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Új címer díszítette a duna
kömlődi szüreti nap alkal
mából készített zászlót és a 

rendezvényt hirdető plakátot. 
Az ezeken látható emblémát 
Szabó Pál tervezte, aki fizikus 
végzettsége ellenére nem elő
ször vesz részt művészi alkotás 
elkészítésében. Kogartdíjas 
szobrász fiának, Szabó Ottó
nak segédkezett Csepel G.E. 
elnevezésű robotszobra elké
szítésében. A legifjabb képző
művészgeneráció jeles képvi
selőjéről korábban már lapunk 
is közölt cikket kinetikus (mo
zogni is képes) robotszobrai 
kapcsán. Ottó egyik különc öt
letből született ember nagysá
gú tornarobotját 23 hónapnyi 
kemény munka után fizikus 
édesapjával sikerült életre kel
teni. 
Ezúttal a dunakömlődi szár
mazású ifjú művész segített 

édesapjának a címer megter
vezésében. Szabó Pál elárulta, 
régi archívumokban, írásos 
emlékekben kutatott többed
magával egykori dunakömlődi 
címerek története után, a régi 
leírásokból azonban csak ho
mályosan sejthető, ha volt is 
ilyen, az a falu iparos jellegére 
utalhatott. Újragondolva, hogy 
mi jellemzi napjainkban a te
lepülést, a grafika a pincesor, 
a templom, Lussonium kapuja, 
a halászlé, a szőlőhegyek és a 
Duna közelségének szimbólu
mát szeretné ötvözni. 
A dunakömlődiek címere nem 
lesz hivatalos, de fesztiválok 
idején díszítőelemként alkal
mazzák és a borbarátok címere 
is erre alapoz majd.              

-md-

Címert tervezett 
Dunakömlődnek

Ismét lehet 
pályázni  
a Bursa 
Hungaricára
Paks 2014ben is támogatja a fel
sőoktatásban tanuló, nehéz szo
ciális helyzetű diákokat. A Bursa 
Hungarica többszintű támogatá
si rendszer, amelynek pénzügyi 
fedezetéül három forrás szolgál: 
a települési önkormányzatok és 
a megyei önkormányzatok által 
nyújtott támogatás, valamint a 
felsőoktatási intézményi támoga
tás. Az ösztöndíjra azok a fiatalok 
pályázhatnak, akiknek szociá
lis helyzete ezt indokolja: ehhez 
pályázatot kell benyújtani jöve
delemigazolással és vagyonnyi
latkozattal együtt. Az „A” típusú 
ösztöndíjat a már felsőoktatásban 
tanulók számára írják ki, a „B” tí
pusút pedig a felsőoktatási tanul
mányaikat most kezdők számára. 
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Március végére fejeződik be az 
Árnyas és Fenyves utca közötti 
tömbbelső szeptember végén 
elindult felújítása. A munká-
latok alatt megújulnak a köz-
művek és egyedi, különleges 
arculatot kap a tér. 

A negyedik tömbbelső újul meg 
a lakótelepen: a Szabó Erzsébet–
Újtemplom és Kodály Zoltán 
utca közötti területek átépítése 
után az Árnyas–Fenyves utca 
között dolgoznak a kivitelezés
sel megbízott DC Dunakom 
Plusz Kft. munkatársai. A tömb
belső, hasonlóan az előző kor
szerűsítésekhez, faltól falig újul 
meg. A beruházás a bontások
kal szeptember végén kezdődött 
el, a szerződés szerinti átadási 
határidő március 31. Ha az idő
járás közbe nem szól, tartható a 
határidő, mondta el Puskás Já
nos, a kivitelező önkormányzati 
cég vezetője. 
Az első ütemben az elöregedett, 
az új elképzelésbe nem illő nö
vényzetet szedték ki a kertészek 
és elkerültek régi helyükről a já
tékeszközök, padok, valamint a 

beton térburkolatok. A munká
latok a tömbbelső melletti ABC 
körüli burkolatok bontásával 
folytatódnak. Az üzlet meg
közelíthetőségét folyamatosan 
biztosítani fogják, tájékoztatott 
a kivitelező, aki azt is elmondta, 
hogy a bolt mellett öt új parko
lóhely is létesül, az egyik aka
dálymentes lesz. A beruházás 
részeként megújul a tömbbel
sőben a szennyvíz és csapadék
vízelvezető rendszer, valamint 
a villamos hálózat is, új kande
lábereket állítanak fel a park
ban. A vezetékcserékkel és az új 
rendszerek kiépítésével még az 
idén szeretnének végezni a DC 
Dunakom Plusz Kft. szakem
berei, akik bíznak abban, hogy 
nem okoznak kellemetlenséget 
a környékben élőknek előre nem 
látható áram vagy vízhiánnyal. 
A tapasztalatok szerint ugyanis 
a közműterveken és térképeken 
sokszor nem pontosan szerepel
nek a vezetékek nyomvonalai, 
ezért előfordulhatnak vezeték
átvágások. A szolgáltatók ezért 
helyszíni felügyelettel biztosítják 
a zavartalan munkavégzést és a 

lakossági ellátást, így probléma 
esetén azonnal elkezdődik a hi
baelhárítás, tudtuk meg Puskás 
Jánostól. 
A mintegy 105 millió forintos 
beruházás keretében nemcsak 
a tömbbelső és a bolt körüli tér 
burkolatai újulnak meg, hanem a 
Fenyves utcai játszótér és a tömb
belső közötti területen minden, 
még korábban nem korszerűsített 
járda és utcabútor is. Új, a mai kor 
követelményeinek megfelelő ját
szótér épül a régi rönkvár helyén, 
hatalmas mászókával és forgó 
játékokkal biztosítva a kikapcso
lódási lehetőséget elsősorban az 
iskoláskorú gyermekek számára. 
A zöldfelület újragondolásával 
egyedi, különleges parkot alakí
tanak ki a tömbbelsőben. A ter
vező Klézl Terézia a részletekről 
szólva elmondta, hogy a játszótér 
mellé a klímát jól tűrő platánfa
sort telepítenek, és egy külön
leges fűzfaalagút is kapcsolódik 
majd a játszótérhez, amely árnyé
kos átjárót és kellemes látványt 
biztosít. A Kishegyi út melletti 
szabad téren rózsakert, valamint 
fűszer és gyógynövényekből álló 

kiskertek kísérik a gyöngykavics 
sétányt. A rendezendő területen 
mindenütt megújul a gyep. 
– Valamennyi tömbbelsőfelújí
tás tervét az egyedi sajátosságo
kat, illetve a lakók igényeit figye
lembe véve állítottuk össze. Az 
igényeket a lakossági fórumon 
elhangzott vélemények alapján 
mértük fel – mondja Paks főker
tésze. Volt, ahol a lakókertekhez 
ragaszkodtak az ott élők, itt a 
Fenyves–Árnyas tömbbelsőben 
a közösségi tér minősége és a 
zöldfelületek nagysága domi
nált. A panelépületek közötti 
területekre a környezetet kedve
lő növényfajtákat ültetnek min
den felújítás során, a fák közül a 
platán mellett az ezüsthárs és a 
juhar bírja legjobban a mármár 
sivatagi klímát. Az igényesebb 
növényeknél pedig felújított 
locsolórendszerrel biztosítják 
majd a vízutánpótlást, garantál
va, hogy a sokáig egészséges és 
szép zöldfelületek kellemes kör
nyezetet teremtsenek az ott élők 
számára – tájékoztatott Klézl 
Terézia.

Dallos Szilvia

Jövő márciusra teljesen megújul  
az Árnyas–Fenyves utcai tömbbelső
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Speciális étrendet is biztosí-
tanak ételallergiás gyerme-
keknek a Paksi Bóbita Böl-
csőde nyáron felújított 250 
adagos konyháján. 

A konyhai berendezések ugyan 
cserélődtek az idők folyamán, ám 
a bölcsőde konyhájához az 1979
es nyitás óta nem nyúltak. A teljes 
körű felújítás időszerűvé vált: az 
ellenőrzések során többször jegy
zőkönyvbe került a málló vakolat 
és a sérült burkolat, a villamos 
hálózat sem bírta a terhelést. Az 
intézményt működtető önkor
mányzat a karbantartásért felelős 
DC Dunakom Plusz Kft.t bízta 
meg a felújítási munkálatokkal. 
A konyhatechnológiát szeptem
ber közepére állították vissza régi 
helyére, annak cseréjére nem volt 
szükség – tájékoztatott Hajdú 
János, aki a műszaki átadáson 

ellenőrizte a kivitelezést. Paks 
polgármestere a beruházások 
alatt a helyszínen is követi az ön
kormányzati projektek menetét, 
minőségét, mert, mint elmondta, 
fontos, hogy ne csak a döntések 
meghozatalakor és az előkészítés 
alatt vegyen részt a munkában. 
A meghívásos pályázatok során 
a korábbi tapasztalatok is számí
tanak a kivitelező kiválasztásánál. 
A Paksi Bóbita Bölcsőde konyhá
ja nem csupán az intézménybe 
járó gyermekek számára biztosít 
ebédlehetőséget, élelmezésveze
tőjük szakképzett dietetikus, az ál
tala összeállított speciális étrendet 
akár személyre szabottan is kér
hetik a különféle táplálékallergi
ák miatt speciális diétára szoruló 
paksi óvodákba és iskolákba járó 
gyermekek szülei. 
A 104 férőhelyes intézményben 
nyolc csoportban fogadják a 

kisgyermekeket hároméves ko
rig. Felsőfokú szakképzettséggel 
rendelkező csecsemő és kis
gyermeknevelők gondoskod
nak ellátásukról. A város böl
csődéjében minden jelentkezőt 
fogadni tudnak, hangsúlyozta 
Paks polgármestere. Hajdú Já
nos elmondta: folyamatosan 
vizsgálják az igényeket, a gyer
meklétszámot és a jogszabályok 
változását, mindezek fényében 
az önkormányzati intézmények 
kihasználtságát. A jövőben is 
minden feltételt biztosít a város 
ahhoz, hogy az előírásoknak és 
a kor követelményeinek megfe
lelő színvonalon, kihasználtan 
működhessenek az egészség
ügyi és oktatási intézmények. 
A bölcsőde konyhájának kor
szerűsítésére bruttó 15 millió 
forintot biztosított az önkor
mányzat.                 Dallos Szilvia

Komfortérzetjavító beruházá
sok megvalósítását tűzte ki célul 
megalakulásakor a duna kömlődi 
részönkormányzat, erre jelentős 
keret áll a grémium rendelkezé
sére. Mintegy 12 millió forintból 
gazdálkodhatnak éves szinten, 
ebből 2013ban is hárommillió 
forintot különítettek el rendezvé
nyeik lebonyolítására. 

– Mivel Dunakömlőd járdái 
néhány, már felújított szakasz 
kivételével nagyon rossz állapo
túak, a beruházásra fordítható 
idei nyolcmillió forintos rész
önkormányzati keretet is jár
daépítésre szánjuk – mondta el 
Spiesz József. A dunakömlődi 
részönkormányzat vezetőjének 
tájékoztatása szerint a kivite

lezésre a Kronológ Kft. kapott 
megbízást, munkatársaik a 
Béke, majd a Szabadság utcá
ban javítják a forgalmas, bal
esetveszélyessé vált, rossz álla
potú járdaszakaszokat. 
A képviselőtestület által 2013
ra Dunakömlődre ütemezett 
nagyberuházások megvalósítá
sának időpontja bizonytalanná 
vált, tudtuk meg Spiesz József
től. A kivitelező kiválasztását 
hosszadalmas eljárás előzi meg, 
ezért a Radnóti utcába terve
zett aszfaltozás és a présházsori 
szennyvízberuházás is várható
an 2014re tolódik. A Csárda 
utcai támfalrekonstrukcióra is 
a következő hetekben választ
ják ki a kivitelezőt, így előrelát
hatólag ez a beruházás is csú
szik, tette hozzá Spiesz József. 
A képviselő azt is elmondta: 
elkészült a sportpálya kerítése, 
amely részönkormányzati és 
képviselői keretből, valamint a 
gazdasági bizottság hozzájáru
lásával hárommillió forintból 
újult meg.                              -dsz-

Nagy hangsúlyt fektet a Fidesz 
paksi csoportja a választópol
gárokkal ápolt személyes kap
csolattartásra, de alkalmazkod
va az igényekhez a tájékoztatást 
az interneten keresztül új, fel
használóbarát honlapján is biz
tosítja a szervezet. A paksi cso
port a facebookon is megjelent.  
– Minden, a párttal kapcsola
tos országos, megyei és helyi 
hír felkerül oldalainkra, ahogy 
a paksi képviselőtestületi dön
tésekről és hátterükről is beszá
molunk – mondta el Bordács 
József, a paksi szervezet elnöke. 
Dr. Nagy Tibor elnökségi tag, a 
honlap felelőse hozzátette: a lá
togatók az elmúlt évek legfonto
sabb, a helyi Fideszszervezetet 
érintő eseményeiről is olvashat
nak az oldalakon és böngész
hetnek fotó és videógalériában 
is a paks.fidesz.hu honlapon.
A helyi szervezet következő 
programja az immár hagyo
mányos fáklyás felvonulás lesz 
október 23. előestéjén. A menet 
három helyszínről indul, a Vá
rosháza előtti emlékműnél Hirt 
Ferenc választókerületi elnök 
mond beszédet, műsort a vá
rosi Fidelitas tagjai adnak.            

-dal-

Az üzletek éjszakai nyitva tartá
sának rendjéről szóló rendelet 
megalkotása, a Pro Urbe és a 
Segítő Kéz Díj adományozása 
is szerepel a képviselőtestület 
soros, október 16i ülésének na
pirendjén. A grémium a tervek 
szerint felülvizsgálja a városi 
önkormányzat és a nemzetiségi 
önkormányzatok közti együtt
működési megállapodást, és 
módosítja a város közbeszerzési 
és beruházási szabályzatát.

Személyre szabják az étrendetInternetes 
jelenlétben 
erősít a  
paksi Fidesz

Járdák újulnak meg

Díjakról is 
döntenek
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Utcák újulnak meg a következő 
hónapokban a hármas válasz-
tókörzetben, három beruházás 
kivitelezőjével a tervek szerint 
még az idén szerződést kötnek. 
A Pacsirta, az Imre és a Retek 
utca aszfaltozásának előkészí-
tése mellett az ökölvívócsar-
nok mosodájának felújításán 
is dolgoznak a szakemberek, 
tájékoztatott Bordács József, a 
körzet képviselője. 

A Paksi Sportegyesület ökölví
vócsarnokának felújításáról már 
korábban megszületett a döntés; 
eszerint több év alatt, kisebb üte
mekre bontva történik a korsze
rűsítés. Idén a mosoda újul meg, 
a kivitelezéssel a Fehér Projekt 
Kft.t bízták meg. A mosoda 
berendezései elavultak, a helyi
ség állaga leromlott, nem felelt 
meg a hatósági előírásoknak. 
Sürgette a felújítást az is, hogy 
mióta az NB Ies bajnokságban 
szerepel a paksi focicsapat, az 
utánpótláskorú labdarúgók szá
ma jelentősen megnőtt és nagy 
mennyiségű szerelés tisztításáról 
kell gondoskodnia az egyesület
nek. A mosoda régi formájában 
már nem bírta a terhelést. Érin

tésvédelmi szempontból is voltak 
gondok az épületrészben, ezért a 
villamos hálózat korszerűsítése is 
megtörténik, tájékoztatott a kör
zet képviselője. Bordács Józseftől 
azt is megtudtuk, hogy a korsze
rűsítés nettó 11 millió forintból 
valósul meg. 
A napokban a Május 1. utcában 
is felvonultak a munkagépek: 
mintegy 60 méter útburkola
tot építenek szegéllyel, emellett 
ivóvíz és szennyvízvezetéket 
fektetnek le az utca végén kiala
kított építési telkeknél. A nettó 
22 millió forintos beruházás 
várhatóan december elejére ké
szül el a Microcenter Paks Kft. 
kivitelezésében. A Pacsirta, az 
Imre és a Retek utca felújításá
ra már elindult a közbeszerzési 
eljárás, rövidesen eredményt is 
hirdetnek, tette hozzá Bordács 
József. A kivitelezés – melynek 
keretében megújul a pályaszer
kezet, és az ivóvízvezetékek cse
réje is megtörténik – csakúgy, 
mint jövőre a Fecske utcában, 
ezt követően kezdődhet el.  
Teljes körű, ún. faltól falig kor
szerűsítés 2014ben a Kinizsi 
utcában zajlik majd a hármas 
körzetben.                           dallos-

Fejlődik 
a hármas körzet

Azok az erények, amelyek nem
zeti hőseinket jellemezték, ma 
már kiveszőben vannak. Meg 
kell találnunk ’48 igazságát, ’49 
hősiességét és rá kell találnunk 
példaképeinkre – erre hívta fel 
emlékezőbeszédében a figyelmet 
Hajdú János, Paks polgármestere 

október 6án. A Kálvária temető
ben tartott ünnepségen a város 
oktatási és kulturális intézmé
nyeinek képviselői, a testület, a 
pártok és a civilszervezetek tag
jai gyertyát gyújtva tisztelegtek 
az 1848/49es szabadságharc és 
Arad hőseinek emléke előtt.

A vértanúkra 
emlékeztek
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Atomerőmű

Az atomenergiának van jövője

Budapesten rendeztek nemzet
közi konferenciát az atomener
gia alkalmazásáról. A résztve
vők egy része, többek között 
cseh, angol, kínai, szingapúri és 

német szakemberek ellátogattak 
a paksi atomerőműbe is. Ham
vas István vezérigazgató részle
tes tájékoztatást adott részükre 
az atomerőmű működéséről, 

kiemelve azokat a fejlesztéseket, 
amelyek eredményeként a paksi 
létesítmény európai színvona
lon, biztonságosan működik. 
Beszélt a teljesítménynövelés
ről, üzemidőhosszabbításról, a 
biztonságnövelő fejlesztésekről, 
valamint arról, hogy a Nemzeti 
Energiastratégia hosszú távon 
épít a nukleáris energiára, par
lamenti döntés van arról, hogy 
a paksi telephelyen újabb blokk, 
blokkok épüljenek.  A delegáció 
tagjai egyetértettek abban, hogy 
az atomenergiának van jövője. 
Christian Hillrichs emlékezetett 
rá, hogy hazájában, Németor
szágban olyan politikai döntés 
született, hogy 2020ig kive
zetik az atomenergiát, ennek 
ellenére ő úgy gondolja, hogy 
szép jövő vár a nukleáris ener

giára. Hasonló véleményt fo
galmazott meg a finn nukleáris 
hatóság egykori vezetője, Jukka 
Laaksonen, aki felidézte, hogy 
Finnországban sem mindig volt 
ilyen magas a nukleáris energia 
elfogadottsága. Ha kis többség
gel is, de a ’90es évek elején ne
met mondott a politika az atom
energiára, azonban 2010ben 
már igen jelentős többséggel 
támogatták az új blokkok épí
tését. A Cseh Köztársaságban is 
napirenden van a bővítés és igen 
magas a nukleáris energia támo
gatottsága, számolt be Lubomir 
Gogela.
A vendégek a látogatóközpontot 
nézték meg Hamvas István tájé
koztatója után, majd üzemláto
gatáson vettek részt.

Vida Tünde

Az atomerőmű látogatóközpontja volt a célállomása annak a nagy sikerű kerékpártúrának, amely a hamarosan hivatalosan is átadásra 
kerülő Paks–Csámpa kerékpárutat népszerűsítette. A kerékpárút révén az atomerőmű dolgozói immár biztonságos körülmények között köze-
líthetik meg munkahelyüket két keréken.
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Az önkormányzat nyitott a bé
kés rendezésre, nem az a cél, 
hogy egyegy meggondolatlan 
fiatalkori csíny, egy ifjonti bal
lépés jogi eljárással, priusszal 
érjen véget, mondta Cseh Ta
más, a város közterületeinek ép
ségéért is felelős DC Dunakom 
Plusz Kft. részlegvezetője annak 
kapcsán, hogy első alkalommal 
zárult le mediációval egy rongá
lásos eset. Tavaly decemberben 
indult rendőrségi eljárás két fi
atallal szemben, akik BMX ke
rékpárjukkal a Csengey Dénes 
Kulturális Központ előtt talál
ható szökőkút szélére ugrálva 
gyakoroltak, megsértve annak 
gránitburkolatát. A rongáláskor 
járőrök érték tetten őket. Mivel a 
fiatalok a beismerő vallomás so
rán megbánást tanúsítottak, az 
önkormányzat vagyonkezelője 

büntetőeljárás helyett a meg
egyezés felé terelte az ügyet. Egy 
pártfogó felügyelő, Répás Ro
mán ültette asztalhoz a feleket 
abból a célból, hogy az elkövető
ket szembesítse tettük súlyával 
és esetleges következményeivel 
(a szabálysértés értékhatárát túl
lépve ugyanis bűncselekmény 
esetén priusz is lehet egy ügy 
vége), illetve, hogy a felek bé
kítésével enyhítse a károkat. Az 
érintettek magukra vállalták a 
sérült gránitburkolat helyreál
lításának költségeit, így az ese
tet sikerült békésen rendezni, 
mindkét fél közreműködő volt, 
mondta lapunknak Cseh Tamás. 
Az egyik, neve elhallgatá
sát kérő fiatal elárulta, az első 
ijedség ellenére örül, hogy az 
önkormányzatnál mindenki 
segítőkészen, jóindulattal állt 

az esethez. Nyitottak voltak 
minden megoldásra és meg
hallgatták az ő észrevételeiket 
is. – A megbeszélésen tudtam 
meg, hogy tervezik Pakson egy 
extrémsportpark kialakítását, 
ennek sok fiatal fog örülni, 
mert jelenleg csak a lakótelepi 
közparkban tudunk gyakorolni 
– meséli. Deszkások, bringások 
tucatja hódol a látványos, akro
batikus elemű extrém sportok
nak. Nagyobb váro sok köztere
in nem ritka, hogy a gyalogosok 
között fiatalok futnak, ugrálnak 
át egyik helyről a másikra úgy, 
ahogy senki másnak nem jutna 
eszébe. Saját határaikat keresve 
meghódítják a magasságokat és 
mélységeket, háztetőt, falat, lép
csőt, játszóteret. A lapunknak 
nyilatkozó fiatal fiú is elárulta, 
mostantól sokkal megfontol

tabb lesz, de nincsenek könnyű 
helyzetben a sportolni vágyó 
fiatalok. Pálya legközelebb csak 
Szekszárdon és Dunaújváros
ban van, azok sem jó minőségű
ek, de ott rendeznek versenye
ket is. Az egyik ilyen országos 
megméretésen lett negyedik he
lyezett, de a jó eredményekhez 
folyamatosan gyakorolni kell. 
Cseh Tamás a történtekhez fűz
ve hozzátette: abban az esetben, 
ha valaki meggondolatlansá
got követ el, de vállalja a tettét, 
nyitottak a békés rendezésre. 
Január elsejétől a városban új 
közterületfelügyelet áll fel, ami 
a kibővített kamerarendszerrel 
a megelőzést segíti. A járőrszol
gálat kifejezetten a város gon
dozott területei, parkjai és ját
szóterei épségére fog felügyelni.                    

-matus-

Segít a mediátor:
a békés rendezés közös érdek

Október 31ig két ütemben az ország teljes 
területén megtörténik a digitális átállás. Ettől 
az időponttól hazánkban kizárólag a digitáli
san sugárzott adások lesznek majd elérhetőek, 
ami több előfizetési díj nélkül fogható csator
nát, jobb kép és hangminőséget és számos 
kiegészítő szolgáltatást (pl. elektronikus mű
sorújság, gyermekvédelmi zár, adás megál
lítása, nyelvválasztás) jelent a televíziónézők 
számára. Pakson augusztus elseje óta már a 
TelePaks is kizárólag ily módon, digitálisan 
fogható. Annak, aki kábeles vagy műholdas 
szolgáltatás előfizetője, esetleg IPTVn keresz
tül televíziózik, annak az átállás során nem 
volt teendője. Az analóg, földfelszíni vétellel 
televíziózó háztartásoknak viszont, amelyek 
hagyományos szoba vagy tetőantennát hasz
nálnak és mindössze az M1, RTL Klub, TV2 
és esetleg egy helyi televízió műsorait látták, 
alkalmassá kellett tenniük hagyományos té
vékészülékeiket a digitális műsorszórás véte
lére. Ehhez egy dekóder (jelátalakító) készü
lék, úgynevezett  settopbox szükséges. 
A digitális átállásra való felkészülés ellenére a 
kistérségi televízió több nézője is jelezte, nem 
képes a TelePaks műsorainak fogására. En
nek oka, hogy az országos csatornákat sugár

zó televíziós adó SárszentlőrincUzdon van, 
a másik, ami a kistérségi adást szolgáltatja, a 
vele szemben lévő Dunakömlődön található, 
mondja Kovács Tibor, a TelePaks Nonprofit 
Kft. ügyvezetője. Ahogy a grafika is mutatja, 
ahhoz, hogy mindkét adó csatornáit egyaránt 
fogni lehessen, a meglévő tető vagy szobaan
tenna mellé egy másik felszerelése is szüksé
ges, az aktuális vételi iránnyal ellenkezően. A 
kettő együtt egy kábelen csatlakoztatható a set
topboxba és ennek eredményeként mindkét 
adó csatornái foghatók. – Bár az átalakítás 
egyszerű, jobb szakemberrel konzultálni a sze
relésről. Az ehhez szükséges kiegészítő anten
na költsége pár ezer forint, és bármely híradás
technikai szaküzletben vagy akár az interneten 
is beszerezhető. A kábelszolgáltatással rendel
kezőknek pedig nincs teendője – mondja Ko
vács Tibor. Az ügyvezető hozzátette, mivel a 
THome műsorkínálatában a TelePaks nem 
szerepel, nem új keletű probléma, hogy a szol
gáltató ügyfelei nem látják a térségi televízió 
híreit. Ennek megoldása lehet egy Dunaköm
lőd irányába néző szoba vagy tetőantenna, és 
egy közösítő kapcsoló, amelynek egyik beme
nete a helyi tévét fogja, a másik a kábelszolgál
tató adását.                                          Matus Dóra

Rá kell hangolódni
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Harminc esztendővel ezelőtt 
nyitotta meg kapuját a mai 
Paksi Napsugár Óvoda Mun-
kácsy utcai tagóvodája. Ebből 
az alkalomból születésnapi ren-
dezvényt tartanak a gyermek-
intézményben október 18-án, 
amelynek megvalósításához a 
volt óvodások, munkatársak 
segítségére is számítanak. 

Három évtized távlatából az 
emlékek már megfakulnak, így 
pontosan nem tudni, hogy mi 
hogyan is volt, de annyi biztos, 
hogy 1982 szeptemberében nyi
totta meg kapuját a Munkácsy 
utcai tagóvoda. Nemcsak az in
duláskor, hanem a rákövetkező 
években is sok gyermek volt 
Pakson, így 1993ban a három 
mellé egy negyedik csoportot is 
indítottak. Néhány esztendőre 
rá a felső udvar mellé megkap
ták az alsó területet is, amelyet 
az önkormányzat és az óvoda 
alapítványának támogatásával 
szépen belaktak. Vásároltak 
udvari játékokat és kialakítot
tak egy KRESZpályát, amelyet 

most szeretnének felújítani. A 
tágas udvaron télen szánkózni 
is lehet, az egykori facsemeték 
pedig ma már olyan nagyra nőt
tek, hogy beárnyékolják szinte a 
teljes udvart. A nyári melegben 
enyhet adó árnyékban egyéb
ként sincs hiány, hiszen a cso
portszobákból nyíló nagy fedett 
teraszok is védenek a tűző nap
tól, de ugyanígy arra is lehetősé
get adnak, hogy egy csendesebb 
esőben is levegőre tudják vinni 
a kicsiket. A gyermeklétszám 
csökkenésével 2007ben ismét 
háromcsoportos óvoda lett a 
Munkácsy utcai, a 2013/14
es nevelési évet pedig kettővel 
kezdték: az egyik a Csicsergő, 
a másik a Süni. Utóbbi német 
nemzetiségi csoport, ahol a gye
rekek megismerkednek a nyelv
vel, szokásokkal, ahogy minden 
más óvodai tevékenységben, 
életkoruknak megfelelő módon. 
Az óvoda két csoportjába össze
sen 49 gyermek jár, rájuk négy 
óvónő és két dajka vigyáz. Míg 
a kilencvenes évektől saját ki
dolgozású nevelési programjuk 

mentén foglalkoztak a gyere
kekkel, a Napsugár Óvoda lét
rehozását követően a tagintéz
ményekéből „összedolgozott” 
program lett az irányadó, idézte 
az intézmény történetét Őrsi Ist
vánné. A tagóvoda vezetője azt 
is elmondta, hogy régi törekvés 
náluk a hagyományok ápolá
sa. Legalább másfél évtizedes 
múltja van a télkergető hétnek, 
kiszebábúsztatásnak, de van 
szüreti programjuk is. Csodá
latos környezetben működik a 
gyermekintézmény. Az udvar
ból rálátni a Dunára, pár perc
nyi sétára van tőlük a Prelátus 
kúria, a Paksi Városi Múzeum, 
és a Paksi Bezerédj Általános 
Iskola és Kollégium. A felso
rolt intézményekkel igazán jó a 
kapcsolatuk, de a Paksi Pákolitz 
István Városi Könyvtár sincsen 
messze. 
Az épített környezet mellett a 
természetitől sem választja el 
őket nagy távolság, amit ki is 
használnak. A gyerekek meg
nézhetik, hogyan aratnak a 
földeken, a bokrokról szedve 

kóstolhatják meg a dércsípte kö
kényt, szedhetnek csipkebogyót, 
közben pedig megismerhetik 
a fákat, bokrokat. Közvetlen 
környezetüknél messzebbre is 
szoktak kalandozni az óvodá
sok, szerveztek már kirándulást 
például Budapestre, Kecskemét
re, illetve minden évben egy al
kalommal a dunaföldvári vár az 
úti cél. 
Az óvoda múltjáról és jelenéről 
is elbeszélgethetnek mindazok, 
akik elfogadják az intézmény 
október 18ra szóló meghívását. 
Sőt, segíthetnek is: a születésnap 
alkalmából kiállítást szerveznek, 
amelyhez az egykori óvodások
tól, volt kollégáktól várnak régi 
fotókat, tárgyi emlékeket legké
sőbb október 15ig. Délelőtt a 
jelenlegi óvodásoknak lesz prog
ram, amelyet a szülők által készí
tett és az épületen már elhelyezett 
napocskák felavatásával nyitnak, 
majd délután 15.30tól várják a 
vendégeket. Kiállításmegnyitó
val kezdődik az ünneplés, majd 
egykori óvodásaik adnak mű
sort.                           Kohl Gyöngyi

A 87 éves filmrendező, Makk Károly 
szűkített életművét mutatja be új tárlatán 
a Paksi Képtár. A kiállítás különlegessége, 
hogy a termekben az alkotó által készített 
nyolc mozit, illetve négy róla szóló mozgó
képet vetítenek egy időben, folyamatosan. 
A termekben bokszokat alakítottak ki, 
ezekben helyezték el a projektorokat, ame
lyeken szünet nélkül, vágatlanul mennek a 
kiválasztott filmek. Szintén a képtár emele
tén mutatkozik be Szinyova Gergő. Kiállí
tása a Kései munkák címet viseli, ami nem 
csekély humorérzékre vall, hiszen a fiatal 
képzőművész mindössze 27 éves; 2010ben 
szerzett diplomát a Magyar Képzőművésze
ti Egyetemen. Főként papírakril munkákat 
készít és alkotás közben kortárs kísérleti 
elektronikus zenét hallgat, mivel inspirálja 
a zenékben felismerhető kísérleti esetleges
ség. A fiatal művész vezette a Rajzold meg 
a holnapot! című köztéri akciót is (képün-
kön), amelynek résztvevőit a legeslegújabb 
geometria rejtelmeibe avatta be.

Harmincesztendős 
a Munkácsy úti óvoda
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Kutatók Éjszakájára hívták 
az érdeklődőket a Paksi Vak 
Bottyán Gimnáziumba, a kö-
zépiskola nem először csatla-
kozott az Európai Bizottság 
kezdeményezésére nyolc évvel 
ezelőtt életre hívott tudomá-
nyos kavalkádhoz, amelyet 
mindig szeptember negyedik 
péntekén rendeznek. A gim-
názium idei programját ösz-
szekapcsolták a Comenius I 
multilaterális pályázat kereté-
ben megvalósított nemzetközi 
projekttalálkozóval.

Négy évvel ezelőtt hívták elő
ször Kutatók Éjszakája prog
ramra az érdeklődőket a Paksi 
Vak Bottyán Gimnáziumba. 
Ezen az éjszakán Európaszerte 
kitárják kapuikat az egyetemek, 
főiskolák, kutatólaboratóriumok, 
hogy közelebb vigyék az embe
rekhez, elsősorban a pályaválasz
tás előtt álló középiskolásokhoz 
a természettudományokat, il
letve a tudományos kutatást, és 
megünnepeljék a kutatókat. A 
programhoz való csatlakozást 
az iskola egykori kutató diákja, 
Kirchkeszner Csaba vetette fel. 
Mivel a gimnáziumban külö
nösen fontosnak tartják a te
hetséggondozást és a természet

tudományok népszerűsítését, 
örömmel mondtak igent a rész
vételre, amelyet azóta minden 
esztendőben megismételnek. 
Az idei tudományos kavalkádot 
fizikai kísérletekkel nyitották 
másfél órában. Alig fértek el a 
diákok az első emelet termei
ben, ami nem csoda, hiszen 83
an vállalkoztak arra, hogy be
mutatják kedvenc kísérletüket, 
és ha a látogatók igénylik, el is 
magyarázzák az adott jelenség 
lényegét. Félórás átfedéssel kez
dődött a második emeleten a 
társadalomtudományos szekció 
programja: az érdeklődők a kül
földi diákokkal saját kultúrá
jukhoz is kötődő idegen nyelvi 
játékokban vehettek részt, elsa
játíthatták a papírmárványozás 
technikáját, láthattak diákszín
játszókat, ismerkedhettek a gö
rög nyelv alapjaival és a vízhez 
kapcsolódó földrajzi, történel
mi feladatokat oldhattak meg. 
Aki jó megoldásokat adott, 
teafiltertasakot kapott, amit az
tán a teaházban frissítőre vagy 
süteményre válthatott be. Ter
mészetesen idén is teret kapott 
a rendezvényen a kémia, majd 
egy rövid műsort követően a 
finn, izlandi, szlovák és török 
diákok búcsúpartiját tartották 

meg, akik a Comenius prog
ramban megvalósuló iskolák 
közötti nemzetközi együttmű
ködés soros állomásaként töl
töttek egy hetet Pakson. Meg
érkezésük napján budapesti 
városnézésre vitték őket, majd 
a vasárnap a pihenésé volt. 
Hétfőn a vendégdiákok meg
tartották az országukat, lakó
helyüket, iskolájukat bemutató 
prezentációjukat, megismer
hették Paksot, sárkányhajóz
tak, majd a szülők szervezésé
ben welcome partira invitálták 
őket. Kedden Hévízre utaztak 
a paksi fogadódiákok társasá

gában, szerdán összeállították a 
Kutatók Éjszakájára a vetélkedő 
feladatait, a nemzetközi együtt
működés központi témájához 
illeszkedően fókuszban a vízzel, 
délután pedig szabad program
juk volt. Csütörtökön elláto
gattak az atomerőműbe, Báta
apátiba és Pécsre, a záró napon 
pedig megtartották a vízhez 
kapcsolódó prezentációikat, 
majd részt vettek a Kutatók 
Éjszakáján. A másfél tanéven 
átívelő nemzetközi együttmű
ködés következő állomása Szlo
vákiában lesz.

-gyöngy- 

Találkozóra hívta az iskola egykori diákjait a Paksi 
Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete. A 60. évfor
dulóra készülő iskolavezetés kezdeményezésére 2003 decembe
rében határozta el egy maroknyi öregdiák az egyesület megala
kítását. A tagság akkor jubileumi évkönyvet is megjelentetett. 
Megalakulásuk óta legfőbb céljuk, hogy segítsék az intézmény 
működését, erősítsék a régi és a jelenlegi diákok kötődését 
az alma materhez, programjaikkal megszólítsák, közösséggé 
kovácsolják a gimnázium volt diákjait.  Elhatározásuk szerint 
kétévente szerveznek találkozót. A sport, illetve a képzőművé
szet után az idei rendezvényen az irodalom állt a fókuszban. 
Egykori diákok publikációiból nyitottak kiállítást, volt hely
történeti könyvbemutató, teaház retró hangulatban, zárásként 
pedig az iskola egykori és jelenlegi diákjai adtak műsort verssel, 
tánccal, zenével Morzsák a Vak Bottyán Gimnázium kulturális 
életéből címmel. 

Idén nemzetközi volt a gimnáziumban
a Kutatók Éjszakája
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Németkér a világ legjobb helye – a nyüzsgő, 
multikulturális olvasztótégelyből, Brüsszel
ből évente mindössze háromszor hazaláto
gató Fóber Rita ezzel a mondattal igencsak 
meglepett. Két rokonlátogatás közben szo
rította be napirendjébe interjúnkat, hiszen 
ilyenkor pár nap alatt mindenkihez próbál 
eljutni férjével. A pezsgő, külföldi légkör el
lenére állítja, nincs annál értékesebb, mint
hogy egy ilyen kis településen, ahonnan ő is 
származik, még él az emberekben a társadal
mi szolidaritás, van közösségi élet. A Tehet
séges Paksi Fiatalokért Alapítvány egykori 

díjazottja jelenleg az Európai Parlament má
sodik legnépesebb politikai csoportjában, a 
szocialisták európai parlamenti képviselő
csoportjának soraiban helyet foglaló Göncz 
Kinga asszisztenseként dolgozik. A nyüzs
gés, a pörgősen töltött aktív hétköznapok, 
ahogy szavaiból kiveszem, családi örökség 
lehet. Édesapja azóta, hogy ’93ban a kisebb
ségi törvény lehetővé tette, hogy a kisebbsé
gi önkormányzatok részleges autonómiát 
kapjanak az oktatás területén, annak elnöke, 
illetve két ciklus óta a település alpolgármes
tere, édesanyja pedig önkormányzati képvi
selő, a németkéri nyugdíjasklub és kórus ve
zetője. Nem csoda, ha Ritát csupán az elmúlt 
tíz esztendőről kérdezem, annak is nehezen 
sorolja fel mérföldköveit. A Szegedi Tudo
mányegyetemen kezdett angol–szociológia 
és színház szakon, majd szociológián foly
tatta tanulmányait a KözépEurópai Egyete
men Varsóban. Elsőként egy civilszervezet
nél helyezkedett el, ahol az akkori szociális 
és egészségügyi minisztérium által kiadott 
tervezeteket szondáztatta meg civil és szak
mai szervezetek körében. A minisztérium 
civil koordinációs államtitkársága hónapo
kon belül munkát ajánlott számára, de ott 
sem volt ideje túlzottan megmelegedni. Az 
akkori államtitkárt, Göncz Kingát kinevez
ték esélyegyenlőségi miniszternek és Rita a 
politikus pályafutását innentől kezdve szinte 
megszakítás nélkül végigkísérte. A Külügy
minisztériumnál személyi titkáraként dol
gozott, majd jelentkezett egy külképviseleti 
munkára. Londonban elnyerte a konzuli 

állást, ami – ahogy fogalmaz – nem könnyű 
séta volt a napfényben. A feladat rendkívül 
szerteágazó, hiszen a hajléktalanügyön át az 
emberkereskedelemig mindennel találko
zott. Másfél év kemény munka után ismét 
Göncz Kinga asszisztenseként nyílt lehető
sége állást betölteni az Európai Parlament
ben. Azóta, lassan öt éve segíti Brüsszelben 
a politikus munkáját főként foglalkoztatá
si és szociális ügyekben, romakérdésben.  
– Szeretem a multikulturális közeget, hogy 
rengeteg nyelven beszélnek körülöttem, és 
hogy egyegy megbeszélésen rájön az em
ber, mennyire bebetonozott a gondolko
zása, azaz, hogy a különböző nemzetiségű 
tárgyalópartnerek ugyanazt a kérdést hány
fajta szemszögből képesek megközelíteni 
– mondja Rita. – Ennek ellenére hiányzik a 
család és a barátok, hiszen sok fontos pilla
natról lemaradunk, ha elveszítenek valakit, 
vagy ha éppen gyereket várnak, arról is – 
teszi hozzá. Elárulta, hogy az öt év európai 
parlamenti munka után szívesen keresne új 
kihívásokat Németországban vagy Olaszor
szágban, de az opciók között a hazautazás 
is felmerült. Megsúgta, akár azt is el tudja 
képzelni, hogy angoltanárként helyezked
jen el egy környékbeli általános iskolában. 
Németkér mellett Pakshoz is szép emlékek 
fűzik, hiszen a mai napig tartó barátságai ide 
kötik. Az első lányosztály tagjaként kezdett 
tanulni az Energetikai Szakközépiskolában, 
férje is ebbe a középiskolába járt. Közösek az 
emlékek és talán a jövőjük is ide vezet vissza. 

Matus Dóra

Díjaztuk őket

A kötődés a legfontosabb

Nagycsaládos 
találkozó
Pakson
Egyebek mellett Kalocsáról, Szek
szárdról és Dunaszentgyörgy
ről 450 nagycsaládos vendéget 
várt nagyszabású programra a 
Nagycsaládosok Paksi Egyesü
lete nemrég az Ürgemezőn. A 
résztvevőkre sportvetélkedő és 
kézműves foglalkozás várt, majd 
kerékpártúrával folytatódott a 
program Paks nevezetességeinek 
és az Atomenergetikai Múzeum
nak az érintésével. A napot szín
padi műsor színesítette.
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Csát Olgát sokan ismerik festő
ként, többen járnak hozzá jóga
órára, és néhányan már hangtál
terapeutaként is találkozhattak 
vele. De haladjunk szépen sor
ban. Olga – ahogy honlapján is 
fogalmaz – 1979ben született 
Dunaújvárosban, itt kezdte rajz
tagozatos tanulmányait, majd 
13 évesen ismerkedett meg az 
olajfestés szépségeivel. Tudását 
a Pécsi Művészeti Szakközép
iskolában gyarapította tovább. 
Szívesen dolgozik nagy méret
ben és erőteljes színekkel. A pil

lanat megragadása, a fény és az 
árnyék játéka a festményeiben 
is visszatérő motívum. A paksi 
közönség is megtekinthette már 
műveit, kiállításának fő témája 
és címe is: A nő volt.
Tanulmányait követően tíz évet 
élt Németországban, ahol uta
zásszervezéssel foglalkozott, de 
a festészetet sem hagyta el. Ezek 
mellett pszichológiát kezdett 
tanulni Hamburgban. Paksra 
négy éve érkezett. Kezdetben 
lelki segítői munkát végzett, az 
egyénnel foglalkozott, meséli. 

Majd a jóga „kopogtatott” nála, 
ugyanis volt egy sérülése, ami
re a módszer jótékony hatással 
volt, és ezáltal hiteles eszköznek 
bizonyult. Hitelesnek bizonyult 
számára az az önismereti mun
ka is, amit szintén a jóga ad: 
segít tudatosan élni az életet, 
segít kibontakozni, és termé
szetesen befelé figyelni is meg
tanít. Egyensúlyt, harmóniát 
lehet elérni vele, de alkalmas a 
test karbantartására, a testilelki 
betegségek megelőzésére. Olga 
továbbképezte magát, és több 

mint két éve jógaórákat is tart 
kis csoportokban kezdőknek, 
haladóknak és kismamáknak 
egyaránt.
Bevallása szerint a hangtál
terápiával azért kezdett fog
lalkozni, hogy az óráit tovább 
népszerűsítse a tálak megszólal
tatásával keltett „hangfürdővel” 
és persze segítse a meditációs 
munkát. Kecskeméten sajátítot
ta el Balla Tibortól a hangtálak
kal, illetve a terápiával kapcsola
tos tudást. – A gyógyító kezelés 
működésének lényege testünk 
(melynek hetven százaléka víz) 
hangelnyelő és hangvisszave
rő képességén alapul. Először 
a hang rezgése kitölti az üreges 
szerveinket, majd a folyadékkal 
távozik a kötőszövetekig. Ott 
blokkot old, vagy energiával tölt 
fel – ismerem meg a magyará
zatot. A terápia többek között 
alkalmas mentális és pszichés 
gondok kezelésére, de jó ered
ményeket lehet elérni vele szer
vi betegségeknél, sőt spirituális 
fejlődésre is használják. A tálak 
és a módszer is Tibetből szár
mazik. Egyegy tálat 7080 órán 
keresztül kézzel készít több mes
terember hét különböző fém
ből, amelyek a Naprendszer hét 
bolygójával vannak összeköt
tetésben, és ezáltal teremtenek 
egyensúlyt.              Gyulai István

A festészettől a hangtálterápiáig

Első ízben 
rendeztek 
Puttonyos 
fesztivált
Ismét megtelt a kistér a Sárgö
dör téri pincefaluban a Fabro 
Pincészet által szervezett Putto
nyos fesztiválon. A jó borok és 
különleges tócsnik mellett két 
zenekar, a Másképp és a Beatles
dalokat játszó BeatBack garan
tálta a jó hangulatot szeptember 
utolsó szombatján, ahol a házi
gazda borai mellett több pincé
szet kínálta termékeit.
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Nagy volt a nyüzsgés a Városhá
za előtti téren a Paksi Kertbará
tok Egyesületének Tök jó napján, 
amelyet most nem árnyékolt be 
csapadékos időjárás, mint tavaly. 
A rendezvényt kilenc eszten
dővel ezelőtt hívta életre a civil
szervezet, melynek tagjai idén is 
nagy lelkesedéssel készültek az 
egész napos kavalkádra: beta
karították a kertjeikben termett 
dísz és sütőtököket, amelyekből 
szép mennyiséget felhasználtak. 
Egyrészt saját kompozíciókkal 
kápráztatták el ismét a közönsé
get, ezek között volt tökjárat sok 
figurával, iskolai életkép, illetve 
állatfigurák. Másrészt a közönség 
is alkotókedvében volt, hiszen a 
szervezők felhívására ismét érkez
tek pályamunkák. A meghirdetett 
kategóriák közül a gyermeke
kében Gyergyovits Enikő mun
kája nyerte el leginkább a zsűri 
tetszését, a felnőtteknél a győz
tes Fritz Erika lett, a csoportok 

kategóriájában pedig a Balogh 
Antal Katolikus Általános Iskola 
és Gimnázium 4/a osztálya. A 
tavalyi esztendővel ellentétben 
idén nem tombolán sorsolták ki 
a kertbarátok fantáziadús alkotá
sait, hanem a rendezvény végén 
kiki választhatott belőlük. Meg
őrizve a már jól bevált és kedvelt 

programelemeket volt növény
cserebere, virágvásár, kézműves 
bemutató és vásár, valamint 
mézkóstoló. A dunakömlődi 
Félnótás Dalkör adott műsort, 
majd a nap zárásaként zsíros ke
nyeret, teát és sült tököt kínáltak 
a kertbarátok, illetve kigyúltak a 
töklámpások fényei.        Kohl Gy.

Több mint negyven éven ke
resztül praktizált szülésznőgyó
gyászként dr. Csók Sándor, de 
gyermekkorától kezdve érdeklő
dött a kutyák, illetve később az 
ebtenyésztés iránt is. Édesapja 
szeretett vadászni, így nem vé
letlen, hogy először vadászku
tyákkal, majd komondorokkal, 
kuvaszokkal és pulikkal is fog
lalkozott. Ezután jöttek a bernát
hegyi kutyák, melyekkel számos 
érmet, elismerést tudhat magáé
nak, egyesek a bernáthegyite
nyésztés atyjaként is említették. 
Kutyáival bejárta egész Európát, 
a Magyar Ebtenyésztők Orszá
gos Egyesületének (MEOE) több 
mint ötven éve tagja. Ezen a te
rületen elért legnagyobb elisme
résének a nemrégiben neki ítélt 
MEOE Életműdíjat tartja, melyet 
a több évtizedes sikeres és áldo
zatos tevékenysége elismeréséül 
vehetett át Budapesten.    -gyulai-

Tökök lepték el a teretOrvos és  
ebtenyésztő

Lens Optika Paks, Dózsa György út 35. Tel.: 75/511-246
www.lensoptika.hu

Ingyenes 
szemvizsgálat

a látás 
hónapjában
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Legyen idén okos kertünk!
fenntartható, környezetbarát, vegy-
szerekben szegényebb, helyi faj-
tákkal, felhasznált csapadékvízzel, 
komposztálással és éneklő mada-
rakkal

6. lépés:  
Mindenhova az odaillőt!

Az elmúlt időszak gépesített, 
mennyiségre termelő mezőgaz-
daságának egyik következmé-

nye volt az is, hogy ma már alig 
ismerjük azokat a régi növény-
fajtákat, amelyek évszázadokon 
keresztül alkalmazkodtak a kör-
nyezethez, ahol termesztették 
őket. Elődeink nemzedékeken 
keresztül őrizték, válogatták a 
magokat, és élvezték a növények 
adta termést. Mivel ezek a faj-
ták valóban arra a helyre illenek, 
ahol termesztették őket, ellenál-
lóbbak, kisebb erőfeszítéssel, ke-
vesebb növényvédelmi és egyéb 
gondozási munkával tarthatók, 
mint a világon mindenhol elter-
jedt, uniformizált társaik. Nem is 
beszélve arról, hogy a termésük 
mennyire finom: aki még emlék-
szik a nagymama falusi kertjében 
termett paradicsomra, az bizto-
san nem fogja megvenni a nagy-
üzemi termelésre, szállításra, 
minél nagyobb hozamra neme-
sített zöldséget. A tájfajták nem 
csak az ökológiai gazdálkodás-
ban állják meg helyüket, hanem 

bármelyik kiskertben. Ráadásul 
nem kell minden évben új magot 
vennünk, hiszen magjukat be-
gyűjtve jövőre ismét élvezhetjük 
termésüket.

Figyeljünk a tájfajtákra!
• Ezek a növények nem egységes 
terméseket hoznak, de ne feled-
jük, nem attól lesz jó a zöldség 
és a gyümölcs, hogy minden da-
rabja egyforma. A változatosság 
fontos, és tudták ezt elődeink is, 
amikor gyakran a szép külalak 
ellenében válogatták össze az 
ellenállóbb, bővebben termő faj-
tákat.
• Ismerjük meg az elődeink által 
helyben használt fajtákat, és tele-
pítsük újra. Érdemes megszívlelni 
a művelési tanácsokat is, hiszen 

sokszor azzal együtt érhetjük el a 
legjobb eredményt.
• Mivel a tájfajták az adott he-
lyen fejlődtek, termesztésük 
során kevesebb beavatkozásra 
lesz szükségünk. A termés ráadá-
sul nagyobb beltartalmi értékű, 
egészségesebb.
• Mindig válasszunk helyi, szezo-
nális élelmiszert, így egészsége-
sebb táplálékhoz jutunk.
• Országszerte több génbank is 
őriz tájfajtákat, mint például a 
bogyiszlói paprikát, így biztosítva 
ezek fennmaradását. De igazán 
akkor őrizhetjük meg ezeket, ha 
termesztjük is.

több info a tájfajtákról és az okos 
kertről:facebook.com/kiskert, 
kiskert.szekszarditermek.hu

(X)

Okos kert lépésről-lépésre

Megérkezett az ősz, megváltoztak 
a látási és útviszonyok. A rend
őrség a mérsékelt sebesség és a 
nagyobb követési távolság mellett 
fokozott figyelmet vár a közleke
dőktől. – Nem szabad annyira 
nyomni a gázt, mint a száraz, nyá
ri időben. A legtöbb baleset még 
mindig a sebesség nem megfelelő 
megválasztása miatt történik. A 
gépjárművezetők emiatt nem tud
nak megállni egy kocsisor mögött 
vagy kisodródnak egy kanyarban. 
Szeptemberben több hasonló jel
legű baleset is volt a régióban. A 
nyáritéli gumicserénél talán még 
nem tartunk, de rövidesen érde
mes lesz váltani – hangsúlyozta 
Herman Gábor, a Paksi Rendőr
kapitányság közlekedésrendészeti 
osztályának vezetője. 
A tanév kezdetével átalakult a 
közutak forgalma, változott an
nak ritmusa, főként a reggeli és a 
délutáni órákban. – Az iskolákba, 
munkahelyekre igyekvők kisebb

nagyobb késéseiket szeretnék 
behozni, hirtelen manőverekkel 
igyekeznek előrejutni a sűrű for
galomban. Erőfeszítéseik ritkán 
eredményesek, annál inkább ve
szélyesek. A gyalog közlekedők 
csoportosan érkeznek a gyalogát
kelőhelyekhez és szinte folyama
tosan igénybe veszik a számukra 
biztonságot jelentő zebrát – és a 
járművezetők türelmét. Az állan
dó járműforgalomban minden 
egyes úttesten áthaladás veszélyes, 
ezért különösen fontos, hogy a 
gyalogosok és a járművezetők fi
gyeljenek egymásra. Az oktatási 
intézmények közelében található 
gyalogátkelőhelyeknél a reggeli és 
a délutáni órákban egyenruhások 
is segítenek az átkelésben. 
A rendőrség illetékesei lakott te
rületen belül a nagyobb követési 
távolságra, valamint a látni és lát
szani elv betartására is felhívták a 
gépjárművezetők és a kerékpárral 
közlekedők figyelmét.      Faller G.

Nem csak a húszéveseké a világ 
– így gondolják azok az egykori 
konzervgyári dolgozók is, akik 
áprilisban megalakították a Régi 
Konzervgyári Nyugdíjas Klubot. 
Jelenleg a Városi Nyugdíjasklub 
székhelyén tartják keddenkén
ti találkozóikat, ahol felidézik a 
múltat, énekelnek, süteményekkel 
kínálják egymást. A klubdélutá
nok mellett egyéb közös progra
mokat is szerveztek: ellátogattak 
az erőműbe, rendeztek közös fő
zést, részt vettek a szépkorúak he
tén, és vannak, akik már együtt 
járnak tornázni, együtt stran
doltak a nyáron, mesélte Hanol 
Józsefné, a klub vezetője. Soros 
találkozójukra meghívták egyko
ri igazgatójukat, Örvös Ferencet, 
csoportvezetőiket, és Tell Edit 
alpolgármester is ellátogatott 
hozzájuk. A szerveződés, amelyet 
idővel szeretnének bejegyeztetni, 
negyven tagot számlál.

Újraindul a népdalkör októ
ber 15én 17 órakor a Csen
gey Dénes Kulturális Központ 
könyvtárának olvasótermé
ben, immár Cserenyecz Kata
lin néprajzos vezetésével. Ez 
alkalommal a szürethez kap
csolódó népszokásokkal és da
lokkal ismerkedhetnek majd a 
résztvevők.
Október 1jén, a zene világnap
ján a Paksi Városi Vegyeskar 
és a Vak Bottyán Gimnázium 
kórusa lépett fel a Csengey köz
pontban. Szintén a világnaphoz 
kapcsolódóan a Pro Artis pe
dagóguskórusa az evangélikus 
templomban tartott koncertet 
október 3án.
Egy nappal később Weöres 
Sándorra emlékezve a Liszt Fe
renc Zeneművészeti Egyetem 
népzene tanszékének hallgatói 
működtek közre egy zenés iro
dalmi összeállításban.

Figyelem, itt az ősz! Konzervgyári
nyugdíjasok

Zenés hírek
a városból
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Eladó-kiadó 
ingatlanok

Pakson, az Ősz utcában jó állapotú, 1907-ben 
épült 70 m2-es műemlék présház 15 méteres 
pincével eladó. Irányár: 2,9 M Ft

Pakson, frekventált helyen, a Kishegyi úton, 
hatlakásos, hőszigetelt, felújított téglaépület-
ben első emeleti, frissen felújított, 61 m2-es, 2 
szobás, étkező-főzőfülkés, fürdőszobás (külön 
WC), erkélyes, önálló nagy tárolóval, lakás alatti 
garázzsal, alacsony rezsivel eladó. Irányár: 14 M 
Ft. Garázs: 1,9 M Ft

Eladó első emeleti, téglaépítésű lakás Pakson, 
a Tolnai úton. A lakás 51 m2-es 2 szobás, nagy 
konyhás, külön WC-s, kamrás ingatlan. Frissen 
felújított, kívül-belül, új műanyag nyílászá-
rókkal, konyhával, burkolatokkal. Dupla fűtési 

lehetőség van, hiszen rendelkezik gázkonvek-
torokkal és cserépkályhával is. A ház kívülről 
szigetelt, zárt udvar játszótérrel, ahol a lakók 
parkolhatnak is. A lakáshoz tartozik egy sze-
parált 3 m2 saját tároló és egy közös is. Irány-
ár:12,8 M Ft.

Érdeklődni lehet:  Fonyó Lajos
Tel: 06-70/310-8374

e-mail: fonyolajos@freemail.hu 

Pakson a Kishegyi úton, felújított tégla ház-
tömbben, második emeleti 57 m2-es lakás és 
a ház alatt található garázs eladó. Érdeklődni: 
30/240-8888, 20/378-8958, 20/249-7910

Pakson a Kurcsatov utcában kiadó garázst ke-
resek.

Pakson a Kömlődi utcában 3 db 40 m-es pince 
eladó vagy kiadó. Érdeklődni: 20/249-7910.

Gépészmérnökök és  
villamosmérnökök részére 

tervezői munkaköröket 
kínál a Robolution Kft. 

az ipari robotizálás 
területén.

Előny: paksi vagy Paks 
környéki lakhely vagy  
letelepedési szándék, 

Solid Edge-, illetve 
Engeneering Base-ismeret.

allas@robolution.eu

MASSZŐRKÉPZÉS
(svéd masszázs) indul 
Szekszárdon, Pakson, 
Bonyhádon november 

elejétől.
MUNKAVÁLLALÁSRA 

alkalmas itthon és az 
uniós országokban is  

(az oklevél többnyelvű)
Ára: 40.000 Ft  

(részlet fizetéssel)
Érdeklődni: 06-30/30-21-487 

(nyilv.szám:00777-2012)

Korszerűsödik 
a paksi szennyvíztelep
Szeptemberben elindult a beruházás

Többéves előkészítés után mérföldkőhöz érkezett az Európai 
Unió támogatásával megvalósuló paksi szennyvíztisztító telep 
bővítése és fejlesztése. A modernizálásra azért van szükség, mert 
a jelenlegi telep egyrészt nem alkalmas a szigorodó környezetvé-
delmi előírások és kibocsátási határértékek teljesítésére, más-
részt fizikailag is erősen elöregedett és leromlott az állapota. A 
fejlesztés 2015 márciusára készül el, a megújult telep üzemeltető-
je a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. lesz. A munkálatokból a 
lakosság nem fog érzékelni semmit, a szennyvízszolgáltatásban 
nem lesz fennakadás.
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Jó napot, mi újság?

Berta Alexandra
A 2007ben alapított Junior 
Prima Díjat azért hozták létre, 
hogy önálló díjjal jutalmazzák a 
fiatal korosztály köréből azokat, 
akik a jók között is a legjobbak 
– segítsék a szárnyaikat bonto
gató fiatal tehetségek felemel
kedését és elismerjék az értékes 
életműveket. Az arra érdemes, 
harminc év alatti népművé
szeknek és közművelőknek 
nemrégiben adták át az elisme
rést. A 2013as díjazottak kö
zött a paksi származású citerás, 
népdalénekes, Berta Alexandra 
is ott szerepel. 
– A népzene, a színpad, a tanítás 
az életem. Ez egy küldetés, ami
nek teljesítésére hivatott vagyok, 
és aminek boldogan teszek ele
get. Nagyon nagy elismerés ez 
számomra, és boldog vagyok, 
hogy ez a megtiszteltetés ért, 
a szüleim és a barátaim is na
gyon büszkék rám – mondta el 
lapunknak Alexandra. A Junior 
Prima Díjra a Zeneakadémia 
Népzene Tanszéke, illetve a 
KÓTAMagyar Kórusok és Ze
nekarok, Népzenei Együttesek 
Szövetsége jelölte. Előbbi a je
lenlegi munkahelye, itt óraadó 
citeratanár, a KÓTAnál pedig a 
Népzenei Szakbizottság titkára

ként tevékenykedik. – Az, hogy 
citerásnépdalénekesként kap
tam meg a díjat, bízom benne, 
hogy egy újabb lépés afelé, hogy 
ez a hangszer is elfoglalhassa az 
őt megillető helyet – fűzi hozzá. 
A díjjal járó erkölcsi elismerésen 
túl az azzal járó anyagi támoga
tás is segíti a fiatal művészeket 
abban, hogy a nekik kijelölt utat 
járhassák. 
– A díj újabb lendületet ad a 
pályámon és motivál a terveim 
mielőbbi megvalósításában. El
sősorban az új lemezem elkészí
tésében, ami ennek köszönhe
tően remélhetőleg karácsonyra 
megjelenhet. Alexandra Pakson 
tette meg első szárnypróbálga
tásait, ezért most készülő má
sodik lemezének bemutatókon
certjét Budapest mellett ide  is 
megálmodta. A lemezkészítés 
és a tanítás mellett különböző 
népzenei, illetve az egyetemi 
citeraoktatáshoz kapcsolódó 
kiadványok szerkesztésében 
is szerepet vállal, így mostan
ság nincs ideje unatkozni, rá
adásul fellépésekből sincs hi
ány. Nyáron Magyarországot 
képviselve zenekarával részt 
vehetett a spanyolországi Gra
nadában a FEX – Nemzetkö

zi Táncés Zenefesztiválon. A 
rendezvényre ötödik éve kap
nak meghívást magyar előadó
művészek is és idén számára 
érkezett felkérés. Több kisebb 
koncertet tartottak a környe
ző városokban, a legnagyobb, 
teltházas fellépésük Granadá
ban a Hospital Realban volt.  
– Egészen meghatódtam, ami
kor a magyar szöveget nem értő 
spanyol közönség visszatapsolt. 
Lelki feltöltődés minden egyes 
koncert, amikor azt látom, 
hogy a közönségnek adni tu
dok valamit a magyar népzenén 
keresztül. Éppen ezért olyan 
nagyszerű dolog az, amikor 
ezen a „nyelven” keresztül meg 
tudjuk szólítani az embereket – 
mesélt élményeiről. Alexandra 
előadói pályafutása mellett a 
tanárin is remekel, ugyanis az 
egyetemen való tanítás mellett 
sikerrel szervezett felnőttek szá
mára önálló citeratanfolyamot. 
Alexandra egyébként zeneaka
démiai tanulmányait követően 
beiratkozott a Budapesti Kom
munikációs Főiskolára. Mint 
elárulta, ezen a területen is 
hasonló sikerrel szeretne helyt
állni, ahogy a népzenei pályán 
eddig tette.                  Matus Dóra

A westernlovasok számára 
szervezett KözépEurópaku
pán folytatta remek szereplését 
a Csámpai Lovassport Egyesü
let. Csapó Sándor elnök öröm
mel számolt be arról, hogy idén 
már öt versenyzővel neveztek, 
akik közül ketten is dobogós 
helyen végeztek. Tavaly Galán
tán még csak hárman, idén, a 
hazai rendezésű, négy nemzet 
közel 150 versenyzőjével meg
rendezett kupán már öten kép
viselték a csámpai egyesületet. 
A paksiaknak tavaly Galántán 
csak a középmezőnybe sikerült 
bekerülniük, ennek fényében 
igen értékes az arany és bronz
érem. Az előbbit Ledneczki 
László szerezte superhorse ka
tegóriában, utóbbit Ledneczki 
Veronika ifjúsági korosztály
ban, trail versenyszámban. A 
paksi, csámpai lovasok negye
dik, ötödik és hatodik helye
zései is hozzájárultak a magyar 
csapat helytállásához. A Szé
kesfehérváron rendezett kupán 
a cseh, lengyel, szlovák és ma
gyar westernlovasok legjobbjai 
álltak rajthoz.
Csapó Sándor az eredményeket 
annak tulajdonítja, hogy na
gyon komoly felkészülés zajlott 
az egyesület bázisán, a csámpai 
Fenyves Lovastanyán, és a lóál
lomány is egyre jobb. Az utóbbi 
években két kiváló, western
lovaglásra alkalmas hátassal, 
Johnesszal és Bonnieval gya
rapodtak. Rajtuk kívül Spirit 
hátán születtek a csámpaiak 
legkiemelkedőbb eredményei.
A felkészülés nemcsak a KEK
en, hanem az idei kupasorozat
ban és magyar bajnokságban is 
meghozta eredményét. Előbbi 
már le is zárult, kupák, érmek 
garmadáját hozta el az egye
sület. Fodor Noémi pleasure 
és trail kezdőben, Ledneczki 
László trail haladóban, Polányi 
Máté pedig cowboy raceben 
lett a versenysorozat győztese.

Vida Tünde

Újabb  
csámpai 
lovas sikerek
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Sport

Hogy a viharba 
ne lennék elégedett?
A címbeli kijelentés Meczker 
András edző szájából hangzott 
el, amikor arra kértük, értékelje 
az ASE versenyzőinek szerep
lését a csehországi Racicében 
megrendezett kajakkenu olim
piai reménységek versenyén. A 
három versenyzőből álló paksi 
küldöttség tagjai közül Pupp 
Noémi serdülő V. korcsoport
ban  K1 1000 men aranyérmet 
nyert. Fritz Anett a szolnoki 
Gál Fruzsinával serdülő VI. 
korcsoportban K2 500 men, 
Török M. Aurél a győri Dóczé 
Patrikkal  ifjúsági VII. korcso
portban C2 1000 mes távon 
nyert ezüstérmet. Ezenkívül 
Fritz Anették K2 200 men 
nyolcadik, Török M. Aurélék 
C2 500 men negyedikek lettek.
– Nagyon erős volt a mezőny: 
huszonnégy nemzet, köztük 
Kanada és Ausztrália is elhozta 
a versenyzőit, és ha a németek is 
rajthoz állnak, akkor olyan lett 
volna, mint egy világbajnokság 
– értékelt az edző. – Noémivel 
a középfutam előtt megbeszél
tem, hogy tartalékoljon a dön
tőre, megfogadta a tanácsot, 
második lett egy szerb kislány, 
Janics Natasa unokahúga mö

gött. A döntőben egy magyar 
kislány, Homonnai Luca volt az 
igazi ellenfele, aki egész évben 
egy picivel jobb volt, de Noémi 
idén először megfogta, pont a 
legjobbkor.
Meczker András Anettékról 
szólva elmondta, hogy három 
másodperccel nyerték az elő
futamukat, a döntőben pedig 
még ennél is jobb időt mentek, 
és nagyonnagyon kevés hiány
zott a győzelemhez. Kicsit el is 
kenődtek, maradt bennük egy 
kis hiányérzet, de az edző úgy 
gondolja, nincs rá okuk. – Meg
beszéltük, ha valaki ezt az ered
ményt az év elején írásba adja, 
azt kérdezték volna rögtön, hol 
írják alá. Egyébként Noémi és 
Anett is az idén kezdett el fel
jönni, jól menni.
– Réli nagyon szépen kenuzott, 
ő volt a hajó motorja, taktiku
san versenyeztek, 500 mnél 
még csak a harmadikak vol
tak, onnan jöttek fel a 2. helyre. 
Ennyi korosztályos válogatot
tunk még nem volt, kajakban 
Noémi és Anett, kenuban a kö
lyök korcsoportban Hodován 
Dávid, a serdülők között Cseh 
Olivér, az ifiknél Aurél, és re

mélem a keretfeltöltőn Kole
szár Zoli is kiharcolja a tagsá
got. Úgy vélem, hogy a Hajba 
Tónió és Sziklenka Laci bá’ 
távozása utáni generációváltás 
miatti átmenet után most már 
ismét jönnek az eredmények – 
tette hozzá a racicei küldöttség 
vezetője.
Pupp Noémi (1998) a Paksi 
Vak Bottyán Gimnázium 9.es 
tanulója, 2005 óta kajakozik, 
első edzője Gutai Dániel, jelen
leg Meczker Andrással készül. 
Tavaly K1 1000 men lett orszá
gos bajnok.
– Most már nekem is illett va
lami nemzetközi eredményt 
felmutatnom Réka után. (Pupp 
Réka az ASE dzsúdósa, Noémi 
nővére – a szerk.) Szerettem vol
na már megmutatni, hogy én is 
itt vagyok. Ennek ellenére nem 
számítottam arra, hogy első le
szek, mivel a másik magyar lány 
egész évben jobban teljesített, 
aztán mégis sikerült, és ez az, 
ami számít. Nagyon jók voltak 
a körülmények, jó volt a pálya, 
örültem, hogy anyuék is kijöt
tek. Igaz, verseny közben nem 
foglalkoztam velük, de jó volt 
utána együtt lenni. Jövőre még 

a serdülők között versenyzek, 
szeretnék indulni a válogató
kon, EORVn, Ebn. Szeretnék 
500 mre is készülni, hiszen az 
az olimpiai táv. Egyelőre csak 
egyesben versenyzek, de szíve
sen indulnék párosban is, ha 
találunk egy megfelelő párt.
Fritz Anett (1997) a Paksi Vak 
Bottyán Gimnázium 10.es 
tanulója, 2004 óta kajakozik, 
első edzője Gutai Dániel, jelen
leg Meczker Andrással készül. 
Eredményei: országos bajnok
ságokon első, második és har
madik helyezések.
– Nagyon jó volt a pálya, a dön
tőben a végére mindent kiad
tunk magunkból, de jó érzés 
volt, amikor célba értünk. Az 
ellenfelek is erősek voltak, en
nek ellenére csak egy kicsi hi
ányzott a győzelemhez. Nagyon 
örültem, hogy anyukám is kint 
volt, hogy élőben látott verse
nyezni, és rögtön ott gratulált. 
Jövőre már nehezebb lesz az ifik 
között, de remélem, hogy ott is 
hasonlóan sikeres leszek. Szere
tek edzeni, igaz, a futás nem a 
kedvencem, de a jó eredménye
kért muszáj azt is elvégezni.

Kovács József
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Paksi halászcsárda
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vállalja  

rendezvények szervezését akár 150 főig. Családi ünnepségek, keresztelő,  
ballagás, lakodalom, vállalati ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Egész évben választékos étlappal, széles kínálattal, udvarias kiszolgálással  
és menüfőzéssel várjuk kedves vendégeinket,  

igény esetén ingyenes ételkiszállítást vállalunk.

Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu

A pozsonyi ötödik hely után a 
belgrádi Európakupán már a 
dobogóra is felállhatott Kiss Nor
bert, az Atomerőmű SE 73 kgos 
súlycsoportban versenyző dzsú
dósa. Első két meccsét ipponnal 
nyerte, de a négy közé jutásért 
kikapott kanadai ellenfelétől. A 
folytatásban azonban már senki 
sem tudta megállítani, két ippon 
és közte egy vazaari és juko
győzelemmel a dobogó harma
dik fokáig meg sem állt.
– Hat mérkőzés kellett a bronz-
éremhez, mekkora a konkurencia 
73 kg-ban?
– Nagyon sűrű a mezőny a súly
csoportomban, egy „sima” Eu
rópakupán is nehéz odaérni a 
dobogóra. Hazai szinten Ungvári 
Miklós még előttem van, de úgy 
érzem, én következem utána a 
rangsorban.
– Pár éve sokat voltál sérült, sike-
rült behoznod a lemaradást?

– Volt két komoly sérülésem, 
először a jobb térdemben sza
kadt el a keresztszalag; mikor 
meggyógyultam, és kezdtem 
újra belelendülni, a bal térdem 
sérült meg. Most már teljesen 
rendben vagyok, csak az a bi
zonyos időszak a junior kor
osztály végén kimaradt, és mire 
visszatértem, már a felnőtt me
zőnyben találtam magam. Ez 
tapasztalatban hátrányt jelent.
– Az ASE dzsúdótermében olim-
piai, világ- és Európa-bajnokok-
kal vagy körülvéve. Van példa-
képed?
– Első számú példaképem Bra
un Ákos, ő is ebben a súlycso

portban versenyzett, hasonló a 
beállásunk, mind a ketten ba
losak vagyunk és én is a japán 
technikákat alkalmazom szíve
sen, így a mostanában történt 
szabálymódosításokból is po
zitívan jöttem ki. Példaképeim 
között van Kovács Antal és a 
fiatalabb generáció tagjai közül 
Bor Barna és Csoknyai Laci, tő
lük is igyekszem minél többet 
ellesni.
– A technika mellett az erőnlét is 
fontos, tudod tartani a 73 kg-os 
súlyt vagy sokat kell fogyasztani 
verseny előtt?
– A súlyom simán tudom hoz
ni, ami lehet, hogy hátrány is 

egy kicsit. Sokan bevállalják a 
nagyobb súlyt és mérlegelésre 
lefogynak 67 kilót, majd a 
másnapi versenyre már vissza 
is szedik. A kondícióm jónak 
mondható, de fizikálisan még 
fejlődnöm kell. Ebben az év
ben is rengeteget dolgoztam, 
egy hónapig nem voltam itt
hon, három hetet Bulgáriá
ban, egyet pedig Brazíliában 
készültem. Most már szeret
ném, ha a befektetett munka 
eredményekben is kamatozna. 
Idén még visszavan számom
ra az év fő versenye, novem
ber közepén Bulgáriában az 
U23as Európabajnokságon 
lépek tatamira. Távolabbi cé
lom pedig, hogy ne csak Eu
rópakupán érjek oda a dobo
góra, hanem Grand Prixn és 
Grand Slamen is tudjak ered
ményt felmutatni.

(joko)

– Nézőpont kérdése, hogy félig 
tele vagy félig üres a pohár. Én 
pozitívan nézem a dolgokat: 
mindössze három csapatnak 
sikerült felülmúlnia minket – 
fogalmazott Horváth Ferenc, az 
MVMPaks vezetőedzője an
nak kapcsán, hogy tíz mérkő
zést követően az együttes neve 
mellett négy győzelem, három 
döntetlen és három vereség 
szerepel. A labdarúgócsapat 15 
ponttal a hetedik helyen áll az 
OTP Bank Ligában. – Székesfe
hérvárról, Győrből és az MTK 
otthonából üres kézzel távoz
ni nem szégyen. A Budapest 
Honvéd és a Mezőkövesd elleni 
hazai pontvesztések jobban fáj

nak, de eddig azt kaptam a csa
patomtól, amit előzetesen vár
tam – tette hozzá a vezetőedző. 
A Kecskemétről Paksra csábí
tott tréner június végén írta alá 
kontraktusát a paksi klubbal, 
így a szezonnak kissé felforgat
va vágott neki az együttes. 
– Köztudott, hogy nyáron a 
felkészülés kezdete előtti pil
lanatokban érkeztem a csa
pathoz, és a klub addig nem 
igazolt olyan játékost, akit én 
szerettem volna. Ezért tartot
tunk még fent helyet érkezők
nek, de a keret még most sincs 
lezárva. A tél után próbálunk 
olyan társaságot létrehozni, 
amelyik hosszútávon erősíthe

ti az MVMPaks együttesét, de 
a jelenlegi játékosok is alkal
masak arra, hogy az előzetes 
célkitűzéseknek megfeleljenek. 
Szeretném, ha a Paks lenne az 
a csapat, amelyik a legtöbb 
meglepetést okozná az idei 
kiírásban. Legutóbb Debre
cenben nagyon közel álltunk a 
bravúrhoz. A 2:2es döntetlen 
miatt nem kesergünk, ám iga
zán nagy csapattá akkor válha
tunk, ha az ilyen mérkőzéseket 
is megnyerjük – tette hozzá a 
vezetőedző. 
Az MVMPaks a Magyar 
Kupa és a Ligakupasorozat
ban is szeretne a legtovább jut
ni, hangsúlyozta Haraszti Zsolt 

ügyvezető, aki eddig elégedett a 
gárda teljesítményével. Idén hét 
forduló van még hátra az élvo
nalbeli bajnokságból, a társaság 
pozíciójának megtartását tartja 
a legfontosabb feladatnak. A 
zöldfehérek a sorsolás értel
mében idén még a Diósgyőrrel, 
a Haladással, a Ferencvárossal 
és az Újpesttel játszanak hazai 
pályán, míg idegenben a Kecs
keméttel, a Pápával és a Pécs
csel találkoznak. – Most jönnek 
azok az összecsapások, amelyek 
eldöntik, hogy csatlakozunk 
az élmezőnyhöz vagy a közép
mezőnyhöz tartozunk majd – 
hangsúlyozta Horváth Ferenc.

Faller Gábor    

Megszerezte első Ek-érmét Kiss Norbert

Most dől el, csatlakoznak-e az élmezőnyhöz

Kiss Norbert (1991. október 29.) 1997 óta dzsúdózik az ASE
ban. Edzői: Kun Szilárd, Dobai László, Kanczler István, jelenleg 
Hangyási László és Braun Ákos. Országos bajnok minden kor
osztályban, Európakupa 3. és 5. A Dunaújvárosi Főiskola gaz
dálkodás és menedzsment szakán tanul.
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Az Atomerőmű Sportegyesü
let legidősebb aktív sportoló
ját, Novák Lajost köszöntötték 
nemrégiben a sporttársak. 
– Lajos bácsi nem tipikus nyolc
vanéves. Nagyon szép példája 
annak, hogyan lehet frissnek 
maradni, közösségbe járni és 
még mindig magas szinten ját
szani – méltatta az ünnepeltet 
dr. Kovács Antal, az egyesület 
elnöke.
A tapasztalt sportember közép
iskolában még futballozott, de 
sérülés miatt váltott és immár 
hatvan éve pingpongozik. No
vák Lajos 1982ben került Paks
ra, akkor szervezte újjá a helyi 

asztaliteniszéletet. Vezetőként 
két évtizedig szolgálta a szak
csoportot, ma már csak kedvte
lésből játszik a társakkal.
– Mára főleg a saját egészségem 
miatt sportolok. Ma is sokat 
sétálok, mindenhova gyalog 
megyek, pedig van autóm. Ke
resztrejtvényt fejtek, folyama
tosan tanulok. Nyolcvanévesen 
már nem mennek olyan köny
nyedén a dolgok, mint koráb
ban, de azon vagyok, hogy 
sokáig élvezzem még az életet 
– fogalmazott az ünnepelt, akit 
egy táblagéppel és egy gravíro
zott órával lepett meg az egye
sület.                        Faller Gábor

Általános iskolás korában az at
létika és a foci mellett kezdett 
el kézilabdázni Oldal Ottó a to
kajhegyaljai Olaszliszkán. Ké
zilabdafanatikus testnevelőjük 
munkájának köszönhetően a 
kistelepülés csapata bejutott az 
úttörő olimpia országos négyes 
döntőjébe. Középiskolásként Ka
zincbarcikán és Tiszaújvárosban 
játszott, sorkatonai szolgálata 
alatt pedig az NB IIes Honvéd 
Budai Nagy Antal SE játékosa 
volt. Ezután eltávolodott pár évre 
a kézilabdától, de gyermekei és a 
Paksi Kézilabda SE révén ismét 
élete szerves részévé vált szeretett 
sportága. 
– Hogyan lett belőled a PKSE csa-
patvezetője?

– Nem vagyok az egyesület ala
pítói között, de már a kezdetek 
kezdetén elkísértem őket vi
dékre is, hogy lássam játszani 
a fiamat, Zsoltot. A 2011/12es 
bajnokság második mérkőzé
sén, Soltvadkerten a meccs előtt 
a bírók hozzám jöttek bemutat
kozni. Egy picit meglepődtem, 
de ezt látván a fiúk megkér
dezték, lennee kedvem intézni 
az ügyeket. Edzői ambícióim 
nincsenek, nem is csapatvezető 
a hivatalos titulusom, de azóta 
ellátok mindent, amit egy ilyen 
kis csapat mellett kell, még a 
gyúrói feladatot is.
– Mi a hivatalos elnevezésed?
– Utánpótlásszakosztályvezető. 
Pénzügyi feladatokat látok el, 
taos pályázatokat írok, technikai 
vezető és menedzser is vagyok 
sokszor. Van kéthárom olyan 
ember, aki besegít. Tenki József 
a technikai vezető és vezetőedző 
a felnőtteknél, Pákolitz Antal és 
Pécsi Zsolt megszerezte az OKJs 
edzői C licencet. Elnökünk, 

Kiszli József is segít az edzésveze
tésben. 
– Idáig két felnőttcsapat volt, most 
már csak egy. 
– Kicsit átalakultunk. Az első 
csapatból a Pach testvérek visz
szamentek játszani Kunszent
miklósra, a fiam a visszavonulást 
fontolgatja, Szőcs Gergő kihagy 
egy évet, így ha nagyon pontos 
akarok lenni, akkor azt kell mon
dani, hogy az első csapat szűnt 
meg. Tavaly a két csapat miatt 
sokszor létszámproblémáink 
voltak. Most hogy már csak egy 
felnőtt gárdánk van, 27 játékos
ból lehet választani. Sokan nem 
járnak le állandóan edzeni, de 
azért még idegenben is össze
jön a 16os keret. Nagyon erős a 
BácsKiskun megyei bajnokság, 
a fő célunk most az, hogy a fiata
lok minél többet fejlődjenek.
– Mi a helyzet az utánpótlással?
– A Tolna megyei bajnokságban 
serdülő, a BácsKiskun megyei 
bajnokságban serdülő és ifi csa
patot is akarunk indítani.   (joko)

Nyolcvan felett is sportol

Imádja a kézilabdát

Kecskeméten, a 2013/14es Országos Gyermekbajnokság 
Kvalifikációs Tornáján a Paksi Kézilabda SE PakSuli U14es fiú 
kézilabdacsapata kiharcolta a továbbjutást jelentő 4. helyezést. 
A PakSuli a következő fordulóban az országos 16os főtáblára 
kerülésért játszik. 

A Supersport 600as kategó
riában érdekelt Gyutai Adri
án pontszerző helyen ért célba 
a spanyolországi Albacetében 
megrendezett gyorsaságimotoros 
Európabajnokságon. A fiatal 
motoros egyedüliként képviselte 
Magyarországot a negyvenfős 
mezőnyt felvonultató Ebn. A 
22 éves paksi versenyző az idő
mérőn a 16. rajtkockát szerezte 
meg, a leintéskor pedig a 15.ként 
haladt át a célvonalon. – Amikor 
megláttam, hogy az ellenfelek 
milyen technikai háttérrel ér
keztek ide, úgy éreztem magam, 
mint az első osztályos kisiskolás, 
amikor bemegy a végzősök közé 
– nyilatkozta Gyutai, s hozzátette, 
elégedett az eredménnyel, mert 
az alapvető célt, a pontszerzést 
sikerült elérnie. A paksi tehet
ség a hétvégén a Slovakiaringen 
az IMRC (Nemzetközi Motor 
Bajnokság) és a magyar bajnok
ság összetett első helyéért száll 
harcba. A versenyzővel lapunk 
következő számában értékeljük a 
szezont.                                      -efgé-

Kecskeméten rendezték az orszá
gos felnőtt dzsúdóbajnokságot. 
Az ASE versenyzői közül Pupp 
Réka (48 kg) arany, Kiss Nor
bert (73 kg) ezüst, Polgár Luca 
(52 kg), Ohát Zalán (90 kg) és 
Ömböli Renátó (100 kg) bronz
érmet szerzett. Kiss Klaudia (57 
kg), Kárpáti Gábor (73 kg) és 
Csoknyai László (81 kg) az ötö
dik helyen végzett.
Az ob előtt egy héttel Tádzsikisz
tán fővárosában, Dusanbében 
különleges versenyen vett részt 
Csoknyai László. Az első alka
lommal kiírt, 32 ezer dollár dí
jazású Elnökkupán két súlycso
portban (81 és +81 kg) zajlottak 
a küzdelmek. A harminckét 
versenyzőt felvonultató 81 kgos 
mezőnyben Csoknyai László a 
harmadik helyen zárta a viadalt.

Pontot szer-
zett az Eb-n

Cselgáncsos
sikerek
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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

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

TEIT
kalocsai látogatóközpont
(Szent István király út 35.)

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

Megkezdődött az NB I/A férfi 
kosárlabdabajnokság alapsza
kasza. Az Atomerőmű SE csa
patában több változás is történt 
az előző szezonhoz képest. A 
vezetőedzői posztra visszatért az 
egykori sikerkovács Braniszlav 
Dzunics, aki a 2012/13as idény
ben bajnok és kupagyőztes lett az 
Alba Fehérvár csapatával. Távoz
tak a légiósok: Lorenzo Williams 
Lettországban a Ventspils, Ste
ven Idlet pedig a litván Dzukija 
Alytus csapatában pattogtat ősz
től, míg Johnathan Levy vissza
tért első magyar állomáshelyére, 
Szegedre. Vojvoda Dávid Szol
nokon, Kámán Tamás és Czinger 
Zoltán Zalaegerszegen folytatja 
pályafutását. Érkezett Szabó Zsolt 
és Medve Máté a bajnokcsapat
ból, valamint Baki Gergely a Za
laegerszegtől. A légiósok közül 
elsőnek az Albával bajnok center, 

Jarrod Jones csatlakozott a keret
hez. A másik két kiadó helyre már 
nem sikerült könnyen megfelelő 
játékost találni, így a felkészülés 
alatt nem is gyakorolt együtt a 
csapattal a két „befutó”, Deonta 
Vaughn és Durrell Summers. 
Az egyes posztra szerződtetett 
Vaughn a nyitányon már pályára 
lépett, de a 23as helyen játszó 
Durrellt először csak a Kaposvár 
elleni meccsen láthatják a ha
zai nézők. A tavalyi bronzérmes 
csapatból maradt Tóth Ádám, 
Eilingsfeld János, KerpelFronius 

Balázs, Illés Máté, a csapatkapi
tány Körtélyesi Gergely és Kovács 
Ákos az ötödik, míg a visszatérő 
Medve Máté a negyedik bajnoki 
szezonját kezdte el az Atomerő
mű csapatában. 
A bajnoki rajt jól sikerült, a 
Nyíregyháza nem tudta megne
hezíteni Tóth Ádámék dolgát, 
akik végig vezetve, helyenként 
látványosan és nem utolsósor
ban ponterősen játszottak, és na
gyon nagy különbséggel nyertek. 
Atomerőmű SE–MarsoVagép 
NYKK: 11676.

A következő hazai mérkőzésre 
október 13án 15 órakor kerül 
sor, az ellenfél a Kaposvári KK 
csapata lesz.               Kovács József

Deonta Vaughn: a 185 
centis, 27 éves amerikai játé
kos a Cincinnati Egyetemen 
végzett. Profi karrierje alatt 
megfordult Ukrajnában, Len
gyelországban. Legutóbbi sze   
zonját a grúz MIA Aca demy 
csapatában töltötte, itt 30 meccs 
alatt 14,6 pontot, 4,5 lepattanót 
és 5,4 gólpasszt átlagolt.

Durrell Summers: a 196 
cm magas, 24 éves amerikai 
egyetemi évei után a DLeague
ben a Maine RC csapatában, 
majd a francia másodosztály
ban játszott.  A tavalyi szezon
ban ismét a DLeagueben 
az Idaho State együttesében 
pattogtatott. 50 mérkőzésen 
átlag 31 perc alatt 16 pontot, 4 
lepattanót és 2 gólpasszt átla
golt. A szezont Venezuelában, 
a Trotamundusnál fejezte be, 
ahol 10 meccsen 28 perc alatt 
18 pont és 5 lepattanó került a 
neve mellé. 

Győzelemmel rajtolt az Atomerőmű

30 hetes kendermagos 
jércék 1200 Ft/db

Fehér és kendermagos 
kakasok

(3 kg) 1500 Ft/db
Tel.: 70/215-0047
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„üvölt az a tévé, vedd már hal-
kabbra!” – hangzik el sok-sok 
házban és lakásban estéről es-
tére ez a bosszús mondat fér-
jek, feleségek és gyermekek 
szájából. Bár Magyarországon 
a regisztrált hallássérült (és 
beszédhibás) emberek száma 
több mint 60 000 fő*, a hal-
lásproblémáról tudomást sem 
vevő emberek száma ennek 
akár háromszorosa is lehet. 
A hallásprobléma ugyanakkor 
nem játék! Több felmérésből is 
látható, hogy a tartósan keze-
letlen halláscsökkenés nagy-
ban károsítja vagy akár tönkre 
is teheti a családi és emberi 
kapcsolatainkat. Az állandó 
visszakérdezés, a beszélgeté-
sekből való kirekesztődés, a 
világ eltompuló hangja először 
kellemetlen érzés, majd egy 
idő után ki is zár minket a saját 
környezetünkből. Nagyszülők 

panaszolják, hogy nem hallják 
tisztán az unokák csilingelő 
hangját, fiatalok küzdenek a 
koncertek, éttermek és zsú-
folt helyek hangzavarával és 
anyukák figyelik aggódva hal-
lásproblémás kisgyerekeiket. 
A halláscsökkenés tehát nem 
játék, de általában könnyen 
megoldható probléma.
Szerencsére a hallásszűrések 
akár 15 perc alatt is elvégez-
hetők, és a mai modern halló-
készülékek (amelyek tulajdon-
képpen mini számítógépek) 
már olyan aprók, hogy szinte 
észrevehetetlenek a fülben 
vagy a fül mögött. Ugyanak-
kor feltűnő, színes lakkozású-
ak is léteznek, melyek szinte 
ékszerként viselhetők.
érdemes tehát tisztában lenni 
hallásunk állapotával és egy 
ingyenes hallásszűrés kereté-
ben kipróbálni a hallásunkat. 

ezzel semmit nem kockáz-
tatunk, hisz egy hallásszűrés 
elvégzése még semmire sem 
kötelez minket.

* Forrás: Dézsi Betti: Tanulmány  

az Országos Fogyatékosügyi Portál-

hoz, 2004

(X)

Vedd már halkabbra a tévét!

Hotel solar
7500 Nagyatád, Széchenyi tér 28.
0682/504-135; 0630/697-2668

infosolar@t-online.hu    
www.hotelsolar.eu

engedje, Hogy  
nagyatád Önt is  

elvarázsolja!
 

szállás svédasztalos félpanzióval 
6.500 Ft/fő/éj + ifa

 
gyógykúra

6 éjszaka svédasztalos félpanziós ellátással
Fürdőbelépővel és gyógykezelésekkel (össz.: 24 db)

37.000 Ft/fő + ifa
Háziorvosi beutaló nem szükséges!

 
 Ajánlatunk 2013. november 1-től december 20-ig  

érvényes! (kivétel a kiemelt időszakok)
 ifa: 400 Ft/fő/éj. Egyágyas felár: 2000 Ft/fő/éj


