélsőségesen száraz időjárás
miatt. – A kukoricát még csak becsülni lehet, de búzából körülbelül három tonna lesz
hektáronként. A gabonanövények felsültek,
a termés jelentősen kevesebb lesz, a hozam
táblánként változik, de van, ahol be kellett
tárcsázni a területet, mert olyan ritka volt a
termés – mondta el lapunknak Fodor Zoltán, a Paksi Aranykalász Mezőgazdasági Kft.
ügyvezető igazgatója. A tavalyihoz képest
már most húszezer forintot ugrott a búza ára
tonnánként, de februárban ez még magasabb lehet, figyelmeztet a szakember.
Már aratás közben keresleti piac alakult ki,
az induló 55 ezer forint körüli tonnánkénti
ár az étkezési búzánál pillanatok alatt 65-70
ezer forintra, a takarmánybúzánál 60 ezer
forintra ugrott. Bár a magas felvásárlási árak
némiképp kompenzálják az aszály okozta
veszteséget, a két-három tonnás eredmények magasabb értékesítési árral sem versenyképesek. Rossz hír a vásárlóknak, hogy
a magas felvásárlási ár miatt a malmok árat

emelnek. Noha az aszály ellenére megtermett az ország kenyere, a drágább lisztből
drágább kenyeret tudnak sütni a pékek.
– A malomipar 20 százalékkal megemelte az
alapanyagárat. Míg kilónként 70-75 forintot
kellett fizetnünk a pékségben a lisztért, augusztusban már nettó 100 forintot, mondta
el lapunknak Ulbert Sándorné, a paksi Réti
Pékség tulajdonosa. Hozzátette, noha az
alapanyagárra még rárakódik a munkabér, a
gáz és a villany költsége, a terhet nem lehet
teljes egészében áthárítani a fogyasztóra. A
Magyar Pékszövetség közlése szerint elkerülhetetlen az áremelés, miután augusztus
elsejétől megközelítően 30 forinttal emelték
fel a malmok a sütőipari cégeknek értékesített liszt árát. Nincsenek jobb helyzetben
az állattartók sem, az abraktakarmány már
most nagyon drága, az aszály miatt pedig
kevés lesz a szálastakarmány is. – A kukorica mázsája nyolcezer forint is lehet a tavalyi
ötezerhez képest és ezt az állattenyésztésnek
már nagyon nehéz kigazdálkodni. Ekkora
áringadozást nehéz érvényesíteni a végterméknél, hiszen a fogyasztók is árérzékenyek
– nyilatkozta lapunknak Stadler István nagydorogi termelő a paksi piacon. A helyi vásáron húsáruját rendszeresen kínáló termelő
azt mondja, 8-10 mázsa kukoricát eszik egy
sertés, mire vágásérett, a munka pedig ren-

geteg vele, ezért ha a terhek tovább nőnek,
sokan fel fognak hagyni a gazdálkodással.
Az árak növekedése miatt a szakemberek azt
sem tartják kizártnak, hogy a baromfiállomány zsugorodásával is számolni kell, írja az
agroline.hu. A potenciális alapanyaghiánnyal
Németh Károlyné is számol, aki 22 éve őstermelő, kóser piacra dolgozik, és hat éve jár ki
a paksi piacra baromfi húsáruval és tojással.
Úgy látja, a paksi vásárlók szeretik a jó minőségű termelői árut, de az árakat lent kell
tartani, ha nem akarják elriasztani őket, az
pedig nem lesz egyszerű. Németh Károlyné
szerint a természeti károk mellett más tényezők is befolyásolják a takarmányhiányt. A
bioetanol üzemek felvásárolják a kukoricát
a termelők elől, emellett a tőzsdén az Amerikában korábban bekövetkezett aszály miatt
már előre lefoglalták a magyar gabonaárut. A
magas takarmányárak miatt sok gazdálkodó
eltüzelte a tojásokat, senki nem akar nevelni,
karácsonyra hízott kacsa alig lesz, fogalmazta
meg aggodalmait az őstermelő. Friss elemzésében az ENSZ is arra figyelmeztet, az agrárpiacon világszerte igen komoly feszültségek
alakulhatnak ki, mivel a termelési kilátásokat
mind jobban veszélyeztetik a klímaváltozás
okozta szélsőséges időjárási viszonyok, így
egyre inkább kínálati szűkösséggel és magas
árakkal kell számolni.
MD

Az utcára dobták a házőrző tetemét
Köztisztasági szabálysértés miatt
jelentett fel egy paksi családot a
DC Dunakom Kft. munkatársa,
ugyanis a tulajdonosok közterületre dobták háziállatuk tetemét.
A minap érkezett bejelentés egy
telephely-tulajdonostól a céghez,
hogy elviselhetetlen szag lepi el a
tűzoltósághoz közeli elkerülő út
környékét. Ilyenkor a gyepmester kötelessége meggyőződni arról, hogy állati tetem okozza-e a
problémát, őt értesítve ment ki a
helyszínre a kft. városgondnoka.
Függönybe bugyolálva találták
meg az akkor már bomlásnak
induló tetemet. A nagytestű,
feltehetően keverék kutya már
felpüffedve, talán másfél napja lehetett az utcán, mondta el
lapunknak Rauth Konrád. A
gyepmester elárulta, bár chip
nem volt a kutyában, ami alap-

ján gazdáját azonosítani lehetett volna, gyanús volt számára,
hogy előző nap valaki azzal hívta
fel, hogy elpusztult a háziállata
és vigye el. Noha magánháztól
nem szállítanak el állatot, azt tanácsolta, temessék el a kertben a
tetemet, így nem kerül semmibe
és az egykori kedvenc is megkapja a végtisztességet. A tulajdonos vélhetően úgy gondolta,
egyszerűbb, ha csak úgy kiteszi
a kutyát, aminek azonban súlyos
közegészségügyi, köztisztasági
veszélyei vannak, mondta Zsigó
Richárd, a helyszínelést végző
városgondnok. Habár az utcán
elhullott kóbor ebek elszállítása a gyepmesteri feladatok közé
tartozik, háztól nem szállítanak
el dögöt, azt a tulajdonosnak kell
megtennie a lakosság számára is
ingyen elérhető állati hullagyűj-
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tő konténerbe, közölte Rauth
Konrád. A kutyatulajdonos ellen
a DC Dunakom Kft. köztisztasági szabálysértés miatt tett feljelentést a kormányhivatalnál.
A jövőben nehezebben kerülik
majd ki az állattartók a hatóságot a nemrégiben szigorított
állattartási törvénynek köszönhetően. Az augusztusi szigorítás szerint 2013. január elsejétől minden négy hónaposnál
idősebb kutyát kötelező lesz
transzponderrel (mikrochippel)
megjelölni, és a már megjelölt,
de még nem regisztrált kutyákat
december 31-ig regisztráltatni
kell az állami ebadatbázisban.
Az e hónap elsején módosított
kormányrendelet ötezer forintról tizenötezerre emelte az állatvédelmi bírság alapösszegét
is, de többszöri jogsértés esetén

akár több százezer forintos bírságot is ki lehet majd szabni.
Tilos például kistestű ebet 10,
közepes testűt 15, nagytestű kutyát 20 négyzetméternél kisebb
területen tartani. Egyebek mellett rendelkeztek arról is, hogy
tilos gerinces állatot gömb alakú akváriumban tartani, valamint, hogy a kutyák farkát csak
az állat hétnapos koráig szabad
kurtítani. Az állatvédelmi bírság
alapösszegét a jogsértés körülményeitől függően felszorozzák.
Büntetés kiszabásánál a legmagasabb, 10-es szorzót akkor kell
alkalmazni, ha valaki állatot
kínzott, illetve azt szélsőségesen
rossz körülmények között tartotta vagy elűzte, elhagyta, kitette. Ez esetben a bírság összege
százötvenezer forint.
-matus-

Római kori sírok nyomában
Ismét ásatás folyik Dunakömlődön, az egykori római katonai erőd környékén, a Városi
Múzeum feltárásán az egykori
római temető területét kutatják. Bár a sírokat évszázadokkal ezelőtt kirabolták, a szakemberek számára mégis sok
információt hordoznak.
Hosszú évek óta rendszeresen
folynak ásatások Lussoniumban. Az elmúlt három esztendőben, ahogy arról több alkalommal hírt adtunk, egy európai
uniós forrásból finanszírozott
program keretében a megszokottnál hosszabb ideig kutathattak a szakemberek az egykori

római katonai erőd területén. A
pályázati időszak lezárultával az
idei munkálatok költségvetését
a múzeum biztosítja. Rövidebb
ásatási időszakot jelöltek ki, és
egy kevésbé költséges munka, az
egykori római temető kutatása
mellett döntöttek, tájékoztatott
dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna.
A múzeum igazgatója hozzátette, az ásatás helyszínének kijelölésénél az is szempont volt, hogy
korábban már megnyitottak itt
egy szelvényt, ám idő hiányában
nem tudták befejezni a kutatást.
Akkor derült fény arra, hogy
3-4. századi római sírok helyezkednek el az erőd környékén, a
temetőt valószínűleg az ott állo-

másozó katonaság és a környező
falusias település lakói használták. Bár a sírokat az évszázadok
során kirabolták, mégis nagyon
sok információt hordoznak a
szakemberek számára, például
az egykori agglomeráció és az
ahhoz tartozó temetkezési hely
elhelyezkedéséről, a temetkezési rítusokról. A munkálatokban
Szabó Antal, a múzeum munkatársa, Fazekas Ferenc, a Pécsi
Tudományegyetem római koros
régésze, illetve Tövisháti Béla,
a múzeum restaurátora is részt
vesz, valamint olyan egyetemisták, akik több alkalommal dolgoztak már a területen.
-gyöngy-

A parkoló nem autópiac

Az utóbbi időben ismét megszaporodott az illegálisan közterületen tárolt autók száma.
Pakson a gépkocsik értékesítési
célú tárolását közterületen 2009
óta helyi rendelet tiltja, aminek
köszönhetően jó időre kikoptak
a parkolókból az árván hagyott,
eladó táblát viselő autók. Nem
állhat hetekig, hónapokig egy
helyben egy autó a parkolóban,
hiszen elfoglalja a többi lakó,
autótulajdonos elől a helyet,
mondja Zsigó Richárd, a közterületeket felügyelő DC Dunakom Kft. munkatársa. A paksi
önkormányzat az autópálya
építése idején azt is szabályozta,
hogy a 3,5 tonnát meghaladó

gépjárművek tárolása ne történhessen a város belterületén. Erre
azért volt szükség, mert akkoriban saját telephelye helyett több
cég is behozta munkagépeit a
városba.
Közterületeken általában olyan
autót hagynak, amelynek lejárt
az érvényes műszaki engedélye, tehát nem tud részt venni a
forgalomban, de az sem ritka,
hogy az autónepperek értékesítési céllal hozzák be a járműveket külföldről, és rendszám
nélkül tárolják a parkolókban. A
problémás esetek nagy többsége
egy héten belül megoldódik, de
mindig akadnak újabb renitens
szabálysértők, tette hozzá a városgondnok. Az elhagyott autók
között akad olyan is, amelyet a
Magyar Államkincstár tb-tartozás miatt öt éve helybenhagyólag lefoglalt, illetve amelyről
tulajdonosa öröklés kapcsán az
állam javára lemondott. Utóbbi
esetében különösen nehézkes az
eljárás. Ilyenkor nincs más mód,
a gyakorlatilag gazdátlan, elhagyott gépkocsit be kell szállítani
egy állami telephelyre. Az elszállítás költsége közel 20 ezer, a
telephelyen való őrzés díja pedig
napi 1200 forint. A járműveket

Az Ön válaszait
is várják
Kérdőívet bocsát ki a Paksi
Rendőrkapitányság annak érdekében, hogy a hatóság első
kézből kapjon képet a lakosság biztonságérzetéről. Választ
adhatunk a lakókörnyezetünkben tapasztalt bűncselekmények gyakoriságáról, illetve
jelezhetjük, hogy lakóhelyünk
mely területén igényelnénk fokozottabb rendőri jelenlétet. A
kérdőíveket a rendőrségtől, az
önkormányzattól és a polgárőrségtől lehet igényelni. A név
nélkül feldolgozott kérdőívek
a mindennapi munkát segítik,
ezért a hatóság kéri, minél nagyobb számban töltsék ki.

Ültess életfát!

egy esztendő után lehet elárverezni – két paksi autó esetében
ez már így történt –, de addigra
akár félmillió forintos tartozás
is felhalmozódhat, amit az autók értéke általában nem fedez.
A tulajdonosokat először egy, a
gépjárművön hagyott értesítővel
figyelmeztetik, majd amennyiben nem történik változás, a gazdának kiérkezik egy felszólítás,
amiben a jogszabály ismertetése
mellett tájékoztatják arról, milyen jogkövetkezményei lehetnek, ha továbbra is közterületen
tárolja járművét, részletezi Zsigó
Richárd az eljárást. A következő
alkalommal már az elszállítás
időpontját közlik a tulajdonossal, amelynél már a rendőrök
is jelen vannak, illetve egy műszaki szaktanácsadó, aki felveszi
a jegyzőkönyvet és feljegyzi az
esetleges sérüléseket. Rendszám
nélküli vagy eladó táblával ellátott autó jellemzően a Kereszt
utcánál, illetve a Dózsa György
utcában fordul elő nagyobb
számban, de a városgondnok azt
vallja, ha a gépkocsik fenntartási költsége a jövőben jelentősen
megnő, az elhagyott autók száma is megemelkedhet.
-md-

Ha egy kisgyermek úgy nő fel,
hogy van egy fája, ahhoz érzelmileg kötődni fog és később is szeretettel fordul majd a természet felé.
Ezzel a szándékkal hirdette meg
idén is évről évre ismétlődő akcióját az Önzetlenül Környezetünkért, Otthonunkért Munkacsoport Alapítvány az atomerőmű,
az önkormányzat, valamint a Gemenci Erdő- és Vadgazda Zrt. támogatásával. Az Ültess fát, életfát
program lényege, hogy azok a családok, ahol az átadást megelőző
esztendőben (2011. október 1. és
2012. szeptember 30. között) született kisbaba, facsemetét kérhetnek. A kitétel annyi, hogy vállalják
annak gondozását és a fát Pakson,
a gyerek életterében helyezik el. A
szervezők arra is ügyelnek, hogy a
növények illeszkedjenek a városképbe, így mindig őshonos fák
közül választhatnak az igénylők.
Idén a támogatóknak köszönhetően újdonság, hogy a szülők az
újszülött mellett a testvérnek is
igényelhetnek életfát, illetve azok
is, akiknek a korábbiakban kiszáradt a csemetéje. Jelentkezni írásban lehet, a Tolnai út 54-es címen
vagy az eletfa2012@gmail.com
e-mail címen október 5-ig.
Matus D.
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Üdvözlet Paksról!

Dunai átkelés
Paksnál
A régi paksi fotókat kutatók-gyűjtők előtt nem ismeretlen
Shvoy Kálmán tábornok fotógyűjteménye, ami több felvételt
tartalmaz egy, a megyénkben
rendezett többnapos hadgyakorlatról, aminek egyik fontos mozzanata volt a Paksnál történő
dunai átkelés megvalósítása, ám
ennél és a felvétel keletkezésének
időpontján kívül többet nem lehetett tudni a képekről. Nekem a
Paksi Hírnök főszerkesztője hívta fel a figyelmemet a tábornok
fotósorozatára. Nem ismertem
ezeket a képeket, a monográfia
kronológiája sem tartalmazott
az eseményre utaló információkat, de a fotók különlegesek és
érdekesek voltak, ezért igyekeztem kideríteni a keletkezésük
körülményeit.
Shvoy Kálmán (1881-1971) tábornok, aki katonai pályafutását
még az első világháború előtt
kezdte, egész életében gondosan
gyűjtötte tevékenységének iratait. Naplószerű feljegyzéseket
készített, rendszeresen fotózott
is, majd ezt a dokumentációt
1952-ben (20 éves publikálási tilalommal) Szegeden – ahol élete
utolsó évtizedeiben lakott, és ott
is halt meg – közjegyzői letétben helyezte el, ahonnan (még
az ő engedélyével) a Csongrád
Megyei Levéltárba került. A
dokumentumok tartalmazták
a tábornok Naplóját (14 füzet),
Naplószerű Emlékiratait (8 füzet)
és Emlékiratait (13 füzet), amiket
(rövidítve: a személyes bejegyzéseket elhagyva) kötetben 1983ban Shvoy Kálmán titkos naplója
és emlékirata 1918-1945 címen
jelentetett meg Perneki Mihály
levéltáros, a hagyaték gondozója. Ezt egészítik ki a tábornok
fotóalbumai és fényképgyűjteménye (utóbbi a szegedi egyetemi könyvtár gyűjteményének
részeként), aminek teljes anyaga
megtalálható az interneten is.

Shvoy naplókötetének bevezető tanulmányából kiderül,
hogy a tábornok a szó szoros
értelmében vett, az események
történésével egyidejű, naponkénti bejegyzésekkel készített
naplót csak az 1940-1944 közti időszakban vezetett, a többi
feljegyzését utólag, memoárként, az általa összegyűjtött dokumentáció és nem mellesleg
személyes emlékei alapján írta
meg. A könyvben a hagyatékot feldolgozó levéltáros-szerkesztő a füzetekben rögzített
emlékiratok, jegyzetek és más
dokumentumok alapján naplószerűen, évekre és (ahol a
szöveg engedte) hónapokra,
napokra különítve rendszerezte
a tábornok feljegyzéseit, a publikált kötetből elhagyva a személyes, magánéleti feljegyzések
közzétételét.
A kötet szövege alapján a dunántúli nagygyakorlat és a paksi
átkelés napra pontos dátumát
nem lehetett megállapítani, a
tábornok az 1928. évhez datálva arról számolt be a gyakorlat
kapcsán, hogy augusztus 21-én
utazott Bajára a hadgyakorlatra, ami egyben két tiszttársának
a feljebb soroláshoz szükséges
vizsgafeladata is volt: „…A zárógyakorlat egy Duna-átkelés volt
Paksnál, amelyet a kormányzó
is végignézett, s a Zsófia hajóval
jött le Pestről.”
Szerettem volna többet is megtudni az eseményekről, ezért
megnéztem, hogy a korabeli
MTI „Kőnyomatos Híreiben”
mit írt a hadgyakorlatról. Ekkor ért a meglepetés, az MTI
hírekben a gyakorlat, illetve az
átkelés-hídépítés időpontjaként
nem 1928. augusztus, hanem
1927. szeptember 15-e szerepelt. A legnagyobb olasz napilap
tudósítója egyúttal szükségesnek tartotta azt is megjegyezni,
hogy a békeszerződés aláírása
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után ez volt a magyar hadseregnek az első jelentős katonai
nagygyakorlata. Mellesleg a
napi hírek időjárás- és vízállásjelentéseinek adatsorai is ezt
az időpontot erősítették: 1927
őszén nagyon alacsony volt a
Duna vízszintje, 1928 őszén az
ennél jóval magasabb vízállás
lehetetlenné tette, hogy a folyónak a fotón látható széles homokpartja legyen.
Kézenfekvő volt, hogy a megyei
lap híreiben is megkeressem (ellenőrizzem) az átkelési gyakorlat
és az idejének leírását. A Tolnamegyei Újság 1927. év szeptemberi számaiban meg is találtam.
A szeptember 10-i szám egy
rövid hírt közölt a szegedi és
pécsi vegyesdandár „…Tolna
és Baranya megyéknek határos
erdős hegyei közt tartandó szokásos őszi hadgyakorlatáról, …
amely Paks táján dunai átkeléssel fejeződik be. A rendkívüli
látványosságra a katonai hatóság
a katonai, diplomáciai és polgári
osztályból nagyszámban hívott
meg vendégeket.”
A lap 1927. szeptember 17-én
számolt be a lezajlott eseményről
Vége a katonai gyakorlatoknak
címmel: „…megyénk területén
hosszabb idő óta a m. kir. 4-ik
és 5-ik vegyesdandár gyakorlatozik. A gyakorlatok folyó hó
15-én fejeződtek be Pakson,
ahova ezen alkalommal Horthy
Miklós kormányzó Őfőméltósága, a kormány tagjai közül Bethlen miniszterelnök, Klébelsberg
kultuszminiszter, Pesthy Pál dr.
igazságügyi miniszter, Mayer
János földművelésügyi miniszter, Csáky Károly honvédelmi
miniszter is hajóval odaérkeztek.
Igen sokan érkeztek megyénk
különböző részeiből, Baranyá-

ból, Pest, Pilis, Solt-Kiskun
vármegyéből, és Bácsbodrog
vármegyéből is…” A tudósító
a továbbiakban a megjelentek
közt név szerint felsorolta még
a hadgyakorlatot végignéző
Tolna megyei országgyűlési
képviselők, a közigazgatás és a
megyei földbirtokosság tagjait is, „…s majdnem egész Paks
község közönségét. A befejező
gyakorlatok a kora hajnali órákban kezdődtek, ennek dacára a
hölgyközönség is igen előkelően
és nagy számban volt képviselve.
A felkelő nap ereje hamarosan
szétoszlatta a ködöt, és gyönyörű napsütéses időben folytak
le a gyakorlatok, amelyeket a
Kormányzó és a kíséretében
lévő kormánytagok két személyszállító hajóról néztek végig.
A szemlélők nagyrésze ugyan
keveset értett a gyakorlatokból,
egyedül csak az ügyesen keresztülvitt Duna-áthidalást tudták
élvezni, mégis azért hűségesen
kitartottak fél 1 óráig, amikor a
gyakorlatot lefújták” – fejeződött
be a Tolna megyei lap tudósítása
a látványos eseményről.
Kernné Magda Irén
Források:
MTI Kőnyomatos Hírek; Katonai nagygyakorlatok vármegyénkben. Tolnamegyei Újság,
1927. szeptember 10. 8. o; Vége
a katonai gyakorlatoknak. Tolnamegyei Újság, 1927. szeptember 17. 4. o; Shvoy Kálmán
titkos naplója és emlékirata
1918-1945. Kossuth Könyvkiadó, 1983. 104-105. o.; Shvoy
Kálmán fényképgyűjteménye
(http://www.bibl.u-szeged.hu/
bibl/mil/ww1/shvoy/index.
html); Shvoy Kálmán naplói
(http://www.bibl.u-szeged.hu/
shvoy/naplo/index.html)

A barátság nem ismer határokat
Nemzetközi ifjúsági találkozóra érkeztek diákok Paksra az
önkormányzat
meghívására
testvérvárosainkból: Reichertshofenből, Galántáról, Kézdivásárhelyről és Viskről.
Paks és Kézdivásárhely testvérvárosi szerződésének aláírása kapcsán, 2004 augusztusában rendezett először nemzetközi ifjúsági
találkozót a magyarországi fél, akkor a települések polgármesterei
vezették a diákküldöttségeket.
Az újrázás gondolata tavaly merült fel, amikor Reichertshofen
polgármestere elmondta, hogy

a mai napig emlegetik a találkozót, különösen a paintball csatát.
Paks polgármestere és képviselő-testülete támogatta az ötletet,
és jóváhagyta a költségvetésben a
megvalósítást, így megkezdődhetett a szervezőmunka, amelyben
oroszlánrészt vállalt Szabadi Jánosné, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola pedagógusa, Mezősi
Árpád, a Deák Ferenc Általános
Iskola pedagógusa és Herczeg József nemzetközi kapcsolatokért
felelős tanácsnok. Mind a négy
településről hat általános iskolás diákot fogadtak kísérőikkel,
akikhez a paksi önkormányzati

Celina
Hammerl
Reichertshofenből
érkezett a találkozóra.
Németországi testvérvárosunkból számos diák
akart élni a lehetőséggel,
ezért pályázat útján választották ki a csoport
tagjait. Celinának különösen fontos volt, hogy
utazhasson, hiszen Hans Hammerl unokája, aki a
németországi testvértelepülés polgármestereként
annak idején aláírta a testvérvárosi szerződést
Pakssal. A két település közötti kapcsolat jelentősége a fiatalok számára szerinte abban rejlik, hogy
megismerhetik egymást, egy másik országot. A
városról az volt a benyomása, hogy tiszta, virágos,
barátságos település.

Idén újdonság volt, hogy az önkormányzati általános iskolák
táborainak egy része átjárható
volt, ami azt jelenti, hogy bármelyik lehetőséggel élhettek a 6-12
éves gyerekek függetlenül attól,
hogy melyik iskolába járnak.
Ezek a táborok a fenntartó jóvoltából kedvezményesek voltak,
azaz csak az ebédköltséget kellett
megfizetniük a családoknak. A
három oktatási intézményben
összesen hét ilyen napközis tá-

A gyerekek nagyon szeretnek Paksra látogatni, amit jól
mutat egy gyermekek közti
párbeszéd is. Az egyik kisfiú
Paksra érkezve megkérdezte
társától, aki már járt a városban, hogy jó-e itt. A kislány
csak annyit válaszolt: Mit
gondolsz, miért jöttem el másodszor is?

A galántai Pozsonyi Rebeka nem először járt Pakson, három
évvel ezelőtt a Kisokos-Kisdobos tantárgyi
vetélkedőn képviselte
iskoláját. A galántai csoport tagjainak a találkozó jutalom volt, amit a tanulmányok, művészetek
terén elért kiváló eredményeikkel érdemeltek ki. A
diáklány elmondta, jó érzés számára, hogy itt mindenhol magyar beszédet hall. A programok közül a
balatonit emelte ki, mert járt ugyan a magyar tengernél, de vitorlázni még nem volt alkalma, és kíváncsi volt arra is, hogyan ünneplik Pakson augusztus 20-át. Mint elmondta, érdekes volt beszélgetni a
többiekkel arról, hol hogyan élnek a gyerekek.

Táborsoroló
Sorozatunk utolsó részében az
augusztusban megrendezett táborokról számolunk be.

általános iskolákból két-két diák
és pedagógus csatlakozott, akik
nagyban hozzájárultak a találkozó sikeréhez. Az öt nap programjának összeállításánál a legfon-

bor közül választhattak a diákok,
három ajánlat augusztusra szólt.
A Deák Ferenc Általános Iskolában honismereti táborra lehetett
jelentkezni. A cél az volt, hogy a
gyerekek megismerjék a város és
környéke történelmi, építészeti,
természeti és kulturális értékeit,
a népi mesterségeket, hagyományokat. A kézműves foglalkozásokon így népi hangszereket
készítettek, szőttek, fontak a fiatalok, délutánonként pedig bejárták a várost és környékét, többek
között Sárszentlőrincre és Dunakömlődre is ellátogattak. A tábor
ideje alatt csoportokba szerve-

ződve gyűjtőmunkát végeztek,
tablót, kisfilmet készítettek.
A II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolában az első alkalommal
megszervezett Gazdálkodj okosan! elnevezésű táborba várták
a gyerekeket. A diákok családokat alkotva játszottak az ismert
társasjáték mintájára, így sajátítva el a család gazdálkodásának
elméletét és gyakorlatát. Az élő
társasjáték mellett kézműves és
sportfoglalkozásokkal, kirándulással színesítették a programot a
szervezők.
A Bezerédj Általános Iskolában
alkotótábort hirdettek, amelynek
központi témája az indián kultúra volt. A kézműves foglalkozásokon használati eszközöket, dísz-

tosabb szempont az volt, hogy a
vendégek megismerjék Paksot,
illetve a város határain túlra is
kitekinthessenek. A találkozót a
résztvevők fogadásával nyitották,
a vacsorán a paksi képviselő-testület tagjai is részt vettek. Másnap
a társaság Balatonfüredre utazott,
ahol városnézés és vitorlázás, később fürdőzés volt a program.
Szombaton Cseresznyésbe vezetett az út, ahol az öt település
diákcsapatai körmérkőzést játszottak a festéklövészeten, majd
a Pálma Lovastanyán fogadták
őket, ahol íjászatra, lovaglásra,
kocsikázásra volt lehetőségük, a
napot tábortűznél közös énekléssel zárták. Vasárnap Budapestre
utaztak a gyerekek és kísérőik. A
fővárosban elsőként a Parlamentbe látogattak el, majd a Szemlő-hegyi barlangba és a csillebérci
kalandparkba. Mielőtt elindultak
volna vissza Paksra, még vetettek
egy búcsúpillantást a kivilágított
Budapestre a Normafánál. A találkozót záró napon részt vettek
a Szent István napi városi ünnepségen. Ahogy Herczeg József tanácsnok elmondta, bíznak abban,
hogy megmaradnak a kialakult
kapcsolatok, hiszen a barátság
híd a határainkon innen és azon
túl élő magyarok, illetve a svábság
között.
Kohl Gyöngyi
tárgyakat, ékszereket készítettek
a táborozók, miközben sok mindent megtudtak az indiánok életmódjáról, kultúrájáról, az indián
nyelvekről. A Dunakömlődi Faluház munkatársai a Kótyomfitty
szünidőtáborba invitálták a srácokat. Az öt nap programjában
ügyességi játékok, Duna-parti
homokvárépítő verseny, kézműves foglalkozások, sétakocsikázás, lovaglás és kincskereső túra
szerepelt, a táborozók megismerték a dunakömlődi templom történetét, illetve a település
présházsorán a szőlőtermelés és
borkészítés eszközeit, egy napot
pedig Budapesten a Csillebérci
Kalandparkban töltöttek.
-gyöngy-
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Embermesék

Duna-parti jegyzetek
(az életet adó föld)
Vékony, napszítta arcú paraszt
ember baktat a löszfalba vágott
keskeny gyalogösvényen. Egyre magasabbra hág a Sánchegy
keleti oldalán, mígnem eléri a
tetőt. Kalapját kezében tartva
szembefordul a Dunának, szembefordul a felkelő napnak. Alig
pár perce harangoztak, még
éppen csak reggel van, a város
most ébredezik. Nehéz ködök
úsznak dél fele, mozdulnak
lomha fellegek. Kutya is ritkán,
elvétve csahol. Valahol a hegy
mögül – hol hajdanán Vak Bot�tyán generális serege őrizte az
átkelőt – beszédfoszlányokat sodor a szél. Aztán elhalkul az is,
csupán veréb, vadgalamb, meg
a jó ég tudja miféle más madár
ricsajozása hallik.
Kakas rikolt, kisvártatva jön rá a
felelet. A földműves ott áll mozdulatlan, nekitámaszkodván a
rézgálicos hordónak, „arccal a
víznek”, háta „mögött a heggyel”,
meggörbült derékkal, némán,
szótlan firtatja az eget, firtatja az
időt.
Apám kenyerén éltem, amit
többnyire Kovács Katalin öreganyám teremtett elő szorgalmával, tenni akarásával. Mindig jó
szívvel tudok visszaemlékezni
fáradhatatlanságára, kitartására.
Apám először rajzkészletét, színes krétáit, ceruzáit dobta sutba,
később a csiriz- és petróleum-

szagú suszterkaptafát: inkább
beállt úri sofőrnek. Nagy hatalmú gyárigazgatók, párttitkárok
mindenese, titkok tudója lett.
A földet – az egyetlen megtartó
erőt – nem szerette, sohasem
bíbelődött vele. Helyette és mellette öreganyám, néhai özvegy
Isgum Károlyné, az egykori
uradalmi cseléd, majd a pusztai
népek megbecsült szakácsnője,
a hetvenes években pedig munkásasszony, fogott kapát, kaszát,
ha kellett oltókést. Háta belé
görbült a szélbe, ment, ballagott, mikor a muszáj, a szükség
kényszerítette, vagy a jókedv, az
elégedettség öröme hajtotta az
örökölt, jussolt földre, ami akkora volt csupán, hogy tán még
én is egy jókora kővel át tudtam
volna dobni az egyik végéből a
másik végébe.
Apám közelébe se ment a munkának, rühellte az egészet, mint
ama bizonyos Jónás a prófétaságot. Úgy gondolta, aminek
persze hangot is adott: kubikolt
ő eleget. Katalin nagyanyám
béketűrő, istenes asszony volt.
Nem pörölt, nem veszekedett.
Ellenben szelíd erőszakkal kézen
fogott, és elvitt a Roosmayer-tó
környéki dűlőbe.
A szegénysori parcellákat, telekrészeket először a nagy hatalmú
állam sajátította ki. Mondván:
közel a víz, a víz pedig tudvalevő, hogy kiszámíthatatlan, hir-

telen úr. Pár esztendő elteltével
a területek kézen-közön gazdát
cseréltek, azóta parlagon áll a
sok család ellátását biztosító,
életet adó föld. Benőtte jócskán
gaz, dudva, haszontalan növény.
Elbitangolt tájéka lett a valamikori gyümölcsös, veteményes,
szőlőskert a városnak. Kallódó,
lappangó, mint maga az ország.
Ebszőlő sem terem a kertekben.
Mostanában rontó, istentelen idők sanyargatnak minket.
Mindenféle jöttmentek, viking
népek vásárolják föl a gazdátlanná vált tanyákat, udvarházakat szerte az Alföldön. Szerte
a Dunántúlon. Jönnek csőstül,
kéretlenül is.
Lassan bealkonyul, elment már
az utolsó vonat is. Harangoznak, „rendes” ember ilyenkor
készülődik a vacsorához. A hold
sárgásfehér karéjában madarak
úsznak, követik a csillagok járását. Az öreg födetlen fővel áll a
Sánchegy tetején, olyan, akár egy
kiszáradt életfa: a múlt üzenete.
„…ahogy jönnek reggelente a kapások, apró, értelmes /
mozdulatokkal / ahogy sötét
metszőollójuk
verssorokká
vagdossa a csendem / ahogy
hajladoznak időtlen, arccal a
hegynek / ahogy a szél durva vásznába törlik arcukat /
ahogy ássák a gödröt szőlőnek,
csemetének, s hiszik: / megerednek az elültetett halottak /
ahogy ezeket az öreg, borostás
fejeket karóra tűzve / diadallal
felmutatja a hegyoldal…/”
( a gödör )
Lepkék, mindenféle szárnyas
rovarok százai röpködtek, szálldostak a mélyen lelógó széles
tányérú lámpák körül. Majd
ahogy lassan mozdult a hold
égi útján, megbabonázva, elvarázsolva bennünket is, surrogva, kitinpáncéljukat rezegtetve
megjelentek a cserebogarak.
Nem emlékszem, láttam-e azóta
ennyi repdeső, csapongó, lebegő
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apró kis lényt, haláltáncot, pusztulásba zuhanást, mint azon a
cigánymuzsikától hangos májusi éjszakán.
Mindez pedig régen történt, a
Prágai tavasz évében. Bohumil
Hrabal éppen a következő könyvén dolgozik. Kundera és Hável
talán beszélgetnek valahol, s itt
Magyarországon elmarad egy
esküvő, mert a vőlegényt a cseh
határra vezényelték. Hej, sokszor visszasírt 68, szellemi ébredésünk hajnala. Tehát mindez
pedig történt a kezdődő konszolidáció, a viszonylagos jólét éveiben, mikor dúsan terített vasárnapi asztaloknál csendült fel a
Jó ebédhez szól a nóta százszor,
ezerszer, az unalomig ismételt
dallama. Apám rendszerint engem küldött a közeli kocsmába
sörért.
Annyi bizonyos, hogy eleinte
szájtátva, kikerekedett szemmel, szinte csodálkozva néztük az éjjeli pillangók extázis�szerű, érzékeinkkel csak igen
nehezen követhető villanásait;
majd elunván magunkat pár
perc elteltével a terasz alatt elterülő liget gesztenyefái, hársfái
között kajtattunk. A muzsika
édes-bús dallamait megszűrte a
fölénk boruló denevérszárnyú
irdatlan ég, a lombok susogása.
Kőhajításnyira tőlünk szélesen,
feketén ásított a mi Dunánk.
Feketén tátongott, mint valami
mesebeli szörny óriási, hatalmas torka, mely elnyel mindent: hold fényét, a hajnal zöld
lobogását, sirály röptét, szép
gondolatot, kimondott szavakat. Amely elnyel bennünket,
csak úgy mindenestől. S talán a
szomszéd kislány félszeg mosolyát is; egyszóval mindent: magát az életet.
Gyerek a víz szélére nem merészkedett, még a közelébe sem.
Babonák, mesék, csodát váró
készülődések bűvöletében teltek
unalmasnak éppen nem mondható gyermekéveink.
Ü

Ü A Duna karnyújtásnyi közelsége, a víz semmivel össze nem
téveszthető illata mindennapi
életünk részévé vált: együtt lélegeztünk a holtággal.
Régi öregek elbeszélése szerint
a kontyos-időkben, a hódoltság
korában, mikor csatlós, rabló hadak telepedtek apáink földjére, s
fosztogatták, sanyargatták a népet, a táj ezen részén egy dzsámi
emelkedett. Büszkén, fényesen
hirdette Allah dicsőségét. Uralta
az egész vidéket. Csakhogy mit
szólt mindehhez az akkori, nem
csekély számú, hithű református
közösség: a végletekig nyakas,
saját Istene előtt sem térdet hajtó,
konok kálvinista gyülekezet, azt
bizony nem tudjuk. Mindenesetre az idő, akár egy jó gazda, mint
már annyiszor, tette a dolgát. A
török eltakarodott, igaz nem jószántából hagyta el az országot,
hanem osztrák noszogatásra.
Vitte magával rablott kincseit, Allahot, összes prófétájával
egyetemben. Az Úr meg a maga
módján revansot vett az évszázados gyalázatért, megaláztatásért: örökös és visszavonhatatlan
sötétségbe taszította a muszlim
kegyhelyet. Hullámsírba temette,
atlantiszi feketeségbe.
Szóbeszéd ma már nem járja. Tüzes, lampionos estéken a város
polgára másról cserél eszmét – úgy
mint pénz, hatalom, drog, meg
H1N1, a sor tetszőlegesen folytatható –, mintsem eszelős hangú
öregemberek meséire figyeljen.
A titokra sohasem derült fény.
Mindebből mennyi az igazság,
mennyi nem, talán nem is fontos.
A víztükör az új évezred hajnalán, 2009 májusában ugyanúgy
tört fényű, opálos, mint a dicstelen, csúfos prágai bevonuláskor. A
napkárászok eltűntek, akárcsak a
korszakot szimbolizáló, önfeledten
fürdőző szovjet katonák.
Csend van. Szilencium, immáron ki tudja mióta, és ki tudja
még meddig. Egy feketerigó
szállna a gyepre, ha lenne gyep.
Az elvadult, sűrű aljnövényzettel
benőtt, csalános helyet a madár
sem kedveli.
Sic transit gloria mundi, mondanám, de a lényeg több ennél.
László-Kovács Gyula

Jó napot, mi újság?

Scheffer István
Tavaly szeptemberben kezdődött a szervezés, de az utolsó
pillanatban is rengeteg a teendő: kevesebb mint egy hónap
van vissza az Atom100 névre
keresztelt versenysorozat paksi
záró állomásáig, amelynek helyi
szervezője, Scheffer István gyakorlatilag lopja a perceket az interjú idejére. Az utolsó pillanatig
zajlanak az egyeztetések, finomítások. Hátravan még a kijelölt
pálya bejárása, véglegesíteni kell
a frissítőállomásokat és fordítópontokat, az esemény zökkenőmentes lebonyolításához több
mint száz szervező részvételére
van szükség, akiknek összefogása és koordinálása sem kis feladat, részletezi István. Amióta az
eszét tudja, fut, de ez most valami
más, hiszen ezúttal az Atomerőmű
Sportegyesülettel és a várossal ös�szefogva ő akarja meglepni futótársait egy újdonsággal. 12 éves
korában fertőzte meg a futás,
azóta tíz kilométertől egészen
az ultrafutásig mindent bevállal,
és most egy évek óta dédelgetett
álma válhat valóra a Paksra szervezett országos szintű futóversennyel. A 3/4 marATOM partnerrendezvényei már lezárultak,
a februári kaposvári futásra a
térdig érő hó ellenére kétszázan
elmentek, a bajain félezer ember vett részt, a pár héttel ezelőtt
megtartott nagyatádi verseny

nagy sikerrel, többek között külföldiek részvételével zajlott, így
városunkban is rengeteg emberre
számít szeptember 15-én István.
A cél az, hogy megmozduljon
az egész város, ha nem futóként
vagy segítőként, akkor szurkolóként, mert az állomásokon
közöttük is versenyt szeretnének
rendezni, teszi hozzá. A BSI futónagyköveteként István nagy feladatot vett a vállára: megszervezni
lakóhelyén egy összetartó futóközösséget. Mint mondja, nem
most találta ki Paks a futást, rengetegen versenyeznek és futnak
rendszeresen a városban, a Paksi
Amatőr Futó Fiatalok klubja 18
éve működik sikeresen. Futónagykövetként azonban nem egy
izolált közösséget akar létrehozni,
hanem ráirányítani a figyelmet a
futásra, a mozgásra, az egészséges életmódra. – Ennek a verseny
után jön meg igazán az eredménye, amikor egy délelőttre megbolydul az egész város és ehhez
mások is kedvet kapnak – véli.
A verseny előtt már hónapok óta
felkészítő futásokat szervezett, az
iskolákkal pedig a sportágválasztó napján tartanak közös futást,
ahol több neves olimpikon, világ- és Európa-bajnok is az akció
mellé áll. A program ugyanakkor
nem csupán a profi futóknak
szól, a különböző távokat kezdők
és gyerekek is teljesíteni tudják,

emellett egy nordic walking szám
is várja a résztvevőket. A program
a sport népszerűsítése mellett lehetőség arra, hogy megmutassák
a város értékeit: a futófesztivált a
Kenyér-, hal- és borünnep köré
szervezte az önkormányzat, ami
hatalmas löketet ad a rendezvénynek, mindemellett cél a tiszta energiatermelés népszerűsítése is. E célból a program minden
helyszínén professzionális kiállítást szerveznek. Noha Scheffer
István életében tagadhatatlanul a
futás játssza a főszerepet, a zsúfolt
programtárba a családi vállalkozás teendőinek is bele kell férnie.
A lovasudvar üzemeltetése sem
kisebb falat a futófesztivál megszervezésénél: vendégházuk az
esküvőszezonban lakodalmaknak is helyet ad, ahol István mindenben besegít. Ha kell felszolgál,
koordinál, nemsokára egy 200
fős lagzi megrendezésében kell
helytállnia. Mindemellett lovas
oktatást is tart, amelyről azt vallja, a futástól egészen eltérő kihívás. Nagy feladat megszerettetni
valakivel a lovaglást, és meg kell
tanítani azt is, amit a ló és a lovaglás megkíván, vallja. Ha lóra nem
is, de futásra született, mondja,
sosem tudná abbahagyni. Talán
a tolókocsiban, teszi hozzá tréfásan, akkor viszont jönne a kerekesszékes futás.
Matus Dóra
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Sport

Bor Barna:
van bennem
hiányérzet
A XXX. Nyári Olimpiai Játékokon két paksi dzsúdós is tatamira
lépett. Bor Barna a +100 kg-os
mezőnyben nem titkoltan éremszerzés reményében utazott a brit
szigetekre, nem is alaptalanul.
Az előző években világversenyeken szerzett érmek adtak okot a
bizakodásra. A sorsolásra sem
lehetett panasz, fokozatosan követték egymást az egyre nehezebb
ellenfelek. Az első mérkőzésén a
holland Luuk Verbijt passzivitás
miatt kétszer intették, ami egy
jukót és egyben Barna győzelmét
jelentette. A legjobb nyolc közé
jutásért az Afrika-bajnok marokkói El-Mehdi Malki következett.
A paksi versenyző egy ippont érő
válldobással vetett véget a mérkőzésnek. A négy közé kerülésért
a német Andreas Tölzeren keresztül vezetett az út. Eddigi ös�szecsapásaik során négyszer Bor,
négyszer Tölzer hagyta el győztesen a tatamit. A mérleg nyelve
ezúttal a német versenyző felé
billent, értékelhető akció hiányában a kétszer intett Bor Barnával
szemben az egyszer intett Andreas Tölzer jutott az elődöntőbe.
Az éremszerzésre még mindig
megvolt a lehetőség, a vigaszágon
a brazil Rafael Silva várta az ASE
dzsúdósát, a párharc győztese a
bronzéremért küzdhetett. Mivel
a rendes mérkőzésidő után a háromperces ráadásban sem esett

értékelhető akció, és a két versenyzőt egyaránt egyszer-egyszer
intették, bírói döntés következett,
amely a brazilt hozta ki győztesnek. Bor Barna a hetedik helyen
zárta a +100 kg-os mezőnyben az
ötkarikás játékokat.
– Nem úgy sikerült, ahogy eltervezted?
– Van bennem hiányérzet! Az
elmúlt négy évben szerzett
Európa-bajnoki és világbajnoki
érmek alapján számítottam rá,
hogy az olimpián az 1-5. helyek
valamelyikét megszerzem. A
hetedik hely az én szemszögemből mindenféleképp csalódás. A
felkészülési munkát, amit a Laci
bácsi mondott, teljes mértékben
elvégeztem, nagyon kemény
volt. Valamiért ez most erre volt
elég. Nem voltam a legjobb formámban, de a legrosszabban
sem, ezt a feladatot egy átlagos
formával is meg lehetett volna
oldani. Így alakult.
– Milyenek voltak az ellenfelek?
– Nyertem két meccset. Az elsőt egy ügyes holland ellen, aki
rendszeresen Világkupa-érmes,
és aztán az Afrika-bajnok ellen,
aki a nagyon erős egyiptomit az
idén többször is elverte. Az se
volt könnyű meccs. Tölzertől egy
intéssel, a braziltól bírói döntéssel kaptam ki. Igazából a német
elleni meccset sajnálom, mert a
brazil ellen mindent kihoztam
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magamból, ellene egy hajszállal
nem tudtam volna többet tenni.
– A Tölzer elleni meccsen mi volt
a probléma?
– Nem volt nagyon erős, de óvatosnak kellett lenni, mert két
emberen is leszorítást csinált.
Engem eddig, amikor megvert,
leszorítással vert meg. Ezért
próbáltam a szőnyeg szélén indítani, nem belül, hogy ne tudjon helyzetbe kerülni, mert ha
a 150 kilójával átforgat, nem
tudok mit csinálni. Tartalékoltam az erőmet, de azért annyival nem volt jobb, hogy a bírók
megintsenek. Volt összesen két
befordulása, amiből hasra esett.
Nyilván óvatosabb voltam, mint
kellett volna, csak az utolsó 40
másodpercben mentem, de az
már kevés volt. Nem fáradtam
el, eltaktikáztam.
– Kielemezitek?
– Ezt a meccset nem szívesen
nézem vissza. Biztos ki fogjuk
elemezni, de az elkövetkező egy
évben biztosan nem akarom
megnézni.
– Mit szólt a mestered, Hangyási
László?
– Laci bácsi azt mondta, jól dolgoztam, de szerintem benne is
ott maradt a hiányérzet. Mikor
szerezzünk érmet, ha nem most?

Egy nagy lehetőséget puskáztam
el. Sok súlycsoportban borult a
papírforma, de a legjobbak azért
odaértek.
– Milyen élményeket szereztél
Londonban?
– Csak öt napig voltam kint, ha
pontszerző helyen végzek, akkor még maradhattam volna.
Az olimpiai falu sokkal kisebb
és ezért sokkal családiasabb volt,
mint Pekingben, jobban együtt
voltak a csapatok. Rengeteg volt
a magyar szurkoló, és a csapat jó
szereplése miatt a hangulat is nagyon jó volt. Az ExCel csarnok
félórányi buszozás volt mindös�sze, ahol jók voltak a körülmények, például jó nagy volt a bemelegítő terem. Ráadásul a kaja
is nagyon jó és sokféle volt.
– Most pihenés következik?
– Minél többet kihagy az ember,
annál nehezebb elkezdeni. Kipihenem magam, aztán szeptember végén elkezdek edzeni. Az
idén még vár rám Ausztriában a
Bundesliga-sorozat. Jövőre újra
nekivágok, Budapesten lesz az
Európa-bajnokság, legközelebb
ott kell jónak lenni.
A másik paksi olimpikonnal,
Csoknyai Lászlóval készült interjút a következő számban olvashatják.
-joko-
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Máté Csaba csalódott a döntetlen miatt

Négy fordulót követően három
döntetlennel és egy vereséggel
12. helyen áll az MVM Paks
labdarúgócsapata az OTP Bank
Ligában. A Fehérvári úti együttesnél az első fordulót követően
lemondott vezetőedzői tisztségéről Kis Károly. A váratlan távozás
után kialakult helyzetről Haraszti
Zsolt ügyvezetőt kérdeztük:
– Trénerünk már a nyáron foglalkozott a lemondás gondo-

latával. Minőségi futballisták
távoztak a klubtól, így Böde,
Magasföldi, Montvai, és egyértelművé vált, hogy a tavaly
előtti és tavalyi eredményekre
(2011-ben Liga-kupa első hely
és bajnoki ezüstérem, 2012-ben
bajnoki 6. hely – a szerk.) nem
leszünk képesek. Azokat a játékosokat, akiket ő elképzelt a
mostani Paksban – Szatmári,
Hrepka –, nem tudtuk kivásárolni. Kis Károly bízott abban,
hogy a kiszemeltjeinkkel történő tárgyalásaink sikeresek lesznek, és meg tudjuk erősíteni a
gárdát. Végül a Pécs elleni vereség után határozott úgy, hogy
feláll a kispadról.
Haraszti Zsolt hozzátette: Csernyánszki Norbert és Éger László nem játszott a Pécs ellen,
kihagyásukat Kis Károly azzal
indokolta, hogy új védelmet kíván kialakítani. Ha ez a felállás
nem működik, Éger természetesen visszakerül a csapatba. Ami

Tököli Attila visszatérését illeti,
nincs szó arról, hogy a tréner
távozásának egyik oka az ő érkezése lett volna, hiszen dolgoztak már együtt. Az ügyvezető
kijelentette: az említett távozó
játékosok sok gólt szereztek, az
ő pótlásukra érkezett Tököli.
Máté Csaba (képünkön) egyelőre megbízott vezetőedzőként
élvezi a bizalmat, ha elfogadhatóan alakulnak az elkövetkezendő hetekben az eredmények, ő
marad az MVM Paks trénere.
Máté Csabával a mérleg tehát
eddig három mérkőzés, három
döntetlen. Legutóbb Budapesten a Bozsik Stadionban 3:3-as
döntetlent játszott a zöld-fehér
alakulat, Kiss Tamás, Simon Attila és Sipeki István szerezték a
paksi gólokat. A megbízott vezetőedző a mérkőzés után mégis
csalódottan nyilatkozott és a jövőjét firtató kérdésre is kitért:
– Kavarognak bennem az érzelmek. Ellenfelünk eddig mind-

három meccsét megnyerte, így
nehéz összecsapásra számítottunk. Félidőben kétgólos előn�nyel vonultunk az öltözőbe, és
tartom olyan jó csapatnak a
Paksot, hogy vezetése birtokában meg tudja nyerni a mec�cset. Végül nem így történt. A
második félidőben a Honvéd
ránk erőltette akaratát. A kritikus tíz perc után, melyben két
gólt kaptunk, rendeztük a sorokat. Összességében csalódott
vagyok, úgy érzem, két pontot
hagytunk Budapesten. Ami
engem illet, a klub vezetésével
abban maradtunk, hogy a következő, Eger elleni mérkőzés
után értékeljük a gárda teljesítményét, ehhez tartom magam
én is – fogalmazott a tréner.
Az MVM Paks tehát a következő játéknapon az NB II. Keleti
csoportjának bajnokával mérkőzik. Az összecsapás augusztus 24-én 17 órakor kezdődik a
Fehérvári úton. Faller Gábor

Eilingsfeld az ASE egyik új játékosa
A magas bedobó posztra szerződtetett kosárlabdázó 198 cm, Pécsett született 1991ben. Idáig az U16, U18, U20-as korosztályos válogatottakban szerepelt, következő
célja a felnőtt válogatott. Egy sarokcsonttöréstől eltekintve a sérülések elkerülték.
Az elmúlt bajnoki idényben a Pécsi VSK
csapatában 19 mérkőzésen lépett pályára,
átlagban 24,3 percet játszott, 7,8 pontot
dobott és szedett 4,4 lepattanót. Idény közben áttette székhelyét Körmendre, ahol az
alapszakaszban 6 mérkőzésen 6,2 pont és
2,3 lepattanó volt a mutatója. A rájátszásban 4,8 pontos és 1,9 lepattanós átlaggal
járult hozzá a körmendi negyedik helyhez.
Az Atomerőmű Sportegyesülettel kétéves
szerződést kötött.
– Mikor kezdődött a pályafutásod?
– Általános iskola hetedik osztályában
kezdtem el kosárlabdázni a suli csapatában,
Imre Ajtony, a pécsi női csapat jelenlegi másodedzője volt az edzőm. Tetszett a sportág
és elkezdtem játszani a PVSK-ban. Sportoltam én mindent, de végül a kosárlabdában
ragadtam.
– Mennyi játéklehetőségre számítasz?

– Tóth úr, a szakosztályelnök azt mondta,
a spanyol edző megadja a lehetőséget, és ha
tudok, éljek vele. Ha küzdök és dolgozom,

akkor nem lesz gond, de biztos meg kell harcolni a csapatba kerülésért.
– Kiket ismersz a játékoskeretből?
– Kovács Ákossal 3-4 éve játszottunk együtt
a PVSK U20-as csapatában, Kerpel-Fronius
Balázzsal és Czinger Zoltánnal a korosztályos válogatottban szerepeltünk együtt. A
többieket látásból ismerem, és már játszottunk egymás ellen.
– Nagyon fiatal csapatba kerültél, mit vársz
a bajnokságtól?
– Örülök neki, hogy sok a fiatal, biztos
gyors, hajtós edzések lesznek. Szerintem a keret elég erős ahhoz, hogy bejussunk a legjobb
négy közé, ott meg már bármi lehetséges. A
Szolnok, az Alba és a Falco lehet az ellenfél.
– Milyenek az első benyomásaid?
– Nagyon jók! Tetszik, hogy minden közel
van a lakáshoz, a csarnok, a konditerem, az
étterem. Minden adott, hogy az ember csak
a kosárlabdával tudjon foglalkozni, s ez nagyon jó. A városból még nem sokat láttam,
egyelőre az edzésekre koncentrálok, a többi
majd jön magától. Eddig úgy érzem, jól választottam, remélem, ez így is marad.
Kovács József
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Nyelvvizsgázva nyert Mire való
a kerékpáron
a lámpa?
Nyelvvizsgát tett és ezzel együtt nyert
Somodi Jennifer. Teljes vizsgadíját, azaz
29.900 forintot nyert vissza, mert a 250
ezredik hallgató volt, aki Magyarországon TELC nyelvvizsgát tett. Somodi
Jennifer Pakson, a Claudia Audiovizuális
Nyelvstúdióban adott számot megszerzett nyelvtudásáról, merthogy a stúdió
nem csak iskolaként, hanem nyelvvizsgahelyként is funkcionál. A TELC
(The European Language Certificates)
Európa számos országában elfogadott
nemzetközi nyelvvizsga-rendszer, amelyet Magyarországon a félévszázados
nyelvoktatási hagyományokkal rendelkező Tudományos Ismeretterjesztő
Társulat koordinál. A központ döntése alapján nem egyetlen 250 ezredik
vizsgázó nyert csupán, hanem minden
vizsgahelyszínen egy-egy.
A Claudia Audiovizuális Nyelvstúdió
2008-ban kezdte meg működését Pakson azzal a céllal, hogy színvonalas,
bárki számára megfizethető tanfolyamokat kínáljon. Képzéseiket abszolút
rugalmasan, a tanulók igényeihez igazítva szervezik. Lehet tanulni egyénileg,

kis csoportban délelőtt, délután vagy
az esti órákban angol, német és francia nyelvet, tájékoztatott Kövesdiné
Hernádi Klaudia, a nyelviskola és az azt
működtető FLK Paks Kft. vezetője. Kezdetben főként felnőttekből álló tanulói
csoportokkal dolgoztak, ma viszont
már közép- és általános iskolások, sőt a
legkisebbek, az óvodások is tanulnak a
Claudia Nyelvstúdióban, sőt a gyerekek
számára nyári táborokat is szerveznek,
ahol természetesen a nyelvtanulás áll a
középpontban. A nyelvstúdió 2010-től
működik nyelvvizsgahelyként.
(X)
FLK-PAKS Kft.
7030 Paks Tolnai út 26.
Tel.: 06/20-448 5305
www.claudianyelvstudio.hu

A Claudia Audiovizuális Nyelvstúdió
őszi tanfolyamkínálata
36 ÓRÁS NYELVVIZSGA-FELKÉSZÍTŐ
AZ OKTÓBERI ANGOL TELC NYELVVIZSGÁRA
2012. SZEPTEMBER 3-TÓL!
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 31.
A TANFOLYAM ÁRA: 68.580 FT
NYELVISKOLÁNK HIVATALOS TELC NYELVVIZSGAHELY,
ÍGY A TANFOLYAMOT KÖVETŐEN PAKSON
EGYEDÜLÁLLÓ MÓDON CSAK NÁLUNK VIZSGÁT IS TEHETSZ!!

Egyéb tanfolyamaink:
Óraszám

A tanfolyam
ára

Tanfolyam
kezdete

Jelentkezési
határidő

Kezdő angol nyelvtanfolyam

60

114.300 Ft

2012. 09.17.

2012.09.10.

Újrakezdő angol
nyelvtanfolyam

116

174.000 Ft

2012. 09.17.

2012.09.10.

Középhaladó angol
nyelvtanfolyam

60

114.300 Ft

2012. 09.17.

2012.09.10.

Haladó angol
nyelvtanfolyam

60

114.300 Ft

2012. 09.17.

2012.09.10.

Továbbá várunk minden kedves érdeklődőt egyénre szabott
tanóráinkkal, korrepetálással, érettségi felkészítéssel.
Claudia Audiovizuális Nyelvstúdió / FLK-Paks Kft.
7030 Paks, Tolnai út 26., telefon: 20/448-5305
e-mail: klaudiakovesdi@gmail.com
18 n Paksi Hírnök, 2012. augusztus 24.

Erre a kérdésre kapott választ
az a huszonöt rettenthetetlen
bringás, aki augusztus 4-én
este 9-kor kelt útra, hogy megtapasztalja, milyen is éjjel terepen kerekezni. Mint megtudtuk, immár ötödik alkalommal
követték Decsi Béla túravezetőt az éjszakában. A budapesti és szekszárdi résztvevőkkel
kiegészült paksi kerékpárosok
28 km-t gyűrtek maguk alá.
Szerencsére a közelgő esőfelhők elkerülték a csapatot. Az
aktuális útvonal mindig meglepetés a vállalkozó kedvűek
részére, az idén Dunakömlődről indulva a Vörösmalmi-tó,
Gyapa, a gyűrűsi halastó,
Gabonás-tető, Szőlősi-völgy

érintésével érkeztek vissza Dunakömlődre nem sokkal éjfél
után. A teljesítést kitűzővel
honorálták a szervezők.
Mint azt a szervezőtől megtudtuk, különleges felkészülést
nem igényel az éjszakai kerékpáros túra, de nem árt, ha az
indulónak van némi „terepes”
előképzettsége és az átlagnál
kicsit jobb állóképességgel
rendelkezik. A felszerelés elengedhetetlen része a láthatósági
mellény és első-hátsó világítás,
de jó, ha fejlámpát is használunk, ami a szintén ajánlott
fejvédőre szerelhető. A fő szabály, akárcsak az utakon: láss
és látssz!
-vzs-

E L A D Ó I N G AT L A N O K
Gesztenyés utcában hőszigetelt, fűtés-felújításos, 48 m2-es 2
szobás, IV. emeleti lakás eladó.
Irányár: 9,2 M Ft.
Az Óváros központjában, a
Duna mellett tetőtér-beépítéses, panorámás, 3 és fél szoba
összkomfortos családi ház nagy
terasszal eladó. Irányár: 28 M Ft.
A Mező utcában 3 szobás családi ház, pincével, melléképületekkel eladó. Vállalkozási telephelynek is alkalmas. Irányár:
12,5 M Ft.
A Május 1 utcában 700 m2-es
építési telek eladó. Ár: 4,7 M Ft.
A Fenyves utcában korszerűen
felújított 55 m2-es lakás eladó
irányár: 10,4 M Ft.
Dunakömlődön, a Radnóti utcában téglaépítésű 3 szobás családi
ház garázzsal, lakható mellék
épülettel eladó. 12,8 M Ft.

Paks belterületén, a
kápolna mellett 1046
közművesített, Dunára
panorámás építési telek
Irányár 18,5 millió Ft.

Rókus
m2-es
néző
eladó.

Németkéren, 1546 m2-es területen 125 m2-es 2 és félszobás,
összkomfortos, gázfűtéses, családi ház melléképülettel, garáz�zsal, szuterénnal eladó. Irányár:
12,8 M Ft
Pakson, a lakótelepen a Bocskai utcában téglaépítésű, tetőtér-beépítéses, 42 m2-es összközműves távfűtéses, ingatlan
(azonnal beköltözhető) eladó.
Irányár: 3,8 M Ft.
Részletes felvilágosítás:
Fonyó Ingatlan és Média Iroda
Fonyó Lajos
Tel: 06-70/ 310-8374
E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu

Paksi tájfutók
a Zemplénben
Magyarország legrangosabb versenyén, a Hungária Kupán álltak rajthoz legutóbb a Paksi SE
tájékozódási futói. Az ötnapos
nemzetközi verseny központja idén Sárospatak volt. A PSE
versenyzői 22 fővel képviselték
a szakosztályt és álltak öt napon
keresztül a rajtvonalhoz a Zempléni-hegységben. A megmérettetés során három normál, egy
közép- és egy rövidített normál
távú verseny zajlott. A kategóriák napi győzteseit sárga pólóval

jutalmazták. A paksi zöld-fehérek közül Sima Tamás (F15-18C
kategória) a harmadik napon
zárt első helyezéssel, így aznap
ő kapta a sárga trikót. Rajta kívül Kiss Gábor (F21B), Tinnyei
Petra (N15-18C) ért el 2. helyezést. Árki Dóra (N15-18C) pedig az első és a negyedik napon
bronzérmet szerzett. Összetettben Sima Tamás (F15-18C) 3.,
Böröcz Ildikó (N21C) 4. és Tin�nyei Petra (N15-18C) szintén 4.
helyezést ért el.
röné

Várszegi Balázs
a bajnokcsapatban
Az Országos Klubcsapat Horgászbajnokságon a Perfekt-Timár
Mix Team együttesének tagjaként
magyar bajnoki címet szerzett
Várszegi Balázs. A paksi horgász négyéves kora óta pecázik,
hobbihorgászból az évek során
versenyző lett. Számos hal akadt
már horgára többek közt egy
63,5 kilogrammos harcsa és egy
10,5 kilogrammos süllő is. Az
ország legrangosabb klubcsapatversenyét a szolnoki Alcsi-szigeti holtág vizén bonyolították.

A háromnapos megmérettetésen 15 egylet versengett. A Perfekt-Timár Mix Team tagjai a
végsőkig kiélezett küzdelemben
hódították el a csapattrófeát,
ugyanis az első forduló sima
győzelme után beelőzték őket,
ám az utolsó fordulóban sikert
aratott a jól kidolgozott taktika.
A magyar bajnokcsapat Várszegi
Balázzsal a soraiban részt vehet
az olaszországi klubvilágbajnokságon, melyet 2013 nyarán rendeznek.
-faller-

Barta újabb sikere

17. alkalommal rendezték az ürgemezei strandkomplexumban
az Országos Tűzkakas Strandlabdarúgó-bajnokságot. A 49 csapatból
két selejtező hétvégét követően 24 jutott a döntőbe, ahol csoportmérkőzések után az egyenes kieséses szakasz következett. A bajnokságot
a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság együttese nyerte,
megelőzve a kiskunfélegyházi és a miskolci hivatásos tűzoltókat.

TEMETKEZÉS
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2.
Telefon/fax: 75/311-065
Irodavezető: Wágner Aranka
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

A paksi Barta Attila nyerte Fehérgyarmaton a Szatmár Kupát.
A 2. kategóriás szenior teniszversenyen román, szlovák és ukrán versenyzők is rajthoz álltak.
– Úgy alakult, hogy első körben
Dobosi Csabával, a magyar ranglista 3. helyezettjével, a verseny
első számú kiemeltjével sorsoltak
össze. Riválisomtól az előző megmérettetésen Balatonbogláron az
elődöntőben kikaptam, így a vis�szavágás reményében léptem pályára. Nagy csatában, kettő szettben ezúttal diadalmaskodtam,
így kiegyenlítettem a mérleget.

Az első kiemelt búcsúztatása után
az elődöntőben és a döntőben is
román ellenfelekkel mérkőztem,
végül szettveszteség nélkül megnyertem a tornát és a bajnoknak
járó 90 pontot is begyűjtöttem –
fogalmazott Barta Attila. A paksiak kiválóságának így összesen
már 250 pontja van, mely a
2013. januári ranglista kiadásakor az 1-3. hely valamelyikéhez
lesz elegendő. A tervek szerint
a szenior teniszező legközelebb
szeptember elején Keszthelyen
már világranglista pontokért is
versenyezhet.
efgé

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok
és koszorúk rendelése
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DUNAFÖLDVÁR
ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET
TANÉVKEZDÉSI HITELLEL
SEGÍT BEISKOLÁZÁSI GONDJAIN
Lakossági ügyfeleink részére kínáljuk a felhasználási célhoz nem
kötött, forintban igényelhető tanévkezdési hitelünket.
Hitelösszeg: 100.000 Ft–500.000 Ft
Kamat mértéke:
– 3 havi BUBOR + 8%, azaz jelenleg évi 15,2%
Lakossági bankszámlával rendelkező ügyfeleink számára:
– 3 havi BUBOR + 5%, azaz jelenleg évi 12,2%
Futamidő: 1-3 év
Hitel-előkészítési díj: egyszeri 5.000 Ft
Kezelési költség: egyszeri 1%.
Előtörlesztési díj: 0 Ft!
Hitelösszeg

Futamidő

Törlesztőrészlet
3 havi BUBOR+8%
esetén

THM %

100.000 Ft

1 év

9.050 Ft/hó

38,9950

300.000 Ft

2 év

14.610 Ft/hó

22,1102

500.000 Ft

3 év

17.440 Ft/hó

19,5453

Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek. Bővebb felvilágosításért kérjük, forduljon
kirendeltségeinkhez és fiókjainkhoz, vagy hívja a 75/541-510 központi telefonszámot!
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LENS OPTIKA
7030 Paks,
Dózsa György út 35.
Telefon: 75/511-246
www.lensoptika.hu

