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Harmincéves barátság fűzi a leköszönt futball-
edzőhöz Haraszti Zsoltot, aki szerint Szivics 
szerződtetésével megoldódott a Kis Károly  
távozása után kialakult helyzet.             17. oldal
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Az atomerőmű segíti környezete fejlődését
Az első sikeres év után idén is 
segíti a Paksi Atomerőmű kör-
nyezetében fekvő települések 
fejlesztési céljainak megvaló-
sulását a társaság által létreho-
zott Jövőnk Energiája Térségfej-
lesztési Alapítvány. Gondolva a 
forráshiánnyal küzdő kistelepü-
lésekre a kuratórium idén módo-
sította az elnyerhető támogatás 
arányát.

A Paksi Atomerőmű létesítése, 
azaz immáron több mint három 
évtized óta folytat környezetében 
egyre szélesebb körű támoga-
tó tevékenységet. Megtartva az 
elmúlt évek eredményes meg-
oldásait 2011-ben az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. egy új közhasznú 
alapítványt hívott életre, hogy ál-
tala koncentráltabb, még jobban 
átlátható támogatási rendszer-
rel segítse a befogadó térséget. 
Az így létrejött Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítvány célja 
a kedvezményezett területeken 

megvalósuló térségfejlesztés, az 
életminőség emelése, továbbá a 
munkahelyteremtés. Az alapít-
vány tevékenységének érintetti 
körét a paksi és kalocsai kistér-
ség, valamint a szekszárdi kistér-
ség északi részét magába foglaló 
összesen 41 település alkotja. 
Az alapítványtól igényelt támoga-
tás összege 2011-ben meghaladta 
a 700 millió forintot. A kuratórium 
31 pályázatot minősített nyertes-
nek és 417 millió forint támoga-
tást ítélt meg, ami közvetve 4,3 
milliárd forint fejlesztést  indukál.
A kuratórium évente kétszer hir-
det pályázatot. Az idei első fordu-
lóban nagy volt a pályázó kedv, az 
igényelt támogatás meghaladta 
a 412 millió forintot. A rendelke-
zésre álló keretösszeg 250 millió 
forint volt, amelyből 23 pályázó-
nak 246 millió forintot ítélt meg a 
kuratórium. Ez a forrás a kedvez-
ményezett térségekben közvetve 
mintegy hárommilliárd forint fej-
lesztést mozdít elő.

A támogatott fejlesztések közül 
érdemes kiemelni a dunapataji és 
az újteleki termelői piacot, ahol 
saját termékeiket értékesíthetik 
majd a helyi gazdálkodók, kom-
fortos körülmények között. Mado-
csán az alapszolgáltatási központ 
épülete újulhat meg, míg Faddon 
a Gárdonyi Géza Általános Iskola 
és Sportcsarnok épületenergetikai 
fejlesztésére kerülhet sor megúju-
ló energia felhasználásával. Bá-
tya településén az önkormányzat 
a tulajdonában lévő épületben a 
háziorvosi és fogorvosi rendelő ki-
alakítását, valamint az épületben 
üzemelő gyógyszertár átépítését 
valósíthatja meg a támogatás se-
gítségével. 
Az alapítvány a tapasztalatokat és 
visszajelzéseket figyelembe véve 
az idei második forduló előtt vál-
toztatott a támogatási intenzitás 
mértékén annak érdekében, hogy 
a kistelepülések nagyobb eséllyel 
pályázhassanak. Eddig a tervezett 
beruházási költségeknek legfel-

jebb 65 százalékát nyerhették el a 
pályázók, a jövőben viszont a mér-
ték függ a projekt összértékétől. A 
tizenöt millió forintnál magasabb 
értékű projekteknél továbbra is 65 
százalék lehet a maximális támo-
gatás, de öt és tizenöt millió forint 
között 80, ötmillió forint alatt pedig 
95 százalék, ami azt jelenti, hogy 
a forráshiánnyal küszködő önkor-
mányzatok elenyésző sajáterő fel-
használásával fejleszthetik telepü-
léseiket.
A pályázati lehetőséggel a követ-
kező években is élhet az erőművet 
befogadó térség, hiszen az alapítói 
célok megvalósítása érdekében 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
2014-ig összesen kétmilliárd forint 
támogatást bocsát a Jövőnk Ener-
giája Térségfejlesztési Alapítvány 
részére.
A Jövőnk Energiája Térségfejlesz-
tési Alapítványhoz kapcsolódó in-
formációk megtalálhatók a www.
jovonkenergiaja.hu oldalon. 

(X)

Lefedték az árkot a Dobó utcában
Az ott élők és a közlekedők 
régi vágya teljesült a Dobó 
István utcában: zárt csapa-
dékcsatorna épült az eddigi 
árok helyén. A közeljövőben 
a szomszédos Mező utcában 
is megvalósulhat a rendszer 
átalakítása, tájékoztatott Bor-
dács József, a körzet képvise-
lője.

Az önkormányzat megbízásából 
a régi, rossz műszaki állapotú 
nyílt betonárkot elbontották, 
helyette zárt csapadékcsatorna 
épült a Dobó István utcában, 
megkönnyítvén ezzel a közleke-
dést, a parkolást és a behajtást 
a kapubejárókhoz. A beruhá-
zással megszűnt az árok okozta 
balesetveszély, biztonságosabbá 

vált a közlekedés. A zárt csapa-
dékcsatorna a szerződés szerinti 
határidőre, hatmillió forintból 
épült meg. Nem ez volt az első, 
infrastruktúrát fejlesztő beru-
házás 2012-ben a hármas kör-
zetben: tavasszal fejeződött be a 
Toldi utca szilárd burkolatának 
kialakítása mintegy 28 millió 
forintból. Előkészítés alatt van 

a Kinizsi utca korszerűsítése is, 
idén a kiviteli tervek készülnek 
el, az építkezés egy-két éven 
belül indul majd. Emellett a  
kö zel jövőben a Mező utcában is 
megvalósulhat a nyílt csapadék-
víz-elvezető árok zárt rendszerű-
vé alakítása, tájékoztatott a kör-
zet képviselője, Bordács József.
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Indulásukban és piaci esélyeik növelésében 
segíti a helyi és környékbeli vállalkozásokat 
a város déli határában megépült Paksi In-
kubátor- és Akcelerátorház. A beruházás 
befejeződött, az ünnepélyes átadás szep-
tember végén lesz. A bérlők októbertől köl-
tözhetnek az európai uniós forrás felhasz-
nálásával megépült létesítménybe. 

Korszerű műszaki tartalommal és elemekkel 
egy év alatt épült meg a 2500 négyzetméter 
alapterületű inkubátor- és akcelerátorház a 
paksi ipari parkban. A létesítmény rugalmas 
kialakítású, az igényekhez igazodó méretű 
csarnokokat, modern irodákat és üzleti szol-
gáltatásokat biztosít bérlői számára. Modern 
műgyanta padlózata targoncával járható, 11 
tonna tengelyterhelést bíró aszfaltutak veszik 
körül, üveggyapot hőszigetelésű panelekből 
épült, napkollektorral látták el. Helyiségeit 
a mozgáskorlátozottak akadálytalanul tud-
ják használni, csakúgy, mint a liftet. Min-
den csarnokhoz hőszigetelt ipari kapu és 
berendezett öltöző tartozik, van étkező és 

teakonyha. Az épületben egy ötvenfős, fel-
szerelt előadóterem, valamint két tizenkét fős 
tárgyalóterem is a vállalkozók rendelkezésére 
áll. A ház belső informatikai hálózattal, szé-
lessávú interneteléréssel, szerverrel és a szük-
séges szoftverekkel is igyekszik vonzóvá ten-
ni önmagát. A nyári hűtés és a fűtés modern, 
egyedileg szabályozható és mérhető csakúgy, 
mint a többi energiafogyasztás. A bérlőknek 
nem lesz gondjuk az épület biztosításával, a 
lift karbantartásával, a parkgondozással, a 
téli csúszásmentesítéssel, hóeltakarítással, 
minderről az üzemeltető Paksi Ipari Park Kft. 
gondoskodik csakúgy, mint a beléptetésről, 
hiszen az inkubátorházban sorompós belép-
tetés, recepció működik majd. A ház konst-
rukciója biztosítja az alacsony költségeket az 
ipari tevékenységet végző bérlők számára.
Az első lakók a használatbavételi eljárás lezá-
rulta után, várhatóan október elején költöz-
hetnek be, tájékoztatott dr. Sztruhár Sándor, 
aki kiemelte, hogy a Paksi Ipari Park Kft. 
célja, és önálló szervezetként a legfőbb fel-
adata, hogy a már betelepült cégek műkö-
dését segítse, illetve új, innovatív partnereket 
szervezzen be az egyre bővülő ipari parkba. 
Nem szabad megfeledkezni az induló, vagy 

épp a forráshiány miatt nehéz helyzetbe ke-
rült vállalkozásokról sem, most különösen 
segíteni kell őket – ez hívta életre Pakson az 
inkubátorház-programot, tette hozzá a Pak-
si Ipari Park Kft. ügyvezetője. Igen fontos a 
projekt katalizátorhatása is, hangsúlyozta dr. 
Sztruhár Sándor. Ugyan a beruházás közvet-
lenül két fő részére teremt új munkahelyet, 
azonban közvetve Paks és környékének la-
kossága is munkahelyhez jut a betelepülő vál-
lalkozások nyomán. Az inkubátorház révén a 
telephely létesítésére szánt pénzeszközöket 
vállalkozásuk működtetésére, fellendítésére 
tudják használni a vállalkozók. A beruházás 
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Du-
nántúli Operatív Program keretében valósult 
meg. A projekt költsége 450 millió forint volt, 
melynek negyven százaléka uniós forrás. Az 
Európai Unió és a Magyar Állam által nyúj-
tott támogatás összege közel 200 millió forint. 
Egy sikeres pályázatnak köszönhetően a pak-
si atomerőmű által létrehozott Duna-Mecsek 
Területfejlesztési Alapítvány is hozzájárult 40 
millió forinttal az inkubátorház építéséhez. 
A kivitelező a bajai és szekszárdi építőipari 
cégek által e projektre létrehozott Paks 2011 
Konzorcium volt.                         Dallos Szilvia

Októbertől várja a vállalkozásokat
a Paksi Inkubátor- és Akcelerátorház
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Rendhagyó óra a városházán

Új helyen a Kincskereső 

Kisdiákok ismerkedtek a polgármesteri hi-
vatallal és az önkormányzat működésével. 
A városházi környezetórán Tell Edit alpol-
gármester tartott tájékoztatót, és válaszolt 
a gyerekek nem kevés kérdésére. 

Pakssal és a helyi önkormányzattal foglal-
koztak az egyik első környezetórán, majd a 
témát folytatva, a helyszínen ismerkedtek 
tovább a város működésével a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola 4.B osztályának 
tanulói. A csoportot Tell Edit fogadta a 
városháza nagytermében.  Paks alpolgár-
mestere az önkormányzat osztályainak, 
csoportjainak és cégeinek feladatairól, az 
épített környezetről, a város gazdálkodásá-
ról, valamint a képviselő-testület munká-
járól beszélt a rákóczis diákoknak a rend-

hagyó városházi órán. A gyerekek bátran 
kérdeztek az interaktív foglalkozáson. Mint 
elmesélték, sok, számukra eddig ismeretlen 
területről gyűjtöttek információt. Nem ez 
volt az első alkalom, amikor tanóra miatt 
volt foglalt a városháza nagyterme. A so-
rozatot folytatni szeretnék, tudtuk meg Tell 
Edittől, aki elmondta azt is, hogy többféle 
témában kérhetnek tájékoztatót a város 
életét érintően az általános és középisko-
lák; jelentkezhetnek akkor is, ha az épülő 
gyógyászati központról vagy akár az új hul-
ladékkezelő központról szeretnének többet 
tudni.  A 4.B osztályosok Paks imázsfilmjét 
is megtekintették és ajándék képeslappal, 
valamint várostérképpel a tarsolyukban in-
dultak vissza iskolájukba. 

Dallos Szilvia

Közel húszezer kötet, több 
mint ezer diafilm, két számító-
gép és mesesarok – mindez 150 
négyzetméteres megújult, kor-
szerű környezetben. Megnyi-
totta kapuit a Pákolitz István 
Városi Könyvtár Kincskereső 
Gyermekkönyvtára.

Már az elnevezés is újdonság, 
hiszen tavasszal írtak ki pályáza-
tot az olvasók körében – így lett 
Kincskereső a gyermekkönyv-
tár, amely a városi könyvtárral 
szomszédos piactéri épületbe 
költözött. A régi helyszínen a 
gyerekek 1968-ban vették birtok-
ba a számukra kialakított olvasó-
termet, amikor a járási könyvtár 
a volt zsinagóga épületébe költö-

zött. Időközben jócskán kinőt-
ték a gyerekkönyvtár helyiségét. 
1988-ban merült fel először egy 
nagyobb építésének a gondolata, 
így a mostani beruházással 24 
éves terv vált valóra.
Hatalmas változás ez az intéz-
mény történetében, hiszen mint-
egy 150 négyzetméteren ren-
dezkedett be a gyermekrészleg: 
egész osztályoknak kényelmes 
helyet biztosító 100 négyzet-
méteres olvasóterem fogadja az 
idelátogatókat, ahol az óvodás-
tól a kamaszig korosztályonként 
különülnek el az olvasnivalók, 18 
ezer kötet könyv és tizennyolc-
féle újság közül lehet válogatni. 
Mindemellett korszerű kiszol-
gálóhelyiségek, vizesblokk, aka-

dálymentes közlekedés biztosítja 
a kényelmet. 
A számos programnak helyet 
adó gyermekkönyvtár keddtől 
péntekig 8-tól 18-ig, szombaton 
pedig délig fogadja a látogatókat. 
Már eddig is jó néhány emléke-
zetes eseményt bonyolítottak a 
régi helyszínen, a városi könyvtár 
falai között – gondoljunk csak a 
Manó olvasóklubra, amelynek 
zárásaként a gyerekek ott alud-
hattak a könyvtárban, ami nem 
mindennapi élménynek bizo-
nyult. A népmese napja alkalmá-
ból hirdetett rajzpályázat krétaal-
kotásait pedig minden arra járó 
heteken át csodálhatta a könyv-
tár külső falán. A gyerekeket 
az új helyszínen is sok-sok ren-
dezvény várja majd. Az állandó 
programok közül már eddig is 
nagy sikernek örvendett a baba-
mama klub, az összejövetelekre 
20-25 fő látogat el. Folytatódik 
a diafilmklub, amelyhez 1200 
diafilm biztosítja az alapanyagot, 
s tervezik társasjátékklub, vala-
mint állandó kézműves foglalko-
zás beindítását. 
Az új gyermekkönyvtárat önkor-
mányzati beruházás keretében 
alakították ki. Az épület teljes 
egészében megújult, a tetőtől 
a közművekig, a fűtéstől a nyí-

lászárókig 33,5 millió forintból 
valósult meg. A gyermekrészleg 
átköltözése változást hozott a 
városi könyvtár épületében is: a 
földszinten megüresedett helyi-
ségben kapott helyet a folyóirat-
olvasó (melynek eddig az emeleti 
kölcsönző adott otthont), illetve 
a helytörténeti gyűjtemény. Így 
ezentúl a felnőtt olvasók kényel-
mesebb, külön erre a célra kiala-
kított helyiségben böngészhetik a 
friss újságokat, illetve kölcsönöz-
hetik a régebbi folyóiratokat, és a 
helytörténeti gyűjtemény is min-
denki számára elérhetővé válik. 
A Kincskereső Gyermekkönyv-
tár ünnepélyes megnyitóján a 
képviselő-testület nevében Leber 
Ferenc alpolgármester és Csajági 
Sándor képviselő köszöntötte a 
vendégeket. Paks alpolgármes-
tere kiemelte: a könyvtár, mint 
a kultúra egyik fellegvára, funk-
ciójában különleges egységgel 
bővült, az átalakításra szükség 
volt, jó helyre került a város pén-
ze. Szentgáliné Erőss Márta, az 
intézmény igazgatója terveikről 
szólva elmondta, hogy szeret-
nék a kultúra minden ága előtt 
megnyitni a könyvtárat, hogy 
intézményük az óváros kulturális 
központjává váljon.                                        
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Maratoni lett idén 
a Kenyér-, hal- és borünnep

Várja a növendékeket a Pro Artis
Az új köznevelési törvény hoz vál-
tozásokat az intézmény életében, 
a növendékek magas színvona-
lú oktatása azonban változatlan, 
mondta Simon Péter igazgató a 
paksi Pro Artis Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény tanévnyi-
tóján. Másnap az alapfokú művé-
szeti iskolák országos tanévindító 
konferenciájára utazott, ahol dr. 
Gloviczki Zoltán közoktatásért 
felelős helyettes államtitkár tar-
totta a nyitóelőadást Az alapfokú 
művészeti iskolák helye a közneve-
lés új rendszerében címmel. 
Az új köznevelési törvény kap-
csán jelenleg nincsen az alapfokú 
művészeti iskolákat érintő kardi-
nális változás, ám némi átszerve-
zésre szükség volt az intézmény-

ben, mondta el Simon Péter. 
Mivel a művészeti iskolák keret-
tantervét 2011-ben frissítették, 
ezen a téren változtatásra nin-
csen szükség. A jogszabály azon 
rendelkezése nyomán azonban, 
amely meghatározza, hogy egy 
intézményben hány szakmai 
munkaközösség lehet és milyen 
létszámmal, némi átszervezést 
kellett végrehajtani, illetve új 
formában működik tovább az in-
tézmény minőségbiztosítási cso-
portja is. Az új köznevelési tör-
vény 2016-ig folyamatosan lép 
hatályba. Jelentősebb módosulás 
jövő év elején várható, amikor az 
oktatási intézmények fenntartása 
állami feladat lesz, a működtetés 
maradhat a korábbi fenntartó-

nál. Ami most a legfontosabb, 
hogy az iskolában a megszokott 
módon folyik az oktatás és még 
fogadnak jelentkezőket. Az igaz-
gató itt jegyezte meg, hogy az 
előző évekhez képest jelentős 
csökkenést mutat a 2012/13-as 
tanévre újonnan beiratkozott 
növendékek száma. Pakson ze-
neművészeti ágon mindössze 14 
új diákot írattak be, kevesebbet, 
mint az iskola nagydorogi kihe-
lyezett tagozatán. A drámajáték-
színjáték tanszak új lendülettel 
kezdi munkáját az idei tanévben. 
Gaál Ildikó rendező-drámata-
nár személyében elhivatott pe-
dagógus várja a gyermekeket. 
A szakember filmrendezőként 
diplomázott, eddig színházi ren-

dezőként és tanárként, valamint 
egy művelődési ház igazgatója-
ként dolgozott. 
Az iskola tanárai a jövőben is 
megszervezik programjaikat: 
nyílt napokat, karácsonyi és far-
sangi bemutatókat tartanak óvo-
dások számára; október 29-én 
hagyományosan zene világnapi 
hangversenyt adnak a város lakó-
inak az evangélikus templomban. 
Áprilisban a Csengey Dénes Kul-
turális Központtal karöltve ismét 
megrendezik az egyhetes tavaszi 
fesztivált, melyben helyet kap a 
nagysikerű Családok a színpa-
don című hangverseny. A tervek 
szerint az alsó tagozatos tanulók 
énekóráján is népszerűsítik majd 
a művészeteket.         Kohl Gyöngyi

Ebben az esztendőben helyszí-
nében kicsit más, programjában 
pedig még színesebb volt a Ke-
nyér-, hal- és borünnep, ugyanis 
az Atomfutással a sport is meg-
jelent a palettán. 
 
A hagyományokhoz híven a Duna 
megkoszorúzásával és fáklyás 
felvonulással kezdődött az idei 
Kenyér,- hal- és borünnep. A Sár-
gödör téren tizenkét nyitott pin-
cébe, a pincesorok között pedig 
gasztronómiai ínyencségekkel, 
fröccs-sátorral, a Tolnaricum üz-
let kínálatával, valamint a Medi-
nai zenekar és a Loviisa Big Band 
zenéjével várták a vendégeket. A 
másnapi folytatás az előző éve-
kétől eltérően alakult, ugyanis az 
Atomfutással új elemként a sport 
is megjelent. A futókkal érkező 
családtagokra is gondolva az ASE 
Sportcsarnok melletti területen a 
Zöldfülű Játszóház kínált prog-
ramokat, bemutatkoztak paksi 
borászok, a Rideg Pálinkaház, 
meg lehetett kóstolni paksi pékek 
portékáit, bejárni a helyi termé-
kek piacát vagy éppen megnézni 

az ősi mesterségek bemutatóját és 
vásárát. A Sárgödör téren is volt 
pezsgés, a futás résztvevőit frissí-
tőkkel és harapnivalóval kínálták, 
miközben a pincék előtt és rejte-
kében a főzőversenyre nevezett 
étkek elkészítésén munkálkodtak 
a gazdák, éppen húszan. A haléte-
lek főzőversenyének kora délutáni 
eredményhirdetése után érdemes 
volt a rendezvény teljes ideje alatt 
közlekedő oldtimer busszal fel-
menni a sportcsarnokhoz, ahol 
fellépett a dunaszentgyörgyi Vad-
rózsa Népi Együttes, a Loviisa Big 
Band, illetve a Bikini. Mint azt 
Czink Dóra turisztikai referens 
elmondta, a futás szervezőivel kö-
zösen azért döntött úgy az önkor-
mányzat, hogy a sporteseménnyel 
összefonódva rendezik meg a Ke-
nyér-, hal- és borünnepet, mert a 
két rendezvény így kölcsönösen 
segítette, erősítette egymást. A 
megvalósítást a két fő támogató, a 
paksi önkormányzat és az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. mellett 
nagyon sok helyi intézmény, szak-
mai szervezet és civil tömörülés 
segítette.                                -gyöngy-
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Atomerőmű

Vietnami szakemberek tanulmányozzák 
a paksi atomerőművet
Három héten át a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetemen, három hétig a 
Paksi Atomerőműben tanulnak 
vietnami oktatók és kutatók. A 
kurzus résztvevőinek az lesz a 
feladatuk, hogy nukleáris tech-
nikai ismeretekre tanítsák a le-
endő vietnami atomerőművek 
üzembe helyezőit, üzemeltetőit. 
Az oktatásban részt vevők már 
rendelkeznek műszaki alap-
képzettséggel, sokan közülük 
külföldön gyarapították tudá-
sukat. A programban három 
ütemben összesen százhúszan 
vesznek részt. Az első csoport 
szeptember 12-én kezdte meg a 
kurzust. Az ünnepélyes megnyi-
tót a BME-n tartották, ahol Ngo 
Duy Ngo, a Vietnami Szocialis-
ta Köztársaság nagykövete azt 
mondta, több országot megnéz-
tek, de Magyarországot tartották 
a legmegfelelőbb partnernek a 
nukleárisszakember-képzésben. 

Itt, mint mondta, kiváló szak-
emberek vannak, a nyitottság 
példa nélkül álló, hiszen a paksi 
atomerőműben a működő reak-
torokhoz is bemehetnek a láto-
gatók, illetve olyan berendezések 
és intézmények vannak, amelyek 
kiemelkedőek. Ő maga az atom-
erőmű Karbantartó Gyakorló 
Központját és a Műegyetem ok-
tatóreaktorát emelte ki. Elárulta, 

amikor hazájában mesélt róla, 
nem hitték, hogy itt valódi, mű-
ködő reaktort használnak kizá-
rólagosan oktatási célra. 
Kovács Pál, az NFM klíma- és 
energiaügyért felelős államtit-
kára azt mondta, majd’ kétévnyi 
előkészület után érkezett meg 
az első csoport. Az együttmű-
ködésnek a mostani képzés-
sel nincs vége, terveznek még 

doktorandusz képzést és azt, 
hogy Magyarország részt vállal 
a majdani atomerőmű üzem-
be helyezőinek, üzemeltetőinek 
képzésében is. Dr. Aszódi Attila 
rektorhelyettes, a BME Nukleá-
ris Technikai Intézetének igaz-
gatója beszélt arról, hogy még 
messzebb mutató elképzelések is 
vannak: a vietnami fél felvetette, 
hogy a BME indítson közös kép-
zést valamelyik vietnami egye-
temmel. A Vietnami Szocialista 
Köztársaság hét egyeteme vesz 
részt a nukleáris energiaipart 
megalapozó oktatásban. Dr. 
Aszódi Attila azt is elmondta, 
hogy intenzív, gyakorlatorientált 
képzési programot állítottak ösz-
sze a hallgatóknak.
A Vietnami Szocialista Köztár-
saságban a tervek szerint két 
VVER 1200-as reaktor épül. Az 
első létesítése 2014-ben kezdő-
dik, üzembe helyezését 2020-ra 
tervezték.                     Vida Tünde

Idén is remekeltek a Radioak-
tív Hulladékkezelő Nonprofit 
Kft. fegyveres őrei a fegyveres 
biztonsági őrségek csapatverse-
nyén.  Három gárdájuk egyike 
összetettben arany-, a másik 
bronzérmet szerzett, a harmadik 
csapat pedig a 21-es mezőnyben 
hetedik helyen végzett. A cég 1. 
csapata akadálypályán második, 
a 2. gárda lövészetben második, 
fegyver szét- és összeszerelés-
ben harmadik lett, a 3. csapat 
fegyver szét- és összeszerelésben 
második, lövészetben harmadik 
helyezést ér el. Kaszás Sándor 
rendészetvezető szerint mind-
ez azt bizonyítja, hogy az RHK 
Kft. létesítményeinek védelmé-
re hivatott fegyveres biztonsági 
őrök magas szinten képzettek, az 
előírt követelményeket minden 

körülmények között teljesítik. 
A rendészetvezető hozzátette: a 
személyi állomány tagjaiból ala-
kult három csapat lelkesen és lel-
kiismeretesen készült, ehhez az 
RHK Kft. biztosította a szükséges 
feltételeket.
A versenyt azzal a céllal rendez-
ték meg immár harmadízben, 
hogy az állam működése és a 
lakosság ellátása szempontjából 
kiemelkedően fontos létesítmé-
nyeket őrző fegyveres biztonsági 
őrségek szakmai tudását, fizikai 
állóképességét összemérjék, a 
csapatszellemet és összetartozást 
erősítsék. A nevezőkre pisztoly- 
és gépkarabély-lövészet, akadály-
pálya, fegyver szét- és összeszere-
lés várt, illetve szakmai-elméleti 
tudásukról tesztlapot kellett ki-
tölteniük.                                   -vt-

Jól teljesített az RHK Kft. őrsége
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Hasonló atomerőművi blokkok-
kal, hasonló adottságokkal ren-
delkező város Paks és Loviisa. 
Kapcsolatuk sok évre nyúlik 
vissza, ám eddig jobbára csak az 
atomerőművek közötti színtérre 
korlátozódott. Ez teljesedhet ki 
annak eredményeként, hogy a 
két város testvérvárosi szerződést 
kötött. 
– Ezt a kapcsolatot az atomerő-
művek szakmai együttműködése 
és a Finn-Magyar Baráti Társaság 
alapozta meg. Úgy gondoljuk, 
szükséges és hasznos egy ilyen 
megállapodás. Ezt meg is tapasz-
taltuk, hiszen több ízben voltunk 
Loviisában. A városban, amely 
szintén üzemeltet atomerőművet, 
mégpedig pontosan ugyanolyan 
blokkokat, mint Paks – vázolta 
Hajdú János, Paks polgármestere. 
Elmondta, hogy volt módjuk lát-
ni, az atomerőmű hogyan illesz-
kedik be a város életébe. – Annak 
ellenére, hogy a településirányítási 
rendszereink egymástól eltérőek, 
nagyon hasznos tapasztalatokat 
szereztünk az egészségügy, az ok-
tatás, a kultúra irányítása terüle-
tén. És azt gondolom, hogy a finn 
barátainknak sem volt haszon-
talan az itt eltöltött idő, és azok a 
válaszok, amiket a feltett kérdé-
seikre adtunk. Nagyon rácsodál-
koznak a magyar valóságra, ami 
sokkal színesebb, mint Finnor-
szág hétköznapi élete. Ők azt sze-
retik bennünk, hogy változatosak 
vagyunk politikai és hétköznapi 
értelemben, mi pedig azt a biz-
tonságot irigyeljük tőlük, ami a 
gazdaságukat jellemzi – fogalma-

zott Hajdú János. A polgármester 
kiemelte, hogy nem az a lényeg, 
hogy városvezetők utazgassanak, 
hanem az, hogy a város polgárai, 
elsősorban a gyerekek, hisz a leg-
fontosabb, hogy ők ismerjék meg 
a világot, tegyenek szert nyelv-
tudásra. – Biztos vagyok benne, 
hogy ez a megállapodás a telepü-
léseinken élők érdekeit szolgálja 
majd – hangsúlyozta Hajdú János. 
– Egyetértettünk abban, hogy 
a testvérvárosi szerződés alá-
írása fontos lépés, mert ennek 
eredményeként egy más szintű 
együttműködést valósíthatunk 
meg – jegyezte meg Olavi Kaleva,  
hozzátéve, hogy úgy gondolják, 
az atomenergián túl különböző 
szektorokban ki tudnak alakulni 
hasonló kapcsolatok, így ki tud 
teljesedni az együttműködés. 
Loviisa polgármestere az oktatás 
területét emelte ki, ahol diákláto-
gatásokra, tanárok közötti tapasz-
talatcserére kerülhet sor. – Na-
gyon szeretem Magyarországot, 
Paksot pedig különösen. Szép 
város, szép épületekkel, kedves, 
barátságos emberekkel, finomak 
az ételek és az italok. Nagylelkű, 
meleg fogadtatásban volt részünk 
– összegezte paksi élményeit Ola-
vi Kaleva.
A testvérvárosi szerződés aláírá-
sán mind a paksi, mind a loviisai 
városvezetés tagjai jelen voltak. 
Köztük a két erőmű korábbi ve-
zetői, akik oroszlánrészt vállaltak 
a kapcsolat megalapozásában, bő-
vítésében. Arvo Vuorenmaa, aki 
2005-ig állt a loviisai atomerőmű 
élén, most pedig a Fortum egyik 

vezetője, azt mondta, ez idő alatt 
nagyon sok paksi kollégát ismert 
meg, és sok paksi járt Finnor-
szágban. – Ezért gondoltuk azt, 
hogy ezt az együttműködést 
bővíteni kellene. Különösen azt 
tartom fontosnak, hogy a fiata-
lok, a diákok bekapcsolódjanak 
– hangsúlyozta. – Akik itt, Euró-
pában élnek, hasonló kérdésekkel 
szembesülnek. Hát akkor miért 
ne közösen oldanánk meg, miért 
ne tanulnánk egymástól? – fo-
galmazott. Arvo Vuorenmaa azt 
mondta, sok kellemes látogatás és 
kedves emlék van a háta mögött, 
és persze számos új ismeretség.  
– Szeretném kiemelni Sándort, 
aki az egyik legjobb barátom – 
fűzte hozzá. (Nagy Sándor, a Paksi 
Atomerőmű korábbi vezérigazga-
tója, az MVM Zrt. gazdasági ve-
zérigazgató-helyettese – szerk.)
A szerződés taglalja, hogy mely 
területeken szeretnék gazdagí-
tani az eddigi kapcsolatot a vá-
rosok közösségeinek hasznára. 
Az együttműködési lehetőségek 
egyik területe már meg is mutat-
kozott, hiszen a Kenyér-, hal- és 
borünnepen egy 22 tagú loviisai 
nagyzenekar vendégszerepelt. 
Loviisa Finnország déli részén el-
helyezkedő tengerparti város. A 
15,5 ezer lakos több mint negy-
ven százaléka svéd anyanyelvű. 
1745-ben határvédelmi erődként 
alapították a svédek, elsősorban 
Oroszország ellen. Feladata a 
kereskedelmi útvonal védelme 
volt. Nevét a porosz származású 
svéd királynőről, Lovisa Ulrikáról 
(1720-82) kapta.                   Vida T.

Az őszi munkarend elfogadása 
és a közös kirándulás részlete-
inek megbeszélése szerepelt a 
Paksi Iparos és Vállalkozói Kör 
szeptemberi klubtalálkozójának 
napirendjén. A nyári szünet utá-
ni első összejövetelre vendéget 
is várt a szervezet: a Tolna me-
gyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra képviselőjét, aki a gyakorlati 
képzést támogató pályázatról 
tartott tájékozatót. 
Hága László elmondta, a tanu-
lók számára gyakorlati szakkép-
ző helyet biztosító vállalkozások 
pályázhatnak a Nemzeti Foglal-
koztatási Alapból igényelhető 
támogatásra. Olyan nagy értékű 
tárgyi eszközök beszerzésére 
lehet forrást lehívni, melyeket 
közvetlenül a tanulóképzéshez 
használnak. A pályázat nem is-
meretlen a helyi vállalkozások 
előtt, több Tolna megyei cég 
igényli a forrást annak ellenére, 
hogy az önerőt idén 10-ről 27%-
ra módosították, tájékoztatott 
az iparosköri klubesten Hága 
László.
Az esten a kör őszi munkarendje 
is terítékre került, és elkezdődött 
a civil szervezet Lussonium-
díjátadó ünnepségének előké-
szítése is, tudtuk meg Ulbert 
Sándortól. A díjazandóra várják 
a javaslatokat a tagoktól, idén is 
olyan személyek közül szeretné-
nek választani, akik munkájuk-
kal sokat tettek Paksért. Mind-
emellett az egyesület továbbra is 
fontosnak tartja, hogy a díjátadó 
ünnepségen paksi kötődésű fellé-
pők szórakoztassák a közönséget, 
tette hozzá az Iparoskör elnöke. 
Idén december 15-én köszöntik 
a díjazottat a Csengey Dénes Kul-
turális Központban.               -dal-

Új testvérvárosunk: Loviisa

Keresik az idei 
Lussonium-
díjast

Paksi laboratóriumunkba  
4 órás laboráns kolléganőt  

keresünk. Vegyipari, gabona- 
vagy élelmiszeripari laboros 

képzettség szükséges,
és paksi lakos legyen.

Jelentkezés: Markó Tibor
    Tel.:06-30/205-8379
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Nem gyakran fordul elő, hogy 
valaki fülig érő szájjal hagyja el 
a Paksi Rendőrkapitányság épü-
letét. Velem megtörtént – meg 
kell hagyni, a látogatás miért-
je is rendhagyó volt, ugyanis a 
kapitányság egyik munkatársa 
irodájának falán őrzi több száz 
ereklyét számláló gyűjteményét, 
amit több mint másfél évtizede 
gyarapít töretlen szenvedéllyel. 
Herman Gábor neve lapunk ha-
sábjairól minden bizonnyal is-
merős, ezúttal azonban nem egy 
baleset körülményeit taglalta, ha-
nem különleges hobbijáról, a kar-
jelvények gyűjtéséről mesélt. Az 
immár közel 400 darabot számlá-
ló kollekcióból lelkesen mutatott 
be jó párat, egyet-egyet az igazi 
kuriózumok közül is. Különleges 
vonzódása a militarista felszerelé-
sekhez többek között onnan ered, 
hogy őt és testvérét katonás szem-
léletben nevelte édesapjuk, aki 
maga is nagy gyűjtő. Apja papnak 
vagy katonának szánta őket, test-
vére utóbbi, ő pedig rendőr lett 
1995-ben. A felszerelését követő 
évben került a tulajdonába az első 
karjelvény, aminek gyűjtéséből 
szerelem lett. Külföldön a világ-
háború idejétől létezik a felvarrók 
viselésének kultúrája, hazánkban 
azonban csupán a rendszerváltás 
után vált hagyománnyá, a 2006-
os tömegoszlatás óta pedig az 

egyes szakaszok bevetési egysé-
geinek ilyen formájú azonosítása 
egyre elterjedtebb. A ’90-es évek 
óta ugyanakkor sokat változott a 
felvarrók külleme, meséli Gábor. 
A régiek még kézzel készültek, 
majd szövött, szitázott techniká-
val, vagy filcre került guminyo-
mással, most már azonban csak 
hímezve kerülnek használatba. 
Kidolgozottságukat megkülön-
bözteti, hogy öt-, hat- vagy eset-
leg tízezer tűszúrással, és hogy 
arany, ezüst vagy sárga hímzéssel 
készültek. Felvarrót bárki tervez-
het, de, hogy melyik kerül hasz-
nálatba, arról felterjesztés után 
az országos rendőrfőkapitány 
dönt, meséli a közlekedésrendé-
szeti alosztályvezető. Gábor úgy 
véli, a karjelvénynek nem csupán 
esztétikai szerepe van, fontos az 
identitástudat, az együvé tartozás 
erősítésében. Amikor elkezdte a 
gyűjtést, a teljesség igénye vezé-
relte, ennek ellenére sosem lesz 
ilyen a kollekció, hiszen rengeteg 
kuriózumnak számító felvarró, 
illetve már nem gyártott karjel-
vény van a gyűjtőtársak birtoká-
ban, akik természetszerűleg nagy 
becsben tartják szerzeményeiket. 
Ráadásul a merítés korlátlan, 
Gábor gyűjteménye is számtalan 
külföldi darabbal büszkélkedik. 
Németország mellett van felvar-
rója többek között Milwaukee-

ból, Pennsylvaniából és a New 
York-i rendőrségtől is. A rendsze-
resített felvarrók mellett a terve-
zett vagy hibás karjelvények kép-
viselik a legnagyobb értéket, akár 
több tízezer forintot is elkérnek 
egy ilyenért. A relikviák beszer-
zése internetes fórumok mellett 
börzéken történik, de néha egé-
szen kalandos körülmények kö-
zött kerülnek a gyűjtő kezébe. 
– ’97-ben egyszer objektumőr-
ként ültem a kapitányság ajtajá-
ban. Besétált egy idős, német em-
ber, átnyújtotta ezt a karjelvényt, 
majd mutogatott a dzsekimen 
lévő karjelvényemre. Levettem és 
neki adtam. Akkor fertőzött meg 
a gyűjtőszenvedély – emlékezett 
vissza. De volt olyan alkalom is, 
amikor lengyelországi börzén 
cserélt magyar jelvényt magyarra. 
A kollekció számomra legérdeke-
sebb darabja egy katonai orvosi 
támogató egység karjelvénye, 
amin az ismert rajzfilmfigura, 
Dr. Bubó szerepel. Meglepett arc-
kifejezésem miatt rögtön érke-
zett is a válasz, a szakszolgálatok 
mindig rájuk jellemző emblémát 
viselnek.  Gábor elárulta, már 
ők is megpróbálkoztak felvarró 
tervezésével, de a megyei szerv 
nem látta indokoltnak, hogy a 
paksi bevetési szakasznak vagy 
a közlekedésrendészetnek külön 
karjelvénye legyen. A falról aztán 

a még fiókban lapuló ritkaságok-
ra terelődött a szó. Mint kiderült, 
bujkál itt még sapkarózsa Észak-
Rajna-Vesztfália tartományból 
és Drezdából, és egy féltve őrzött 
múltszázadfordulós Zrínyi-sisak, 
amit a csendőrök, rendőrök vi-
seltek egykor. Még gombok, váll-
szíjak, tányérsapkák, fegyverek 
és tiszti levelek sora egészíti ki a 
gyűjteményt, amelyeket olykor 
bontandó ház padlásáról szerez-
tek I. és II. világháborús relik-
viákat gyűjtő édesapjával. Mint 
mondta, gyűjtőszenvedélye csu-
pán a zenéhez fűződő szeretetével 
vetekszik, amit hasonlóan családi 
gyökerekből szerzett. Dunaszent-
györgyi székhelyű zenekara, a 
Hungarokarma 2010 óta változó 
formációban működik egyre na-
gyobb sikerrel. Nyáron a megye 
több településén is felléptek, gya-
rapítva ezzel a velük rokonszen-
vező közönség számát. Gábor úgy 
véli, sikerük titka az lehet, hogy 
olyan témákat zenésítenek meg, 
amiben mindenki talál magának 
valót. Dalaik témái a magyar sors 
bizonyos hagyatékait ölelik fel, de 
a zenekar különlegességéhez hoz-
zátartozik az a buddhista szemlé-
let is, melyet nevük is sejtet. Aki-
nek felkeltette érdeklődését ez az 
egyedi ötvözet, az ellátogathat az 
együttes honlapjára is.    

Matus Dóra

Határtalan gyűjtőszenvedély
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Valami ahhoz hasonlót éltek át 
a paksi Városi Múzeum mun-
katársai a közelmúltban, mint 
amikor 2009-ben megtalálták 
a bronz császárlábat a Duna-
kömlődön található egykori 
római katonai erőd területén, 
Lussoniumban. Az erőd kör-
nyékén lévő késő római temetőt 
kutatva ugyanis ritkaságszám-
ba menő sírkamrákra bukkan-
tak. A leletegyüttes jelentősége 
a Római Birodalom provinciái-
nak kora keresztény temetke-
zési építészetét megmutató, a 
világörökség részét képező, pé-
csi ókeresztény sírkamrákéhoz 
hasonlítható.

A késő római temetőre 2009-
ben találtak rá a katonai erődhöz 
közeli domboldalon. Egy évvel 
később tártak fel húsz sírt, to-
vábbi ötvenet pedig idén a Városi 
Múzeum ásatásán. A sírhelyek 
között most olyan 3-4. századi 
sírkamrák is felszínre kerültek, 
amelyek Pannoniában ritkaság-
számba mennek, tájékoztatta 
lapunkat dr. Váradyné Péterfi 
Zsuzsanna, az ásatást vezető 
múzeumigazgató. A sírkamrák 
egyike félig földbe mélyített, 
amelyre dongaboltozatot húztak, 
a másikhoz pedig úgynevezett 
cella memoriae, azaz emlékhely 
társul. A két sírépítmény mellett 
egy kőből épített kripta is elő-
került. Szabó Antal, a múzeum 
régésze kifejtette, hogy a Római 
Birodalom északi és nyugati tar-
tományaiban alapvetően a mau-
zóleumok, azaz a föld fölé emelt 

sírkamrák voltak a jellemzőek, 
a délebbi provinciákban pedig a 
földbe mélyítettek. A most fel-
lelt sírkamrák ebben a tekintet-
ben átmenetet mutatnak, hiszen 
földbe ásott részük, felszíni épít-
ményük és emlékezeti helyük is 
van. Ilyen sírokat találtak már a 
provincia területén, településen-
ként azonban csak egyet-kettőt, 
nagyobb számban való előfor-
dulásuk olyan ritkaság, aminek 
köszönhetően a pécsi ókeresz-
tény temetőt a világörökség ré-
szévé tették. Külön érdekesség, 
hogy az eddig feltárt sírkamrák 
kivétel nélkül jelentős vagy gaz-
dag ókori településekhez köthe-
tőek, így nagy valószínűséggel a 
régészeknek át kell értékelniük 
Lussonium erődjének Pannonia 
provinciában betöltött szerepét 
is. Mivel az eltelt évszázadok so-
rán több alkalommal kifosztot-
ták a sírokat, a csontokon kívül 
igen kevés a tárgyi lelet, csupán 
egy aranygyöngyöt találtak, ami 
bizonyosan egy nyaklánc darabja 
volt, valamint az egyik sírkam-
rában egy bronzérmét, amely I. 
Valentiniánus császárt (uralko-
dott: 364–375) ábrázolja. Utóbbi 
alapján megállapítható, hogy a 
Krisztus utáni 370-es évek előtt 
ez a sírépítmény még nem lé-
tezett. A gondosan megépített, 
gyönyörűen kivakolt sírkamrák 
igen jó állapotban vannak, így 
sokat megtudhatnak a szakem-
berek a sírkamrák építészeté-
ről, a temetkezési rítusokról. A 
tekintélyes kiterjedésű temető 
feltárt részletében a római erő-

döt körülvevő falusias település 
lakossága biztosan temetkezett, 
a sírkamrákat valószínűleg tehe-
tősebb családok emelték, de az is 
elképzelhető, hogy a dongabolto-
zattal ellátott sírépítmény rangos 
egyházi személy nyughelye volt. 
A szakemberek örömét csak fo-
kozza, hogy a száraz lösztalajnak 
köszönhetően, nyomokban meg-
találták néhány sírban a fakopor-
sók maradványait is, ami ilyen 

hosszú idő távlatából, nedves 
éghajlaton igen ritka. A múzeum 
már értesítette az ásatás eredmé-
nyéről a Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatalt, illetve a város ve-
zetését. Az biztos, hogy az ásatást 
jövőre folytatják, arról azonban, 
hogy a feltehetőleg ókeresztény 
sírokat a nagyközönség számára 
látogathatóvá tudják-e tenni, ké-
sőbb várható döntés. 

-gyöngy-

Szenzációs régészeti lelet Dunakömlődön

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

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

A Mező utcában 3 szobás csa-
ládi ház, pincével, melléképü-
letekkel eladó. Vállalkozási te-
lephelynek 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 utcá-
ban téglaépítésű 3 szobás családi 
ház garázzsal, lakható mellék-
épülettel eladó. 12,8 M Ft.

Paks belterületén, a Rókus 
kápolna mellett 1046 m2-es 
közművesített, Dunára néző 
panorámás építési telek eladó. 
Irányár 18,5 millió Ft.

Németkéren, 1546 m2-es terü-
leten 125 m2-es 2 és félszobás, 
összkomfortos, gázfűtéses, csa-
ládi ház melléképülettel, garázs-
zsal, szuterénnal eladó. Irányár: 
12,8 M Ft

Pakson, a lakótelepen a Bocs-
kai utcában téglaépítésű, tető-
tér-beépítéses, 42 m2-es össz-
közműves távfűtéses, ingatlan 
(azonnal beköltözhető) eladó. 
Irányár: 3,8 M Ft.

Pakson, a Dankó P. utcában más-
félszobás felújított összkomfortos 
lakás eladó. Ár: 7,1 M Ft

Részletes felvilágosítás:
Fonyó Ingatlan és Média Iroda

Fonyó Lajos
Tel: 06-70/ 310-8374 

E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu 
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A korábbiakhoz képest feleannyi képzés sze-
repel a közelmúltban megjelent új Országos 
Képzési Jegyzékben (OKJ), amely januártól 
lép életbe. A választható képzések száma je-
lentősen csökken, a jelenlegi 1300 helyett jö-
vőre csak 600 szakképesítés közül lehet majd 
választani. Emellett átalakul az OKJ-s képzés 
rendszere is: megemelik a kötelező óraszámo-
kat, ezért hosszabbak lesznek a tanfolyamok: 
amelyik most 6–8 hónap alatt teljesíthető, az a 
jövőben másfél-két évig is eltarthat. A maga-
sabb óraszámok miatt az árak is emelkednek: 
a jelenlegi átlagosan 100-200 ezer forintos 
tanfolyami díjak akár a duplájukra is nőhet-
nek, ezért a tervezett tanulmányokat még 
idén érdemes megkezdeni, olvasható a Gaz-
dasági Tükörkép Magazin piacelemzésében. 
Az államilag elismert szakmák jelenleg isko-
larendszerű képzésben és különféle tanfolya-
mok keretében megszerezhetők szakiskolai, 
szakközépiskolai és felnőttképzési rendszer-
ben. Az utóbbi időben egyes OKJ-s képzések 
iránt nagy vagy kiemelkedően magas volt 
az érdeklődés. Ennek oka, hogy az elmúlt 
években könnyebben el tudtak helyezkedni 
azok, akik valamilyen gyakorlatias szakmát 
választottak: hegesztőnek, villanyszerelőnek, 
szerszámkészítőnek vagy éppen géplakatos-
nak tanultak. A topszakmák között tartják 
számon az élelmiszer- és vegyiáru-eladó-, a 
biztonsági őri, kozmetikus-, fodrász, szakács-, 
asztalos- vagy burkolóképzést is. 
Az új szabályozás az I. István Szakképző Isko-
la képzési struktúrájára is hatással lesz, tájé-
koztatott Czethoffer Gyuláné iskolaigazgató. 

Az új rendelkezés meghatározza a kötelező 
óraszámokat és egyes szakképesítések évfo-
lyamainak számát is. Emellett az új törvényi 
előírásoknak való megfeleléshez az iskola 
alapdokumentumait is át kell dolgozni, példá-
ul a Pedagógiai Programot, a Szakmai Prog-
ramot és a Szervezeti és Működési Szabályza-
tot, ami december 31-ig meg is fog történni, 
mondta el a biritói intézmény vezetője, ahol a 
2012/13-as tanévben még a régi OKJ szerint 
indították a képzéseket. 
Valamennyi olyan szakképesítés szerepel az 
új OKJ-ben, amelyet a paksi atomerőmű és 
az MVM cégcsoport igényei szerint az ESZI 
az oktatási struktúrájába épített, mondta el 
lapunknak Szabó Béla, az Energetikai Szak-
középiskola igazgatója. Az intézményben in-
formatika, elektrotechnika-elektronika, kör-
nyezetvédelem és vízgazdálkodás, gépészet, 
valamint gazdasági és ügyviteli szakmacso-
portra évente iskoláznak be, de idén ősszel 
tanfolyami keretek között egy pályázatnak 
köszönhetően hegesztő szakképzés is indul, 
tette hozzá. A változások ellenére a rendszer 
nagy lehetőséget rejt a szakmai képzéseket 
kínáló iskolák számára. Ahogy a felvételi je-
lentkezési számokból már korábban kiderült: 
idén harmincezerrel kevesebben jelentkeztek 
egyetemre, főiskolára. Emellett a ponthatárok 
kihirdetése után nyilván sok olyan diák volt, 
aki végül nem vállalta a hallgatói hozzájáru-
lást, így mégsem kezdi meg tanulmányait a 
kiszemelt felsőoktatási intézményben. Azok 
a tanulók, akik nem kerülnek be egyetemre, 
főiskolára, áthidaló megoldásokat fognak 

keresni az érettségi utáni szakképzést végző 
intézményeknél. A megnövekedett érdeklő-
dést a ESZI-ben is érzékelik, hangsúlyozta az 
igazgató. Középiskola után az OKJ jó irány le-
het, az ismereteket célratörőbben lehet elsajá-
títani, mint a felsőoktatásban, ráadásul jövőre 
akár többletpontokat is jelenthet egy megfe-
lelő OKJ-s végzettség megszerzése. Van olyan 
szakképesítés, ami után a jelentkezők mini-
mum kétharmada elmegy továbbtanulni, tet-
te hozzá Szabó Béla. 
Bár nem először nyúlnak ilyen markánsan 
az OKJ-rendszerhez, az újdonságnak számít, 
hogy az iskolarendszeren kívüli szakkép-
zésben szakmánként szabályozni kívánják a 
minimum óraszámot. Ez azt hivatott biztosí-
tani, hogy ne legyen aránytalan különbség az 
iskolarendszerű képzésben, illetve a tanfolya-
mokon megszerezhető képesítések között a 
befektetett idő tekintetében. Ugyanakkor az 
átalakítást megelőző konzultáció alkalmával a 
Felnőttképzők Szövetsége jelezte, esetenként 
az óraszám nincs összhangban a szakmai 
tartalommal: vagy túl kevésnek, vagy indoko-
latlanul magasnak tűnik, mivel jócskán meg-
haladja az eddigi gyakorlatban alkalmazott 
óraszámot. A rendszer átszabása keresztül-
húzhatja a munka vagy gyes mellett továbbta-
nulást tervezők elképzeléseit, írja az Eduline.
hu. A HVG magyar oktatással foglalkozó 
szájtja szerint például a pénzügyi-számviteli 
ügyintéző képzés minimális óraszáma 2013 
januárjától 1000 tanóra lesz, amely a jól bevált 
tanfolyami óraszám ötszöröse. 

MD 

Egész délelőttöt felölelő programmal ünne-
pelte a Paksi Védőnői Szolgálat a szoptatás 
világhetét a Csengey Dénes Kulturális Köz-
pontban. A rendezvény fókuszában termé-
szetesen az anyatejes táplálás állt, de más, 
gyermekgondozást érintő témákban is szá-
míthattak az érdeklődők szakszerű tanács-
adásra. 

A szoptatás világhetét augusztus 1. és 7. kö-
zött tartják, Magyarországon húsz éve hagyo-
mány. A paksi védőnők – tekintettel a nyári 
szabadságolásra – mindig szeptemberben 
hívják a leendő szülőket, kismamákat, kispa-
pákat találkozóra, amelynek elsődleges célja a 

szoptatás népszerűsítése, hiteles, szakszerű és 
gazdasági érdekektől mentes információk át-
adása. A nyitó előadást Papp Katalin védőnő, 
laktációs szaktanácsadó tartotta, aki elmond-
ta, hogy a szakma a kizárólagos szoptatást fél-
éves korig javasolja, majd megfelelő táplálék-
kiegészítéssel kétéves korig. A szakemberek 
azt is fontosnak tartják, hogy egyéves koráig 
a baba táplálékának nagyobb része anyatej 
legyen. A szoptatás legnagyobb előnye a ben-
sőséges anya-gyermek kötődés kialakításán 
túl, hogy az anyatej mindig a csecsemőnek 
legmegfelelőbb összetételű, antitesteket és 
számos egyéb védőanyagot tartalmaz, amely 
növeli a betegségekkel szembeni ellenállást. 

Emellett higiénikus, megfelelő hőmérsékletű, 
könnyen emészthető és mindig rendelkezésre 
áll. A hozzátáplálás ideje egyénenként eltér, 
akkor érkezik el, amikor a baba mozgásfejlő-
désében nagyobb váltás van, például elkezd 
gurulni vagy kibújnak az első fogai. Magyar-
országon egyébként jók a mutatók, az anyatej-
jel táplált babák aránya három hónapos korig 
60, hat hónapos korig 50% körül van. Az elő-
adást követően az édesanyák különböző gyer-
mekgondozási témákban is tájékozódhattak: 
bemutatóval egybekötve szó volt többek kö-
zött a helyes táplálkozásról, az ökopelenkáról, 
a babamasszázsról és a babahordozókról.                                             

-gyöngy-

OKJ-s képzések:
több ideig az iskolapadban

Az anyatejes táplálásról mindenkinek
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ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL
1539 Budapest, Pf. 676, Telefon: (1) 436-4881, Telefax: (1) 436-4883, E-mail: nsd@haea.gov.hu

HIRDETMÉNY

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) közmeghallgatást tart a nyilvánosság és az állam-
igazgatási eljárás ügyfelei számára a vélemények és észrevételek megismerése érdekében  

a Paksi Atomerőmű  1. blokk tervezett üzemidőn túli működtetésének  üzemeltetési engedélye 
tárgyú, OAH-01472/2011. ügyszámú hatósági eljárásban.

A Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére indult eljárásban ügyfélnek minősül a kérelmezőn kívül 
a 2011 decemberében  fennálló biztonsági övezetben levő valamennyi ingatlan tulajdonosa és 

az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték, továbbá a 
környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. törvény) 98. § (1) bekezdésében írtaknak 

megfelelő társadalmi szervezetek.

A közmeghallgatás időpontja: 2012. október 4. (csütörtök) 16 óra 
A közmeghallgatás helyszíne: Paks Város Polgármesteri Hivatalának nagyterme

(7030 Paks, Dózsa György út 55-61.)

A közmeghallgatás előkészítése céljából a hatósági eljárásról és az üzemidő-hosszabbítás  
előkészítésével kapcsolatban végzett tevékenységről készített közérthető összefoglalók  

október 25-től megtekinthetők Paks Város Polgármesteri Hivatalában, Dunaszentbenedek és 
Uszód községek Polgármesteri Hivatalaiban, Csámpán a közösségi házban, az OAH  

székházában (1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4.) és az OAH honlapján (www.oah.hu).

Az ügyfelek az ügy valamennyi iratába személyesen, illetve a törvényes vagy írásban meg-
hatalmazott képviselőjük útján – ügyintézőnkkel (tel.: +36 1 4364902 vagy +36 1 4364882) 

történő egyeztetés szerinti időben – betekinthetnek az OAH székházában. Az iratokról  
másolatot, kivonatot készíthetnek vagy másolatot kérhetnek.
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Két év telt el azóta, hogy felújí-
tották a város főutcája, a Dózsa 
György út egy szakaszát. Szebb, 
rendezettebb, korszerűbb és 
persze más lett, mint korábban. 
A rekonstrukció hatással volt a 
közlekedésre, de az épületekre is, 
melyek közül azóta több is meg-
szépült.
2010. szeptember 12-én, azaz két 
évvel ezelőtt avatták fel a Dózsa 
György út körforgalom és Ke-
reszt utca közötti szakaszát. Hogy 
mit vont maga után a felújítás, azt 
a Horváth András főépítész köz-
vetlen munkatársaként dolgozó 
Volf Klaudia városfejlesztési re-
ferenstől kérdeztük. – Az utóbbi 
években sok ház megújult a Dó-
zsa György úton. A helyi építési 
szabályozás szerint új építésnél 
itt ma már csak emeletes házakat 
lehet építeni. Vannak szépen és 
különösen szépen sikerült házak, 
melyek nagyban emelik az utca 
színvonalát, a rendezett városias 
megjelenést. Az önkormányzat a 
védett épületek felújítását pályá-
zattal támogatja. Ennek keretösz-
szege az utóbbi években sajnos 
nem emelkedett, ezen szeret-
nénk változtatni, hogy az ingat-
lantulajdonosokat még jobban 
motiváljuk. Nagy örömmel és 
segítőkészen fogadunk minden 

beadott tervet és konzultációra 
szánt ötletet – mondta.
Hogyan tovább? – Az igazán 
elegáns az lenne, ha az Erzsébet 
Nagy Szállodáig rendezett volna 
a főutca. A tervezés egyes terüle-
teken már elkezdődött, máshol 
az előkészítése zajlik, de várnunk 
kell még a megfelelő pénzügyi 
forrás megtalálására. Személy 
szerint nagyon bizakodom, hogy 
a közterek megújulása folytatódni 
fog – fogalmazott Volf Klaudia, 
akit arról is megkérdeztünk, hogy 
milyen szempontokat vesznek 
figyelembe a közterek fejlesztésé-
nél. Mint mondta, a köztér a kö-
zösségi élet színtere, ami a falutól 
a nagyvárosi léptékig más-más 
formát ölt, más-más hangsúlyos 
szempontokkal, és a kialakult 
társadalmi szokások befolyásol-
ják.  A főutca tekintetében ez az 
élettér egy összetett halmaz, mely 
magába foglalja a biztonságos 
közlekedést, a kikapcsolódást, az 
intézményeket és a kulcsfontossá-
gú kiskereskedelmet is. Meg kell 
felelni a hazai előírásoknak és az 
európai uniós normáknak, amely 
a biztonságot és az akadálymen-
tességet kiemelten kezeli. 
A Dózsa György utca esetében 
a szintkülönbség jelent komoly 
megkötést. Szigorú forgalom-

technikai előírások vannak a 
forgalmi és a gyalogos felületek 
tervezésénél. – Az építészeti ki-
alakítást sajnos sokszor elnyom-
ják a meglévő közműadottságok, 
az előírt védőtávolságok és a 
felszínen megjelenő műtárgyak. 
Így az a teljesen józan és egyszerű 
vágy, hogy egy fasor adja meg az 
utca jellegét, komoly küzdelme-
ket válthat ki a különböző szak-

területek felelősei között. Nagy 
eredmény. hogy sikerült a fel-
újítás során a fasort megtartani, 
helyenként kiegészíteni. Sajnos 
ennek ellenére is áldozatul esett 
egy-két fa a kivitelezésnél – je-
gyezte meg.
Hozzátette, hogy a tervezés során 
a használók, tehát a lakosság, a 
közösség véleményét is meg kell 
ismerni.                                         Ü

Közösség, 
tér, köztér

A főutca átépítésének előkészítési szakaszában a főépítész, 
a külső tervezők, a szakbizottságok megfontoltan, körültekintően 
dolgoztak és hozták meg végleges döntéseiket, fogalmazott la-
punknak Tell Edit. Az alpolgármester hozzátette: – A városi terek, 
központi útszakaszok átalakításának megtervezése és kivitelezése 
alapvetőn szakmai és nem közösségi feladat, de az infrastruktúra 
kiépítésekor mindenképpen lényeges a közösségi érdekek és érté-
kek szem előtt tartása. A jelenlegi városvezetésnek mindenképpen 
szándékában áll a főutca-felújítás – egy vagy két szakaszban törté-
nő – folytatása, természetesen a városi költségvetés függvényében. 
Tell Edit hangsúlyozta: a felújításra váró szakaszon, az óvárosi 
városrészben, néhány régi épületet ízlésesen, igényesen újítottak fel 
a tulajdonosok, akik gondos gazdaként, városi polgárként őrzik az 
épített értékeket, és hozzájárulnak a városkép harmóniájához. 

Jelentős változást hozott a ke-
rékpározásban a KRESZ leg-
újabb módosítása: mostantól a 
főútvonalak kivételével – bizo-
nyos szintig – nem tiltja jogsza-
bály a kerékpározók számára az 
alkoholfogyasztást. Szeptem-
bertől egy sör vagy egy fröccs 
is engedélyezett lehet annak, 
aki kétkerekűre ülne, de a 
szakértők szerint a változás-
nak vannak kockázatai.

Amikor júliusban, az akkor még 
csak tervezett módosításról nap-

világot láttak az első hírek, a vér-
alkoholszinttől függő, differenci-
ált bírságolás bevezetéséről volt 
szó a biciklisek kapcsán. A ter-
vezet szerint a 0,5 és 0,8 ezrelék 
közötti véralkoholszint akkor lett 
volna büntetendő, ha a kétkere-
kűn ülő veszélyhelyzetet teremt, 
vagy ha főúton közlekedik. A 
Magyar Közlönyben augusztus 
23-án megjelent és szeptember 
1-jétől érvénybe lépő módosítás 
szerint számszerűsített határa 
van az alkoholfogyasztásnak: ez 
0,3 mg/liter légalkoholszint. Ter-

mészetesen a mértéktelen ivásra 
ezentúl sem lesz lehetőség, hi-
szen az általános kitétel maradt: 
a biciklisnek a jármű biztonságos 
vezetésére képes állapotban kell 
lennie. Az új szabályozást azzal 
indokolták, hogy a kerékpáro-
sokra vonatkozó zéró tolerancia 
nem életszerű, hiszen főleg fal-
vakban megszokott, hogy egy 
fröccs vagy sör mellett egyszerű-
en hazatekernek a biciklisek. A 
Közúti Rendelkezések Egységes 
Szabályozása, azaz a KRESZ mó-
dosítása joggal felveti a kérdést, 

vajon hol a határ: valakinek pár 
pohár bor sem kottyan meg, va-
laki viszont néhány sörtől is fejre 
áll. 
– A módosítás véletlenül sem je-
lenti azt, hogy a kerékpáros bár-
hol és bármennyit ihat. A rend-
őrség továbbra is azt tartja, hogy 
baleset-megelőzési szempontból 
hátrány, ha valaki ittasan közle-
kedik: hiszen ha befolyásolt, nem 
tudja helyesen megítélni a közle-
kedési szituációt – szögezte le a 
Herman Gábor közlekedésren-
dészeti alosztályvezető.              Ü

Változó KRESZ: egy sör nem sör?
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Új épület
a régi Ciao helyén

Ü  Ennek gyakorlatát a szakem-
bereknek is meg kell tanulniuk, és 
nem szabad megijedni a közben 
kialakuló konfliktusoktól sem. 
A jó eredmény ezeken az ütkö-
zéseken keresztül az érintettek 
számára elfogadható megoldások 
kidolgozásával születik meg. Így a 
végeredményt valóban mindenki 
a magáénak fogja érezni.
Volf Klaudia rámutatott, hogy 
a hely jellegéből adódó nagyon 
különböző, mégis működőképes 
köztéri szokások alakulhatnak ki. 
Akad olyan európai nagyváros, 
amelynek óvárosi sétálóutcáján 
a villamos a gyalogosokkal jól 
megfér, és olyan kisváros – pél-
dául Olaszországban – melynek 
szűk utcácskáin a sofőrök cen-
tikben mérik az autójuk vissza-
pillantójának épségét. – Mindkét 
esetet természetesnek tartjuk, 
noha félelem, türelmetlenség és 
bosszúság érzését is kelthetnék 
bennünk. Ehelyett turistaként 
rácsodálkozunk a szép helyek 
egyediségére, kultúrájára – mu-
tatott rá. A kérdésre, hogy a pak-
si főutca biztonságos, kényel-
mes-e, azt mondta, hogy igen, a 
főutca jól strukturált, a használat 
szempontjából jól definiált tér-
szerkezet, melyben a gyalogos, 
a kerékpáros és az autós számára 
pontosan lehatárolt, de könnyen 
átjárható területek szolgálnak. 
Építészeti kialakításában, az al-
kalmazott anyagok tekintetében 
minőséget képvisel. Az új főut-
ca használatát kétség kívül még 

tanulnunk kell, tette hozzá. Az 
elmúlt évek kényelmes megszo-
kása az volt, hogy egyenesen a 
megcélzott bolt elé parkolunk 
autónkkal. Ezzel szemben állt 
vagy talán még áll is egy kimon-
dott-kimondatlan elvárás, hogy 
milyen jó volna egy forgalom-
mentes sétálóutca. – Nem szabad 
megfeledkeznünk arról, hogy 
Paks egy kisváros, átmenő forga-
lommal, ez van írva mindenkori 
történetébe, erre épülve nőtte ki 
magát a belváros, és a város szer-
kezete – emlékeztet a városfej-
lesztési referens. Azt is elmondta, 
hogy vannak az utcának olyan 
pontjai, melyek fokozott figyel-
met igényelnek. Ilyen például a 
közös, csak vonallal elválasztott 
kerékpárút és a gyalogút, amely a 
balesetek elkerülése érdekében a 
korábbinál nagyobb odafigyelést 
igényel. A keskeny úttestet, szűk 
körforgót ért kritikákra a város-
fejlesztési referens azt mondta, 
hogy a nem túl széles utca kife-
jezetten azt a célt szolgálja, hogy 
picit lelassuljunk, és éljük meg 
a helyeket, amiket használunk, 
fogalmazott. Véleménye szerint 
talán egy kicsit a turista szemé-
vel kellene járnunk, felfedezni 
mindazt, ami szép benne, örülni 
neki, és elfogadni az új helyze-
teket is. – Úgy gondolom, hogy 
idővel létre tud jönni ezen a szép 
utcán az a miliő, ami mindenki-
nek igazi jó érzést hoz és a forgal-
mat is kiszolgálja – összegezte.

Vida Tünde

Több mint két év telt el azóta, hogy 
leégett az Építők útja sarkán álló, 
éttermet és üzleteket magába fog-
laló épület. A helyén tátongó űr 
már a múlté: a falazásnál tartanak 
az építők, készül az új üzletház. 
Három befektető – köztük kettő 
korábban is érdekelt volt – fogott 
hozzá az újjáépítéshez. A Kukac 
Bt.-hez és Haaz Józsefhez a trió új 
tagjaként Janecska Zoltán társult. 
Mint lapunknak elmondta, túl 
vannak az egyeztetésen, engedé-
lyezésen, sikerült összehangolni 
az igényeket és a lehetőségeket. 
Az épület kétszintes lesz, három 
részből tevődik össze: két oldalán 
alul üzletek, az emeleten lakások, 
középen egy vendéglátó egység 
emeleti rendezvényteremmel. 
Ennek üzemeltetője a Ciao Pizzé-
ria volt működtetője, a Kukac Bt. 

lesz, de még nem született döntés 
a profilról. Mint ahogyan azt sem 
tudni, hogy milyen, sőt azt sem, 
hogy hány üzlet lesz, ezt a leen-
dő bérlők igényeihez igazítják. 
Az viszont biztos, hogy az alap-
terület 375 négyzetméter, tehát a 
korábbinál jóval nagyobb. Ennek 
értelmében a terasz viszont kisebb 
lesz. – Ilyen frekventált helyen 
nem lehet elvesztegetni a teret, itt 
az épületé a hasznos terület – vá-
zolta Janecska Zoltán. Hozzátette, 
hogy még idén tető alá hozzák az 
épületet, amelyet a tervek szerint 
május végén adnak át. – Nem lesz 
teljes harmóniában a szemközti 
piaccal, hiszen ez egy kifejezetten 
modern épület lesz – húzta alá. 
Azt is hozzáfűzte, hogy fűtéséhez 
geotermikus, megújuló energiát 
használnak.                                   -vt-

Ü A jogalkotó úgy rendelkezett, 
hogy amennyiben a kormány 
mögött ülő szervezetében van 
szeszes ital, de nem befolyásolt, 
bizonyos alkoholszint alatt nem 
büntethető, nyomatékosított az 
egyenruhás. Tehát a kerékpá-
ros sem ittas, sem spicces nem 
lehet, és állapotát az őt meg-
állító rendőr fogja megítélni 
alkoholteszterrel. A törvény őre 
hozzátette, továbbra is nagyon 
fontos, hogy főútvonalon nem 
csupán az autós vagy motoros, a 
kerékpáros sem ihat egy kortyot 
sem. 
A KRESZ emellett több pon-
ton is módosult, ezek szintén 

szeptemberben léptek életbe. 
Újdonságnak számít, hogy 
nem lesz kötelező az elsőse-
gélynyújtó felszerelés,  illetve 
a tűzoltó készülék az autó-
ban, azonban egy baleset vagy 
tűz kapcsán a segítségnyúj-
tás esetleges elmulasztásá-
ért felelősségre vonás jár. Az 
autópályákon torlódásoknál 
kötelező a biztonsági folyosó 
alkalmazása, az út menti ingat-
lan előtt parkolók pedig nem 
bírságolhatók, ha a megállás-
hoz az ingatlan tulajdonosa 
engedélyét adta. A módosítá-
sok egyik hangsúlyos részle-
te, hogy szeptembertől tilos a 

közúti közlekedés hatósági el-
lenőrzését megakadályozni, 
megzavarni és az ellenőrzés 
eredményét befolyásolni. Ez-
zel kapcsolatban a közfigyelem 
a lézerblokkolók használatára 
helyeződött, ugyanis a tilalom 
megállítja a sebességellenőr-
zés meghiúsítására alkalmas, 
így közlekedésbiztonsági koc-
kázatot hordozó eszközök to-
vábbi terjedését. Noha a válto-
zás több hete érvénybe lépett, 
több, kifejezetten lézerblokko-
lók forgalmazására specializá-
lódott honlap kínálja termé-
keit, fennen hirdetve a műszer 
legalitását.                             MD 
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Üdvözlet Paksról!

Erzsébet Szálló

Erzsébet Szálló, Béke Szálló, Er-
zsébet Nagy Szálló, Nagyvendég-
lő – számtalan néven ismerjük, 
s mindig, fennállása óta minden 
korban ugyanazt jelképezte: rang, 
méltóság, vagyon. A település 
emblematikus épülete, Makovecz 
Imre temploma előtt az egyetlen, 
ami az országban Paksot jelení-
tette meg, képeslapokon, reklám-
kiadványokban a legtöbbet fotó-
zott paksi műemlék.
Helye a település központjában 
és építésekor szinte a középpont-
jában is ezt tükrözte. Impozáns 
megjelenése, homlokzatának tá-
jolása az országos postaút derekán 
megállította az utazót, aki eldönt-
hette, megengedheti-e magának, 
hogy Paks akkor még egyetlen 
emeletes épületében szálljon meg, 
vagy egyszerűbbet, olcsóbbat kell 
keresnie. Az épület főbejáratának 
helyzete azt is kifejezte, építésekor 
forgalma szempontjából mindig 
jelentősebb volt a délről, Pécs fe-
lől, mint az északról, főváros irá-
nyából érkező vendégek száma. 
Jellemzőihez tartozik (jelentő-
ségét is kiemeli), hogy nemcsak 
földrajzilag, hanem társadalmilag 
is kettéválasztotta a települést. 
Tőle délre jórészt az alacsonyabb 
rangú, közrendű, kevésbé tehe-
tős vagy szegény sorú lakosság 
élt, északra a XVIII-XIX. század 
helyi közbirtokos nemességének 
kúriáit találjuk, illetve a XIX. szá-
zad második felétől kezdődően a 
hivatali, közigazgatási elöljáróság 

intézményei és szolgálati lakásai 
épültek fel itt, közéjük ékelődve a 
község vagyonos polgárainak la-
kóházai. 
A szálló a paksi közbirtokos ne-
messég tulajdona volt, árendában 
(bérlőkkel) működtették. Ben-
cze Barnabás szerint feltételez-
hető, hogy helyén állt az a török 
kori karavánszeráj, amit Henrik 
Ottendorf hadmérnök 1663-ból 
keltezett térképvázlatán a Duna 
és az országút közti fogadóként 
jelölt, bár ezt régészeti feltárás 
nem erősítette meg. Ennek való-
színűleg az is lehet az oka, hogy a 
sorozatos át- és újjáépítések során 
területét többször feltöltötték, és a 
munkálatok során a falmaradvá-
nyok megsemmisültek. 
Az 1808-ból származó, Paks me-
zőváros csomópontját ábrázoló 
térkép is igazolja, hogy a tele-
pülés központjában, nagyjából 
egymással szemben két fogadó 
is állt, a Száraz-família árendájá-
ba tartozó Fehér hajó a mai Er-
zsébet szálló telkén, és a hajdani 
Flórián-ház helyén álló Zöldfa 
fogadó, utóbbi a Daróczyak tu-
lajdonában volt.
A Fehér hajó (a monográfiában 
Aranyhajó) vendéglőt fennállása 
során többször átépítették, bőví-
tették. Gere László kutatásai alap-
ján úgy véli, mai alaprajzi formája 
1808 és 1859 között alakult ki, az 
írásos források adatai alapján ez 
valószínűleg 1816-17-ben történ-
hetett. 

A Zöldfa fogadót a XIX. század 
közepéig találjuk meg a források-
ban (még 1852-ből is fennmaradt 
egy árlapja). Dr. Németh Imre 
szerint az Aranyhajó (Fehér hajó) 
fogadót 1844. évi átépítés után 
Zöldfa Vendéglőként nyitották 
meg, de ennek bizonyítására Né-
meth Imre nem adott meg, Gere 
László pedig nem talált forráso-
kat. Vagyis bizonyíthatóan nem 
tudjuk meghatározni, hogy a 
szálló jelenlegi formájában mikor 
épült föl, és kinek a tervei alapján. 
Amit a levéltári források erre az 
időszakra nézve igazolnak, az az 
egymással szemben álló, peres-
kedő tulajdonosok és bérlők ál-
landó vitája a periratokban, ami 
– amióta világ a világ – nem szólt 
másról, mint a működtetés hasz-
náról. A tulajdonosok keveslik 
a hasznot, sokallják a befektetés 
összegét, a bérlők pedig ráfizeté-
sesnek ítélik a működtetést. Csak 
a kifizetett összegek a lényegesek, 
az elnevezések már nem annyira. 
Így aztán a vita hevében Fehér 
hajó sokszor csak Hajó, egyszer 
Aranyhajó, aztán Zöldfa Kávéház 
és Vendéglő. A paksiak köznapi 
szóhasználatában pedig (főként 
a század második felében) a 
Nagyvendéglő. Esetleg hozzáte-
szik a bérlő nevét is: Bálint-féle 
nagyvendéglő, ahogy 1905-ben 
és 1907-ben Paraté György, a 
polgári iskola igazgatója említi 
jelentésében az iskolai ünnepély 
színhelyeként. 

„Az egyemeletes, klasszicista fo-
gadó hangsúlyos timpanonjával, 
egyszerűségében is monumen-
tális homlokzatával ma is ural-
kodik a tér többi épületén. ...Az 
emelet balszárnyán helyezték el 
a középfolyosós szállodarészt. A 
jobb szárnyoldalon volt a kaszi-
nó, az udvar felé húzódó nagyte-
rem pedig 7 íves árkádos torná-
con nyugszik. Az épület nemcsak 
városképileg jelentős, hanem or-
szágos viszonylatban is igen jel-
legzetes emléke a klasszicizmus 
korának szálló és kaszinóépíté-
sének” – írta róla Börtsök László. 
Az udvarban istállók, tágas ko-
csiszínek várták a környékbeliek 
fogatait. Az újjáépített Nagyven-
déglő hamarosan a környék re-
formokra készülő birtokosainak, 
a Széchenyi nyomán kaszinókat 
alapító köznemességnek, majd a 
XX. században a település vagyo-
nos polgárainak, hivatali elöljá-
róinak találkozóhelye lett, és az 
is maradt majd’ egy évszázadon 
keresztül. 
Az Úri Kaszinó a szálló emele-
ti szobáiban működött, a városi 
legendák szerint Pest és Pozsony 
után az országban harmadikként. 
Itt létesült a település első könyv-
tára is, tagjai a korabeli újságok 
példányait is olvashatták, és ahol 
rokonként vagy vendégként or-
szágos hírű politikusok, köztük 
Deák Ferenc, Eötvös József, Be-
zerédj István is többször megfor-
dultak.                                             Ü
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Ü A nagyteremben bálokat, kon-
certeket, színielőadásokat is ren-
deztek, a XX. század küszöbére 
Pakson a társasági élet központja, 
legelegánsabb helye lett az Erzsé-
bet Nagy Szálloda. Mert ekkor 
már így hívták. A családi legenda 
szerint Bálint Lajos, a szálló akko-
ri bérlője nevezte el az 1902-ben 
született Erzsébet nevű kislányá-
ról, aki ajándékul ezt kapta szüle-
itől a 10. születésnapjára. Kedves, 
hihető történet, csak nem szabad 
ragaszkodunk Erzsike 10. szüle-
tésnapjához. Valamivel előbbre 
kell datálnunk az ajándékozás-
elnevezés eseményét, hiszen leg-
alább két képeslapot ismerünk, 
ahol a szálló a homlokzatán már 
az Erzsébet nevet viseli, de a lapo-
kon az üdvözlő sorok és a posta-
bélyegző keltezése is korábbi dá-
tumot jelöl: 1909. III. 8-át, illetve 
1911. április 22-ét.
Itt kezdte meg működését Paks 
első mozija is 1920-ban, ahol a 
belépőjegyeket a bérlő lányai, 
Erzsike és lánytestvérei szedték. 
„Jéggyára” is működött, s a poli-
tika nagyhatású szónokai gyak-
ran megjelentek erkélyén, gyújtó 
hangú kortesbeszédekkel lázba 
hozni a Főtéren összegyűlt hall-
gatóságot, mint azt többek között 
Gömbös Gyula miniszterelnök is 
tette 1933-ban. 
Aztán jött az államosítás, vele 
az épület Béke Szálló korszaka. 
Hamarosan, mint akkoriban 
minden, a szálloda tönkrement, 
helyén az emeleten bútorüzlet, a 
földszinten a Gyöngyvirág cuk-
rászda és textilbolt üzemelt, de 
megmaradt a Duna felőli szárny-
ban az étterem és az italmérés. Az 
ötvenes években még mindkettő 
népszerű helynek számított, kü-
lönösen nyaranta, amikor a kert-
helyiségben zenekar játszott, s a 
vendégeket kíváncsian (és kicsit 
irigykedve is) bámulhatták vasár-
nap délutánonként a „műúton” 
korzózó paksiak. 
Sajnálatos módon engem ehhez 
a pompás épülethez nem fűz 
személyes kapcsolat, ha csak azt 
nem említem, hogy kisiskolás 
koromban a paksi MNDSz (Ma-
gyar Nők Demokratikus Szer-
vezete) szervezésében felszaba-
dulásunk tizedik évfordulóján a 

tízévesek, „akik egyidősek voltak 
a felszabadulással”, a Béke étter-
mében ünnepi uzsonnát kaptak: 
egy csésze kakaót (a Reggeli ital 
című porból, emlékszik rá még 
valaki?) két kiflivel. De csak azok, 
akik 1945-ben születtek. Azok az 
osztálytársaim, akik 1944 őszén 
látták meg a napvilágot, és nem 
felszabadulásunk évében, ők nem 
kaptak semmit. Nagyon utáltak 
bennünket emiatt, és nem is tit-
kolták.
A Béke Szállóból aztán Ifjúsági 
Ház lett, majd az országos hírű 
Paksi Képtár, s most újjávarázsol-
va ismét láthatjuk a méltóságtel-
jes, patinás szállodaépületet. Már 
nem a város központjában, heti 
piacok, nyüzsgő üzletek szom-
szédságában, a távolsági buszok 
megállója mellett, a sétatérként 
szolgáló Rózsakert és a korzó 
közelében, pár lépésnyire a Du-
na-parti hajóállomástól, de várja 
vendégeit.
Forrás: Börtsök László: Paks mű-
emléki és városképi vizsgálata. Bu-
dapest, 1954. Kézirat. Dr. Wallner 
Ernő: Paks településképe. Külön-
nyomat. Földrajzi Közlemények 1. 
száma. 1953. Budapest, Akadémi-
ai Kiadó. 3-4; Dr. Németh Imre–
Somogyi György–Dr. Koch József: 
Paks nagyközség monográfiája. 
Paks, 1976; Bencze Barnabás: 
Építészeti örökségünk. In: Várossá 
válni… Várostörténeti tanulmá-
nyok Paks, 1979-1999. 160-161; 
Gere László: Paks, Erzsébet Szál-
ló Falkutatása. Dokumentáció. 
Állami Műemlékhelyreállítási és 
Restaurálási Központ Kutatási 
Osztály (Kézirat gyanánt). 2006.
A képeslap Ragoncsa István pak-
si gyűjtő tulajdona, köszönettel 
tartozom neki, hogy felhívta a 
figyelmemet a postabélyegző és 
a szálló nevének eredete közti el-
lentmondásra.

Kernné Magda Irén

Tízéves a Csillag Show-tánc 
Egyesület. Tevékenysége modern 
táncok tanulásával és előadásával 
kezdődött, majd folyamatosan 
bővült. Ma már koreografált 
divatbemutatók betanításával, 
modellképzéssel, jótékonysági 
rendezvények, országos szépség-
versenyek, tánc versenyek szerve-
zésével is foglalkozik.

Farsang idején tanított a diákok-
nak helyi általános iskolákban 
keringőt, palotást, show-táncot 
dr. Czárné Nagy Ildikó, ekkor 
merült fel a szülőkben a gyere-
kek folyamatos moderntánc-ok-
tatásának ötlete. Ennek sikerén 
felbuzdulva tíz esztendeje meg-
alakították Ildikó vezetésével a 
Csillag Show-tánc Egyesületet. 
A show-tánc után következett a 
hip hop, funky, diszkótánc, street 
dance, hastánc. A hamarosan 
színpadképessé érett csoport 
első fellépését további felkérések 
követték, majd idővel külföldi 
szereplések is színesítették prog-
ramjukat. Az egyesület táncosai 
képviselték Magyarországot Gö-
rögországban, de Szerbiában és 
Lengyelországban is jártak. Négy 
éve, hogy a szakma előtt is bemu-
tatkoztak. Már az első országos 
megmérettetés sikert hozott, több 
számmal aranyérmet nyertek és 
jogot arra, hogy a világbajnoksá-
gon is színre léphessenek. Itt szin-
tén felállhattak a dobogó legfelső 
fokára. Ezt az eredményt minden 
esztendőben sikerült megismé-
telniük. Versenyeztek nemzet-
közi mezőnyben Szerbiában is, 
arany-, ezüst- és bronzéremmel 
gyarapítva gyűjteményüket. 
Versenyeredményeik mellett sa-
ját rendezvényekkel is büszkél-
kedhetnek. Ezek közé tartozik 
az Országos Csillagfény Parádé 

szépség- és egyéniségverseny, az 
Országos Moderntánc- és Has-
táncverseny, továbbá karácsonyi 
jótékonysági rendezvényük, a 
Csillogó Ünnep. Néhány évvel 
ezelőtt bekapcsolódtak a Nemzet-
közi Alpok Adria Szépségverseny 
szervezésébe, évek óta szervezői a 
Fadd–Dombori szépségverseny-
nek, idén pedig felkérést kaptak a 
Szekszárdi Fürdő Szépe megszer-
vezésére. Dr. Czárné Nagy Ildikó, 
a csoport vezetője azt mondja, 
számára nagyon fontos, hogy 
tanítványai tiszteljék és szeres-
sék egymást és a közös munkát. 
A fiatalok lelkesedése mellett a 
szülők áldozatos munkája és tá-
mogatóik segítsége is hozzájárul 
a sikerhez. Táncosaik az óvodá-
soktól a 15 éven túliakig mind-
annyian bemutatkoznak a tízéves 
évforduló alkalmából rendezett 
gálaműsorban, amelyet szep-
tember 26-án és 27-én iskolások-
nak és óvodásoknak mutatnak 
be, majd 29-én 18 órától tartják 
a nyilvános gálát Tánccal a világ 
körül címmel a Csengey Dénes 
Kulturális Központban. A belépés 
ingyenes, előzetes jegyfoglalásra 
a csillagshow@gmail.com e-mail 
címen vagy a 30/360-2075-ös szá-
mon van lehetőség.
A jövőről szólva Ildikó elmondta, 
arra törekednek, hogy elfogad-
tassák a városban ezt a műfajt, 
és hogy a jelen táncosaiból kine-
veljék a jövő oktatóit. Mindezek 
mellett szeretnék meghonosítani 
Pakson a cheerleadinget, vagyis 
a vezérszurkolást. Az Európá-
ban és a tengerentúlon népszerű 
sportág talajakrobatikából, ugrá-
sokból, dobásokból, emelésekből, 
cheer-mozdulatokból és táncból 
álló zenés produkció, amellyel a 
közönséget buzdítják szurkolásra 
a sportmérkőzéseken.      -gyöngy- 

Tíz éve ragyognak
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Toronydarus és festő

Egy toronydarus feljegyzései. Czirok Fe-
renc nemrég rövid összefoglalót adott 
közre 1984-85-ös naplójából a Tolna me-
gyei tollforgatók kötetében, a Kézjegy an-
tológiában. 
 
„A városszéli dombokon épült négyemele-
tes panelházban, túl a kertes házakon, bérel 
nekünk a vállalat lakásokat. A miénk az első 
emeleten kétszobás, öt ággyal. Egyik héten 
hárman vagyunk itt, a másik héten – a váltó-
műszak – két idősebb szaki, akik más mun-
kakörben dolgoznak. A nagy paksi munka 
már lecsengőben van, így is több ezren dol-
goznak itt, civilek – magyarok, lengyelek – és 
katonák. A négyes blokkot jöttem építeni a 
darummal. Ha nem is keres annyit egy ma-
gyar melós itt, mint a lengyel, az átlagnál 
azért jóval többet. Most mi is csak ketten va-
gyunk, Jani bácsi szokásos esti kocsmázását 
űzi a Ragacsban, ahogy az emberek elnevez-
ték a hangzatos nevű Márvány éttermet. Kér-
deztem Marci havert még a múltkor, honnan 
ez a név? 
– Mert ragad a kosztól! – hangzott a válasz.”
„Azért kerültem le Paksra a daruval együtt, 
mert pár héttel korábban feldőlt a négyes 
blokk szerkezeti építésénél az ott dolgozó 
Potain (francia) gyártmányú toronydaru. 
Az esetnek végül is egy zárványos csapszeg 
lett az oka. A kezelőjét – aki túlélte a bal-
esetet – áttették a hármas blokkhoz a fel-
vonóra, a dupla kémény mellé. Szerencséje 
volt, hogy a ferdére dőlt törzstagban le tu-
dott mászni. Azt mondják, olyan gyors se 
előtte, se utána nem volt! Az én gépemet, 
amely egyébként szintén francia (Pingon), 
hatvanméteresre szerelték, hogy a tetőnyí-
láson át betonozni tudjunk, le egészen mí-
nusz hat méterig. Állandó rádiókapcsolat 
van a többi daruval és építésvezetőnkkel, 
Győry Jóskával. Aki néha beszól, főként 
bonyolult feladatok elvégzésekor. Irodájá-
ban a falra akasztva ott szólnak a különbö-

ző hullámsávra állított rádiók, így vigyáz-
nunk kell, mikor mit beszélünk…”
„Feri lebukott! Győry Jóska, a főnök már na-
pok óta titokban figyelte távcsövön keresztül, 
hogy mikor ihat. Keresett egy olyan pontot az 
erőmű területén ahonnan –  más szemszög-
ből – látja Feri fülkéjét. A darus soha nem 
hajoldozott fölöslegesen vagy fordult volna el 
a három oldali ablakoktól. Mindent a legsza-
bályosabban csinált. Az overál ujjába gombol-
ta be a kétdekás üveget, úgy tett, mintha be-
szélne a rádión, és közben kortyintott egyet. 
A főnök ráhangolt arra a rádióra, amin Feri 
az álbeszélgetést bonyolította, s amikor végre 
meglátta, hogy rádiózás közben hátradőlve 
miként piál, látta mozgó ádámcsutkáját, teljes 
erejéből beleordított a Feri fülére szorított  rá-
dióba: – Most megvagy, te gazember! ”
A napló szerzője, Czirok Ferenc budapesti 
születésű. Sok szállal kötődik Esztergomhoz 
is, de jelenleg Ausztriában él és dolgozik. Sok 
mindent kipróbált életében. Képzett cukrász 
és az egészségügyben is jártas. Már jó ideje 
gyermekorvos húga a munkaadója. 
– Készülve erre a beszélgetésre – mondja – 
előkerestem a régi építőgép-kezelő jogosít-
ványomat, amelyből egy fekete hajú, bozon-
tos arcú, harmincnégy éves fiatalember néz 
vissza rám. A budapesti telephelyről 1984 
nyarán áthelyeztek gépemmel együtt a paksi 
atomerőmű építkezéséhez. A hatvan méter 
magas darun nem volt személyfelvonó. Spor-
tosan fogtam fel a dolgot és felcuccolva felka-
paszkodtam. Fejemen átvetve a tarisznyám, 
benne ivóvíz, jegyzetfüzet, az éppen olvasott 
könyv, iskolaidőben tankönyv is, zsebrádió, 
esetleg harapnivaló és a csereelemek az adó-
vevőbe, amely összekötött a rádiósainkkal és a 
főnökkel. A tankönyv azért kellett, mert azon 
a nyáron fejeztem be az építőgépész szakkö-
zép második osztályát. Ekkor már nyolc éve 
dolgoztam az Építőipari Gépesítő Vállalatnál 
(ÉGV), sok géptípusból volt különbözeti vizs-
gám és gyakorlott kezelő voltam. Igyekeztem 
új szakmámban elmélyülni, az érettségi már 
elérhetőnek látszott. Tizennégy hónapot töl-
töttem Pakson, hetes váltásokban dolgoztunk 
napi tizenkét órát. Jól összeszokott brigád-
ba kerültem, akik segítettek beilleszkedni. 
Nem volt könnyű otthon hagyni egy hétre 
feleségemet és első, akkor négyéves fiunkat, 
akit ’85 decemberében követett a második. 
Az előző, sikertelen házasságomból már volt 
egy nagyobb, tizenhárom éves fiam. A paksi 
munka érdekesebb volt, mint a fővárosi lakó-
telepi vagy kommunális építkezések. Minden 
géphez tartozott egy rádiós kötöző, az úgyne-
vezett vakon dolgozásnál ő volt a szemem. A 

hozzám beosztott rádióst Dezsőnek hívták. 
Egyszer megmutatta alulról azt a kb. 4x4 
méteres szerelőcsatornát, amely ötven méter 
hosszan segítette a szintenkénti munkákhoz 
szükséges anyagok gyors eljuttatását. A to-
ronydaruból nézve apró pötty volt egy beton-
nal teli konténer is.
– Az egész világot máshogy szemléli, mint egy 
átlagember. Sok mindent kipróbált, sok helyen 
élt. Mintha nem találná a helyét…
– Már a kezdet kezdetén is bonyodalmak vet-
tek körül. Budapesten születtem anyai nagy-
apám rákoscsabai házában, de apám szülei 
neveltek fel Esztergomban, akiknek jól menő 
vendéglője az államosításnak esett áldozatul. 
Anyám a válásuk után, ’56-ban disszidált az 
országból új élettársával. Apám ott élte kö-
rülöttünk a maga életét, számára csak terhet 
jelentettem. Vidám, jó eszű gyerek voltam, de 
nem elég szorgalmas és sokáig nem tudtam, 
mi leszek, ha nagy leszek. Vendéglős nagy-
apám becsületes és munkaszerető volt, a jövőt 
a cukrász szakmában látta számomra. Érdek-
lődésemben azonban a másik nagyapámra 
hasonlítottam, Szabadits Dezsőre, aki jogi 
egyetemet végzett, festett, verseket írt, gyógy-
növényeket termesztett és azokból kivonato-
kat, tinktúrákat készített. Ő írta a Paraméteres 
árképzés című szakkönyvet, mely ma is aján-
lott irodalom a közgazdasági egyetemen. Az 
1997-es Guinness Rekordok Könyvében is 
szerepel: „A magyar Szabadits Dezső 95 éves 
korában védte meg jogi doktori disszertáció-
ját.” Engem 14 évesen felvettek az esztergomi 
ferencesek gimnáziumába, de családi bizta-
tásra inkább cukrásznak mentem. Tizenhat 
évesen, egy szerelmi csalódás miatt egyik 
napról a másikra elkezdtem rajzolni, festeni. 
Ezt azután húszévesen, első házasságom ide-
jén abbahagytam. A cukrász jó szakma, meg 
is tanultam becsülettel, mindig segített a baj-
ban és ma is gyakorlom megrendelésre vagy a 
magam örömére. Ma már tudom, és – ne tűn-
jön szerénytelenségnek – nem alaptalanul, de 
többre voltam hivatott. Ám amire idáig elju-
tottam, elmúlt egy küzdelmes élet tanulóideje, 
két elrontott, elromlott házasságom következ-
tében részben nélkülem nőtt fel három fiam, 
míg én kerestem a helyem az életben.
– Tehát tanulmányok, művészi szárnypróbál-
gatások, házasságok, munkahelyek… Mi tör-
tént a paksi időszak után?
– Visszahelyeztek Budapestre 1985 őszén. Le-
érettségiztem, technikusi vizsgát tettem, majd 
a rendszerváltásig az ÉGV központjában dol-
goztam. Aztán visszamentem az eredeti szak-
mámba, több híres cukrásznál tanulgattam a 
kunsztokat.                                                            Ü
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Ü Külföldön is szerencsét pró-
báltam 1994 őszétől: Ausztriá-
ban és Németországban. Sokat 
köszönhetek Ausztriában élő 
húgomnak. Mindenben támoga-
tott és az ő biztatására kezdtem el 
újra rajzolni, festeni. Később tan-
folyamokon, alkotótáborokban 
tökéletesítettem a technikámat. 
Az első, csoportos kiállításom 
1996-ban, a mártélyi festőtábor 
záró tárlata volt Hódmezővásár-
helyen. Önálló bemutatkozásom-
ra először a budapesti Rózsa Mű-
velődési Házban került sor 1997 
decemberében. Ezeket számtalan 
csoportos és egyéni kiállítás kö-
vette Münchentől Innsbruckon 
át Őriszentpéterig, Szálkától Esz-
tergomon keresztül Bécsig. Képe-
imen egyfajta fantasztikus realiz-
mus keveredik a természet valódi 
részleteivel, amelyet minden for-
mában a hagyományos, három-
szög vagy kerek alakú vásznakra, 
papírra, sőt tűzzománcra is meg-
álmodtam. Az egyik ötlet szüli a 
másikat és én mindig bátran kí-
sérletező alkat voltam. A látvány 
örömét szeretném adni az embe-
reknek. Közben írtam verseket, 
novellákat, esszéket, amelyek ké-
peimmel együtt megjelentek az 
Esztergom és Vidéke, a Mentsvár, 
az Átkelő, a Muravidék, a Polisz, 
a Jelenlét, a Szél-Járás című folyó-
iratokban. Hat éve írásokkal és 
grafikákkal a Tolna megyei Kéz-
jegy antológiában is szerepelek, 
de szívesen bemutatkoznék az ál-
talam is épített atomvárosban, ha 
a kultúrakedvelő paksi közönség 
érdeklődik a festményeim iránt.

Wessely

Az Álom egy jobb Földről c. kép

Hét éve jutott fel a PSE – je-
lenleg MVM Paksi FC – az NB 
I.-be, azóta Haraszti Zsolt szin-
te nonstop dolgozik. A klub 
ügyeinek intézése, különösen a 
mostani gazdasági helyzetben, 
kemény feladat. 

Nagyon meglepett, kommen-
tálja Kis Károly távozását Ha-
raszti Zsolt, az MVM Paksi FC 
ügyvezetője. Mont mondja, 
voltak már nehéz időszakaik, 
de a problémákat mindig meg-
oldották. Emberileg viselte meg 
leginkább, hiszen kettejük barát-
sága harmincéves, együtt jártak 
középiskolába. Hogy ez a barát-
ság odalett-e, most nem tudja, 
mindkettejükben rossz érzések 
maradtak. Szakmai szempontból 
viszont nincs idő a sebek nyalo-
gatására. – Adódott egy helyzet, 
amit sürgősen meg kellett olda-
ni. Higgadtan, nyugodtan kellett 
dönteni – fogalmaz. Tomiszlav 
Szivics szerződtetésével abszolút 
megnyugtatóan rendeződött az 
edzőkérdés. Az, hogy őt válasz-
tották, a kritikákkal szemben 
nem ellentétes az alapelvvel, 
miszerint csak magyarokkal 
dolgoznak a csapatnál, a tréner 

édesanyja magyar, ő pedig rövi-
desen magyar állampolgár lesz. 
– Aki tájékozott a labdarúgás te-
rén, annak nem kell magyarázni 
a döntést – fogalmaz.
Az, mint Haraszti Zsolt meg-
erősítette, tény, hogy megcsap-
pantak a klub bevételei. A kieső 
összeget játékoseladásokból 
pótolták, például Böde Dániel 
az FTC-hez igazolt, de az ala-
csonyabb költségvetésből nem 
lesz könnyű hozni az eredményt.  
Végül két válogatott labdarúgó 
érkezésével sikerült a keretet úgy 
rendezni, hogy remélhetőleg 
tudják tartani a célkitűzést, azaz 
az első tízbe kerülést. – Folyama-
tos küzdés, amit mi csinálunk. A 
klub működtetése mindennapos 
komoly munka, ez a családra 
iszonyatos terheket ró. De ne-
kem ilyen téren szerencsém van, 
mindkét fiam focizik, úgyhogy 
édesanyjuk labdarúgásból akár 
már doktorálhat is – jegyzi meg. 
Természetesen nem csak hét-
köznapjaik, hanem hétvégéik is 
a futball jegyében telnek. Egyik 
nap a PFC játszik, a másik na-
pon utaznak a Videoton mecs-
cseire, hiszen ifj. Haraszti Zsolt 
már a fehérvári csapatot erősíti. 

Édesapja szerint a nyári rajt óta 
sikerült beilleszkednie, ebben 
persze ő is igyekezett segítségé-
re lenni. Leginkább abban, hogy 
hogyan fogadja be a különböző 
ingereket az új közegben, ami 
merőben más, mint az eddigi-
ek. Olyan mintha idegenlégiós 
lenne Magyarországon, portugál 
edző, spanyol edzői gárda, több 
mint tíz külföldi játékos van, az 
öltözőben pedig az angol a hiva-
talos nyelv. A kisebbik fiú, Zoli 
elvileg az NB II-es keret tagja, de 
sorozatos lábműtétei miatt egy-
előre lábadozik.
A családnak ritkán van ideje kö-
zös kikapcsolódásra, idén csupán 
három napot töltöttek együtt 
Szegeden. Zsolt nyáron, amikor 
a csapat pihen, a keretet rendezi, 
érkező és távozó játékosokkal tár-
gyal, az edzőtábort szervezi, az-
tán jön a felkészülés és a szezon… 
Ha van egy kis ideje, nem társa-
ságra vágyik, hanem inkább egy 
kis mozgásra, ami úszást, kondit 
jelent. Hogy megéri-e a pörgés? A 
család biztos mást mondana, de ő 
azt, hogy igen, mert ez egy cso-
dálatos szakma, és kiváló mun-
katársai vannak, akikkel jó együtt 
dolgozni.                      Vida Tünde

Jó napot, mi újság?

Haraszti Zsolt
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Embermesék

A-tól Z-ig
Z. azt mondta A.-nak, hogy bir-
tokolni szeretné. Kisajátítani. Az-
zal érvelt, hogy neki ez kijár. Ő 
mindent megkaphat, amit akar. 
A.-t is. Ha ezzel A. esetleg nem 
értene egyet, akkor ő bizony bot-
rányt csap, felvagdossa az ereit, 
nyilvánosságra hozza azt a bizo-
nyos estét, s az agyonolvasott pa-
pírlapot. A. levelét.
Z. ügyesen kisminkelte magát, 
majd kiviharzott a lakásból. A 
koszlott lépcsőházban megállt egy 
másodpercre lelakatolt biciklije 
mellett, aztán másként döntött. 
Gyalog indult útnak. Óvatosan 
kikerülte a szembejövő járóke-
lőket, arcára közönyt erőltetett. 
Egész megjelenésében volt valami 
furcsa, mintha azt sugallta volna: 
felsőbbrendűségemhez nem fér-
het semmi kétség, állj félre előlem! 
Apró, gyors oldalpillantásokkal 
ellenőrizte a hatást. Hosszú, se-
lyemhatású szoknyáját néha kicsit 
összecsippentette, hogy véletlenül 
se érjen semmihez, senkihez. A 
térszobor mellett lassított, elége-
detten nyugtázta, hogy az éjszaka 
összetört borospohár szilánkjait 
nem vették észre a közterülete-
sek. Biztosra vette, hogy néhány 
utcával arrébb szembetalálkozik 
A.-val. Pontosan kidolgozott ter-
vet dédelgetett magában. Először 
majd úgy tesz, mintha nem ven-
né észre, s álmodozó tekintetét 
csak akkor fordítja a vágyott arc 
felé, mikor a másik ráköszön. 
Pontosan akkor. Aztán néhány 
közönyös mondat, csodálkozás 
a nem várt találkozás miatt, egy-
két sokat ígérő apró mozdulat, 
egy véletlen érintés, épp csak egy 
villanásnyi időre, hogy a friss 
parfümillat ellebbenjen A. előtt. 
A többi majd jön magától. És 
minden megváltozik. Lesznek 
titkos találkozásaik, lesznek ha-
talmas beszélgetéseik, olyanok, 
amilyenekről mindenki más csak 
álmodozhat, olyanok, amelyek 
két csodálatos, tehetséges ember 
között történhetnek csak meg. A. 
extatikus elragadtatásában emeli 

majd magához, arra a magaslat-
ra, amiért mindent, de mindent 
odaadna. Úgy születik újjá általa, 
hogy minden öngyötrő pillana-
ta, önsorsrontó tette, az apahiány 
kiáltó kínja, az apró hazugságok, 
a törleszkedő mondatok, me-
lyekkel anyja jóindulatát és gon-
doskodását biztosítja magának, a 
másik férfinak eljátszott szerelem, 
s ezzel együtt a szeretők szoká-
sos magánya, az ünnepnapok 
kínos hosszúsága, mikor a Drága 
nem jöhet, a folytonos megfelel-
ni akarás a férfi kívánalmainak, 
mindez belepréselődik majd az 
összegyúrt, márványsimára for-
mált anyagba. És a kiégetés misz-
tériumában, a tűzben újjászületik 
összekuszálódott élete, s mire a 
testnagyságú szobor az öntőfor-
mába kerül, a magáról alkotott 
kép is letisztul talán. A. nem jött 
szembe az utcán. Nem jött szem-
be a másik utcán sem. Z. gyűlö-
letet érzett, pusztító gyűlöletet. 
Pont, mint tegnap éjszaka, ami-
kor odacsapta borospoharát A. el-
híresült térszobrához. Aztán újra 
az elvakító vágyakozás kerítette 
hatalmába. Egy rövid pillanatig 
azt hitte, az lesz az egyetlen meg-
oldás, ha most elindul egyenesen 
a szobrász házához és becsenget 
az ajtón. Aztán mégis elfojtotta a 
sürgető érzést, mert eszébe jutott 
A. hangszíne, ahogy felkiáltott, 
hogy Jaj, ne! Nyilván azért, mert 
jelen volt felesége is, mikor a fér-
fi felvette a kagylót. Mi másért 
lett volna egyébként ilyen hárító, 
ilyen hűvös és kimért? Nem ekkor 
mondta el neki, hogy birtokolni 
szeretné. Sokkal, sokkal régeb-
ben. Még diáklány korában. Alig 
várta a napokat, mikor beülhetett 
A. előadására. A. nem nagyon 
foglalkozott a lánnyal, már csak 
azért sem, mert akkoriban már 
híre járt, hogy kinek a szeretője 
Z. Egyébként is ragaszkodott  a 
családjához. Z. ezt nem értette. 
Nem is nyugodott bele. Mert volt 
egyszer egy este, amikor olyan 
közel sikerült valahogy kerülnie 

a szobrászhoz, hogy szinte már 
teljesen magáénak hitte. Azóta 
őrzi A. levelét, melyet másnap írt 
neki a férfi, szépen kérve, hogy ne 
áltassa magát, foglalkozzon csak 
az írással, de azzal nagyon. Aztán 
soha többé nem ismétlődött meg 
a dolog, bármit is tett. Pedig min-
dent bevetett, hogy megszerezze 
A-t. Telefonált, üzenetet küldött, 
fenyegetőzött, könyörgött, ahogy 
az élet hozta. Egyszer odáig el-
ment egyik dühös kifakadásában 
egy rendezvényen, ahol A. is jelen 
volt, s ahova egyébként a Drága 
vitte őt magával, hogy egy éles kis 
tárggyal néhány gyors mozdulat-
tal összevagdosta alkarját. A kiser-
kenő vér látványa sem tántorította 
el eredeti szándékától, továbbra 
is sírva, ordítva követelte magá-
nak A.-t. Szeretője elsősegélyben 
részesítette, és ezredszer is meg-
bocsátotta „kicsi csillagocskája” 
túlérzékenységről árulkodó he-
ves reakcióját. Az eset után aztán 
hosszabb, bensőségesebb beszél-
getések következtek. Egyre több-
ször engedett Z. újabb önérvénye-
sítő követelésének. Elhalmozta 
ajándékokkal, meglepetésekkel, 
csakhogy magához kösse nagy-
lelkűségével, megértő, bölcs okfej-
téseivel. Gyakran sétáltak a várost 
átszelő patak mentén, a Drága 
tolta elmaradhatatlan biciklijét, Z. 
hozzáigazította lépteit, miközben 
arról beszélgettek, hogy tulajdon-
képpen egészen természetes, ha 
egy lány ilyen rajongó szeretettel 
viseltetik egykori tanára iránt. 
Türelemre, nagyobb önuralomra 
intette Z.-t, nehogy esetleg vala-
mi komolyabb baja essék, egyben 
biztosította megértéséről. Tapasz-
talatban nem volt hiánya, viharos 
előéletében maga is gyakran meg-
engedett magának ezt-azt, mert ki 
tudna ellenállni az éppen felnőtté 
váló diáklányok üde szépségének. 
Így aztán az évek során jelentős 
ismeretre tett szert, már ami a 
lányok rajongásának ezernyi vál-
tozatát, kifinomult eszköztárát 
illeti. Néha maga is előrukkolt 

egy-egy felcsiklandozó ajánlattal. 
Nem egyszer megkérte széplelkű 
hallgatóit, hogy melltartó nélkül 
szíveskedjenek megjelenni szemi-
náriumán, persze csak azért, hogy 
az elmaradhatatlan légzőgyakor-
la tok tökéletesebben sikerüljenek, 
mert csak jobban áramlik a leve-
gőszorító alkalmatosságok nélkül, 
ez könnyen belátható. Vizsgaidő-
szakban aztán empatikusabb volt 
gyakorta a többi tanárnál. Jó híre 
volt a szeretőnek, tisztelték város-
szerte. Ha nem is éppen tanári, 
de írói kvalitása mindenképpen 
ismertté tette nevét. Z. mégis A.-t 
akarta. Nem mintha a Drága nem 
tett volna meg érte mindent. Sőt. 
Nála szeretetreméltóbb embert 
nem ismert. Tőle függött, álta-
la élt, gondoskodása nélkül már 
rég elveszett volna. Testi-lelki jó-
létét is csak neki köszönhette. Ez 
utóbbi mindezek ellenére nem 
volt gyakori vendég. Hányszor 
kóborolt egyik lebujtól a másikig 
azokon az estéken, mikor a sze-
rető otthon maradt mosolygós 
feleségével. Hányszor csapódott 
idegenek asztalához, ahol az-
tán pillanatokon belül a társaság 
középpontjába játszotta magát. 
Ezernyi bájosnak, egyedinek 
látszó trükköt bevetett ilyenkor. 
Szeretett különlegesnek, roppant 
tájékozottnak és megközelíthetet-
lennek látszani. Persze épp csak 
annyira, hogy még beleférjen a 
frissen kialakított képbe a cinkos-
sá tevő felkiáltás: Ma nagyon sze-
retnék egy züllött, édes éjszakát! 
Aztán vagy züllöttek vele, vagy 
nem. Gyakorta hozzátartozott já-
tékához egy enyhe rosszullét, egy 
kis köhécselés, csak hogy figyel-
jenek már jobban rá. Esetleg egy 
fontoskodó telefonálás anyunak, 
hogy minden rendben, itt és itt 
van éppen, nincs semmi baj, ne 
féljen, nem lesz öngyilkos. Egy 
ilyen mondatra már csak odafi-
gyel valaki! A játék része volt még 
a hangos, lelkendező beszámoló, 
ha a Drága felhívta visszafojtott, 
aggódó hangján.                            Ü
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Ü Z. nem találta meg soha a legédesebb züllést, 
mindig hiányérzete volt. Ezért aztán újabb és újabb 
játékosokat vont be társasjátékába, mindig vala-
mi kitörési lehetőségen törte a fejét. Ettől aztán 
úgy összezavarodott, hogy alig volt képes egy-egy 
ilyen időszak után ellátni magát. Szeretője nagyon 
is megértette a lelkében dúló ádáz harcot, össze-
vásárolt neki ilyenkor mindent, hogy boldognak, 
elégedettnek lássa. Néha besegített Z. anyjának is, 
ha kifutott a pénzből, pedig szegény nagyon igye-
kezett, még hétvégeken is vállalt különmunkát, 
csakhogy egyetlen lányának mindent meg tudjon 
adni, míg az el nem végzi az egyetemet. Z.-t ez sem 
nyugtatta meg. S nem nyugtatta meg pszichiátere 
sem. Z. csak A.-ra gondolt. Kettejük hatalmas, min-
dent elsöprő szerelmére. Hetekig tépelődött, ho-
gyan tudhatná meg, vajon olvasta-e A. a kisregényt, 
melynek megjelenéséről bőven tudósított a helyi 
sajtó. S ha olvasta, vajon miért nem hívja már fel őt, 
hiszen meg kellett értenie az üzenetet, mert a mű 
csakis neki, róla szól a lélek legtitokzatosabb hang-
ján. Lehet, hogy mégsem értesült a könyvről? Vagy 
nem tudott talán hozzájutni? Küldjön egy dedikált 
példányt neki? Vagy mégsem? Inkább várja meg, 
míg ez az édes ember csak megvilágosodik egy-
szer, s megérti, hogy két művész mekkora hőfokon, 
mekkora szerelemben élhetne egymással, s hogy a 
legnagyobb inspiráció csakis Z. lehet A. életében. A 
szerető látta csillagocskája vergődését. Hogy elterel-
je figyelmét, befizette egy méregdrága tanfolyamra, 
ahol további szépírói fogásokkal gazdagodhat, de 
mindhiába. Kedvese jó volt ugyan hozzá, alázato-
san követte minden tanácsát, lázadásának nyoma 
sem volt többé, és naponta biztosította hűségéről, 
mégis egyre többször gondolt a lány elvesztésének 
lehetőségére. Bár százszor megbeszélték, hogy ők 
egymásnak vannak teremtve, mégis a Drága mind-
inkább korlátozottnak érezte magát. S valóban 
kezdtek behatárolódni lehetőségei, elsősorban egy 
örökletes betegség következtében, melynek tünetei 
látványos formában kezdtek megmutatkozni rajta. 
Mit tudott mást tenni, mint biztatni Z.-t, hogy járja 
csak a maga útját, élje meg az életet, teljesítse ki mű-
vészetét, ő támogatni fogja mindenben. Ha tudott 
is a lány esti sétáiról, remélte, hogy mindenek felett 
áll kettejük egyre mélyülő szimbiózisa. Z. elment a 
ház előtt, az utca végén megállt, visszanézett, majd 
rövid töprengés után visszafordult. Az ablak sötét 
volt, A. házában nem mozdult semmi. Ez újabb 
reménnyel töltötte el Z.-t, hiszen ha nincs itthon, 
minden bizonnyal nemsokára haza kell érkeznie 
szerelmének. Semmi mást nem kell tennie, mint 
várni türelmesen, s majd ügyesen intézni a dolgot, 
hogy úgy tűnjön, mintha éppen most érkezett vol-
na ő is a ház elé. Már ötödik körét rótta, mikor az 
utca végéről észrevette, hogy A. felesége belép az 
ajtón. Nem nagyon izgatta ez az asszony. Valahogy 
úgy képzelte el, hogy A. épp csak megtűri maga 
mellett, várva az alkalmat, amikor a drága, gyönyö-
rű lányt, természetesen őt magát, hirtelen felizzó 
szenvedélyével magáévá teheti. Z. arra gondolt, 

hogy siettetni fogja ezt a pillanatot. Levetette magas 
sarkú cipőjét, majd egy hirtelen ötlettől vezérelve 
elindult az ellenkező irányba. Egyre gyorsította lép-
teit. A vágy is hajtotta, de ködös révületében hal-
ványan azt is érzékelte, hogy lassan, egyenletesen 
sötétedik. Tudta, ha nem siet, teljesen beesteledik, 
mire felér a hegyre. Könnyen tájékozódott, hiszen 
sokszor feljött már idáig, mióta kinyomozta, hogy 
melyik a férfi szőlőskertje. Pontosan emlékezett a 
tanyaház elhelyezkedésére. Kép   zeletben nem egy-
szer lépett be már azon az ajtón, s nem egyszer ölel-
te erős, izmos karjai közé őt ilyenkor A. Kezében 
a tűsarkú cipővel, vállán kecses kis táskájával, amit 
nem régen vett neki a Drága egy belvárosi butikban, 
ment, csak ment egyenletes léptekkel felfelé az eny-
he kaptatón. Megszokta a rászegeződő tekinteteket, 
kifejezetten élvezni szokta, ha valaki csodálkozással 
néz rá. Felolvasásain jól be is gyakorolta, hogy mit 
kell tennie a nagyobb hatás kedvéért. Most azon-
ban nem figyelt fel arra a néhány hazafele igyekvő 
emberre, akik megütközve néztek végig a selyem-
szoknyában, mezítláb gyalogló, estélyre sminkelt 
lányon. Elszántan menetelt a vágyott férfi tanyája 
felé, oda, ahonnan el lehet látni a távolában húzódó 
ködös erdőig, ahol a várost körülölelő dombok bar-
na foltjai úgy olvadnak egymásba, mint a szeretők 
sóhajai a beteljesülés előtti pillanatban.
Távolba néző tekintete előtt megjelent a szobor, az 
a gyönyörű, karcsú lányalak, amit majd róla mintáz 
a szobrász műterme hűvösében nemsokára. Meg-
jelent a szobor, egyre tisztábban látszottak körvo-
nalai, s mikor már teljesen kiélesedett a kép, akkor 
vette csak észre, hogy egy kígyó tekeredik át a nő 
lábain, körben a derekán, szép ívben domborodó 
csípőjén keresztül fel egészen két formás melléig, 
szögletes, öklömnyi fejét a lány arcához simítja, s 
szeme tükrében világosan kirajzolódnak Mózes 
kőtáblái.

Acsádi Rozália

Játékkal és érdekes programok-
kal várnak minden érdeklődőt 
bemutatkozó rendezvényükön a 
paksi cserkészek szeptember 29-
én 15 órakor a Városháza előtti 
téren. Kicsik és nagyok ismerked-
hetnek a cserkészélettel, amely-
nek többek között részét képezi 
a játék, a természetjárás, a vallás, 
a szabadidő értékes eltöltése és a 
gyakorlatias szemléletmód elsa-
játítása is. A 104. számú Bethlen 
Gábor Cserkészcsapat ízelítőt ad 
olyan fortélyokból, hogy hogyan 
kell csomózni, tüzet rakni vagy 
fára mászni. 
A jelenleg 30-40 fős társaság 
heti rendszerességgel találkozik 
a fenntartó Balogh Antal Kato-
likus Iskola és Gimnázium épü-
letében, mondta el lapunknak 
Nyisztor Ákos csapatparancsnok. 
Rendezvényük célja, hogy minél 
több emberrel megismertessék a 
cserkészet szellemiségét és új ta-
gokat toborozzanak. Hozzátette: 
a cserkészet a világ legnagyobb 
ifjúsági mozgalma, több mint 
kétszáz országban van jelen, né-
hány éve ünnepelte alapításának 
százéves évfordulóját. Az 1997-es 
londoni cserkész világtalálkozón, 
a dzsemborin heten is képviselték 
Paksot, ami sokat elárul a várossal 
és a szponzorként közreműködő 
helyiekkel ápolt jó kapcsolatról. 
A dzsemborikon több ezren jön-
nek össze a világ minden tájáról, 
a kulturális programok mellett 
a nemzetek is bemutatkoznak. 
Ilyenkor a résztvevők a cserkészet 
alapelvének megfelelően társa-
dalmilag hasznos feladatokat is 
elvégeznek.  Nyisztor Ákos úgy 
véli, a világmozgalom kiállta az 
idők próbáját, és továbbra is ké-
pes tartalmat nyújtani a világnak. 
Hozzátette, a lengyel és magyar 
csapatok az eredeti gondolat sze-
rint továbbra is őrzik a mozgalom 
vallásos szellemiségét. Aki többet 
szeretne megtudni, látogasson 
el a rendezvényre, vagy a csapat 
honlapjára, a www.cserkesz.hu/
paks címen.                   Matus Dóra

Bemutatkozik 
a cserkész-
csapat

Szegedi Béla fotója
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Paks, Szent István tér 6. (a Duna-korzó felé)
(+36) 75 519-520

Nyitva minden nap 15–20 óra között
www.tolnaricum.hu

Sport

Pakson zárult az Atom100

TEIT
kalocsai látogatóközpont
(Szent István király út 35.)

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

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/9450-992

Erős nemzedéket, kitartó ifjúsá-
got és az indulóknak jó verseny-
zést kívánt köszöntőjében Hajdú 
János polgármester az Atom100 
programsorozat paksi állomásán. 
Kaposváron, Baján, Nagyatádon 
és városunkban a száz kilométer 
meghatározott töredékét teljesí-
tették a futók, Pakson a 3/4, 1/2 
és 1/3 maratoni táv közül választ-
hattak. 
– Kaposváron mínusz fokok-
ban, tíz centiméteres hóban fu-
tottunk, Nagyatádon forróság 

volt. A szemerkélő eső azonban 
nem probléma, igyekszem a leg-
jobbat nyújtani – mondta el a 
rajt előtti készülődés közepette a 
budapesti Csengeri Kálmán. Az 
Atomfutás a város nevezetessé-
geit, legszebb részeit is érintette, 
így az Erzsébet Nagy Szállodát, a 
Gesztenyesort, a Sárgödör teret, 
vagy az Atomenergetikai Mú-
zeumot. A frissítőállomásokon 
helyi diákok segédkeztek. A fel-
nőtt futás mellett a fiatalabbak 
életkoruk szerinti távokat telje-

síthettek, de a nordic walking is 
teret kapott. 
– Magasra tettük a lécet, ezt a 
színvonalat nem lesz egyszerű 
túlszárnyalni. Szeretnénk jövőre 
is hasonlóan hangulatos versenyt 
rendezni, de még több indulóval 
és a paksiak hasonlóan magas 
szintű támogatásával – fogalma-
zott Scheffer István, az Atomfutás 
főszervezője. 
– A foglalkozás elérte célját. Jót 
futottunk, jól éreztük magunkat, 
a hozzátartozókkal együtt ezernél 

is többen ismerkedhettek Pakssal. 
Aki megkóstolta a halászlevünket 
és siller borunkat, az jó benyo-
mással távozott. Jövőre is fogjunk 
össze! – tette hozzá dr. Kovács 
Antal, az Atomfutás fővédnöke. 
A megmérettetésre 641-en ne-
veztek. Az összetett rangsorban 
a férfiak mezőnyében a legjobb 
paksi Túri Márton lett, a nőknél 
Túri Tamásné végzett a legelőke-
lőbb helyen. A további ranglis-
tákat az atomfutas.hu honlapon 
olvashatják.                                -röné-

Két bajnoki mérkőzés, két győze-
lem a mérlege az MVM Paks lab-
darúgócsapatának kispadján ülő 
Tomiszlav Szivicsnek. Az augusz-
tus végén kinevezett vezetőedző 
belépője tehát ennél jobb nem 
is lehetne, irányításával előbb a 
Haladást verte idegenben 2:1-re 
a zöld-fehér gárda, majd a Siófok 
következett: a Balaton-partiak 
ellen 4:1-re diadalmaskodott a 
Fehérvári úti alakulat, a gólokat 
Vayer és Simon szerezte, utób-
bi klasszikus mesterhármast ért 
el. A gárda jelenleg hét fordulót 
követően a hetedik helyen áll az 
OTP Bank Ligában.
Öt fordulót követően öt ponttal a 
12. helyen áll a Paksi FC II. lab-
darúgócsapata a Ness-Hungary 
NB II. Nyugati csoportjának 
2012/13-as kiírásában. Lengyel 
Ferenc együttese két-két döntet-
len és vereség után megszerezte 
első győzelmét is a legutóbbi já-
téknapon. A zöld-fehérek a Sop-
ront 2:1-re verték hazai pályán.

-faller-

Autó-motor, bocsa, búvárkodás, kosárlabda, 
íjászat, dzsúdó, kajak-kenu, kyokushin karate, kézi-
labda, labdarúgás, néptánc, ritmikus gimnasztika, 
röplabda, sakk, shotokan karate, show-tánc, tai ji 
quan, tájfutás, teke, tenisz, trx, twirling, úszás, vitor-
lázás. Huszonhat sportág egy helyen, mindez az Ür-
gemezei strandon. A sport városában a korábbi évek 
tapasztalatai alapján kijelenthető, az egyik legsikere-
sebb esemény volt az immár negyedik Nagy Sport-
ágválasztó. Bedecs Ferenc főszervező elmondta, el-

sősorban a szabadidősportok iránt nő meg az igény 
az évenkénti seregszemlén, de sokan már nemcsak 
érdeklődőként, hanem sportolóként térnek visz-
sza és próbálnak ki számukra teljesen új válfajokat. 
Kozmann György állandó résztvevője az esemény-
nek, idén stílusosan, futva érkezett a helyszínre az 
Atomfutást népszerűsítve. A pénteki diáknapot 
követően szombaton a családok szintén hatalmas 
lelkesedéssel vetették bele magukat a különböző 
sportágak kipróbálásába.                                        -efgé-

Labdarúgás
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A magyar válogatott tagjaként ült asztalhoz 
Berkes Ferenc, az ASE sakkozója a 156 csa-
patot felvonultató, 11 fordulós isztambuli 
sakkolimpián. A magyar csapat a negyedik 
legerősebbként ült asztalhoz, de hiába volt 
az Élő-pontszáma alapján éremesélyes, vé-
gül csak a 9. helyen végzett. A Lékó Péter, 
Almási Zoltán, Polgár Judit, Berkes Fe-
renc, Balogh Csaba összeállítású együttes 
szerencsés sorsolást kapott, de nem tudott 
élni a lehetőséggel. A tizenegy csapat közül 
a kilenc gyengébb ellenfelet nem tudták 
maradéktalanul legyőzni, a Fülöp-szigetek 
elleni döntetlen és a németek elleni vereség 
pedig különösen fájó volt. Csak két esetben 
találkoztak az első tízbe rangsorolt csapat-
tal, az 5. fordulóban Oroszország, az utolsó 
napon pedig az örmények voltak az ellen-
felek. 

– Elég rossznak tartom az eredményt, egy-
szerűen nem volt átütőerő a játékunkban, 
sansztalanul maradtunk alul. Valahogy fej-
ben nem voltunk ott, nem sikerült jól a csa-
patfelkészítés – mondta el a Paksi Hírnök-
nek Berkes Ferenc nemzetközi nagymester.  
– A 2010-es Hanti-Manszijszk-i olimpián 
3-4. helyen végeztünk holtversenyben, ezért 
ez hatalmas csalódás, az 1-6. hely valame-
lyikét vártam. Három rangadóból (orosz, 
német, örmény) hármat buktunk, ilyet nem 
lehet. A sorsolásra nem panaszkodhattunk, 
az olaszok és a dánok voltak az ellenfelek az 
utolsó forduló előtt, ahol, ha nyerünk az ör-
mények ellen, dobogóra is lett volna esély. Én 
kilenc partit játszottam, amelyeken négyszer 
győztem, négy döntetlent értem el, és egyszer 
kikaptam, hat pontot gyűjtöttem. Az oroszok 
és a németek ellen nem játszottam. Voltak 

helyenként jó pillanataim, amikor elkaptam 
a fonalat, de a kiegyensúlyozott masszív já-
ték, amit elvárok magamtól, elmaradt. Most 
már az ASE bajnoki meccseire koncentrálok, 
nagyon jól összeállt a csapat. Itt érik valami 
meglepetés.                                          Kovács József

Gyutai Adrián, a MetalCom 
Adrenalin H-Moto Team mo-
torversenyzője az Alpok-Adria 
sorozat 125 GP kategóriájának 
bajnoka lett. A fiatal paksi te-
hetséggel a bajnokságról és a jö-
vőbeli tervekről beszélgettünk.

– Mikor kerültél az Alpok-Adria 
sorozatba? Mit kell tudni a ver-
senyről?
– 2009-ben kezdtem versenyez-
ni, ekkor már részt vettem a két 
hazai, hungaroringi futamon, de 
az első teljes szezonomat 2010-
ben teljesítettem. Már ez az első 
év is nagyon jól sikerült, hiszen 
amellett, hogy megnyertem a 
magyar bajnokságot 125SP ka-

tegóriában, az Alpok-Adria so-
rozatban év végén megszereztem 
a 3. helyet, és futamot is nyertem 
Lengyelországban. Az Alpok-
Adria bajnokság Közép- és Ke-
let-Európa legerősebb bajnok-
sága, egy évben kilenc futamot 
rendeznek. Minden futam há-
rom napból áll: pénteken három 
szabadedzés és szombaton két 
időmérő áll a rendelkezésünkre, 
hogy megtaláljuk a megfelelő 
beállításokat, és a lehető legjobb 
rajtpozíciót szerezzük meg, majd 
vasárnap következik a verseny. 
– Hogyan értékeled a szezont?
– Sajnos a gazdasági válság mi-
att egyre kevesebb versenyző és 
csapat tud részt venni minden 

futamon, míg régen 25-30 fő in-
dult egy-egy versenyen, az utóbbi 
időben már az is jónak számít, 
ha 15-20 részt tud venni. Ennek 
ellenére a 2010-es és 2011-es 
szezont is sikerült végigmoto-
roznom. Tavaly még az Európa-
bajnokságra is kijutottam, ahol a 
lehető legtöbbet lehet tanulni és 
tapasztalni. Idén megnyertem az 
Alpok-Adria 125GP kategóriáját, 
és ezzel megint lehetőségem van 
részt venni az októberi Eb-n. Csa-
ládom, csapatom és szponzoraim 
nélkül ez nem sikerülhetett volna. 
– Milyen technikával versenyzel?
– Egy 2002-es évjáratú Honda 
RS125-tel indulok, amivel iga-
zából nagyon elégedett vagyok, 
hiszen a sok technikai problé-
ma ellenére minden versenyen 
végig tudtam menni, és hat fu-
tamból ötöt megnyertem, így 
nem panaszkodhatok. Sajnos ez 
a technika az Eb-re már egy ki-
csit elavult, mert a Honda 2004-
ben befejezte a fejlesztést, így 
az Apriliák és a Derbik sokkal 
fejlettebbek, de megpróbáljuk 
belőle kihozni a maximumot. 
Akkor már csak rajtam múlik, 
hogy felvegyem a gyorsabbakkal 
a tempót.
– Milyen lehetőségeid lesznek a 
2013-as szezonra?
– Jövőre, ha minden jól megy, 
kategóriát váltok: az Alpok-Adria 

sorozat és az Európa-bajnokság 
Superstock 600 kategóriájában 
indulnék. Ez a 125 után a követ-
kező lépcső, és az Alpok-Adria 
bajnokság erre tökéletesen meg-
felel, hiszen itt nagyon kemény 
küzdelem van mindig, nagyon 
sokat lehet fejlődni.
– A következő verseny? 
– Az Európa-bajnokság lesz ok-
tóber 7-én Spanyolországban. 
Itt nagyon fontos lenne részt 
vennem, ugyanis Európa leg-
jobb csapatai és versenyzői kö-
zött lehetnék. Ide a nemzetközi 
bajnokságok, az Alpok-Adria 
bajnokság, a skandináv és a bal-
kán bajnokság első öt helyezettje 
szerez indulási jogot. Jelenleg az 
induláshoz szükséges financiális 
hátteret készítjük elő. Tavaly a 
26. helyet sikerült megszerez-
nem, idén már sokkal jobb ered-
ményt szeretnék elérni. Ha az 
első pontszerző 15-ben végzek, 
az már jó eredmény lenne. Az 
utolsó verseny óta sajnos nem 
ülhettem motoron, elkezdődött 
ugyanis az iskola. (Adrián a Du-
naújvárosi Főiskola hallgatója – 
a szerk.) A versenyig szeretnék 
egy-két napra elmenni valahova 
edzeni, de addig is fizikai edzés-
sel készülök az Eb-re, és termé-
szetesen a motorom felkészítését 
is megkezdtük.

Faller Gábor

Kategóriát válthat az 
Alpok-Adria bajnoka

Sakkolimpia: hiányzott az átütőerő
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A Robolution Kft. 
mérlegképes könyvelő 

végzettségű munkatársat 
keres könyvelési és adminisztratív 

feladatok ellátására.
RLB60 könyvelőprogram 

ismerete előny.
Jelentkezés: allas@robolution.eu.

Az élvonalbeli férfi kosárlabda-
csapatok a 2012/13-as bajnok-
ságban az eddig megszokott me-
netrend (alapszakasz, aztán alsó 
és felsőházi rájátszás) helyett új 
lebonyolítási rendszerben küz-
denek majd a helyezésekért. A 
kosárlabda-szövetség az alapsza-
kasz után beiktatott egy úgyne-
vezett középszakaszt, amelyben 
hat csapat mérkőzik egymással a 
rájátszásos helyezésekért. Mind-
erre a Szolnoki Olaj nemzetkö-
zi kupaszereplései miatt került 
sor. A Tisza-partiak az előző 
idényben az ASE-hoz hasonló-
an az EuroChallenge kupában 
indultak és a negyedik helyen 
végeztek. A sikeres szereplésen 
felbuzdulva ismét elindulnak 
az EC-sorozatban, és mellette 
még az Adria Ligában is pályá-
ra lépnek. A magyar bajnokság 
alapszakaszában ezért nem is 
vesznek részt, csak az újonnan 
létrehozott középszakasz küz-
delmeibe kapcsolódnak be. Több 
variáció is született a miként-
ről, de az érintettnek egyik sem 
tetszett, végül a hónapok óta 
tartó szövetségi ötletelés szep-
tember közepére öltött formát. 
Az MKOSZ elnökségének 2012. 
szeptember 14-i határozatát a 
szövetség honlapján ismertették. 

„A Magyar Kosárlabdázók Or-
szágos Szövetségének elnöksége 
pénteki ülésén úgy határozott, 
hogy módosítja a férfi NB I. A 
csoportjának versenykiírását: a 
hatcsapatos középszakaszban 
– az ott bekapcsolódó, addig az 
Adria Ligában induló és bajnoki 
címvédő – Szolnoki Olaj az alap-
szakasz-győztessel egyetemben 
3-3 pontot kap, az alapszakasz 2. 
és 3. helyezettje 2-2 ponttal foly-
tatja, míg az alapszakaszt 4–5. 
helyen záró két csapat 1-1 ponttal 
kezdi a középszakaszt.”
– Nem vagyunk vele elégedettek, 
de már nem tudunk mit tenni 
ellene. A szövetség elnöksége 
döntött, amelyben nem minden 
csapat képviselteti magát. A férfi 
liga legutóbbi ülése nem volt ha-
tározatképes, ahol javaslatot lehe-
tett volna tenni az elnökségnek a 
lebonyolításról – mondta el Tóth 
János, az ASE kosárlabda-szak-
osztály elnöke.
Az ASE a bajnokság az első 
mérkőzését október 7-én játsz-
sza, a Gesztenyés úton a Jászbe-
rény csapata lesz az ellenfél. A 
további menetrend már most 
bizonytalan, az október 27-re ki-
írt Falco–ASE meccset október 
25-én akarja közvetíteni az egyik 
sportcsatorna.

A kosárlabdacsapat eközben 
gőzerővel készül a bajnokság-
ra. A harmadik külföldi játékos 
személye még kérdéses, két hét 
próbajáték után fog eldőlni, hogy 
Anthony Jones, a 206 cm magas, 
3-4-es poszton bevethető ameri-
kai játékos megfelel-e Gutierrez 
edző elképzeléseinek. 
A csapat időközben Nagyvára-
don az Antonio Alexe Emlék-
tornán már tétmérkőzéseken is 
pályára lépett. Az első találkozón 
a hazai vetélytárs ellen viszonylag 
biztos győzelem született, Atom-
erőmű SE–Alba Fehérvár 67:58. 

A második összecsapáson a há-
zigazdák öt ponttal bizonyultak 
jobbnak, CSM Oradea–Atom-
erőmű SE 73:68. A záró mérkőzé-
sen már a félidőre eldőlt, hogy ki 
nyeri a mérkőzést, U Mobitelco 
Cluj–Atomerőmű SE 91:70. A 
CSM Oradea pár nappal később 
viszonozta az ASE vendégjáté-
kát, a Gesztenyés úti csarnokban 
újra a román csapat bizonyult 
jobbnak: Atomerőmű SE–CSM 
Oradea 60:66. A bajnokságra 
való felkészülés következő állo-
mása a szombathelyi Horváth 
Zoltán Emléktorna.              (joko)

A Paksi Sportegyesület idén is 
sikerrel rendezte a kétnapos Paks 
Kupát. Az esemény rövidsége 
miatt csak 13 klub 56 versenyző-
jének nevezését tudták fogadni, 
ennek köszönhetően azonban 
igazán színvonalas mérkőzé-
seket láthattak az érdeklődők a 
Deák Ferenc Általános Iskola 
tornatermében. Az első nap 21, 
a másodikon 14 pár lépett a szo-
rítóba, természetesen a zöld-fe-
hér egylet öklözőivel. – A hazai 
versenyen a lehető legnagyobb 
létszámmal indultunk: tíz fiút 

neveztük a Paks Kupára. Több 
fiatalnak ez volt az első komoly 
próbatétele, ők is remekül helyt-
álltak – összegzett Kajtár László, 
a PSE Ökölvívó Szakosztályá-
nak elnöke. A versenyen jelen 
volt a Magyar Ökölvívó Szövet-
ség (MÖSZ) elnöke, Csötönyi 
Sándor is. A dunaszentgyörgyi 
származású vezető elégedetten 
szemlélte az összecsapásokat, de 
beszédében a sportág nehézsé-
geiről is beszélt. – A boksz elen-
gedhetetlen feltétele a tehetség. 
Tízévente egy olyan fiatal kerül 

előtérbe, akinek megvan minden 
adottsága ahhoz, hogy nagy baj-
nok legyen. Bízom benne, hogy 
a Pakson most látott legények 
közül is lesznek páran, akik sok-
ra viszik. Mi amatőrök vagyunk, 
nálunk nincs sportállás vagy tíz-
ezer dolláros fizetés, ezért 18 éve-
sen sokan abbahagyják. Pakson 
jók a feltételek, de országos szin-
ten ez sajnos ritka kivétel. Nem-
rég bekerültünk az államilag tá-
mogatott tizenegy kiemelt sport-
ág közé, talán tudunk javítani a 
klubok helyzetén – fogalmazott a 

MÖSZ elnöke. A PSE bokszolói 
végül mind éremmel távoztak, 
közülük a legfényesebb medáli-
ákat Libor Sándor, Sárközi Béla, 
László Norbert és Horváth Máté 
vehette át.                   Faller Gábor

Kosárlabda NB I.: 
új lebonyolítási rend

Helytálltak a paksi ökölvívók
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T E M E T K E Z É S
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2. 

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

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok 
és koszorúk rendelése

Három szektorban, tíz-tíz csapat 
várta a kapást az atomerőmű hor-
gásztavainál szeptember második 
hétvégéjén. Az ötvenórás ese-
mény főszervezője az Atomerő-
mű Horgászegyesület új elnöksé-
gi tagja, Gerzsei Zoltán volt. Az 
ötletgazda újításként hozta össze 
az ország bojlis horgászait. (A 
bojli nem más, mint egy gombóc 
alakú etetőanyag, amely nagyha-
lak horgászatánál használatos.) A 
háromfős csapatok ugyan min-
dent megtettek annak érdekében, 

hogy a lehető legtöbb vagy legna-
gyobb hal akadjon a horgaikra, a 
kopoltyúsok azonban többnyire 
elkerülték a pecázókat. – Ez a ver-
seny hosszabb, mint a pünkösdi 
horgászmaraton volt, de kényel-
mesebb, mert engedélyezett az 
elektromos kapásjelző. Élő csalit, 
csontit, kukoricát viszont nem 
lehet használni, csak bojlit vagy 
nagypelletet, de ezeket is a horog 
alá kell kötni – mondta el Cseh 
Attila, az Atomerőmű Horgász-
egyesület titkára. 

– Le kellett finomítani a szerelé-
ket, mindenből a legkisebbet, a 
legvékonyabbat és a legkeveseb-
bet használjuk, hátha így sikerül 
több halat fogni – reménykedett 
az utolsó órában Bátor Zsolt, aki 
csapatával Szekszárdról érkezett. 
Az első bojlis horgászverseny 
szekszárdi első és második hely-
lyel zárult, míg harmadikként egy 
nagydorogi formáció végzett. A 
legnagyobb, 5,53 kilogrammos 
példányt szintén a nagydorogi 
alakulat szákolta.                        efgé

Képünk illusztráció, az Atomerőmű Horgászegyesület családi napján készült.

Kiesett az OB II.-ből a Paksi Sport-
egyesület teniszcsapata. A paksi 
teniszszakosztály ősszel a benn-
maradásért folytatta a küzdelmet 
a bajnokságban, a sorsolásnak kö-
szönhetően mindhárom riválisát 
hazai pályán fogadta. – Előzetesen 
úgy kalkuláltunk, hogy az őszi 
három mérkőzésünkből elegendő 
lesz kettőt megnyernünk, ezzel 
meghosszabbíthatjuk másodosz-
tályú bajnoki tagságunkat. Ennek 
szellemében az első meccsünkön 
5:4-re diadalmaskodtunk a Szé-

kesfehérvár ellen – fogalmazott 
Bartha Attila, a PSE csapatvezető-
je. A következő fordulóban a szek-
szárdi Kerekes TE 7:2-re legyőzte 
a PSE-t, majd a zöld-fehérek hiába 
nyertek 5:4-re a Kaposvár ellen, 
így is csak a hetedik helyen zártak 
és kiestek az OB II.-ből. Bartha el-
árulta, némi remény maradt még 
arra, hogy jövőre is ebben az osz-
tályban szerepeljen a paksi gárda, 
de ehhez az kell, hogy a feljutók 
közül valaki ne vállalja a tavaszi 
indulást.                                     -röné-

A leggyorsabb iramú országos 
rövidtávú bajnokságot Zán-
kán, a volt úttörőtáborban 
rendezték. A paksi tájfutók 15 
versenyzője közül Weisz Pál és 
Lénárt Viktória került a selejte-
zőkből a legjobb 24 versenyző 
közé. A délutáni döntőben vé-
gül Weisz Pál 17., Lénárt Vik-
tória pedig a 19. helyezést érte 
el. A B döntősök közül Kocsner 
Péter és Böröcz Ildikó egyaránt 
ötödikként ért célba.

A Dél-dunántúli Regionális 
Íjászverseny negyedik fordulóját 
szervezte az elmúlt hétvégén a 
Celőke Mezőföldi Íjász Egyesü-
let. A rendezvényen, amelynek a 
cseresznyési Puszta Lovasudvar 
és Vendégház adott otthont, né-
pes volt a mezőny. Tucatnyi kate-
gória és korosztály közül választ-
hattak a régió területéről érkező 
íjászok. A Celőke 3D vadászíjász 
versenyt még két forduló köve-
ti majd, tájékoztatott az elnök 
Makai János, aki azt is elmondta, 
hogy most van egy szusszanás-
nyi idő, s főleg barátságos ver-
senyek lesznek, de az íjászatban 
valójában nincs szezon, egész 
évben vannak szabadtéri, illetve 
teremben rendezett versenyek. 
A Celőke nem véletlenül vállalta 
fel regionális forduló szervezését, 
mostanra meghatározó szerep-
lője a hazai íjászatnak, derült ki 
Makai János szavaiból. Az egye-
sület nemcsak szervezésben je-
leskedett, versenyzői is odatették 
magukat és több kategóriában el-
hozták az első díjat. Ilyen példá-
ul a tradicionális férfi kategória, 
ahol Szendi Zoltán lett az első, 
vagy a női vadászreflex, ahol Kun 
Aliz, aki egyébként országos baj-
nok. További eredmények: férfi 
tradicionális kategóriában szeni-
orban Pataki Ferenc, longbow-
ban Schmidt Tibor, a nők közül 
Hipszki Edit nyakába került az 
aranyérem. Férfi vadászreflex 
kategóriában Wágner Károly, 
szeniorban Kigéczi Jenő nyert. 
Férfi barebow-ban Péterbencze 
István, 3D-ben Huszár Zoltán, 
női CU-ban Hahner Erika, a 
férfiaknál Bóka László végzett az 
első helyen.                              -vida-

Bojlis horgászok versengtek

Tenisz: búcsú 
az OB II.-től

A PSE
tájfutói
Zánkán

Remekeltek
a Celőke  
íjászai
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Önbíráskodásért
ítélték el

Talált tárgyak
keresik
gazdájukat

Budapest Bár
a Csengey
központban

Első fokon hat hónap börtönre 
ítélte halmazati büntetésként – 
önbíráskodás, becsületsértés és 
testi sértés vádjával – a Szekszárdi 
Bíróság még januárban azt a bün-
tetlen előéletű 45 éves paksi férfit, 
aki törvénytelen módon próbálta 
meg visszaszerezni a pénzt, ami-
vel szerinte tartoztak neki. Az 
ítélet ellen a vádlott és védője fel-
lebbezett, ennek nyomán a Szek-
szárdi Törvényszék a napokban 
annyiban változtatta meg a bíró-
ság ítéletét, hogy a becsületsértés 
vétségében felmentette az érintet-
tet. A férfit önbíráskodás kísérle-
tének bűntettében és testi sértés 
vétségében viszont bűnösnek 
találták, amiért két év felfüggesz-
tettet kapott, tájékoztatta lapunkat 
Hauszmanné dr. Szőke Rita, a 
megyei törvényszék büntetőkollé-
giumának vezetője.

Az ügy háttere, hogy a vádlott 
házastársa egy kft.-ben dolgozott, 
ami még 2007 nyarán felszámolás 
alá került. A vádlott és a sértett 
között elszámolási vita alakult ki, 
a vádlott állítása szerint a másik 
fél 3,5 millió forinttal tartozott 
neki és házastársának. A tartozás 
rendezésére a felek több kísérletet 
is tettek. A vádlott egyik alvállal-
kozóját kérte meg, hogy beszéljen 
meg egy találkozót az adóssal, 
mert az ő telefonhívásaira ekkor 
már egyáltalán nem reagált. A fe-
lek és a közvetítő 2009 novembe-
rében találkoztak. Amikor utol-
sóként a sértett is megérkezett, a 
vádlott követelni kezdte jussát, de 
a tartozást a másik fél határozot-
tan tagadta. Az egyre hangosabb 
szóváltást és szidalmakat dulako-
dás követte, a verekedést végül a 
vádlott ismerőse csitította el. 

Egy megpakolt utazótáska vár-
ja gazdáját, amit a konzervgyári 
buszmegállóban felejtett gazdája, 
egy másikat pedig a Duna-parton 
találtak, benne horgászfelszerelés-
sel – néhány a talált tárgyak közül, 
amelyhez a városházán juthat 
hozzá jogos tulajdonosa. Bármi-
lyen elhagyott tárgyról érdemes 
a Polgármesteri Hivatal Igazga-
tási Osztályán érdeklődni, hiszen 
sokszor bosszúságot okozhat egy 
elhagyott kulcscsomó, ami aztán, 
előfordul, hogy itt várja gazdáját, 
de többször hoztak már be ke-
rékpárt is. Fontos, hogy a talált 
tárgyakat ugyanitt adhatják le a 
megtalálók. A hivatalban nyilván-
tartásba veszik a tárgyat, és ha há-
rom hónapon belül nem jelentke-
zik érte a birtokosa, akkor a meg-
találó igényt tarthat rá. (Ám csak 
egy év után kerül tulajdonába.)

A Budapest Bár újrahangolásá-
ban hallgathat meg híres filmslá-
gereket, kuplékat, táncdalokat a 
paksi közönség október 14-én 19 
órakor a Csengey Dénes Kultu-
rális Központ színháztermében. 
Az énekesek között köszönthet-
jük Behumi Dórit, Németh Jucit, 
Rutkai Borit, Frenket, Kollár-
Klemencz Lászlót és Szűcs Krisz-
tiánt is. Jegyek elővételben a köz-
pont jegyirodájában kaphatók.
Az idén ötödik születésnapját 
ünneplő Budapest Bár zenekart 
Farkas Róbert (hegedű, gitár) 
alapította 2007-ben. Azóta négy 
nagylemezt jelentetett meg, és 
sorra adja teltházas koncertje-
it. Ahogy a zenekar honlapján 
olvasható: „Zenészek és éneke-
sek laza szövetségének indult 
– mára azonban igazi csapattá, 
produkcióvá nőtte ki magát.”
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