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Betétakció!

30, 60 vagy 90 napra egyszeri vagy folyamatosan lekötött forint
számlabetét esetén új betétre maximum 180 napos periódusra:

• lakosság részére az éves kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat + 0,5%, EBKM: 2,8%
• üzleti szféra részére az éves kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat, EBKM: 2,3%

Fiókjaink az Ön közelében:
7030 Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
7030 Paks, Barátság u. 3. Telefon: 75/510-216

Az akciós betét további feltételeiről tájékozódhat a www.mecsektakarek.hu honlapon,
érdeklődjön fiókjainkban.
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

Városszerte megújulnak az utcák
Folytatódik az Újtemplom utca
felújítása, a kivitelezés várható
befejezésének időpontja szep
tember 15. Az utcát augusztus
4-től teljesen lezárják a forga
lom elől.
Március közepén vette át az Újtemplom utcai munkaterületet a
kivitelezéssel megbízott Strabag
Általános Építő Zrt., a cég az utca
útburkolatának és közműveinek
felújítását vállalta. A munkálatok
a tervezett ütemezésnek megfelelően haladtak, ám az aszfalt
felmarása után kiderült, hogy az
útalapon lévő süllyedések miatt,
az út teherbírásának biztosítása érdekében elengedhetetlen
a problémás útalapszakaszok
cseréje. Műszaki szakvéleményre és a tervek módosítására,
majd újabb közbeszerzési eljá-

rás lefolytatására volt szükség,
emiatt le kellett állítani az utca
felújítását. A munkálatok a hét
közepén ismét elkezdődhettek,
a kivitelezés várható befejezésének időpontja szeptember 15. Az
Újtemplom utcát a Tolnai út és a
Kishegyi utca között, valamint a
becsatlakozó utcáknál augusztus
4-től szeptember 1-jéig teljesen
lezárja a kivitelező, de a gyalogosforgalom és a szemétszállítás
a beruházás alatt végig biztosított
lesz. Az utcában parkolni sem
lehet majd ebben a hónapban, a
becsatlakozó utcák pedig zsákutcaként működnek. A Gemenc
Volán helyi autóbuszjáratai a
lezárás időtartama alatt a Kishegyi úton fognak közlekedni. Az
ideiglenes autóbusz-megállókat
a Kishegyi út 4. és a Kishegyi út
1/b előtt alakítják ki.

Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4500 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Főszerkesztő: Kövi Gergő
Szerkesztőség: Paks, Dózsa György út 51–53.
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
ISSN 0865-560X
Következő megjelenés: 2014. augusztus 8.

Az Újtemplom utcai beruházás
mellett hat helyszínen zajlik jelenleg útrekonstrukció a városban, mindenütt felvonultak már
a kivitelezők. Mintegy 200 millió
forintból újul meg a Haladás,
a Bercsényi és a dunakömlődi
Radnóti utca, mindhárom helyszínen az ivóvízvezetékek cseréjére, az útburkolat felújítására,
valamint a csapadékvíz-elvezetés
rendezésére kapott megbízást a
kivitelező. A Haladás utcában a
Vértes Út Kft. dolgozik, az ivóvízhálózat átépítése zajlik, majd
a közvetlenül az árokba bekötött
víznyelők elkészítése után következik a szegély- és útburkolatépítés. A bruttó 88 millió forintos
beruházásról június végén írták
alá a szerződést. Lovász Aranka
beruházási ügyintéző tájékoztatása szerint az átkötések és a házi
bekötések építésekor számítani
kell az utcában élőknek vízhiányra, ezek időpontjáról a kivitelező
minden esetben előzetesen értesíti a lakosságot. Így történik
majd a Bercsényi utcában is, ahol
már dolgoznak a munkagépek.
A kivitelezést a Baranya Aszfalt
Kft. végzi, a beruházás költsége
85 millió forint. E cég szakemberei dolgoznak Dunakömlődön
a Radnóti utcában is, itt szintén
az ivóvízrendszer korszerűsítésére és burkolat-felújításra kaptak
megbízást, a szerződés 44 millió
forintról szól. A befejezési ha-

táridő a kömlődi kivitelezésnél
szeptember 1., a Bercsényi és a
Haladás utca esetében október
eleje.
Az Ifjúság útján augusztus 22-ig
dolgoznak a kivitelező Zo-Bau
Kft. munkatársai, itt a Kurcsatov
utca és az iskola közötti 120 méteres szakasz újul meg, térkő
burkolatú járda és parkoló épül,
emellett új aszfaltot kap az útburkolat. A parkolók helye a zöldfelület-rendezéssel és a buszöböl átépítésével kissé átrendeződik, de
a számuk nem változik – tudtuk
meg Pupp Gábortól. A városháza
műszaki osztályának munkatársa arról is tájékoztatott, hogy az
Ifjúság úti burkolatkorszerűsítéssel párhuzamosan a Microcenter
Paks Kft. kivitelezésében zajló
Öreghegy utcai szervizút építésénél rövidesen befejeződik a
szegélyépítés és július végén az új
aszfaltréteg is rákerül a felületre.
A Fecske utcában a Baranya Aszfalt Kft. szakemberei dolgoznak
jelenleg az ivóvízvezeték cseréjén,
néhány szakaszon járdát is építenek majd, az új aszfaltburkolat
szeptember közepére készül el.
A Fecske utcai beruházás összköltsége bruttó 44 millió forint,
a szervizút építése 18 millió forintból valósul meg. Az Ifjúság
úti szakasz korszerűsítése pedig
mintegy 30 millió forint. A felújításokra az önkormányzat biztosít
saját forrást.
Dallos Szilvia
Paksi Hírnök, 2014. július 25. n 3

Komposztláda: még nem késő átvenni

Kiosztották az első komposzt
ládákat a Paks és Környéke
Hulladékgazdálkodási Önkor
mányzati Társulás településein.
A komposztálás elterjesztése
egy újabb lépés a hulladéklera
kóra kerülő szemét mennyisé
gének csökkentése érdekében.

Pusztahencse, Nagydorog, Györ
köny, Madocsa, Bölcske és Gerjen csatlakozásával alakult meg a
Paks és Környéke Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás,
a lakosság minden településen
szelektáltan gyűjti a hulladékot.
A társulás korábban lehetőséget

adott komposztládák igénylésére,
ezek szétosztása kezdődött a napokban.
– A rendezvényeken arra hívtuk fel a figyelmet, hogy a növekvő költségek miatt mennyire fontos, hogy még kevesebb
hulladék kerüljön a szemétlerakóra. Elmondtuk, hogy a komposztláda használatával tovább
csökken a kommunális hulladék mennyisége – tájékoztatott
dr. Sárosi József, a Paksi Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója.
A társulás lakosságszám-arányosan négyezer komposztládát biztosít, amit előzetesen
mintegy másfél ezren igényeltek. A mindössze 12 kilós, 400
literes láda összeszerelése egyszerű, lapra szerelten vehető át,
személyautóval is hazaszállítható.
A ládába elsősorban a konyhából és a háztartásból kikerülő
szerves hulladék: zöldség- és
gyümölcsmaradványok, kávéés teazacc, tojáshéj, hervadt
virág, szobanövények elszáradt
részei, fahamu és például a
növényevő kisállatok ürüléke

helyezhető az alommal együtt.
Ne tegyük a házi komposztálóba a kenyér- és zsírmaradékot,
a szintetikus és le nem bomló
anyagokat, illetve a déli gyümölcsök héját sem, mivel utóbbiakat rothadásgátló anyaggal
kezelik. A komposztládát sík
részre, fellazított talajra célszerű helyezni a kert egy napos,
szélvédett, de nem szélcsendes
területére. Ezeket a hasznos tanácsokat is elolvashatják abban
a részletes tájékoztatóban, melyet minden láda mellé biztosít
a társulás. A komposztládát
bárki igényelheti a hét településen, akinek érvényes szerződése van a szolgáltató céggel, és
aláírja az átvételről szóló jegyzőkönyvet személyi okmányainak felmutatását követően. Aki
még nem igényelt ládát, de szeretné hulladékát komposztálni,
az kérheti az edényzetet a paksi városháza földszintjén lévő
ügyfélszolgálati irodában, illetve a hat település polgármesteri
hivatalaiban. A komposztládát
térítésmentesen biztosítja a társulás.
-dal-

Ütemezetten újítják fel az intézményeket
Közel 80 millió forintot fordít a város intézményei korszerűsítésére a következő két
bő hónapban. Egy tucat önkormányzati intézményben
dolgoznak a nyáron a DC
Dunakom Plusz Kft. szakemberei, július elején elkezdődtek a tervszerű karbantartási,
felújítási munkák.
A gyerekzsivaj helyett szerszámok zajától hangos a Paksi
Bezerédj Általános Iskola és
Kollégium felső tagozatának
épülete: július elején elkezdődött a tornaterem felújítása.
A csarnok padlózata kiszálkásodott, balesetveszélyessé
vált, több helyütt megsül�lyedt, ezért döntött úgy az
önkormányzat, hogy az alap4 n Paksi Hírnök, 2014. július 25.

deszkázattal együtt cserélik
a parkettát. Az alsó tagozat
épületében is dolgoztak ez
idő alatt, újabb öt tanteremben cserélték ki az elhasználódott marmóleumburkolatot.
A Deák Ferenc és a II. Rákóczi Ferenc általános iskolában,
valamint a Paksi Vak Bottyán
Gimnáziumban is folytatódik idén nyáron a burkolatok
felújítása. A középiskolában,
valamint a lakótelepi oktatási
intézményben egyebek mellett a tantermi ajtók cseréjére
is megbízást kapott a karbantartó cég. Az óvodák közül
Dunakömlődön és a Mesevár tagóvodában dolgoznak
majd a szakemberek. A városi
könyvtárban a lámpatestek

cseréjét és a folyóiratolvasó
parkettájának csiszolását, a
nyugdíjasklubban a terasz és a
kerítés felújítását tartalmazza
a 2014-es felújítási csomag. A
kistérségi televízióban a bejárati ajtót és a lámpatestet cserélik, a járási hivatalban pedig
előtetőt építenek. A munkálatokra közel bruttó 80 millió
forintot fordítanak.
A felújításokról, mint minden
esztendőben, a tanév eleji bejárást követően döntöttek a
DC Dunakom Plusz Kft. és az
önkormányzat műszaki osztályának szakemberei, figyelembe véve az intézményvezetők kéréseit. Puskás János,
a korszerűsítéseket végző és
a karbantartásért felelős cég

vezetője arról tájékoztatott,
hogy közel tíz éve előre tervezetten, ütemezés alapján zajlanak a nagyfelújítások.
Az önkormányzattal kötött
szerződéscsomag tisztasági
festést is tartalmaz, erre idén
17 millió forintot fordítanak:
húsz intézményben festenek a nyáron. Ez a munka is
tervszerűen zajlik a városban,
négyévente minden paksi
önkormányzati
intézmény
megújul ily módon a kötelező
mosdó- és folyosófal-felújítások mellett, tudtuk meg. A
felújításokkal a tervek szerint
nyár végéig végeznek, az oktatási intézmények idén is elsőbbséget élveznek.
Dallos Szilvia

Erdei futópályát építenek az Ürgemezőn
725 méter hosszú, gumiőrlemény borí
tású erdei futópálya épül az ürgemezei
parkerdőben, tovább bővítve a sportolási
lehetőségek széles kínálatát. Az alap már
elkészült, az átadást augusztus közepére
tervezik.
Hosszas egyeztetés előzte meg az erdei futópálya építését. Sportolók és a sportegyesületek vezetőinek véleményét figyelembe véve, más településeken már működő
pályák megtekintése után készültek el a
tervek, a forrás biztosításáról a költségvetés márciusi tárgyalásakor döntött a város
képviselő-testülete. Az ürgemezei parkerdőben készülő futópálya 725 méter hosszú
és 120 centiméter széles, így két futó kényelmesen elfér egymás mellett. A felület
három rétegrenddel készül: 15 cm zúzalékkőre betonfelületet építettek, erre kerül 3-4
centiméter vastagságban a helyszínen kiöntött gumiőrlemény. A pálya északnyugati felén és a szánkódomb mögötti területen
két fitneszállomás is épül, az ide telepített
tornaeszközök használói minden izomcsoportot átmozgathatnak, erősíthetnek.

– Az Atomfutás megrendezése óta a futás
egyre népszerűbb a városban. Paks tiszta
és egészséges település, ahol a kisgyermektől a nyugdíjasig minden korosztálynak
szeretnénk a lehetőséget biztosítani arra,
hogy megtalálja a maga és családja számára megfelelő egészségmegőrző tevékenységet, sportolási lehetőséget – mondta el Tell
Edit. A város alpolgármestere azt is hozzátette: fontos cél volt az is, hogy jó helyen,
szép környezetben, lehetőleg a játszóterek
mellett épüljenek meg a sportparkok és a
futópálya, valamint az, hogy amatőrök és
versenyszerűen sportolók egyaránt használhassák az új létesítményeket.
– A KRESZ-parkban és az ürgemezei
játszótér mellett megépült szabadtéri
fitneszparkokat használják és szeretik a
paksiak, reményeink szerint az erdei futópálya is egy sokak által kedvelt kikapcsolódási lehetőség lesz – tette hozzá a
városvezető. A bruttó 34,8 millió forintból épülő új létesítmény augusztus 15-re
készül el a DC Dunakom Plusz Kft. kivitelezésében.
-dallos-

A Local Policy felméréséből kiderül: a paksiak 99%-a ismeri a
Paksi Hírnököt, 32%-uk, vagyis mintegy 6400 személy minden
lapszámot elolvas, 34% (6700 fő) rendszeres olvasó, 27% (5300
fő) pedig alkalmanként veszi kézbe a Paksi Hírnököt. A majd’
húszezres Pakson csupán ezren nem olvasnak egyáltalán Paksi
Hírnököt.
Köszönjük a bizalmat!
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Atomerőmű

Folklórfesztivál az erőmű támogatásával
Százak nézték meg nemrégiben
Kalocsán a XX. Duna Menti
Folklórfesztivál leglátványosabb
momentumát, a Duna menti
népek menettáncát. A dunai népek hagyományait őrző ötnapos
fesztivál kiemelt támogatója az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
volt annak a jószomszédi, partneri viszonynak köszönhetően,
amit a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési
Társulás székhelytelepülésével,
Kalocsával ápol.
A hatvanas években útjára indított fesztivál Magyarország legrégebbi nemzetközi folklórfesztiválja. Kalocsa célja – mint Török
Ferenc polgármester mondta –,
hogy visszatérjenek a gyökerekhez. A program eredeti célja a
6 n Paksi Hírnök, 2014. július 25.

Duna-vidék népei közötti barátság erősítése a népművészet,
a zene és a tánc eszközeivel. Az
eseményre minden Duna menti
települést meghívtak, de érkeztek
fellépők a környező településekről is, így több mint ezer táncos
sereglett össze.
A jubileumi Duna Menti Folklórfesztivál gazdag program
kavalkádja a hagyományos seregszemle történetének képeit
felvonultató tárlattal és a kalocsai
hungarikumok bemutatójával
kezdődött, majd a népművészetkutatás kérdéseit, eredményeit
számba vevő és a kultúrák ös�szehasonlítására, valamint a népi
hagyományok jelenkori ápolásával kapcsolatos feladatok megvitatására szerveződő, Kisváros az

európai kulturális utak csomópontján című szakmai konferenciával folytatódott.
Török Ferenc kiemelte: Kalocsa az egyetlen olyan települése
Magyarországnak, amely két
hungarikummal is büszkélkedhet, ezekkel ráadásul sokan
nemcsak magát a várost, hanem
az országot is azonosítják. Az
idei eseményen éppen ezért kiemelt szerepet kap a helyi népi
motívumvilág és az ugyancsak
egyedülálló kalocsai fűszerpaprika – fogalmazott. Horváth
Zsolt, a Hungarikum Bizottság
koordinációs megbízottja Kalocsát a hungarikummozgalom
egyik zászlóshajójának nevezte.
A fesztiválon gálaműsor is várta
a vendégeket, akik vasárnap estig

gazdag programpalettáról válogathattak. Volt kézművesvásár,
bemutatkozott a régió több, a
Duna menti nemzetekkel szoros
kapcsolatot ápoló környékbeli
települése, továbbá Szlovákia,
Szerbia, Horvátország, Románia,
Bulgária és a fesztivál idei díszvendége, Azerbajdzsán is. Emlékezetes élményt ígért a nemzetek
táncházának éjszakája, és a Duna
menti rácok találkozója és gálaestje. A fesztivál idején a kalocsai
hímzéssel, pingálással, illetve a
kalocsai konyhával interaktív
módon ismerkedhettek a látogatók, nyomon követhették, hogy
születnek a szebbnél szebb kalocsai hímzett motívumok, és elleshették, hogy készül a kalocsai
paprikás „kácsi”.
Vida T.

Fesztiválkörúton az interaktív kiállítás
Idei fesztiválturnéja első helyszínén, a VOLT fesztiválon nagy
sikert aratott a paksi atomerőmű
és az MVM Paks II. Atomerőmű
Fejlesztő Zrt. interaktív kiállítása. A Jövőnk Energiája Interaktív
Kamionba a nemzetközi hírű
Ivan & The Parazol zenekar is ellátogatott, ahol néhány perc alatt
a rock and roll vette át az irányítást a paksi atomerőmű valósághű vezérlőpult-szimulátora felett.
A zenekar tagjai az áramfejlesztő
kerékpárra is felpattantak, de
hamar szembesültek azzal, hogy
nem tudnak kerékpárral an�nyi villamos energiát előállítani, amely elegendő lenne a saját
koncertjükhöz.
Felkai György, az MVM Csoport kommunikációs igazgatója
emlékeztetett arra, hogy Ma-

gyarországon több módszert is
alkalmaznak a szén-dioxid-kibocsátásmentes energia előállítására, de erre ipari méretekben
csak az atomerőmű képes. – A
paksi atomerőmű hazánkban
biztonságosan állít elő megfizethető villamos energiát, mindezen felül a működő négy paksi
blokk évente kétmillió ember
oxigénszükségletét, vagyis a
magyar erdők éves oxigéntermelését takarítja meg azáltal,
hogy nem bocsát ki üvegházhatást kiváltó gázokat – hangsúlyozta hozzátéve, hogy bíznak abban, hogy az interaktív
kiállításra ellátogató közismert
zenészek is ösztönzik a fesztivál látogatóit arra, hogy jobban
megismerjék az atomenergia világát és annak előnyeit.

Mittler István, az MVM Paks
II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.
kommunikációs vezetője arról
számolt be, hogy az országjáró kiállítás hatodik éve viszi
házhoz az atomenergiát. Eddig
összesen több száz ezren ismerkedhettek meg az atomerőművek működésével, illetve tapasztalhatták meg, hogy a paksi
atomerőmű kapacitás-fenntartása az ország energiaellátása
és gazdasága szempontjából
azért fontos, mert olyan villamos kapacitás épülhet meg,
amely károsanyagkibocsátásmentesen üzemel legalább hatvan éven át, miközben megfizethető árú villamos energiával
látja el hazánkat. A kamion látogatói megismerhetik a világ
összes működő atomerőművét,

a három évtizede biztonságosan működő paksi atomerőmű
történetét, a magyar villamosenergia-hálózatot,
valamint
Paks és környezete színes élővilágát is.
A paksi atomerőmű célja, hogy
minél több fiatallal is megismertesse a nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően
biztonságos
technológiáját.
A Jövőnk Energiája Interaktív Kamion a VOLT fesztivál
és az EFOTT teljes ideje alatt
látogatható volt, ezt követően
a szegedi SZIN-en, a kapolcsi
Művészetek Völgyén, a Debreceni Virágkarneválon, a Szerencsi Csokoládéfesztiválon
és a nyíregyházi Vidor Fesztiválon is találkozhatnak vele az
érdeklődők.
Vida Tünde

A Miskolctapolcán megrendezett EFOTT-on a Hooligans együttes tagjai is kíváncsiak voltak az interaktív kiállításra. Kipróbálták az
atomerőmű-szimulátort és így azt, hogy mi történne, ha a Magyarországon termelt áram felét adó erőmű teljesítményét csökkentenék.
Áram és világítás nélkül a miskolctapolcai éjszaka sem lenne ugyanolyan, de a zenekar tagjai azt is megtapasztalhatták, miként borulna sötétbe egész Észak-Magyarország, hogyan emelkedne az áram ára és a teljes villamosenergia-rendszer károsanyag-kibocsátása, ha
az atomerőmű a jelenleginél jóval kisebb teljesítményen működne. – A rockzene színtiszta energia – szögezte le Ördög Tibor „Csipa”, a
Hooligans frontembere, hozzátéve: – Érdekes volt látni, hogy a paksi teljesítmény csökkentésével miként nőne az áram ára, ami a fesztiválok költségeiben is megmutatkozhatna. Bízunk benne, hogy minél több fiatal ellátogat a kiállításra és közelebbről is megismerkedik az
atomenergiával – tette hozzá. (Fotó: MVM Zrt.)
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Paksra érkezett a Duna-túra
Vérbeli teljesítménytúra vagy
kellemes evezés – mindkettőt
nyújthatja Európa leghos�
szabb és legrégebbi szerve
zett vízi túrája, a Nemzetközi
Duna-túra. A sokéves hagyo
mányt követve Paks idén is a
magyarországi szakasz egyik
állomása volt.
A magját megőrző, ugyanakkor évről évre új résztvevőkkel
gyarapodó Nemzetközi Dunatúra alapjait 1956-ban rakták
le szlovák és magyar kajakosok,
akik a Pozsony és Budapest közötti távot teljesítették. Az első

sikeres utat követően először
az egykori Jugoszlávia, majd
Ausztria, Bulgária és végül Németország csatlakozott a kezdeményezéshez, így érte el a túra
az Ingolstadt–Silistra közötti
2082 kilométeres távot, majd
néhány esztendővel ezelőtt alakult ki a mai útvonal, amely
Ingolstadttól (Németország)
Sfântu Gheorge-ig (Románia)
tart. A kerettúra résztvevői maguk választják ki a teljes útvonalon belül kezdő- és végállomásukat és teljesen önellátóak,
a szervezők a szakaszbeosztást
biztosítják, illetve igény szerint

segítséget nyújtanak a vízi járművek bérléséhez, a csomagok
szállításához. A hét országon
áthaladó, kiadós vízi kirándulás
hagyományosan június utolsó
előtti szombatján rajtol, majd
2455 kilométer megtétele után,
két és fél hónap alatt ér végállomásához. Idén a 130 fős csapatból mintegy ötvenen a teljes
távot végigevezik, a többiek
hosszabb-rövidebb szakaszokra csatlakoznak hozzájuk.
A www.tid.hu honlapon az is
olvasható, hogy a kezdeti edzőtúra mára országokat összekötő
sportdiplomáciai eseménnyé

nőtte ki magát. A tíz-tizenkét
ország evezőseit magába foglaló
csapat megérkezését különleges
eseményként élik meg a fogadó
városokban, így gyakran helyi specialitásokkal, kulturális
programokkal kedveskednek a
megfáradt vízi vándoroknak. A
paksi éjszakát idén is az Atomerőmű Sportegyesület csónakházának udvarán felállított sátraikban töltötték a túrázók és
természetesen a város vendégül
látta őket vacsorára. A jókedvű
társaság másnapra kelve továbbindult Bajára.
Kohl Gyöngyi

Idén nem virtuskodnak
Idén elmarad a sorban tizenharmadik Paks–Kalocsa közötti – 15 kilométeres – Daróczyvirtusúszás. A hírt, amelyet az
esemény honlapján tettek közzé a szervezők, sportkedvelők
tucatjainak hozzászólása özönlötte el. Egy csomádi „Daróczyfanatikus” azt írja, ez lett volna
a hetedik alkalom, hogy eljön,
de van olyan a társaságukban,
aki 11. alkalommal élvezte
volna a rendezvény családias
hangulatát. Ahogy a bejegyzésben olvasható, hosszú idő
óta visszatérő résztvevői voltak
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a virtusnak, ezért rendszerint
több éjszakát is eltöltöttek a
környéken. D. G. Budapestről
azt írja, már tavaly is a folyóvízi
távúszó rendezvényt választották a Balaton-átúszás helyett, mert sokkal családiasabb,
természetközelibb, aki egyszer
kipróbálja, azt örökre rabul ejti.
Gyulai János főszervező válaszában kiemelte, hiába ütemezik szét a nyílt vízi úszásokat,
kérik meg a szükséges engedélyeket, a szeszélyes időjárás miatt azok összecsúsznak. – Nem
akarunk, és nem is tudnánk a

Balaton-átúszással konkurálni – tette hozzá. Mint a Paksi
Hírnöknek elmondta, a program 560-600 úszóval lehetne
önfenntartó. Tavaly százhuszonnyolc résztvevővel startolt
az esemény. A fórumozókhoz

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Tel: 75/315-983
20/945-0992

fűzött válaszában Gyulai János
azt írja, jelenleg a költségvetés
harmadára van ígéret, keresik
a pályázati lehetőségeket és remélik, jövőre sikerül megrendezni a virtusúszást.
Matus D.

A Katedra Nyelviskola gyakorlattal rendelkező, diplomás angol és német nyelvtanárok
jelentkezését várja
szekszárdi és paksi iskolájába.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet
e-mailben: szekszard@katedra.hu,
paks@katedra.hu, vagy személyesen:
Szekszárd, Tinódi u.9., Paks, Dózsa Gy. u.98.

Maga sütött a kilencvenedik
születésnapjára
Gregán Gyuláné Málics Irén
elképesztően fiatalos és energikus. Arról, hogy kilencvenesztendős, legfeljebb okmányai
árulkodhatnak és az a fantasztikus rózsacsokor, amel�lyel születésnapjára családtagjai
meglepték. A vasárnapi családi
ünneplés másnapján Hajdú János polgármester és Tell Edit
alpolgármester köszöntötte a
90 éves hölgyet, aki immár kicsit szűkebb családi körben,
izgatottan fogadta a városvezetőket. Hajnali 5-kor kelt, hogy
az alkalomra frissen sült sajtos
rúddal készüljön. Mint mondta,
nagyon szeret Pakson, nagyon
szépnek találja a várost, ahova 19 éve költözött azért, hogy
gyerekei közelében legyen. Fia,
lánya, öt unokája és mostanáig
egy dédunokája van, többségük
Pakson él. Irénke néni a Vas
megyei Nemeshollóson szüle-

tett 1924. július 13-án, 16 évesen Budapestre költözött, ahol
a Vánczánál dolgozott, sütni-főzni már ebben az időben
megtanult. Ezek most is kedvelt
időtöltései, új recepteket is szívesen kipróbál. Teljesen önellátó, ragyogóan tiszta lakását is
természetesen maga takarítja.
Tréfásan meg is jegyezte, hogy a
család nem nézi jó szemmel, de
ő bizony az ablakpucolás érdekében felmászik a szék tetejére
is. A délelőttök házimunkával
telnek, a délutánok sétával, baráti tereferével – mesélte Irénke
néni, aki rendkívül érdeklődő
és tájékozott, ahogy gyerekei
mondták, „topon van a politikában is”. Ő pedig azt árulta
el, hogy egyszerűen bolondul a
virágokért. Ezzel – mint hozzátette – nincs egyedül a családban, lánya és menye is nagyon
szereti a dísznövényeket. -vtMértékletesség – ez a hosszú élet
titka Balogh Miklós szerint, aki
a napokban töltötte be kilencvenedik életévét. Őt is köszöntötték a városvezetők Bástya utcai
otthonában. Az ünnepelt Becskén töltötte gyermekéveit, majd
Debrecenben tanult. A háború
és a több mint három évig tartó
orosz hadifogság mély nyomokat hagyott a lelkében, de ahogy
mondani szokás, az élet ment
tovább. Egész szakmai pályafutása a mezőgazdaság területéhez
köti, több gépállomáson dolgozott, illetve az ötvenes évek első
felében, majd 1968-tól a szakminisztériumban, onnan vonult
nyugállományba 1984-ben. Házasságából egy lánygyermek született, aki Paksra ment férjhez.
Egyszer az iskolapadba is vis�szaült, 1961-ben államvizsgázott,
érettségijéhez hasonlóan jeles
eredménnyel, Gödöllőn. Ekkor
már régóta Budapesten élt feleségével, Szabados Gabriellával,
aki 2000-ben hunyt el, majd hét

évvel később egyetlen gyermekük, Zsuzsanna is örökre eltávozott. A család úgy látta jónak,
ha Miklós bácsi a közelükben
van, így 2008-ban Paksra költözött. Egyik unokájával, Keller
Jánossal lakik, de veje és másik
két unokája, Anna és Zoltán is
szerető gondoskodással veszi
körül. Határtalan öröm számára három dédunokája: Milán,
Zsófia és Vince. Mint mondja,
Paksra költözve még sétálgatott
az utcán, elment az üzletekbe,
de mára sajnos nagyon könnyen
elesik. Egészségi állapota azt sem
engedi már, hogy tegyen-vegyen
a ház körül, így aztán napjait pihenéssel tölti, sokat alszik, televíziót néz, és szeret kimenni az udvarra. Miklós bácsi azt mondja,
hogy szerinte a hosszú élet titka a
mértékletesség. Ő mindig mértéket tartott evésben, ivásban, soha
nem volt semmilyen káros szenvedélye, és bár voltak nehéz idők,
soha nem elégedetlenkedett.
-gyöngyPaksi Hírnök, 2014. július 25. n 9

Régi-új Gastroblues
A helyszín és az időpont is a régi
volt a Gastroblues fesztiválon. A
menetrend is a megszokottnak
megfelelően alakult: klubestek
vezették fel a fesztivált, a fellépők
nagyobb része régi ismerős. A
kissé átalakított Coffee Ring is játszott már, Bese Dóriék hazajöttek
és a Beatbackkel is találkoztunk
már, ők kibővített műsorral készültek. A zenészek régen is szerették a klubhangulatot, amikor a
közönség érintésnyi közelségben
van, fellépés után pedig a művész nem tűnik el az öltözőben,
hanem együtt koccint a fanatikusokkal. Így tett Petruska András,
a nagy energiával játszó Varga
János vagy az egyre felkapottabb
Szűcs Gábor is. Ő nem mellesleg
az idei X-Faktor újdonsült zsűritagjaként kelt majd nagyobb
országos figyelmet, de Pakson
elsősorban zenei teljesítményére voltak kíváncsiak a Little G.
Weevil művésznévre hallgató,
Amerikában is sikeres, blues-díjas gitáros játéka kapcsán.
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Újdonság volt viszont, hogy még
sosem találkoztunk ennyi kis lurkóval plédeken pihenve, apuka
nyakában koncerteket hallgatva,
rétest majszolgatva, a fűben játszadozva. Úgy látszik, megérkezett az új generáció.
Az ESZI sportcsarnoka megújult
öltözőkkel, kényelmes körülményekkel várta az új és a visszajáró fellépőket. A régi ismerősnek
számító Deák Bill Blues Band
hozta a szokott formát, a megszokott dalokat és színvonalat.
Az új fellépők közül a nagy létszámú The Magic Of Santana
két tagja is évtizedeket töltött a
mester, Carlos Santana egykori zenekarában. Raul Rekow és
Alex Ligertwood új társai hamar eltalálták a paksi közönség
zenei ízlését. A forró hangulat
kialakításához nem sok kellett:
néhány ismert és kevésbé ismert
régi Santana-dal és máris felugráltak az emberek az asztalok
mögül, hogy csatlakozzanak a
színpad előtt éneklő, táncoló

tömeghez. Nem kisebb feladat
várt a következő fellépőre, mint
a hangulat megőrzése. Chantel
McGregorról annyit tudtunk,
hogy sosem járt még nálunk,
és több korábbi díj után 2013ban az év brit blues-gitárosa
cím mellett a legjobb énekesnő
kategóriát is elnyerte. Amikor a
pici, szöszke lányka megjelent
a színpadon virágmintás nyári
ruhácskában, néhányan összenéztek. Mi lesz itt? Aztán a bájos
kislány meggyőzött mindenkit
arról, hogy jó kezekben van a
hangszer és a korábban nyert
díjak. Időnként metálos keménységű riffek, bravúros improvizációk következtek, az egész
zenekar nagy energiával játszott.
A dobos kiválóan egészítette ki
Chantel játékát.
Régi ismerősünk, Little G. Weevil
a klubkoncerteken kívül a csarnokban is fellépett és a másnapi
templomi fellépése is emlékezetes
volt. Az evangélikus templomban
rendezett koncert jegybevételét a

kárpátaljai Visk partnertelepülésünk magyar nyelvű óvodájának
támogatására fordítják a szervezők. Különleges csemegét láttunk
a közös produkcióként jegyzett
Ferenczi György és a Rackajam,
valamint Pál István „Szalonna” és
bandája jóvoltából.
A templom kiváló akusztikája
megfelelő hátteret adott a hos�szú lélegzetű produkciónak. A
különleges felállás, az autentikus
hangszerek (cimbalom, hegedű,
bőgő) mellett megszólaltatott
kürt, mandolin és szájharmonika
együttes játéka nagyon hatásosnak bizonyult. Igazi örömzenét
hallottunk a népzene, a világzene, a megzenésített versek világából. Csodálatosan szólt az ének,
szárnyaltak az improvizációk,
szinte versenyre keltek a hangszerek. A majdnem másfél órás
blokk után a közönség alig akarta elengedni a két zenekar amúgy
igen egységes produkciót nyújtó
tagjait.
(Folytatás a 11. oldalon)

(Folytatás a 10. oldalról)
Pedig még hátravolt néhány
kedvenc: Éles Gábor, Petruska
András , Little G. Weevil és Cliff
Moore élvezetes játéka.
Régi ismerősök fellépését ígérték szombat estére is. A délután
azonban hozott újdonságokat is.
Igazán örömteli, hogy évről évre
egyre több paksi előadó jelentkezik a fesztiválra fellépőként.
Néhányan egészen kiváló produkcióval lepték meg az érdeklődőket. A Jack-Ki zenekar nem
jött zavarba a korai időponttól és
ebben komoly érdemei vannak az
együttes énekesnőjének. A paksi
gimis Pintér Petrának arany van
a torkában, hangja betöltötte az
egész csarnokot. Kiváló adottságai vannak, könnyed volt, a dalokat egyéniségéhez választották.
Petra elmondta, hogy a következő
nagy feladat számára az érettségi.
A zene közelében kellene maradnia, a tehetsége elvitathatatlan.
Új formációban zenélt Petruska
András, a hegedű-gitár összeállítás érdekes volt, a dalok a mindennapokról szóltak, megtöltve
humorral, szarkazmussal. Új
felállással, de a kiváló basszeros
Szkladányi Andrással érkezett
Éles Gábor. A néhol melankolikus, máskor nagy energiákat
mozgósító zenekar remekül
rejtette el a régi példaképek (pl.
Hendrix) kompozícióit a saját,
fondorlatosan elvont zenei világába. Nagy figyelmet követelő
megszólalás volt, az biztos.
Ferenczi Gyuriék fellépése a zenekar délelőtti színvonalát hozta,
az ahhoz hasonló sikerrel.
Új fellépők következtek, ám ők
már a zenei világ nagy legendáihoz tartoznak. A kaliforniai
Ford testvérek a 60-as évek végén
alakították zenekarukat, mesés
karrier az övék. Bár Robben szólókarrierbe kezdett korábban, a
Ford Blues Band első paksi fellépése nélküle is csemegének számított. A két Ford fivér ritka humoros, jókedvű zenész, a többiek
is élvezték minden Pakson töltött
percüket. Emlékezetes koncertet
adtak.
Julian Sas régi, kedves barátunk.
Már négyszer járt Pakson, végre újra láthattuk őt és bandáját.

Sodró lendület, hatalmas ívű gitárszólók, finom, érzékeny dallamok, pontos, egységes megszólalás. Julian sugárzó egyéniségét
a paksi nagyérdemű újra forró
hangulattal honorálta.
A szombat estét ismét egy régi ismerős zárta. A T. Rogers elhozta
az amerikai Sean Carney-t, ahogy
vasárnapi fellépésük alatt sem
zárkózott el attól, hogy vendégzenészeket fogadjon. Kovács Ferci
és csapata ritka önzetlen vendéglátó zenekarként működött az
ESZI-park vasárnapi szabadtéri
eseményein, hiszen színpadra
szólították maguk mellé Cliff
Moore-t, Patrick Fordot, Volkert
Striflert egy közös jammelésre.
Nagy öröm, hogy nagy hírű muzsikusok önként vesznek részt a
közös zenélésben, nem zárkóznak el az extra fellépésektől. Ez
is utal a Gastroblues zenészeinek
baráti együttműködésére, a közönség szeretetére. Az amúgy is
jó erőkből álló együttes fergeteges
volt, különösen Stewart Hay szájharmonikás volt elemében.
Új fellépőként mutatkozott be
dr. Gál Gábor vezetésével a Paksi Atom Jazz Orchestra. A Doki
nagyszerűen muzsikáló zenészeket gyűjtött maga köré, amatőröket és profikat egyaránt. A big
band kellemes zenei színfoltja
volt a fesztiválnak. A zenekarhoz
csatlakozott az Ismerős Arcokból
Tánczos István és egy újabb régi
barát, Muck Ferenc. Muki később
saját családtagjait is felvonultató
együttesében szenzációsan játszott.
Az Ismerős Arcok tökéletes
programját, a komoly mondanivalót tartalmazó dalokat nagy
figyelemmel hallgatta a közönség, és tömött sorok nézték a
Soulbreakers marcona zenészei
előtt az énekesnő Pleszkán Écskát
is, aki színes hajával, erőteljes
hangjával vonta magára a figyelmet. A Tűzkerék az eddigi 22 év
többségében játszott nálunk. A
paksi közönség nagy kedvence
most is hozta a kötelezőt, a jól
ismert dalokat, elementáris erejű
gitárszólókat, sodró, lendületes
megszólalást. A fesztivált a kiválóan teljesítő Heep Freedom zárta.
Kozma Győző

A hajnalig tartó, kiváló koncertek miatt feltehetőleg kissé későn ébredtek a fesztiválozók vasárnap. Sem ez, sem a kitartó
hőség, nem tántorította őket, késő délelőttre benépesült az ESZIpark a sátrakat pazar illatok lengték körül. A hagyományos főzőverseny zsűrijének asztalára 48 féle étel került, akadt olyan társaság, amelyik több kategóriában is nevezett. Egy sor paksi baráti
társaság, civilszervezet „kitelepült”, így a Paksi Városi Vegyeskar,
a Motoros Baráti Kör, a nukleáris iparban dolgozó nőket képviselő WIN, a város önkormányzata, a Dunakömlődi Borbarátok.
Néhány zenekar, testvér-, illetve környező település delegációja is
fakanalat ragadott, főztek a madocsaiak, pálfaiak, györkönyiek.
Jól bevált menetrend szerint zajlott a főzőverseny, halászlé és borral készült ételek, borkorcsolyák, egyéb ételek kategóriája mellett
a standokat is értékelték és kiosztották a közönségdíjakat, amihez
alapul a kóstolójegyek szolgáltak. A legjobb halászlevet a Halvajárók színeiben Vámosi Lukács készítette. Elmondta, hogy szegediként bajai recept alapján készítette az ételt. A finom ízek mellett a
külsőre is adtak, ami a zsűri tetszését olyannyira elnyerte, hogy a
legszebb főzőhelynek járó címet nekik ítélte. A borral készült ételek, pörköltek mezőnyében a Práter nevű csapat csülökpörköltje
vitte el a pálmát, az egyéb kategóriában a Norden Kft. nyert. Különdíjat kapott Tiffán Zsolt és a Mosolygó Rétes. A közönségdíjat
az alapján ítélték oda, hogy ki gyűjtötte a legtöbb kóstolójegyet,
itt a Paksi Baráti Kör volt a legsikeresebb 270-nél több jeggyel. A
kóstolójegyekből és a templomi koncertből származó bevétel egy
részét, több mint 500 ezer forintot a szervezők nevében Gárdai
Ádám átadta Jenei Károly viski református lelkésznek, hogy ezzel
segítsék az óvodaépítést.
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Határon túli magyar középiskolások:
mintha hazajöttünk volna Paksra
A hibátlan aszfalt még gőzölgött egy rövid, frissítő eső után
a Cseresznyéskert Erdei Iskolába vezető úton. Nemcsak az
úton, az épületen is látszik, hogy
minden vadonatúj. Semmilyen,
táborra utaló zajt nem hallani,
nehéz elhinni, hogy negyvenen
táboroznak az erdei iskolában.
A Határon túli magyar középiskolások olvasótáborába nagyjából ennyi fiatal sereglett össze
határainkon túlról. Jöttek régi
ismerősök, akik megtapasztalták
már a tábor különleges lelkületét, hangulatát, s jöttek újak, akik
csak hírét hallották.
Bicsok Andrea másodízben
vesz részt a táborban, Temesvárról jöttek tanárával, néhány
társával. – Szeretek újságot írni,
szeretek társalogni, itt mindig
tanulok valami újat – indokolja
azt, hogy visszatért másodjára
is. Elárulta, hogy tavaly megtanulta, hogy kell hírt írni, idén
nagy élmény volt, hogy egy előadásból rengeteget tudott meg
Benedek Elekről, azt például,
hogy politikus volt, és hogy
tankönyveket írt. Andi erről írt
a tábori lapba. Hogy mi a titka, nehéz szavakba önteni, de
valamiféle varázsa van ennek
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a tábornak – fogalmazza meg.
A viski Méhes Roland is remekül érzi magát, nyolcan vannak
egy szobában az adaiak, a Zsilvölgyéből érkezett erdélyi fiatalokkal nagyon könnyen találtak
közös hangot. A hírt, hogy mesékkel foglalkoznak idén, kissé
kétkedve fogadta mondván,
hogy ő abból már kinőtt, de
hamar tovatűnt a fenntartása,
mert – mint mondta – itt másképpen fognak hozzá a témához. A drámacsoportban ezenkívül még különféle szerepekbe
bújnak, a záró esten a Csongor
és Tündét mutatták be átdolgozott változatban, Roland dobolt,
szívdobogást imitálva. Gaál Ildikó budapesti rendező tavaly
vett részt a táborban, módszerei
a vajdasági Bíró-Albert Erzsébetet is magukkal ragadták. A
tanárnő négy diákkal érkezett.
– Nagyon megfogott ez a légkör,
itt igazi magyarnak érezhetem
magam, ez a tábor lelki feltöltődést, a magyarságtudatunk
megerősítését adja – mondta.
– Rokon lelkek vagyunk, egy
nagy családot alkotunk, mintha
hazajöttünk volna – folytatta.
Azt sem rejtette véka alá, hogy
a tábor vezetője, Gyulai István

ehhez nagyon sokat hozzátesz,
hiszen mindenben segíti őket,
„lelkük minden rezdülését figyeli, minden kívánságukat teljesíti”. Erzsébet a szóból ki nem
fogyva sorolta élményeiket a
Vetővirág bemutatkozásától, az
éjszakába nyúló beszélgetéseken
át egészen addig a plusztudásig,
amit – mint mondta – a táborból visz magával és óráin hasznosít majd.
Kutasi Csaba Petrozsényban él.
Az ő státusza igen különleges:
szülőként jött Paksra, tanár nem
akadt, így ő hozta Zsil-völgyéből, Lupényből, Petrozsényből
és Vulkánból a gyerekeket.
– Lányom, Enikő tavaly volt itt,
könnyű volt, hogy meggyőzzön,
általában könnyen vállalom az
ilyen feladatokat – mondta. A
petrozsényiek nemrég kapcsolódtak be ebbe a programba,
aminek titka Csaba szerint a minőség. Itt minden nívós, az épület, a műsorok, az emberek, akik
a táborba látogatnak, hogy megosszák ismereteiket az ott lévőkkel, sorolta. Azt is elárulta, hogy
neki, aki felnőtt társasághoz van
szokva, hatalmas élmény a fiatalok között lenni, akik „csak úgy
sziporkáznak”. Mindezen túl

Kutasi Csaba élményeit még az
is tetézte, hogy más országokban
élő magyarokkal találkozhatott.
– Jó dolog, hiszen sok mindenben különbözünk, mégis hasonlóak vagyunk, egyforma dalokat
ismerünk, egyforma könyveket
olvasunk – fejtegette. Búcsúzóul még egy kellemes élményét
felidézte. – Az egyik kislány, aki
velünk jött, s édesapja román,
harmadik osztálytól román iskolába jár és otthon is a román
nyelvet használja, de a harmadik
napon már magyarul beszélt. Jó
volt hallani, olyan szép magyar
nyelvet használ.
A Csengey Dénes Kulturális
Központ szervezésében 21. alkalommal rendezték meg az
olvasótábort határon túli magyar középiskolásoknak. Idén a
programok, előadások a mese
témakörére épültek, megemlékeztek Benedek Elekről születésének 155. évfordulója kapcsán.
Ahogy mindig, most is csoportokba szerveződtek a fiatalok,
filmet, újságot készítettek a táborról, különféle előadásokkal
készültek, hogy ezekkel tegyék
még emlékezetesebbé, maradandóbbá a Cseresznyésben töltött
napokat.
Vida Tünde

Parlagfű: egy mag negyven évig életképes
Az interneten kering egy levél, amelynek írója azt taglalja, a parlagfű mennyire egészséges
és intelligens növény. Annak fényében, hogy
minden lehetséges fórumon ennek ellenkezőjéről hallani, érdekes állításokat tartalmaz
mind orvosi, mind növénytani szempontból. Emellett nem egy cikket olvasni arról,
hogy miközben küzdünk a parlagfűmentes
Magyarországért, egyesek azt állítják, a parlagfű jótékony és hasznos növény, egyenesen
csodaszer, amelyet szárítva, akár teaként fogyasztva eredményesen vehetjük fel a harcot
az allergia ellen. Az allergiás betegek nagy
részének vélhetően más az álláspontja ezzel
kapcsolatban, de szakmai körökben sem elfogadott és bizonyított, hogy a parlagfűnek
bármilyen jótékony hatása lenne az emberi szervezetre. Ellenkezőleg: nemcsak azért
tartják veszélyesnek, mert a leggyakrabban
allergiát okozó növény, hanem azért is, mert
idegen földrészről bekerült úgynevezett
özönnövényként nagyon gyorsan terjed. A
parlagfű ugyanis Észak-Amerikában őshonos, csak a 19. században került Európába.
Az első világháború után gyorsult fel elterjedése, de igazán nagy területeket az 1950-es
évektől foglalt el. Magyarország területén az
1920-as években jelent meg. – A parlagfűvel
az a legnagyobb gond, hogy szélmegporzású,
ezért szinte önti magából az allergén pollent,
agresszíven terjed és intenzív tüneteket okoz
– mondja Szilágyi Éva tüdőgyógyász. Pakson
ezres nagyságrendben látnak el asztmás és
allergiás betegeket a rendelőintézetben, de
ez a szám sajnos évről évre csak nő. Mint a
szakember kiemelte, a virágzás idején, úgy
egy hónapja a panaszokkal jelentkezők száma is megugrott. Aki érzékeny a parlagfűre,
az tüsszög, viszket a szeme, pihenni és koncentrálni sem tud az állandó orrdugulás, orrfolyás mellett. Ha valaki évekig elhanyagolja

a tünetek kezelését, szövődmények kialakulására is számíthat, mondja a tüdőgyógyász.
A városban már zajlik a parlagfű-mentesítési
tevékenység, a műszaki osztály munkatársai
folyamatosan járják a várost, de a belterületi ingatlanokon minden évben lényegesen
csökken a gyom előfordulása a rendszeres irtásnak köszönhetően, mondja Vassné
Skerlanitz Katalin, az önkormányzat műszaki
osztályának vezetője. Idén eddig egyetlen lakossági bejelentést kaptak, az is indokolatlan
volt, tette hozzá. Az önkormányzati területek
parlagfű-mentesítését és ellenőrzését a DC
Dunakom Plusz Kft. végzi, a mezőgazdasági
területeket pedig a földhivatal mezőgazdászai
ellenőrzik. A kataszteri térképek és a föld-

használati nyilvántartások segítségével pontosan be tudják azonosítani, hogy egy-egy
parlagfűfoltért melyik gazdálkodó vagy területhasználó felelős. Július 1-jétől a jogszabály
előírásai szerint minden földhasználónak
kötelessége megelőzni a parlagfű virágbimbós állapotának kialakulását, ami egyrészt az
allergiások védelmét célozza, hogy pollen ne
jusson a levegőbe, másrészt azt, hogy ne tudjon termést, illetve magot érlelni a növény, és
ne szaporodhasson tovább. A tapasztalatok
szerint a parlagfű leginkább a napraforgó-, a
kukorica- és a szójaültetvényeken okoz gondot. Itt elkerülhetetlen a vegyszeres védekezés, hiszen az allergiát kiváltó pollenek 90
százaléka a mezőgazdasági területekről kerül
a levegőbe, így a lakott területekre is. Az elhanyagolt területeken a büntetés a mostani
rendelkezések szerint 15 ezer forinttól 15
millió forintig terjedhet. Sáhi Manuéla, az
Együtt a parlagfű ellen Alapítvány vezetőjének tapasztalata szerint Paks rendezett, nem
jellemzőek rá az erősen elhanyagolt területek.
Minden évben 40-50 bérletet oszt ki háziorvosoknak, gyermekorvosoknak és tüdőgyógyászoknak abból a célból, hogy asztmás
betegeik igénybe vehessék a szervezet által
üzemeltetett sóbarlangot, ami felújított állapotában, új helyén már három hete működik.
Megelőzés szempontjából ezt sok kisgyermekes család veszi igénybe, de az immár ’97
óta működő helyi asztmaklub is látogatott.
Véleménye szerint a parlagfüvet továbbra is
irtani kell, nemcsak azért, mert a hatályos
jogszabályok ezt előírják, hanem önvédelemből. Aki parlagfüvet lát, lépjen oda, húzza ki,
szóljon rá arra, akinek a kertje tele van vele.
Irtása nem lesz rövid csata, ugyanis a növény
magjai legalább negyven évig életképesek,
nem lehet arra számítani, hogy a probléma
magától eltűnik.
MD

Nem maradhat el a gépszemle
A legtöbb tűzeset az előírások
betartásával megelőzhető, hívta
fel a figyelmet Sarkadi Ferenc
tűzoltó alezredes A mezőgazdasági betakarítási munkák tűzvédelme címmel szervezett konferencián. A meghívottak között
a mezőgazdaságban dolgozó
magántermelők, cégek és vállalkozók voltak, a cél elsősorban
a tájékoztatásuk volt. Sarkadi
Ferenc azt is elmondta, hogy

térségünkben szerencsére ritkán
fordulnak elő tüzek a nyári betakarítási munkák alatt. A kirendeltség szoros kapcsolatot ápol
a mezőgazdasági termelőkkel
polgári védelmi, tűzvédelmi és
iparbiztonsági területen is. A hatósági ellenőrzések tapasztalatai
és a konzultációk is azt igazolják:
eredményes az együttműködés,
a termelők általában ismerik és
betartják a szabályokat.

A mezőgazdasági munkáknak
szigorú tűzvédelmi követelményei vannak, de még mindig akadnak, akik csak akkor
szembesülnek ezzel, ha már baj
van. Szabály, hogy csak olyan
gépekkel szabad dolgozni, amelyek tűzvédelmi felülvizsgálatát
a betakarítást megelőzően az
üzemeltető elvégezte. A jármű
állapotáról szemle keretében kell
meggyőződni, erről jegyzőköny-

vet kell készíteni, aminek egy
példányát a járművön kell tartani, és ezt nyolc napon belül a
tűzoltóságnak meg kell küldeni.
A tarlóégetés helyét, időpontját a
megkezdés előtt 24 órával írásban
szintén be kell jelenteni. Jó tudni
azt is, milyen mezőgazdasági gépen milyen poroltónak kell lennie. Aki a tűzvédelmi jogszabályokat megszegi, jelentős bírságra
számíthat.
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Szólt a rock Biritón
Idén is a rockzenéé volt a főszerep a Biritói Falunap zenei kínálatában. A közösségépítő rendezvények, ahol a lakosság vendégül
láthatja barátait, ismerőseit, a
többi településrész lakóit, minden külső városrészen fontos
eseménynek számítanak. Van
egyfajta egészséges rivalizálás,
ami jót is tesz a programoknak,
a jó hangulat és színvonal évek
óta töretlen minden falunapon
– hangsúlyozta Spiesz József, a
nyolcas körzet önkormányzati
képviselője, aki a Biritói Falunap főzőversenyének zsűrizését
vállalta Kern József bizottsági elnökkel. A július 12-i rendezvény
programja sokak tetszését elnyerte, sok bográcsban rotyogott
az étel, idén is a nevezők döntötték el, hogy mit főznek. Hagyományaik őrzése fontos a biritóiak
számára, a falunap megrendezé-

se is elmaradhatatlan program a
településrészen, ahol nyolcadik
alkalommal töltötték el együtt a
napot – mondta el Tóth Attila.
A biritói településrészi önkormányzat képviselőjétől azt is
megtudtuk, hogy a zenei program összeállításakor továbbra is
ragaszkodtak a rockos stílushoz,
a Riff/Raff zenekar, a kézdivásárhelyi Jazz Kaláka, valamint a
Rudán Joe’s Coda formáció szórakoztatta a közönséget a falunap
délutánján. A koncertek után bál
zárta a programot, a Joy együttes
volt a hangulatfelelős. Biritón a
részönkormányzati összejövetelek, így a falunap rendezéséhez is
kitűnő helyszínt biztosít a közösségi ház, melynek korszerűsítése
idén folytatódik. A tervek szerint
a nagyterembe álmennyezet kerül, és a fűtést is kiépítik – tájékoztatott Tóth Attila.
-dsz-

Lecsó főtt a bográcsokban Csámpán
A sok-sok munkát, amit belefektettünk a szervezésbe, hálálták meg azok, akik eljöttek a
Csámpai Nosztalgia Találkozóra
– fogalmazott Feil József. A külső
városrészi önkormányzat csámpai képviselője azt mondta, hogy
igencsak próbára tette a szervezőket, hogy a rendezvény pénzügyi helyzete másképp alakult,
csökkent a keret, ezért már menet közben újra kellett gondolni
a terveket. Annak ellenére, hogy
a legnagyobb költséggel járó
sztárfellépőket ki kellett venni a
programból, sok vendéget vonzó, fergeteges hangulatú bállal
záródó találkozót sikerült létrehozni – összegezte Feil József, aki
már igen sok pozitív visszajelzést
kapott. A hangulatról, a szervezésről köszöntőjében Hajdú János polgármester is elismerően
szólt. Kérdésünkre elmondta,
hogy az önkormányzat anyagilag
a rendezvény mögött áll, de minden egyebet maguk oldanak meg
a csámpaiak, ami a többi külső
városrészre is igaz.
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A színpadi műsorok sora 3-tól
este 9-ig tartott. Ezzel párhuzamosan veteránmotoros bemutatót tartottak, amelyre 31 motort
regisztráltak, lehetőség nyílt
lovaglásra, lovaskocsikázásra,
sőt lovas meglepetésben is része
volt a közönségnek: ennek keretében lovasok és emberek együtt
perdültek táncra. A focibajnokság, ahol elszánt fiatalok és
örökifjak küzdöttek a győzelemért, reggel 8-kor kezdődött, az
eredményhirdetés után a csapatok tovább szaporították a nagy
létszámú közönséget, amit Feil
József ezer főre becsült. A főzőversenyen idén a lecsókészítők
mérték össze tudásukat, de sokan nem a trófeáért, csak kedvtelésből főztek. A programok
után a City zenekar és a tánc
vette át a főszerepet. Hajnali
négy is elmúlt, amikor az utolsó
vendég hazament a találkozóról,
aminek sikeréért a szervezőknek, fellépőknek, támogatóknak
mondott köszönetet Feil József.
Vida Tünde

Jó napot, mi újság?

Polgár Tamás
Vajon mi köze Torontónak, a
Szaharának és egy amerikai rendezőnőnek egy paksi operatőrhöz? A Women’s Eye elnevezésű
torontói filmfesztiválon nemrégiben választottak kategóriája
legjobbjának egy, a Szaharában
forgatott dokumentumfilmet,
aminek Polgár Tamás volt az
operatőre. Ha valaki ismeri a
kalandorlelkű paksi fiatalt, meg
sem kérdezi, mit keres a forrongó Afrikában HIV-árvák
között, vagy éppen menekülttáborban, hiszen ő az a típus, aki
egyik napról a másikra, vállán
egy hátizsákkal, nekiindul a
nagyvilágnak. Tamás munkája
során szívesen vesz részt olyan
produkciókban, amelyekben a
konfliktusok legmélyére láthat,
amelyeket többségünk inkább
a kényelmes fotel biztos menedékéből kémlel szívesebben.
A minap kevésbé rázós, de annál hálásabb feladatot vállalt
magára. Lassan egy évtizede
állandó résztvevője a határon
túli magyar középiskolások
cseresznyéspusztai táborának.

A tábor filmes műhelye szinte
már összeforrt a nevével, hiszen
a csoportfoglalkozás indulása
óta szinte minden évben annak mentora volt. Jóleső érzés
számára, amikor látja, hogy a
táborozók „megfertőződnek” a
filmezés élményével, miközben
egyetlen hét alatt elkészítenek
egy kisfilmet. Közben megismerteti őket többek közt a kameratechnika és a képkivágás
alapelveivel. A táborlakók közösen kreálnak alapsztorit, majd
a rendező, a hangmérnök és az
operatőr szerepét kiosztva vezetőjük hagyja kibontakozni őket.
A történetet hagyományosan
a tábor gerincét adó témához
igazítják. Tamás elárulta, legnagyobb büszkesége, hogy voltak
olyan táborozók, akik részben
az itt szerzett élmények hatására
filmes szakon tanultak tovább.
Velük a későbbiekben is tartotta a kapcsolatot, hogy tapasztalatot cserélhessenek, segíthesse
őket tanácsaival. A TelePaks
egykori munkatársa máig gyakran forgat Pakson és környékén

annak ellenére, hogy munkája
zöme mára Budapesthez köti.
A Dead Cat Digital csapatával interjúnk idején éppen az
EFOTT-on készítettek reklámfilmet egy energiaitalt gyártó
cégnek. Mint mondja, nincs két
egyforma munka, legyen szó
sportesemény megörökítéséről,
imázs- vagy éppen reklámfilm
készítéséről, éppen a változatosságot kedveli a szabadúszó
operatőr. Azt azért egy pillanatig sem titkolja, hogy a dokumentumfilmezés a kedvence. A
mozit, amely Torontóban a kategóriájának járó legjobb elismerést begyűjtötte, még 2012-ben
készítették Dél-Algériában a
menekülttáborokban élő muszlim nőkről, akik ideiglenes
szállásukon várnak arra, hogy
a marokkói megszállásra megoldás szülessen. Azelőtt Kamerunban olyan árvákról forgatott,
akiknek szülei HIV-fertőzésben
haltak meg. A külföldi produkciók közül a legemlékezetesebb
számára mégis az a film, amit az
al-Dzsazirának készített az Ang-

liában élő muszlimok és az angol szélsőjobboldal szembenállásáról. A muzulmán lakta
negyedekben megélt összecsapások során volt rá példa, hogy
forró helyzetbe keveredtek,
rendőrkordonon át menekültek, de Tamást érezhetően nem
riasztja a veszély, nem szeret
ülni a babérjain. Még a 2000es évek elején kezdett a paksi
televíziónál dolgozni szerkesztőként, abban, hogy végül kamera került a kezébe, operatőr
édesapjának van elvitathatatlan szerepe. Tőle sajátította el a
szakma alapjait, majd 2008-ban
ment ki Angliába, ahol asszisztensként forgolódott a szakmában és olyan nagy nevektől próbálta ellesni a fortélyokat, mint
Philip Bloom. Máig azt vallja,
hogy külföldön sokat lehet tapasztalni, ezért mindenkinek
azt tanácsolja, menjen el, lásson
világot, lessen el minél többet,
és a tanultakat kamatoztassa
itthon, ahol mégis a legjobban
szeret az ember.
Matus Dóra
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Sportos famíliák

Till lányok

Till Barbara és Regina – a testvérpár az
Atomerőmű SE cselgáncs szakosztályának
kötelékében a ’80-as, ’90-es években sikert sikerre halmozott. A versenysportot sérülések
miatt abbahagyták, manapság gyermekeik
mozgásigényeinek kielégítése az egyik legfőbb céljuk.
– Örökmozgók voltatok?
Barbara: Nem voltunk amolyan nyugodt természetű, egy helyben eljátszó kislányok, úgyhogy mindenképpen kellett valami, ahol levezetjük a felesleges energiákat.
Regina: Sportos családból származunk, szüleink is folyamatosan mozogtak, a repertoárban
többek közt labdarúgás, kosárlabda, röplabda
szerepelt. Így nőttünk fel, ezért egyértelmű volt,
hogy mi is fogunk valamit sportolni.
– Hogy jött a cselgáncs?
Barbara: Én először hatévesen a ritmikus
sportgimnasztikával próbálkoztam, majd egy
évet jártunk mindketten balettre is. Ebben az
időben a Bezerédj Általános Iskolában cselgáncs is szerepelt az órarendünkben. Itt találkoztunk először a dzsúdóval. Nekem úgy
megtetszett, hogy eljártam a délutáni edzésekre is: egy éven keresztül hetente három
alkalommal fél háromtól négyig küzdöttem,
majd ledobtam a judogit és átrohantam a
balettórára, ami négytől hatig tartott. A tanulmányi eredményeimnek nem tett jót a sok
sportelfoglaltság, így egy év után választanom
kellett. A cselgáncs mellett maradtam.
Regina: Ötévesen balettozni kezdtem, nem
szerettem, kínszenvedés volt minden alkalom. Miután a nővérem elkezdett dzsúdózni,
anyával jártunk érte edzésre és nagyon megtetszett. Akkoriban még hatévesen nem lehetett cselgáncsozni (nyolc év volt a korhatár), de
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Keszthelyi Laci bácsi megelégelte a folyamatos
kérlelést, így egyedül engem hétévesen bevett a
csapatba. Nagyon boldog voltam és ő mindig
külön figyelmet fordított rám.
– Milyenek voltak a kezdetek?
Barbara: Keszthelyi Laci bácsinál kezdtem cselgáncsozni. Akkoriban szinte az egész osztály
járt edzésre is az iskolai dzsúdótesi mellett, így
jó móka volt. Sokat játszottunk, de a sport alapját is itt sajátíthattam el. Aztán évről évre egyre
többen maradtak el, végül csak páran folytattuk az edzéseken. Később átkerültem Hangyási
Laci bácsihoz, aki az idősebb korosztállyal
foglalkozott. Ekkor már nemcsak játék volt a
dzsúdó, hanem életforma, komoly célokkal.
Regina: Nagyon kedves emlékek fűznek az
első évekhez. Mivel a többiekhez képest egy
évvel korábban kezdhettem edzeni, a versenyzés is előrébb csúszott. Először csak házi
versenyeken indultam, aztán következtek a
nagyobb megmérettetések. Saját sportkönyvem még nem volt, nem is lehetett, így más
néven, más sportigazolásával, idősebbekkel
szemben léptem tatamira. Megnyertem az
első versenyem, a másodikat és mindegyiket… Volt, hogy úgy szerepeltem az újságban, mint győztes judoka, ám a fotóm alatt
más neve állt! Vicces volt. Aztán mikor már
saját sportigazolványom volt, Laci bácsi megtréfált és benevezett a saját korosztályom
mellett az idősebbekhez is. Az egyik szőnyegről a másikra rohangáltam, mert amikor a saját korcsoportomban végeztem, szólítottak az
idősebb korcsoportban is. Négy helyett nyolc
meccsem volt… Ezen a versenyen két aranyérmet akasztottak a nyakamba.
– Megfogadtátok egymás tanácsait?
Barbara: Mivel sokat edzettünk együtt, így sokat támogattuk egymást. Én voltam az idősebb,
így próbáltam minél többet segíteni a húgomnak. Azzal viszont, hogy sokáig a partnerem
volt, rengeteget köszönhetek neki.
Regina: Barbara mindig is a példaképem
volt, jobban izgultam érte, mint a saját mec�cseimen. Volt, hogy egy súlycsoportban versenyeztünk, vagy éppen egymás iránti tiszteletből váltottunk súlycsoportot, de soha nem
rivalizáltunk, mindig 100%-ban segítettük
egymás munkáját.
– Mely eredményekre vagytok a legbüszkébbek?
Barbara: A junior vb-n és Eb-n elért harmadik helyre. Rengeteg munka állt mögötte, de
azért nem lehetek vele maradéktalanul elégedett, hiszen számomra mindig is csak az első
hely volt elfogadható.

Regina: Legbüszkébb vagyok arra, amikor
egy éven belül megnyertem az Európai Reménységek Versenyét Csehországban, amivel
kvalifikáltam magam az ifjúsági világjátékokra Portugáliába, amit szintén megnyertem.
Ez maradandó élmény volt, hiszen nehéz,
eredménytelen időszak előzte meg ezt a két
fontos versenyt. Senki sem hitt bennem, rossz
időszakon voltam túl, végül az akkori edzőm,
Hangyási László bizalmat szavazott nekem,
klubköltségen kivitt a válogatóversenyre és
én meghálálva a bizalmát megnyertem az év
két legfontosabb nemzetközi korosztályos
versenyét.
– Beszéljünk egy kicsit a jelenről is.
Barbara: Velencén élek a családommal. Két
gyermekem van, Gergő hét, Dorottya öt és fél
éves. Férjem Pakson, az atomerőműben dolgozik, én pedig az MVM Zrt.-nél Budapesten.
A sport kiemelt szerepet kap a családunkban,
nem kérdés, hogy a gyerekek is sportolnak,
sportolni fognak, különös tekintettel arra is,
hogy – hozzám hasonlóan – ők is fáradhatatlan
örökmozgók. Geri cselgáncsozik, de jelenleg a
foci a nagy szerelem. Dorottya a lányos vonalat
képviseli, minden vágya, hogy balettozzon.
Regina: Június végén költöztem vissza Csehországból Paksra a családommal. Férjem (az
ASE egykori kosárlabdázója, Jan Pavlik – a
szerk.) idén hagyott fel az élsporttal és munkát vállalt az Atomerőmű kosárlabda szakosztályánál mint technikai vezető és utánpótlásedző. Két fiam van, Botond nyolcéves
lesz, Benjámin pedig hat. Imádnak sportolni:
kiválóan úsznak, Csehországban jégkorongoztak és kosárlabdaedzésekre jártak, Pakson
pedig már belekóstoltak a dzsúdóba. Csehországi tartózkodásunk ideje alatt remek munkát találtam magamnak, egy elektronikai
cégnek dolgozom, használati utasításokat
fordítok cseh és angol nyelvről magyarra.
– Hogy érzitek, emlékeznek még rátok Pakson?
Barbara: Az utóbbi időben, ha végigmentünk a
paksi főutcán, sokszor megnéztek bennünket,
de valószínű, hogy nem a régi sikereinknek
köszönhettük ezt a kiemelt figyelmet, inkább
a minket kísérő, igen zajos, négy örökmozgó
gyerkőcből álló vidám kis társaságnak.
Regina: Hogy az utcán megismernének-e minket, nem tudom, viszont előfordul olyan helyzet, amikor a bemutatkozás után megkérdik
tőlem: „Ja, te vagy az a dzsúdós, ugye!?!˝ Mire
én: „Micsoda???? Az a dzsúdós???” Nagyon
meglep, hogy még emlékeznek rám.
Faller Gábor

Két bronz az Atom-kupán

Huszonnégy ország négyszázhét
dzsúdósa lépett tatamira az idei
Atom-kupán Pakson, a Gesztenyés úti sportcsarnokban. A 29.
Nemzetközi OTP Bank Európakupa a junior korosztály egyik
legrangosabb nemzetközi versenye, a magyar csapat két arany-,
két ezüst- és négy bronzérmet
szerzett. A legeredményesebb

Törökország (3 arany, 3 ezüst,
1 bronz) volt, megelőzve Ukrajnát (3, 1, 5) és a magyar válogatottat (2, 2, 4). Emelte a verseny
rangját, hogy a nemzetközi szövetség a bírók munkáját is értékelte. Több főbíró is érkezett, és
olyan országok is küldtek bírókat
(San Marino, Svédország), amelyek nem neveztek versenyzőket.

Érkezett volna versenyző Afrikából, Guineából is, ám végül
vízumproblémák miatt nem sikerült Paksra jutniuk.
– Az első napon Pupp Réka és
Ohát Zalán is bronzérmes lett
– újságolta el a Paksi Hírnöknek
Keszthelyi László. Az edző, egyben a verseny egyik szervezője
hozzátette: – Réka a 48 kg-os
súlycsoportban nagyon szépen
menetelt, sajnos a döntőbe jutásért vereséget szenvedett török
ellenfelével szemben. Ő még csak
első éves junior, de idén ez már a
harmadik érme, és ezzel a helyezéssel kvalifikálta magát az Európa- és a világbajnokságra. Az,
hogy kvalifikálta magát, még nem
olyan nagy dolog, de mindezt
szövetségi költségen, ami a mai
világban nem egy utolsó szempont, hiszen ezeket a versenyeket
nem a szomszédban rendezik.
Az edző Ohát Zalán bronzérmének a 90 kg-ban szintén na-

gyon örült, hiszen nagyon sűrű
volt a mezőny a súlycsoportban.
– Polgár Lucának egyszer sikerült
nyerni, nem jutott tovább. A második nap már nem ment ilyen
jól. Az 55 kg-ban Bognár Peti két
győzelemmel a 7. lett, a 60 kg-ban
Horváth Zsombor nyert mérkőzést, de utána kikapott, és a 73
kg-ban Hosnyánszki Dani is kiesett, így ők ketten helyezetlenül
zártak. Az ASE hat versenyzőt indított, tudtunk volna többet is, de
a verseny rangja, nagysága, erőssége ezt nem indokolta. Emelte
még a verseny rangját, hogy a
szponzor jóvoltából a magyar
versenyzők közül az aranyérmes
százezer, az ezüstérmes ötvenezer, a bronzérmes harmincezer
forint jutalmat is kapott – fogalmazott Keszthelyi László.
Az Atom-kupa után még négynapos edzőtábor következett,
melyen nagy számban vettek
részt a versenyzők.
-joko-

Indul a bajnoki szezon

Strandröplabda

Olyan, korábban meghatározó
játékosok szerepelnek a távozók
listáján, mint Simon, Bori, Éger
vagy Windecker, derült ki az
MVM-Paks labdarúgócsapatának sajtótájékoztatóján. Az NB
I-es csapatba érkezők között az
U21-es futballisták mellett Bertus
Lajos (Puskás Akadémia), Gévay
Zsolt (Mezőkövesd) és Tamási
Zsolt (AC Parma) szerepel. Sérülések is hátráltatták a felkészülést,
derült ki a Fehérvári úton: Fiola
Attila porc-, Szabó János térdműtét után lábadozik. A csapat
új kapitánnyal kezdi a szezont, a
karszalagot a jövőben Heffler Tibor viseli a zöld-fehéreknél.

Június 21-én a Szekszárdi Amatőr Strandröplabda Bajnokságon
bronzérmes lett a Bérdi Kata,
Soó Ehedi Ágnes, Moró Attila összetételű paksi trió, a torna
legjobb női játékosa különdíját
is Bérdi Kata kapta. Július 5-én a
Szelidi-tó Amatőr Strandröplabda Bajnokság I. fordulójában 13
csapat közül a paksi Bérdi Kata
és Moró Attila a tolnai Herczig
Gáborral hat győzelmet aratott és
megnyerte a kupát. A II. fordulóban 15 csapat játszott a kupáért.
A paksi Bérdi Kata és Moró Attila
a székesfehérvári Tamás Péterrel
7 győzelemmel itt is az első helyen végzett.

– Egyes játékosoknak még van
fizikális lemaradásuk, és a sérülések is hátráltattak minket. Az
edzőmérkőzéseken egyre jobb
formát mutatott a társaság, de vasárnap már bajnoki meccs következik, így akkorra csúcsformában
kell lennünk – összegzett Csertői
Aurél vezetőedző.
Újságírói kérdés nyomán elhangzott, hogy folyamatban van a támogatói szerződések aláírása és
teljesítése az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-vel, illetve a cégcsoporttal, egyelőre szóbeli ígéret
van a financiális háttér stabilizálására. Haraszti Zsolt ügyvezető
ettől függetlenül bizakodó. – A

Paksi halászcsárda

Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vállalja
rendezvények szervezését akár 150 főig. Családi ünnepségek, keresztelő,
ballagás, lakodalom, vállalati ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

tavalyi évet átmenetinek mondtuk, úgy néz ki, az idei is ugyanilyen lesz. Az átigazolási időszak
még nem zárult le, a klub további
két meghatározó játékos szerződtetését tervezi. Reméljük, ez
megvalósul és akkor komolyabb
terveink is lehetnek. Fiataljaink
roppant tehetségesek, ám ahhoz,
hogy felvegyék a felnőttek ritmusát, legalább fél évnek el kell telnie – fogalmazott az ügyvezető.
Az MVM-Paks vezetése az újságírókat követően a szurkolókat
várta a klubházba. A zöld-fehér
gárda 27-én a Győri ETO FC ellen hazai pályán kezdi kilencedik
élvonalbeli idényét.
-efgé-

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
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Sorsoltak az EuroChallenge-kupában
Török, román és osztrák csapatokkal került egy csoportba az
EuroChallenge-kupában az ASE
férfi kosárlabdacsapata. Az első
meccset a Fekete-tenger-parti
Trabzonban játssza a piros-kék
legénység november 4-én, egy
héttel később az első itthoni találkozón a Güssing lesz az ellenfél. – Első látásra gyengébbnek
tűnik a csoport a tavalyinál, de
ez csak papíron van így. A török Trabzonspor play offos volt
tavaly, és látva az igazolásaikat,
a következő idénynek még nagyobb tervekkel indul neki. Két
volt draftolt amerikaival és egy
korábbi szerb válogatottal erősítettek – tudtuk meg az ASE
kosárlabdacsapatának vezetőedzőjétől. Braniszlav Dzunics
hozzátette: – A második helyért
a másik két csapattal lehetünk
versenyben. A Kolozsvár nagyjából hasonló erősségű, mint
a tavalyi román ellenfelünk,
hat külföldi játékosuk van. A
Güssing az osztrák bajnok, valószínűleg öt külföldi játékossal

fognak játszani. A nagy kérdés,
hogy ki mennyire erősödik meg,
de most mégis reálisnak tűnik
számunkra a második hely. Válogatott szinten a magyar kosárlabda előrébb tart, mint a román
és az osztrák, de klubszinten
nem. Nálunk Kerpi helyére nem
jön senki, csak két külföldi játékos igazolása várható.
A játékoskeret augusztus 18-án
kezdi meg a felkészülést, és két
hétre rá már edzőmeccset játszik az orosz Ural Ekaterinburg
ellen, adta hírül az ase.hu. Szep
tember elején kétszer is megmérkőzik a csapat a Gesztenyés úti csarnokban a cseh BK
Opavával. Ezután egy csehországi torna, majd a szombathelyi Horváth Zoltán-emléktorna
következik. Szeptember végén
kerül sor a Morgen Ferdinándemléktornára Pakson, végül a
hónap utolsó napján Pozsonyban az Inter Bratislava ellen
játszik az ASE. A 2014/15-ös
bajnokság várhatóan október
11-én rajtol.
Kovács József

Éremeső
A Velencei-tavon, Sukorón rendezték a kajak-kenu vidékbajnokságot. Nagy forróság
fogadta a hatalmas mezőnyt, volt olyan versenyszám, ahová ötvennél is több nevezés érkezett. A kölyöktől a felnőttig az ASE minden
korosztályban képviseltette magát, a paksi
sportolók termése 13 arany-, 8 ezüst- és 5
bronzérem lett. A legeredményesebb versenyző Cseh Olivér, aki a serdülők között
kenu egyesben 500, 1000 és 4000 m-en is
elsőként ért a célba. Két aranyérem került a
nyakába a kajakosok között az ifjúsági Pupp
Noéminek és az U23-as korosztályban Kiszli
Vandának. Az ifjúsági kenusok között Török
Aurél szerepelt a legjobban, két első és egy
harmadik helyezéssel zárta a versenyt. A kínai ifjúsági olimpiára készülő Koleszár Zoltán nyakába arany-, ezüst- és bronzéremből
is került egy-egy. Somorácz Tamás U23 kajak
egyes 500 m-en lett első, a kenu párosok 500
m-es versenyén Till József Viktor Endrével
nyert aranyat a felnőttek között, míg Till József az U23-s kenu egyesek 500 m-es távján
ért a második helyen célba.
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Az Atomerőmű első igazolása, a 25 éves John Roberson 180 cm
magas, legnagyobb erőssége a gyorsasága, jó dobószázaléka és remek
passzkészsége, adta hírül az ase.hu. Roberson az USA-beli Texas állam
Plano városában született. Már középiskolás korában kiemelkedő
tehetségnek számított, 2007-ben őt választották Mr. Basketballnak, a
legjobb középiskolás játékosnak Texas államban. A Texas Tech egyetemen négy éven át volt a csapat kezdőirányítója, négy év után mint az
egyetem valaha volt legjobb gólpasszadója és tripladobója indult neki a
profi életnek. Szlovén, ecuadori és amerikai bajnokságokban szerepelt, majd 2012 őszétől a svéd Sodertalje Kings együttesébe igazolt. A
2012/13-as és a 2013/14-es idényben is bajnoki címig vezette csapatát
és az EC-kupában is eredményesen szerepelt.

Balszerencsés hétvége
után is bizakodik
Gyutai Adrián idén is a Superstock 600-as
kategóriában versenyez az Alpok-Adria-, az
IMRC-sorozatban és a magyar bajnokságban. A legfontosabb ezek közül az Alpok-Adria, ahol a Tomracing Motorsport Team tagja
a második helyen áll.
– Nagyon szoros a bajnokság, a mezőny pedig sokkal erősebb, mint eddig bármikor. Nagyon izgalmas lesz az év vége – fogalmazott
az esélyekről Gyutai Adrián hozzátéve, hogy
a csehországi Mostban rendezett hétvége volt
talán a legnehezebb az idén.
– Az időmérőkön még minden jól ment,
sikerült a második helyet megszerezni, és
csak egy tizeddel maradtunk le a pole-ról. A
szombati versenyen viszont hibáztam és elestem, amikor pedig visszaálltam, a verseny
vége előtt kizártak, mert nem láttam a bokszutca-áthajtásos büntetésre kihívó táblát.
Sajnos ezt a versenyt nulláztam. Vasárnap a
reggeli warm-up alatt szétment a blokk és ki-

gyulladt a motorom. A második verseny előtt
pár perccel beszerelték a tartalék blokkot, így
végül sikerült rajthoz állni. Második lettem,
ennyit tudtam kihozni a helyzetből, remélem, az év hátralévő részében nem leszünk
ilyen balszerencsések. A csapatban mindenki
keményen dolgozik, és mindent megtesz a siker érdekében, úgyhogy szeretném ezt meghálálni a következő versenyeken.
Gyutai Adrián jelenleg a másik két bajnokságban is a második helyen áll. Ezek mellett
számára az Európa-bajnoki szereplés a legfontosabb, ehhez az első négyben kell végeznie az Alpok-Adrián. – Az Eb-n nagyon
szeretnék végre jól teljesíteni, mert az előző
években nem igazán jött össze. Úgy gondolom, hogy a motorom és a csapatom is tökéletesen megfelel az Eb-szintnek, nekem
kell felnőnöm a feladathoz, és kihozni a lehetőségekből a maximumot – fogalmazott a
versenyző.
-efgé-

Paksot is érintette a jótékonysági futás
Lajkó Csaba alias Pecsenye ultra
maraton-futó nevéhez nemcsak
kiváló sporteredmények, hanem
jótékonysági célú megmozdulások is fűződnek. Júliusban hét
nap alatt futott 530 kilométert
Székesfehérvárról indulva Nagykanizsán, Kaposváron és Pécsen
át, Pakson keresztül Budapestig a Down Egyesülettel közös
szervezésben. Lajkó Csaba a
Székesfehérvári Városi Könyvtár
rendszergazdája, amikor nem
dolgozik, akkor fut. Nem túl régóta, viszont rengeteget. Ha valaki most látja, valószínűleg nem
gondolná, hogy volt idő, amikor
egy mázsát nyomott. Túlsúlya
idővel egészségügyi problémákat okozott, ezért 2004-ben életmódot váltott, diétába fogott és
elkezdett rendszeresen mozogni, többek között futni. Eleinte
csak azért rótta a köröket, hogy
megtartsa a vágyott és elért testsúlyt, aztán ahogy egyre jobban
ment a futás, egyre inkább élvezte. Első versenye 2005-ben
volt, majd 2008-ban jött az ötlet, hogy kipróbálja magát az
UltraBalatonon. Nem tervezte,
hogy ultrafutó lesz, de az élmény
hatására „elkapta a gépszíj”, és

egymás után indult a versenyeken. Azóta sincs megállás, csak
fut és fut, egyszerűen azért, mert,
mint mondja, jólesik neki. Kiváló hazai és nemzetközi eredményei mellett számos jótékonysági
futás szervezése, teljesítése is
fűződik a nevéhez. Ezek közé
tartozik a közelmúltban megtett
útja, amelynek során Székesfehérvárról futott Budapestre többek között Paks érintésével. Az
530 kilométeres táv megtételével
harmadszor húzott futócipőt
a Down-szindrómás gyerme-

Dorka Lakástextil

TEIT

7030 Paks, Tolnai út 133.

Bútorszövetek, függönyök, karnisok,habszivacsok
(egyedi méretre is vágunk). Kárpitozás, függönyvarrás, a felméréstől a megvalósulásig.
Kedvezményes árakkal várom Önöket!
Tel: 20/485-1758, 75/313-821

Budapesten, a VII. kerületben
2 szobás 63 m2-es lakás
felújított, csere is érdekel.
Irányár 12,8 M forint.
Tel: 20/941-9769,
75/313-633

kekért. Ez alkalommal a nyíregyházi Down Egyesület égisze
alatt működő Csodavár Korai
Fejlesztő Centrum CsodaKert
elnevezésű projektjének megvalósítását támogatta, amely
jól kiegészíti majd a Csodavár
jelenlegi korai fejlesztésre szolgáló eszközparkját. Lajkó Csaba
elmondta, hogy e programok
elsődleges célja ráirányítani a
figyelmet mások problémáira,
hogy az emberek beszéljenek a
bajba jutottakról, a fogyatékkal
élőkről, a hajléktalanokról, vagy

akár az elhagyott állatokról,
és segítsék őket. Emellett az is
fontos, hogy ezekkel a megmozdulásokkal még szorosabbra
fűzhetik kapcsolatukat a futótársadalom tagjai, tette hozzá.
Pakson egy régi jó ismerős, a
szintén ultrafutó Scheffer István
fogadta és látta vendégül Lajkó
Csabát és tizenkét fős csapatát.
Nem egyedül várta Pecsenyét
Dunaszentgyörgy közelében,
az akcióhoz a helyi Atomcsiga
futóklub tagjai is szép számmal
csatlakoztak.
-gyöngy-

kalocsai
látogató
központ

(Szent István király út 35.)
nyitva tartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

Temetkezés
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
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Kitűnően szerepeltek a paksi zsaruk

Rendőrautók lepték el a Hungaroringet
június végén. Nem helyszínt biztosítani
érkeztek, hanem saját maguk mérkőztek
meg egymással a IV. Országos Balesethely-

színelő Versenyen. A 2010 óta megrendezett megmérettetésen 12 feladatot kellett
a résztvevőknek teljesítenie, a baleseti és a
bűnügyi helyszínelés mellett még egy vizes
pályás szlalomon is helyt kellett állniuk. A
szervezők statiszták, színészek bevonásával
törekedtek a legélethűbb körülmények megteremtésére. A baleseti helyszínelési feladatok során gondoskodnia kellett a rendőröknek például a sérült személyek ellátásáról,
a bűnügyi helyszíneléskor pedig egy elsőre
balesetnek tűnő esetnél a gyilkosságra utaló
nyomokat kellett felfedezniük. – Volt halottszemle, elsősegélyt kellett nyújtani, felismerni egy koholt helyszínt, alig kivehető
nyomok szerint szakszerűen helyszínelni,
csúszós úton, vezetéstechnikai pályán helyt
állni – sorolta a különböző feladatokat Herman Gábor közlekedésrendészeti osztályvezető. A Paksi Rendőrkapitányság kétfős
csapata, Szendi Norbert zászlós és Vajda
Zoltán törzszászlós kiválóan teljesített, az
országos mezőnyben a 15. helyen végeztek
összetettben. – Ennél jobb eredményt még
nem ért el Tolna megyei gárda, ezért büsz-

kék vagyunk, hogy országos szinten is a
középmezőnyben sikerült végezni – emelte
ki Herman Gábor hozzátéve, a helyszínelők munkája mindig összetett tudást kívánt,
ugyanis ők érkeznek elsőként a helyszínre
és intézkedéseik a későbbi nyomozás sikerét is megalapozhatják. Meg kell tudniuk
állapítani például, hogy baleset vagy bűncselekmény történt-e a helyszínen, fel kell
ismerniük a koholt körülményeket, meg kell
állapítaniuk a biztosítási csalást vagy éppen
más esetet, ki kell szűrniük a lényeget a baleset részeseinek olykor zavarodott beszámolóiból, vagy fel kell deríteniük a nyomokat. A Hungaroringen szervezett versenyen
a rend őreinek vezetéstechnikai tudásukról
is számot kellett adniuk, ami korántsem
bizonyult könnyű feladatnak. Az erre való
felkészülésnél tréner segédkezett a paksi
kapitányságon, a gyakorlásra a bátaszéki
autópálya-mérnökség biztosított helyszínt.
A versengő rendőrök a feladatok teljesítése
után pihenésképp beülhettek a Forma 1-es
szimulátorba és gokartozhattak a tanpálya
off-road centrumában.
MD

Ingatlanok értékbecslése, eladása

CSEH VILÁGÖRÖKSÉGEK
ÉS A SZÁZTORNYÚ PRÁGA

2014. október 23-26.

Utazás: Paksról, légkondicionált autóbusszal
Ellátás: reggeli; szállás: 3 éjszaka *** szállodában,
2 ágyas tusoló/WC-s szobákban
Részvételi díj: 44.950 Ft

Egyágyas felár: 15.000 Ft

Fakultatív programok: Karlovy Vary: 5.000 Ft
Vacsorázás hajókirándulás a Moldván: 6.500 Ft
Vacsora (1. és 2. nap a hotelben): 6.500 Ft
IBUSZ Utazási Iroda
7030 Paks, Dózsa György u. 29.
(Dózsa György és a Kereszt utca sarkán)
Tel.: 75/310-208, 20/493 94 86; e-mail: paks@ibusz.hu

Adószám: 10871403-2-43
Nyilvántartási szám:
R 067/94/2000

Németkéren 1546 m2-es területen 125 m2-es 2 és félszobás,
összkomfortos,
gázfűtéses
családi ház, melléképülettel,
garázzsal, szuterénnal eladó.
Irányár: 10,5 M Ft.
Pakson, a városközpontban, a
Rákóczi utcában 4 szoba összkomfortos, gáz- és villanyfűtéses családi ház garázzsal
eladó. Irányár: 18,3 M Ft.
Pakson, az Öreghegy utcában
tetőtér-beépítéses, frissen
felújított 86 m2-es, 3 szoba,
nappali, konyhás ház, 45 m2es melléképülettel, 1000 m2es telken, sok gyümölcsfával
eladó. Irányár: 20,5 M Ft.
Pakson, a Bástya utcában 5
és félszobás összkomfortos
családi ház szuterén, földszint, tetőtér, garázzsal + önálló kis házzal eladó. Irányár:
32 M Ft.
Pakson a Kossuth Lajos utcában 3 lakásos társasházban 58 m2-es összkomfortos

udvartéri lakás + 765 m2-es
építési telek eladó. Irányár:
lakás 12,5 M Ft, építési telek:
5,5 M Ft.
Pakson, a Jámbor Pál utcában 130 m2-es, összkomfortos családi ház, udvarral,
tárolóhelyiséggel
eladó.
Irányár: 14,5 M Ft.
Paks legértékesebb részén, a
József Attila utcában 4 szoba
összkomfortos családi ház,
544 m2 telekterületen, 122
m2 hasznos alapterülettel,
nagy terasszal, 60 m2-es melléképülettel, garázzsal, pincével, kertben sok gyümölcsfával, gáz-, vegyes, valamint
villanyfűtési megoldással eladó. Irányár 34 M Ft.

Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos
Tel: 06-70/310-8374
E-mail:
fonyolajos@freemail.hu

