A lap nagy erénye, hogy a szerkesztőbizottság tagjai nem hivatásos újságírók, hanem az atomerőműben dolgozók, akik így hitelesen, érthetően tudnak beszámolni
az eseményekről – vallja az Atomerőmű újság új főszerkesztője, Torma Dóra.
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A segíteni szándékozó paksi polgárokat várták közös éneklésre Viskért május 20-án. Paks város önkormányzata minden megjelent városlakó nevében kétezer forint támogatást nyújt kárpátaljai testvértelepülésünknek, amit delegáció juttat el a közeljövőben. A Visken élő magyarok nehéz helyzetben vannak a háború és az infláció sújtotta országban, Paks ezzel a szolidaritási akcióval fejezte
ki együttérzését. A Városháza előtti megmozduláson, ahol Paks négy iskolai, négy egyházi és három városi énekkarához lehetett csatlakozni, ezerháromszázan vettek részt. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

THM lakáscélú hitel 4,65-5,98 %,
szabadfelhasználású hitel 5,72-7,06 %*
Deviza alapú hitelét forintosították? Mi tudunk jobbat! Decemberi törlesztőrészletét, legfeljebb
111.000,- Ft-ot karácsonyig számlájára visszatérítjük! Egy ingatlanra az értékbecslést mi fizetjük!
Az akció havi 200.000,- Ft jövedelem MECSEK TAKARÉK-nál vezetett számlán történő rendszeres jóváírása és a MECSEK TAKARÉK Kiváltó Hitel esedékes részleteinek határidőben történő
megfizetése esetén érvényes. Kérje ajánlatunkat, hogy törlesztőrészletét csökkentsük! *A THM mértéke az 5 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű, 3 havi referencia kamatperiódusú és 5 éves
kamatfelár periódusú hitelre vonatkozik az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat, értéke nem tükrözi a hitel
kamatkockázatát. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok, illetve a Hirdetmény tartalmazzák.

A fiók elérhetősége:
75/511-240

A fenntartható fejlesztések
alapozhatják meg a térség jövőjét
Fenntartható fejlesztések megvalósításával kell megalapozni
a térség jövőjét, olyan maradandó értékeket kell létrehozni, amelyek biztos megélhetést
jelenthetnek a térségben élőknek az atomerőművi blokkok
építése után is – erre hívta fel a
figyelmet Süli János a Dél-Dunántúli Regionális Monitoring Albizottság paksi ülésén.
A fejlesztésekhez forrás kell,
amire igazán eredményesen a
környékbeli települések szövetkezésével alapított gazdasági társaságok pályázhatnak
– mondta el a tervekről Paks
polgármestere.
A térség lakóinak tíz év múlva is meg kell tudniuk élni,
amikor befejeződik a tervezett
atomerőművi blokkok építése.
Az új létesítményben csak ezer
embernek lesz munkája a bővítést követően, ezért a következő
tíz évet úgy kell kihasználnia az
önkormányzatoknak is, hogy
működőképes termelőszektor
maradjon a térségben – mondta
el az ipari parkban tartott ülésen
Paks polgármestere. Süli János
szerint az egyik ilyen lehetőség a zöldség- és gyümölcster-

mesztés elindítása, és a rá épülő
konzervipar kialakítása. Ennek
alapjai tíz év alatt megteremthetők – amíg a fogyasztói létszám
magas –, majd ezt követően is
működőképes munka- és bevételi lehetőségként maradhatnak
fenn a Pakson és környezetében
élők számára.
A blokkok építése idején a számítások szerint 5-7 ezer ember
dolgozhat az atomerőműben,
élelmezésük mellett elszállásolásukról, és például egészségügyi ellátásukról is gondoskodni kell, ehhez fontos javítani
az úthálózat és a létesítmények
állapotán a régióban. Pakson
lakópark épülhet a szakértői
családok részére, ahova később
az üzemeltetők költözhetnének
be; szükséges egy új autópályacsomópont kialakítása és egy
új, az atomerőműhöz vezető
út megépítése. Mindezekhez
források kellenek, akár állami,
akár uniós pályázatok útján –
fogalmazott a városvezető. Süli
János szerint egy, az erőmű
körüli 41 település szövetkezésével létrehozott gazdasági társaság (vagy társaságok) eredményes partnere lehet az orosz
szállító cégnek, és sikerrel sze-

repelhetne akár európai uniós,
akár közvetlen brüsszeli pályázatokon. A kormányzattal még
nem kezdődtek el a tárgyalások
a térségi területfejlesztési tervekről, a kezdeményezés azonban megtörtént, az ígéretek
szerint rövid időn belül létrehoznak valamilyen szervezeti
formát erre a célra, segítendő a
felkészülést – tudtuk meg a városvezetőtől.
– Az európai uniós pályázatok
jó része várhatóan még a nyár
elején megjelenik, ősszel pedig
pályázati dömpingre számíthatunk, akár több száz pályázati
kiírással és sok milliárd forintnyi lehetőséggel, mely az önkormányzatok és a vállalkozások
előtt is nyitva áll majd – erre dr.
Sitányi László, a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetője hívta fel a figyelmet a szervezet monitoring
albizottságának ülésén. Várhatóan a Gazdasági és Innovációs
Operatív Programban jelenik
meg a legtöbb pályázati kiírás,
országos szinten mintegy 700
milliárd forint juthat innovációra, ilyen még Magyarországon nem volt – tette hozzá. Dr.
Sitányi László szerint Paks óriási

lehetőség az országnak, a környékbelieknek és az egész régiónak, itt mindenki arra számít,
hogy fizetőképes kereslet érkezik Paks környékére, ezt pedig jó
minőségű, helyben termelt termékekkel kell kiszolgálni, fenntartható rendszerek építésével. A
regionális fejlesztési ügynökség
16 éve foglalkozik fejlesztési tervekkel, tapasztalataikat hasznosítva szeretnének együttdolgozni Paks vezetésével, a környező
települések önkormányzataival
és a majdani építőkkel, hogy a
régió felkészülten várja a beruházást. A Dél-Dunántúli Regionális Monitoring Albizottság
minden alkalommal sikeresen
megvalósult uniós projekteket választ ülései helyszínéül, a
paksi ipari parkban létrehozott
inkubátorházban másodízben
tartottak megbeszélést. A 2600
négyzetméter alapterületű inkubátorház kihasználtsága 90
százalékos, 14 kezdő vállalkozás
működését segíti csarnokaival,
ez messze meghaladja a pályázatban vállaltakat – tájékoztatott
dr. Sztruhár Sándor, a Paksi Ipari Park Kft. ügyvezetője az ülés
után tartott projektlátogatáson.
Dallos Szilvia

Társadalmi tanács fogja össze
a bővítésben érdekelt településeket
Társadalmi tanács létrehozásáról döntött a kormány a paksi
bővítéssel kapcsolatosan a negyvenegy környékbeli település
képviselő-testületének és országgyűlési képviselőinek bevonásával, Paks polgármesterének vezetésével – jelentette be Lázár János
Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az érintett települések
fejlesztésére az idén egymilliárd
forintot biztosít a kormány – közölte a miniszter.
2 n Paksi Hírnök, 2015. május 22.

Nemcsak Paks, hanem az egész
térség számára fontos a társadalmi társulás létrehozása, fogalmazott ennek kapcsán Süli
János. Paks polgármestere leszögezte: a társulás révén napi
szintűvé tehető a negyvenegy
település és a kormány közti kommunikáció, operatívvá
a kapcsolat. – Rengeteg olyan
feladat vár ránk a térségben,
amire a magyar–orosz szerződés nem tér ki: a mindösszesen

tízezernél is több munkavállaló
számára szállást, étkezést, orvosi ellátást kell biztosítani. A
bővítés számtalan olyan kérdést
felvet, amit a régió együttműködése révén lehet hatékonyan
megoldani. Térségi összefogással elkerülhető például, hogy
felesleges épületeket húzzunk
fel, amelyek később torzókként
maradnak ránk a beruházás befejeztével. Az építkezés tíz éve
alatt a régió gazdálkodóinak,

vállalkozóinak úgy meg kell
erősödniük, hogy megálljanak
a lábukon akkor is, amikor a
tízezer munkás eltűnik a térségből – fogalmazott Süli János.
Hozzátette, ebből a szempontból jelentős a kormány által
bejelentett, Paksot és Kalocsát
összekötő Duna-híd is, hiszen
ennek révén már az építkezés
során bekapcsolódhatnak a túlsó féli települések.
-dsz-

Döntött a kormány: lesz híd
Paks és Kalocsa között
A kormány úgy döntött, hogy
Paks II. építésével párhuzamosan új hidat épít a Dunán Kalocsánál – jelentette be Lázár
János Miniszterelnökséget vezető miniszter szokásos csütörtöki sajtótájékoztatóján. A híd
azért kell, hogy a beruházásban
minél hatékonyabban részt tudjanak venni a Bács-Kiskun megyében élők, írta meg az MTI.
Kovács Zoltán kormányszóvivő
a közszolgálati televízióban azt
mondta: egyelőre felelőtlenség
lenne meghatározni a híd építésének időpontját.
A híd megépítése mellett foglalt
állást a bejelentést megelőzően
a Jobbik is. Paksi sajtótájékoztatójukon bejelentették: a Paks és

Kalocsa közötti híd építése is bekerült a Tolna megyei integrált
területi programba, amelynek
alapján a 2014-2020-as európai
uniós támogatások megyei keretét elosztják. A jobbikos Bencze János új Duna-híd építésére
vonatkozó módosító javaslatát
egyhangúlag fogadta el a Tolna
megyei közgyűlés.
Jelentős lépés a bővítésben érdekelt térség számára – fogalmazott
Süli János, Paks polgármestere
a híd kapcsán, kiemelve, hogy
nemcsak a Bács-Kiskun, de a
Tolna megyeiek is profitálnak
majd a régiót összekötő hídból.
Paks városa egyébként már decemberben belépett a híd építését támogató civilszervezetbe.

Fotó: Árvai Károly/www.kormany.hu

Bán Tamás az
Bővülhet a nyári
MVM Paks II. élén gyermekétkeztetés
Lezárult a Paks II. beruházás új
vezérigazgatójának kiválasztása,
a miniszterelnök is jóváhagyta
Bán Tamás kinevezését – számolt
be Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki
sajtótájékoztatóján. Az MTI híre
szerint Bán Tamás a többi közt
dolgozott az Alkotmánybíróság
elnökének titkáraként, a Pesti
Központi Kerületi Bíróságon bí-

róként, az állami bankfelügyeletnél, a Közlekedési, Hírközlési és
Vízügyi Minisztériumban államtitkárként, a Magyar Villamos
Műveknél, a paksi atomerőműnél, és tagja volt a Kész Holding
igazgatótanácsának is, valamint
vezette a Budapesti Városüzemeltetési Központot – sorolta a
miniszter. Bán Tamás Nagy Sándort váltja a poszton.
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Nyári étkeztetés támogatására
pályázik a minisztériumhoz az
önkormányzat, döntött rendkívüli ülésén Paks képviselő-testülete. Az utóbbi években erre
nem volt lehetőség, az elmúlt
két évben teljes egészében saját
forrásból oldotta meg a nyári gyermekétkeztetést a város.
A korábbi, hárommilliós keret
idén 97 gyermek étkeztetését
oldja meg, ha azonban 100%-os
támogatást nyer a város, akkor
további 82 gyermek részesülhet
az ellátásban, és a legkisebb öszszegű támogatás elnyerése esetén is 27 fő.
Az elmúlt két évben is írtak ki
országos szinten támogatási pályázatot ilyen célra, ám Paks nem
tudott élni a lehetőséggel. A feltételek között szerepelt ugyanis,
hogy az alapanyagot a ráfordított
összeg 30%-ában őstermelőtől,
kistermelőtől kell beszerezni a
megyéből, szomszédos megyéből
vagy az adott település 40 km-es

körzetén belülről, ennek pedig
Paks nem tudott megfelelni, mivel a főzés nem az önkormányzat
saját konyháján történik. Az idén
ez már csak előnyként szerepel
a kiírásban, ahogy a szabadidős
programok biztosítása is. Utóbbinak már a korábbi években is
meg tudott volna felelni Paks,
hiszen a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
tanodájában
nyári napközi működik, illetve
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat is biztosít a nyári
szünidőben szabadidős programot klubfoglalkozás keretében.
A nyári gyermekétkeztetés minimum 44, maximum 53 napot
ölelhet fel, Paks vállalása június
16-tól 47 munkanapra szól. A
programban azok a gyermekek
étkeztethetők, akik rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Az érintetteket
írásban értesítik, illetve tájékoztatják majd a lehetőségről.
Kohl Gyöngyi
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Véget ért
a felújítás

Újdonságokkal nyit a strand

Megújultak a Csengey Dénes
Kulturális Központ alagsori illemhelyei. A teljes körű felújítás
aljzat-, burkolat-, válaszfal-, szaniter- és nyílászárócserét tartalmazott, emellett korszerűsödött
a helyiségek fűtési és világítási
rendszere. A felújítás révén immár az alagsorban is van meleg
víz. – A bontási munkák során
derült ki, hogy az átnedvesedett
válaszfalak helyett is újakat kell
építeni – tudtuk meg Vájer Mátétól. Az önkormányzat létesítményüzemeltetési referense úgy
tájékoztatott, hogy a kivitelező
talajnedvesség elleni és hőszigetelést is alkalmazott a negyven
négyzetméteres
vizesblokkok
felújításakor. A költségek így valamelyest megemelkedtek: mintegy nyolcmillió forintból valósult
meg a beruházás. A kivitelezéssel
megbízott Ulbert Kft. munkatársai folyamatosan egyeztettek a
zajjal járó tevékenységek időzítéséről a Csengey Dénes Kulturális
Központtal, hiszen úgy vállalták a
munkát, hogy nem zavarják a ház
működését. A munkaterületet lezárták a beruházás idejére, így az
alsó bejáratot is használhatták a
látogatók, a próbák és előadások
miatti kényszerszünetek csupán egyhetes csúszást okoztak,
mondta el Ulbert Sándor ügyvezető. A műszaki átadást május
18-án tartották.
-dal-

Pakson is
szedték

Megújult az úszómedence melletti kabinsor és aquafitneszprogramokat is kínálnak majd az
ürgemezei fürdő látogatóinak június elsejétől. A létesítmény üzemeltetője a szokásos karbantartási
munkák mellett idén is biztosított
forrást a fürdőzők komfortérzetét javító beruházásokra. – Látványos változás a nagymedence
melletti központi öltözők teljes
felújítása, kicserélték a nyílászárókat az úszómesteri öltözőn, megújult az elsősegély-helyiség és a
vegyszertároló. Nem látványos,
de költséges és fontos rekonstrukció, hogy a nagymedence és

a pancsolómedence kiegyenlítőtartálya is korszerűsödött az idei
szezonra, tájékoztatott dr. Hanol
János, a Mezőföldvíz Kft. szervezési és kommunikációs osztályvezetője. Tolna megyében a
legolcsóbb jegyárakat továbbra is
itt találhatják meg a vendégek, hiszen a tavalyi árakhoz képest csak
jelképes, 30 forintos emelésről
született döntés. Így idén a tanulójegy 650 Ft, a felnőtt napijegy 850
Ft lesz. Ebben a szezonban is biztosított lesz a lehetőség úszójegy
és bérlet váltására, ez utóbbiból a
tíz alkalomra szóló felnőtt- 7000
forintért, míg a nyugdíjas- és a

diákbérlet 4800 forintért vásárolható meg. Újdonság 2015-ben,
hogy a homokos sportpályákon
zajló már hagyományos standprogramok mellett a Cél Fitnesz
Mozgásstúdió kezdeményezésére alkalmanként többek közt
aquafitnesz is várja majd a vendégeket. A strand nyitva tartása nem
változott: június 1. és augusztus
31. között reggel 6-8 óra között
az úszókat, 9 órától 20 óráig pedig a nagyközönséget fogadják
mindennap. Egy-egy forró nyári
napon akár 1500 fürdőző is megfordul az ürgemezei strandon.
Dallos Szilvia

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Immár ötödik alkalommal hirdette meg a TeSzedd! – Önkéntesen a
tiszta Magyarországért! hulladékgyűjtési akciót a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság. A
kezdeményezéshez városunkban
többek között a Paksi Hulladékgazdálkodási Kft. csatlakozott,
ötven önkéntes vállalta a hulladékkezelő központ és a hatos főút
közötti erdő megtisztítását. Munkájuknak köszönhetően közel 190
zsák szemét került a hulladéklerakóra, országszerte pedig mintegy
170 ezer résztvevő 2300 tonna
szemetet szedett össze.

Új tanműhellyel kötöttek szerződést
Új tanműhely biztosít helyet az
I. István Szakképző Iskola hegesztő szakos tanulóinak gyakorlati oktatásához. Egy helybeli vállalkozó, Mezei Mihály
alakított ki korszerűen felszerelt
tanműhelyt, ahol a biritói intézmény diákjait fogadja. Amint
azt Czethoffer Gyuláné, az iskola igazgatója elmondta, a Kereskedelmi és Iparkamara mind
országos, mind helyi szinten
pályázatokkal támogatja azokat a vállalkozókat, akik telep4 n Paksi Hírnök, 2015. május 22.

helyükön a diákok oktatására
alkalmas műhelyt hoznak létre.
Egy műhely attól válik tanműhellyé, hogy kivitelezője a kötelező eszközjegyzékben felsorolt
munkaeszközökkel látja el azt,
és az iparkamara a megfelelő
kritériumok szerint tanműhelylyé minősíti. Ezekkel a vállalkozásokkal a szakképző iskola
együttműködési megállapodást
köt, így a diákok tanulói szerződés keretében külsős helyszínen tölthetik a gyakorlatot. – A

duális képzés lényege éppen az,
hogy a tanulók gyakorlatukat
külsős munkáltatónál végezzék,
az elméleti oktatást pedig az iskolában kapják meg. Ez mindkét fél számára előnyös, mert
az állami iskolák általában nem
képesek olyan szinten követni a
technológiai újításokat, ahogy
a vállalkozói szféra, amelynek
a munkavégzéshez rendelkezésére áll a megfelelő eszközpark
– mondta el Czethoffer Gyuláné. Az iskolában a tanulói szer-

ződések száma százszázalékos,
köszönhetően annak, hogy a 25
éves intézmény számos vállalkozással áll együttműködésben.
Tanulókat fogad többek között
a Bau-Paks, az Ovit, a DC Gépszer és a Partner Kft., a Paksi
Iparos és Vállalkozói Kör több
tagja, a Tailor-Tanoda Kft. és az
Áfész is. Az I. István Szakképző
Iskolában az alapítás óta eltelt
negyed évszázad alatt tízezer
gyereket képeztek ki valamilyen
szakmára.
Matus Dóra

Húsz évig vezette a konzervgyárat
1965-ben egy manufaktúrát vett át két hónapra, aztán a manufaktúrából nagyüzem,
a két hónapból húsz év lett. Örvös Ferenc,
akinek irányítása alatt az egykori konzervgyár sikeres vállalattá nőtt, nemrégiben
ünnepelte kilencvenedik születésnapját. A
Tisztes Polgár kitüntetéssel is elismert Feri
bácsit Tell Edit alpolgármester és Bagdy
László tanácsnok köszöntötte otthonában.
A 90 éves szépkorú Pakson született, előbb
a Felsőkereskedelmi Iskolában Baján, majd
később Keszthelyen agrármérnökként végzett. A pályát Kalocsán kezdte: a tanítóképzőben gazdasági ismereteket tanított, majd
Palánkon folytatta a mezőgazdasági középiskolában. 1955-ben került Paksra a konzervgyárba, a nyersanyagosztályt vezette
tíz évig. 1965-ben a megüresedett igazgatói
posztot két hónapra vette át – 20 év lett belőle. Vezetése alatt a gyár elérte az évi 60 ezer
tonnás termelést, kétezer főt foglalkoztatott,
termékei Londontól Pekingig mindenhová
eljutottak, a legtöbb a szovjet piacra. Az or-

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

szágban akkoriban működött tizenkét konzervgyár közül ötször produkálta a legjobb
teljesítményt a paksi. Feri bácsi a mai napig
szívesen gondol vissza a konzervgyári évekre

és arra a kollektívára, amely vallomása szerint igazán megérdemli az elismerést. – Az
eredmények nem az én, hanem a dolgozók
érdeme – mondja, hozzátéve, a konzervgyár
nem csupán munkahely volt. Saját bölcsődéje, tánccsoportja, tűzoltóegysége, sportegyesülete volt, ami összetartó közösséget
kovácsolt. Büszke rá, hogy amikor az atomerőmű üzembe helyezésekor felére csökkent
a létszám, a termelés változatlan maradt és
a dolgozók folyamatos, újító ötleteinek köszönhetően mindig korszerűen üzemelt. A
gyár felszámolásában már nem kellett közreműködnie. Harminc éve nyugdíjas, de azt
mondja, azóta sem ért rá unatkozni. Idén is
felállította kertjében a fóliasátrat, paradicsomot termeszt alatta. Kilencvenedik születésnapját családja, unokái, dédunokái körében
ünnepelte feleségével, akivel 65 éve házasok.
Polányi Mátét és Málnai Mihálynét szintén
az elmúlt hetekben köszöntötték a városvezetők, róluk a következő lapszámban olvashatnak bővebben.
MD

Jégeső verte Csámpát
Paks térségében áramkimaradást, közlekedési fennakadást
okozott az egy héttel ezelőtti vihar, de a csámpai településrészen
ennél nagyobb a gond: épületekben, gazdaságokban is keletkeFotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

zett kár. A pingponglabda nagyságú jéggel érkező vihar fákat
döntött ki, méretes ágakat szakított le a hatos útra, ami fennakadást okozott a közlekedésben
és munkát adott a katasztrófavé-

delmi egységeknek. Ilyen gond
Pakstól északra Dunakömlődön
és délre, Dunaszentgyörgy irányában is volt. A várostól szintén
délre eső Csámpán több portán
is nyomot hagyott a szélvihar és
a jég. Nyesevéknél a ház palateteje megszámlálhatatlan helyen
betört, a terasz fölötti lepketetőt
szitává verte a jég, de még a kertészetben használt műanyag ládákat, vödröket is kilyuggatta. A
kertben sorakozó tizenhat hatalmas fóliasátor – némelyik ötven,
a többi nyolcvan méter hosszú
– siralmas látványt nyújt, mintha golyószóróval sorozták volna
meg. Olyan erővel zúdult le a
jég, hogy még a sátrak alatt nevelkedő palánták között is rendet
vágott. Nyesev Illés azt mondta,
hogy éppen takarták a fóliákat,
amikor megérkezett este fél nyolc
felé a vihar. Nem maradt idejük
elmenekülni előle, a fejüket védték, de mindegyiküket megsorozta a jég. A tyúktojás nagyságú
jégdarabok olyan erővel csaptak le, mintha vascsővel ütötték
volna, mesélte a fiatalember. A

kertészet a fő bevételi forrása a
több mint tízfős családnak. Az
édesanya, Emília elkeseredettsége érthető: a házra van biztosítás,
de a kertészetre nincs, amikor
akart kötni, azt mondták, arra
nem lehet, és minden bizonnyal
nem téríti meg senki az udvaron
álló három autóban keletkezett
kárt sem.
A Régi utcában egy fenyő dőlt a
házra, majd az előtte álló autóra
– mondta el Feil József. A településrészi képviselő azt mesélte,
hogy nagyon cudar világ volt.
Még a vihar megérkezése előtt
elment az áram, majd lecsapott a
jégeső. Tyúktojás méretű, de igen
éles, szilánkszerű jégdarabok
estek olyan erővel, hogy törtek,
szakítottak mindent, ami az útjukba került.
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint tizenhét településről
érkezett bejelentés viharkárról,
utakra, házakra dőlt fákról, megrongálódott tetőkről. A változó időtartamú áramkimaradás
nyolc települést érintett.
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Kérdések zápora a közmeghallgatáson
Komoly érdeklődés mellett zajlott a paksi atomerőmű területén
létesítendő új blokkok környezetvédelmi engedélyezési eljárása
keretében rendezett közmeghallgatás. Az érdeklődők nem fértek
be a színházterembe, egy részük
a művelődési házban, néhányan
pedig az épület előtt, óriáskivetítőn követték az eseményeket.
Dr. Aszódi Attila kormánybiztos nagyjából egyórás előadás
keretében vázolta a beruházási
programot és annak indoklását
azt követően, hogy az illetékes
Baranya Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának vezetője,
Schwarcz Tibor az engedélyezés
menetét vázolta. Elmondta, hogy
2012-ben előzetes konzultációra,
2014. december 19-én a környezetvédelmi engedély megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott
be a Paks II. projekttársaság. Az
engedélykiadásra a törvény szerint három hónapja van a hatóságnak, de van több felfüggesztő
hatályú része a folyamatnak, ilyen

a nemzetközi eljárás, így nehezen
prognosztizálható, hogy mikorra
születhet meg az engedély, ami
ellen fellebbezéssel az Országos
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnél lehet
majd élni.
A környezetvédelmi engedélyezési eljárás keretében bárki észrevételt tehet, kérdést intézhet a hatósághoz, véleményt fogalmazhat
meg, ezeket figyelembe veszik,
de – mint dr. Horváth Zoltán
kormánymegbízott rámutatott –
a közmeghallgatáson semmiféle
döntés nem születik.
Az eljárásba civilszervezeteknek
is lehetősége van „bejelentkezni”,
ezt eddig öt zöldszervezet meg is
tette. Ezen szervezetek képviselői voltak zömmel azok is, akik a
kérdezés és véleményalkotás jogával éltek a fórumon. Több mint
hetvennél is több hozzászólás,
zömmel kérdés került terítékre.
Ezeket többségében dr. Aszódi
Attila válaszolta meg, de a környezetvédelmi eljárásba bekapcsolódott hatóságok (egyébként

Megkezdődtek a geológiai mélyfúrások az új atomerőművi
blokkok telephelyengedély-kérelmének összeállításához május elején.
Tavaly már végeztek 3D-s szeizmikus vizsgálatokat nagy mélységben,
most pedig a Földtani Kutatási Program folytatásaként a felsőbb talajrétegek megismerése a cél: ehhez harminc kutató magfúrást hajtanak
végre. A leendő telephely közelében négy 1500 méteres, tágabb környezetében pedig négy 700 és huszonkét 100-150 méteres fúrást végeznek. Bár az erőmű környezetének földtani tulajdonságai ismertek,
hiszen a jelenlegi létesítmény több évtizede áll a helyén és telephelyének kiválasztását szintén részletes vizsgálatok előzték meg, a technológia rengeteget fejlődött azóta, így még részletesebb képet, újabb
információkat kaphatnak a szakemberek a talaj szerkezetéről, mondta
el dr. Aszódi Attila, a paksi atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztosa. A kormánybiztos a Németkér közelében
zajló 700 méteres fúrás megtekintésekor elmondta, a mérési munkák
várhatóan 2016 közepén zárulnak. Egy, a németkérihez hasonló 700
méteres mélységű fúrás körülbelül két hónapig tart.
-md6 n Paksi Hírnök, 2015. május 22.

húsz ilyen van) képviselői is hozzászóltak. Firtatták az atomerőmű működésének egészségügyi
következményeit, a Duna vizére
gyakorolt hatását, az üzemanyagellátást, a hulladékkezelést, annak
finanszírozását. A szakemberek
sorra megválaszolták a kérdéseket, megcáfolták a tévhiteket.
A szünet alatt tartott sajtótájékoztatón dr. Aszódi Attila
hangsúlyozta: eltökélt szándékuk, hogy a tervezett két új
atomerőművi blokkot felépítik
Pakson, mert szeretnének olcsó
villamos energiát biztosítani az
országnak, a vezetékes energia
terén az importfüggőséget csökkenteni, az ellátás biztonságát
növelni és mérsékelni a szén-dioxid-kibocsátást. Mint kifejtette,
a nyilvános környezetvédelmi
hatástanulmányban az építés, az
üzemeltetés és a majdani leszerelés hatásait részletesen taglalták.
Szavaiból kiderült, hogy az építés és üzemeltetés hatásai szinte
kizárólag a telephelyre korlátozódnak, még egy nagyon extrém,
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

komoly következménnyel járó
üzemzavari eseménynél sem kell
800 méteres sugarú körön kívül
hatásokkal számolni. Beszélt arról is, hogy a tervezett blokkok
sok mindenben eltérnek a meglévőktől. A környezetet érintő
tényezők közül érdemes kiemelni azt, hogy kisebb az 1 MWh
villamosenergia-termelésre jutó
hulladékmennyiség, illetve az új
blokkoknak jelentősen magasabb a hatásfoka. A jelenlegieké
34, az újaké közel 40 százalék,
így azonos villamosenergia-termelés mellett kisebb lesz a Duna
hőterhelése.
A közmeghallgatás mindvégig
a szokásos mederben folyt Jan
Haverkamp fellépését leszámítva.
A Greenpeace képviselője az este
szabályait felrúgva, a neki válaszolók szavába vágva igyekezett
ismertetni a zöldszervezet álláspontját. Akcióját a közönség nem
honorálta, csak az őt rendre intő
L. Simon László államtitkár kapott tapsot. Végül Jan Haverkamp
is feltette kérdéseit.
-tünde-

Elesett katonákra emlékeztek
Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

Dunaföldváron
kétszázharminc, Pakson körülbelül kétszáz második világháborúban
elesett szovjet katona van eltemetve. Számuk, nevük, életük
és haláluk körülményei adatok hiányában pontosan nem
ismertek. Rájuk emlékeztek
a Paksi Orosz Klub tagjai a
második világháború európai
befejezésének hetvenedik évfordulóján, felkeresve a katonasírokat mindkét városban.
Pakson, a 6-os út mellett álló
emlékművet az önkormányzat
a szervezet kezdeményezésére
az évfordulóra felújította. Az
önkormányzatot
képviselve
Süli János polgármester, Barnabás István alpolgármester és

Magyarné Nagy Edina képviselő is csatlakozott az emlékezőkhöz.
– Gyerekek, testvérek, édesapák, nagyapák estek el. Ami
történt, az a mi múltunk, történelmünk. Emlékeznünk kell,
meg kell mutatni a fiataloknak,
hogy soha többé ne legyen ilyen
háború, ennyi halott, ennyi fájdalom és bánat – hangsúlyozta
Kern Tanja, a klub elnöke. Azt
mondta, 27 millió orosz ember
halt meg a második világháborúban, mindenki, aki ma Pakson él, elveszített valakit. Lapunknak azt is kifejtette, hogy
Paks lakossága mindig nagyon
elfogadó volt velük és tradícióikkal szemben. Ebben talán az is

szerepet játszott, hogy sok paksi gyerek és felnőtt járt a klub
szervezésében Oroszországban,
a Don-kanyarban, és látta, hogy
a magyarok sírját milyen tisztelettel gondozzák. – Nagyon
örülök neki, hogy az emlékművet felújította az önkormányzat,
nagyon hálásak vagyunk. Ez a
szép emlékmű köszönti a városba érkezőket és a rajta olvasható
szöveg pedig tükrözi a város viszonyulását.
Az emlékezők a Fehérvári útra
mentek, ahol szépen gondozott
síremlékek előtt hajtottak fejet.
Szucsán Marinától, a klub egyik
vezetőségi tagjától tudtuk meg,
hogy az egyikben sorkatonák,
a másikban tisztek nyugszanak.
Egyikük csupán 24 éves volt.
– Ahányszor idejövünk, engem
mindig megráz, hogy miért
kellett meghalnia az otthonától
távol 24 évesen – fogalmazott.
Bizonyára már a háború elején
besorozták, ha főhadnagyi rangot kapott és a háború vége előtt
két hónappal esett el Pakson.
– Tragikus sors. Ezek a katonák
azért haltak meg, hogy mi itt
vidáman, jólétben éljünk. Azért
kell emlékeznünk, hogy soha
többé ne kelljen meghalniuk
ilyen fiatalembereknek sem otthon, sem távol az otthonuktól –
összegezte Szucsán Marina.
-vt-

Nyolcmilliárd az államkasszába
Több mint nyolcmilliárd forint
osztalékot fizet be az államkaszszába az atomerőmű. Az erről
szóló döntés a társaság éves rendes közgyűlésén született, ahol
elfogadták a 2014. évi mérleget
és eredménykimutatást. A paksi
atomerőmű honlapján közzétett
beszámoló szerint 8 milliárd 228
millió 922 ezer 650 forint osztalék kifizetéséről született döntés,
amit 2015. augusztus 15-én fizet be az államkasszába a paksi
atomerőmű. Mint arról hírt adtunk, az erőmű által megtermelt

villamos energia mennyisége
2014-ben magasabb volt az előző évinél, árbevétele viszont 6,8
százalékkal elmaradt attól, a rezsicsökkentés okán érvényesített
árcsökkentés miatt. Az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. az elmúlt
évre vonatkozóan 172,9 milliárd
forint árbevételt könyvelhetett el.
A cég közgyűlése a pénzügyi
mérlegen kívül megtárgyalta és
jóváhagyta a 2015. évi üzlet- és
fejlesztéspolitikát, illetve alapvető, az üzlet- és fejlesztéspolitikához kapcsolódó elvárásként

fogalmazta meg az atomerőmű
nukleáris biztonságára vonatkozó követelmények maradéktalan
betartását és az üzemidő-hoszszabbítási program feladatainak
végrehajtását a társaság és az
Országos Atomenergia Hivatal
vonatkozó előírásainak figyelembevételével.
A közgyűlés személyi kérdésekkel is foglalkozott: igazgatósági
taggá választották Tóth Jánost, a
távozó dr. Bársony Balázst pedig
Sum János Szilárd követi a felügyelőbizottságban.
Vida T.

A térségben
élő szakemberekre támaszkodnának
Elsősorban a régióra épülő, az
iskolarendszerű és a felnőttképzés minden releváns ágát
érintő oktatási program készül
az atomerőmű kapacitás-fenntartását célzó beruházás kapcsán. Dr. Aszódi Attila kormánybiztos arról tájékoztatott,
hogy az Emberi Erőforrások
Minisztériumának közreműködésével készül el a komplex
program, amely többek között
azt célozza, hogy a vállalkozók
felkészüljenek erre a speciális feladatra. – Enélkül a valós
magyar részarány elmaradna a
40%-os célkitűzéstől, márpedig
ez szerepel a szerződésben, ehhez mindkét félnek ragaszkodnia kell – hangsúlyozta. Azt is
kiemelte, hogy a vállalkozókat
az orosz félnek kell bevonnia,
és az ő munkájukért mint sajátjáért kell felelnie. A kormányzat abban tud segíteni, hogy a
vállalkozások felkészüljenek és
jó, megbízható beszállítói legyenek az orosz félnek.
Amennyire lehet, a régióhoz
szeretnék kötni a programot, az
itt lévő iskolákra, képzőintézményekre építeni annak érdekében, hogy az itt élőket vonják
be, a régió fiataljait tarthassák
helyben, mert azt gondolják,
hogy a helyiek kötődése erősebb, stabilabb munkavállalói
réteget alkothatnak.
Dr. Aszódi Attila azt is kifejtette, hogy a Paks II. projekttársaság jelenleg százharminc
fős állományát folyamatosan,
erőteljesen fejleszteni fogják,
mert a társaság mérnökeinek
mint a majdani üzemeltetőknek részt kell venniük az építés
felügyeletében, minőség-ellenőrzésében.
– Mindez és az engedélyeztetés
komoly erőforrást igényel, ezért
már az idénre komoly fejlesztés
van beütemezve – hangsúlyozta.
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Negyvenéves
a dunakömlődi
nyugdíjasklub
A dunakömlődi közösség egyik
pillére a helyi nyugdíjasklub,
amely alapításának negyvenedik évfordulóját ünnepelte a
közelmúltban. Annak idején
körülbelül tíz fővel alakultak
meg azért, hogy jó társaságban,
tevékenyen töltsék a szabadidejüket. A tagság a nyolcvanas
években jelentősen megnövekedett, és volt olyan időszak
is, amikor elérte a százhúsz
főt, de ma sem panaszkodhatnak a taglétszámra. A klubélet
egyre pezsgőbbé vált, tevékeny
részesei lettek Dunakömlőd
életének, minden, a településen
rendezett programban számíthattak és számíthatnak ma is
rájuk szervezőként, résztvevőként egyaránt. Évente több
alkalommal kirándulnak, úti
céljaik között szerepeltek környező települések és távolabbi
tájak egyaránt, de kedveltek a
tagság körében a fürdőhelyek.
A születésnap alkalmából rendezett összejövetelen előkerültek a fényképek is, felidézték
az emlékeket. Mérföldkő volt
többek között a nyugdíjasklub
életében a faluház megnyitása,
hiszen ők is helyet kaptak az
intézmény falai között, aztán az
első esztendő, amikor a paksi
önkormányzattól támogatást
kaptak még Tóth Zoltán elnöklete idején. Büszkén idézték
fel a Dunakömlődi Félnótás
Dalkör 2009. őszi megalakulását, amelynek tagjai először
csak a maguk örömére énekeltek, aztán egyre több felkérést
kaptak fellépésre, amelyek száma már meghaladta a százat.
Természetesen az ünnepen is
dalra fakadtak, ahogy vendégeik, a bölcskei és a madocsai
nyugdíjasok dalos kedvű tagjai
is. A dunakömlődi nyugdíjasklub, amelynek vezetője jelenleg Ulbert Sándor, az elmúlt
negyven évhez hasonló színes,
élményekben bővelkedő jövőt
tervez.
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Arany Rozmaring Díjat kapott

Szívvel-lélekkel végezni a feladataimat, felkelteni a diákok
érdeklődését a német nyelv
tanulása és a német hagyományok ápolása iránt – munkájában ez volt a legfontosabb
Horváthné Miszlai Katalinnak,
az Arany Rozmaring Díj idei
kitüntetettjének. A Paksi Német
Nemzetiségi Önkormányzat elismerését a német nemzetiségi
napon vette át.
– A legemlékezetesebb az volt,
amikor egy nemzetiségi németes csoportot az első osztálytól a

nyolcadik osztályig taníthattam,
s így az első német szavaktól
a folyékony beszédig végigkövethettem diákjaim fejlődését
– mondja Horváthné Miszlai
Katalin. Az immáron Arany
Rozmaring Díjjal elismert pedagógus 1977-től Dunakömlődön
tanított, majd harminc esztendőt
Pakson a Bezerédj Általános Iskolában. 1991-ben megszerezte
a német nemzetiségi szaktanítói
szakképesítést, majd 1995-ben
a német nyelvtanári diplomát a
szegedi Illyés Gyula Főiskolán.
Diplomamunkájához
gyűjtőmunkát végzett Dunakömlődön
és Németkéren a sváb szokásokról, népdalkincsről. Dolgozatát a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat felkérésére
átdolgozta, majd 2001-ben az
atomerőmű
támogatásával,
Ungarndeutsche Volksbrauche
in Kimling und Kier (Dunakömlődi és németkéri magyarországi német népszokások) címmel
meg is jelent a könyv, amely a
mai napig forrásanyag a német
önkormányzat Sprich Deutsch!
elnevezésű vetélkedőjéhez.

Tizenhetedik alkalommal rendezték meg a német nemzetiségi napot, a Sárgödör tér hatodszor volt a helyszín. A rendezvényen, amelyet Féhr György, a német önkormányzat elnöke és
Süli János polgármester nyitott meg, vendég- és helyi fellépők
sora váltotta egymást. Az általános iskolások, a helyi tánccsoport
és a Roger Schilling zenekar mellett idén egy óvodáscsoport is
bemutatkozott, így teljes képet kaphatott a közönség arról, hogyan
őrzik a német hagyományokat a városban. A Paksi Napsugár
Óvoda két tagintézményében folyik német nemzetiségi nevelés,
a Vörösmarty utcai székhelyintézményben, illetve a Munkácsy
utcai tagóvodában. A Bezerédj, a Deák és a II. Rákóczi iskolában egyaránt lehetőség van német nemzetiségi nyelvet tanulni,
megismerni és ápolni a német hagyományokat. A Roger Schilling
Fúvószenekar jövőre lesz 25 éves; 2012-ben megalakult a Paksi
Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület, amelynek égisze
alatt tánccsoport működik, gyűjtőmunkát végeznek, hirdettek
már rajzpályázatot és szerveztek rendezvényeket, mondta el Féhr
György. A német önkormányzat elnöke arról is tájékoztatott, hogy
a vendégek között üdvözölték Main-Tauber-Kreis, Tolna megye
németországi partnerjárásának négyfős küldöttségét, amely soros
látogatása alkalmával vett részt a paksi rendezvényen. A kapcsolat
1991-ben jött létre hivatalosan, amit 1989-től a két elnök baráti
látogatásai előztek meg. A partnerség ma már kiterjed többek
között a kultúra, a szociális ügyek, a turisztika és a sport területére
és nemcsak megyei, hanem immár települési szinten is.

Katalin mindig szívügyének tekintette a német nyelv oktatását,
nemkülönben a Bezerédj iskola
vezetése, így inspiráló légkörben,
kitűnő szakmai közösségben
vethette bele magát a tanításba.
Minden alkalmat megragadott
a diákok tudásának fejlesztésére.
Szakköri foglalkozásokat tartott,
részt vett iskolai tanulmányi versenyek szervezésében, számos
járási, megyei tudáspróbára felkészítette, valamint vers- és prózamondó versenyekre is benevezte tanítványait, akik sok szép
eredményt értek el. Jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódóan
német nyelvű műsorokat állított
össze. Arra ösztönözte diákjait,
hogy vegyenek részt nyári nyelvi táborokban, amelyek közül
a váraljai volt a legnépszerűbb,
illetve egy alkalommal Bad
Kissingenben is sikerült táboroztatniuk, sőt, maguk is szerveztek határainkon túli helyszínnel
tábort. Folyamatosan ápolták a
kapcsolatot Paks testvérvárosával, Reichertshofennel, kölcsönösen ellátogattak egymáshoz.
A sok munka meghozta gyümölcsét, Katalin tanítványainak
jelentős többsége nyolcadik osztályosként alapfokú nyelvvizsgát
tett, néhányan középszinten is
sikeresek voltak. Egy szívműtét
miatt a vártnál hamarabb kellett
nyugállományba vonulnia, de
nem kesereg, ma is tevékenyen
tölti mindennapjait. Továbbra is
jó kapcsolatot ápol a német önkormányzattal, s ha diákok keresik meg, hogy segítsen a német
nyelv tanulásában, nem mond
nemet. Emellett a katolikus közösség kórusának tagja, és szívesen járja a természetet. Nagyobbik lányuk, ahol két unoka van,
Münchenben él, a kisebbiket Budapestre vitte útja. Katalin szerint az, hogy a német hagyományok ápolása, megőrzése mindig
kiemelt helyet kapott az életében,
annak köszönhető, hogy anyai
ágon maga is sváb gyökerű, illetve annak, hogy németajkú közösségben, Dunakömlődön nőtt
fel.
Kohl Gyöngyi

Halászléfőzéssel indult a szezon
Fotó: Babai István/Paksi Polg. Hiv.

Ahogy tavaly, úgy idén is kérdéses volt, hogy az esősre fordult
időjárás miatt minden programot megtartanak-e a városi szezonnyitó rendezvényen, amire
halászléfőző versenyt hirdettek
és civilnappal készültek a szervezők. Végül csak a délelőttre
tervezett színpadi produkciókat nem élvezhette a közönség.
Mire tíz órakor Süli János polgármester megnyitó gondolatai
elhangzottak, már főtt a hagyma
a bográcsokban a halászléhez az
enyhén szitáló eső ellen védelmet nyújtó sátrakban, a gesztenyefák alatt. Idén tizenheten
neveztek be a halászléfőző versenyre, amelynek délutáni eredményhirdetésekor már hét ágra
sütött a nap. Az ételeket Tell
Anikó, Deli József és Vass Antal
zsűrizte, értékelésükből kiderült, hogy nem túl jó ötlet pél-

dául bort vagy szalonnát adni a
halléhez, érdemes inkább a jól
bevált paksi receptnél maradni, gondosan ügyelve a hozzávalók minőségére és megfelelő
arányára. Ha így tesz a szakács,
egészen biztosan nem marad el
a siker. Apropó siker: a versenyben különdíjat nyert a Segítők
Háza csapata, az oklevelet és
ajándékot Molnár Imréné vette
át. Harmadik helyezést ért el az
Adorján család, második Dombi Imre lett, Paks halászléfőző
bajnoka pedig Adorján Mihály.
A névazonosság a bajnok és a
harmadik helyezett között nem
véletlen. Mihály elmondta, hogy
egymástól három méterre főztek
a családdal, akik ha egy egészen
kicsit még igazítják a pirospaprika mennyiségét, talán le is főzték
volna halászlevükkel. Hozzátette, hogy ő most már végleg át-

adja a stafétabotot, jövőre már
nem ragad fakanalat a szezonnyitón. A délutáni programot
jóllakottan, vidáman beszélgetve, finom nedűket kóstolgatva
figyelte a közönség. Elsőként a
ByeAlex koncertezett, majd a
Hungarokarma zenélt, aztán a
Csámpai Country Road Club, a
Városi Nyugdíjas Klub kórusa,
a Csillag Show-tánc Egyesület,
valamint a Paksi Twirling és
Botforgató Kulturális és Sport
Egyesület adott műsort. A szervezők a gyerekekre is gondoltak,
Kovács Gábor muzsikus zenés
kézműves foglalkozására invitálták őket. Nagy volt az érdeklődés a Paksi Kertbarátok Egyesülete virágkiállítása, vására és
virágkötészeti bemutatója iránt,
és sokan megfordultak az Erzsébet Nagy Szálloda kávéházi nyílt
napján is.
-gyöngy-

Két kerékre pattantak
A mi városunk, a mi jövőnk
című alkotópályázat eredményhirdetésével és a hozzá
kapcsolódó kiállítás megnyitójával indult el a Mobilitás Hét
programsorozat. A Paksi Képtár Hangárjában berendezett
tárlattal – melyre általános és
középiskolások, valamint családok rajzait várták arról, hogyan
képzelik el a környezetbarát
Paksot a jövőben – a környezettudatosságra és az egyéni
felelősségvállalás fontosságára
kívánták felhívni a figyelmet
a szervezők. A program keretében keresték Paks legrégebbi kerékpárját is, a beérkező
kétkerekűeket ki is állították a
Hangárban, ahol vasútmodellbemutató és a kerékpár történetét bemutató tájékoztató is
várta a látogatókat.
A rendezvénysorozat második
napján az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Paksi Képtár biztosított
helyszínt a programoknak. Az
iskolában az elektromos közle-

kedés kiépítésével kapcsolatos
paksi tervekről tájékozódhattak a résztvevők, illetve a több
programelemet felölelő kerékpáros bringralinap zajlott, a
képtárban pedig múzeumpedagógiai program keretében
a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum mutatkozott
be. A polgármesteri hivatalba
és környékére délelőtt tíz órától hívták az érdeklődőket. A
vállalkozó kedvűek segwayre
vagy velocipédre pattanhattak,
a nagyteremben pedig Tamás
Zsolt ultratriatlonista, valamint
a kertbarátok vendégeként dr.
Gerzson László előadása mellett Bach Csillát hallgathatták
az érdeklődők. A délutáni kerékpáros felvonulásra elállt az
addig szemerkélő eső, így népes csapat kerekezett Csámpáig, majd vissza a Városháza elé,
ahol a Shisha Cafe koncertje
zárta a programot. A Hangárban berendezett tárlat június
14-ig látogatható.
Dallos Szilvia

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Kosborlesen az Ürgemezőn
Habár az Ürgemező hivatalosan csak az M6-os felett átívelő
híd után kezdődik, a környék
növény- és állatvilágának bemutatására felkért kísérőnk
már jóval előbb, a faháznál elárasztott minket információval. – Nézzétek, nyílik az akác.
Tudtátok, hogy gyógynövény?
Akinek sok a gyomorsava, refluxos, annak ez kifejezetten
hasznos – sorolta Sáfrány Szilvia. Természetesen abban is
naprakész, hogy melyik gyógynövényt hogyan kell elkészíteni, melyiket kell és lehet forrázni, főzni. Éles rikoltás szakítja
meg a beszélgetést, mire Szilvia
megjegyzi, a természet csúnyán
elbánt az egyébként káprázatosan szép pávával, amikor ilyen
hanggal áldotta meg. A páva
egy aranyfácán társaságában
a kerítés mögött bontogatja

ékes faroktollazatát, de útikalauzunk már újabb kincsekre
figyel. Mint meséli, a harkály az
idősebb fák törzsébe vájja odúját. Minden évben újat, az előzőt pedig más madarak veszik
birtokukba. Mivel egyre kevesebb az erre alkalmas fa, szükség van a mesterséges odúkra,
amelyeknek se szeri, se száma a
fakocsma körül. – Ez egy madárparadicsom, a tulajdonos a
télen 130 kiló napraforgót tett
ki az etetőkbe – meséli Szilvi,
miközben felhívja figyelmünket az egyszerű virágalátétből
kialakított fürdetőkre, ami szavai szerint a madárbarát kert
alapja. A kis szárnyasok koncertje kíséretében kutakodunk
fán, bokron, fűben fészek után.
Találunk is egyet. Erdei pintyé,
benne vannak a tojások is. A
madarak mellett a mókusok is
Fotók: Babai István/Paksi Hírnök
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állandó lakói a takaros „kertnek”, a fák ágaira tűzött almán
ők osztozkodnak a rigókkal,
amelyek szintén szeretik az efféle lágy eledeleket.
Miközben az Ürgemező felé
haladva hol egy kökény-, hol
egy galagonyabokorra bukkan,
csalánra, turbolyára mutat rá, s
beszél arról, hogy a gyógynövények nagyon sok esetben természetes színezőanyagok is, azt is
megtudjuk, hogy „gyüttment”,
a férje oldalán került Paksra. A
természethez való vonzódása
akkor kezdődött, amikor Törökbálinton dolgozott óvónőként,
de Pakson teljesedett ki. Szerinte április-májusban mutatja
legszebb arcát az Ürgemező,
akkor a legszínesebb, de mindettől függetlenül az év minden
szakában szép. Van egy nagy
előnye, ami egyben a hátránya

is: túl közel van a városhoz. Így
sokan kijárnak, s láthatják, itt
milyen értékek vannak, de ezzel együtt óvatlanságukkal sok
kárt okoznak. Bár hivatalosan
csupán három út van, széltében-hosszában keréknyomok
szelik át a mezőt. Ez azért
gond, mert ahol felszaggatják
az összefüggő talajtakarót, a
legigénytelenebb, agresszíven
terjedő fajok nyernek teret, így
a vaddohány, a bálványfa, az
aranyvessző. Ahhoz, hogy valaki tudja az elvárt viselkedést,
olvasni sem kell tudni, a tájékoztató tábla piktogramjai egyértelműek. Örömmel állapítjuk
meg, hogy az árvalányhaj is elkezdett „himbálódzni”, arrébb
egy feltűnőnek nem mondható
ökörfarkkórót is lencsevégre
kapunk.
(Folytatás a 11. oldalon)

(Folytatás a 10. oldalról)
Kirándulásunkat abban a tudatban időzítettük, hogy ugyanezt
tehessük egy Ürgemezőn honos
orchideafajtával, a kosborral. A
lábunk alá nézve, immár csatárláncban keressük az ominózus
virágot. Ha azt nem is, néhány
szál báránypirosítót sikerül felfedeznünk. Az előző esti eső után
hátramaradt vízcseppek kifejezetten „jól állnak” a növénynek,
ami gyökerében hordja azt a
festőanyagot, amivel régen a lányok az ajkukat pirosították, likőröket színeztek vele, és ahogy
a neve is mutatja, bárányokat
jelöltek vele. Kitartásunkat siker
koronázza, két szál bíborszínű
kosbort sikerül felfedeznünk a
fűben. Láttukra megállapítjuk,
hogy a környék szépségeinek
felfedezésére irányuló túráinknál egy dolgot tekintve biztosan
következetesek vagyunk: mindig sikerül lemaradnunk arról,
amikor legszebb pompájukban
láthatóak a virágok. Hamar megvigasztalódunk a levélről levélre
szálló lepkéket, majd egy beszédes nevű tövisszúró gébicset
figyelve. Hazafelé még egy sor
hasznos dolgot megtudunk az
állatokról, növényekről. Egyebek
között azt, hogy amelyik növény
nevében eb vagy farkas van, az
mérgező. Aztán azt, hogy még
a tyúkhúr is egy sor gyógyhatással bír. Egy szél által kitépett
árvalányhajszál okán arról is tudomást szerzünk, hogy valójában az egy igen elmés szerkezet,
aminek „repítőkészüléke” van,
amely a mag terjedését segíti
elő. A hegyes csúcsú mag a földre hullva szinte „betekeredik”
a talajba. Ez tökéletes a növény
szaporodása szempontjából, de
makacs ragaszkodása állatok
bundájába, kirándulók nadrágjába akadva bosszúságot okozhat.
A természet hasonló találmánya
a bogáncs, ami „tapadócsápjai”
segítségével utazik az állatokra,
emberekre ragadva. Ezt ezúttal
nekünk sikerült elkerülnünk,
de egy leleményes feltalálónak
nagyjából száz esztendeje nem.
Szerencsére, hiszen ennek köszönhetően született meg a tépőzár.
Vida Tünde

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Táborsoroló
A Paksi Városi Múzeum nyári
táborai közül már csak a Deák-táborra és a betyártáborra
lehet jelentkezni május 29-ig,
a történelmi túlélőtábor helyei
beteltek. Minden évben nagy az
érdeklődés a szünidei elfoglaltságok iránt, hiszen a nyár beköszöntével a gyerekek lekötése a
szülők egyik legnagyobb gondja.
A napközis táborok mindennap más elfoglaltságot, izgalmas
programokat, élményeket nyújtanak, amelyekről az őszi tanévkezdéskor már mint kellemes
emlék mesélhetnek a gyerekek.
Az idei kánikulában is lesz miből
válogatni Pakson, de érdemes hamar eldönteni, hová menjenek a
csemeték a szünidő alatt, mert a
nagy érdeklődésre tekintettel hamar betelnek a helyek. A múzeum június 22. és 26. között Deák
Ferenc korába kalauzol, ahol a
gyerekek megismerkedhetnek
a paksi közbirtokos nemesség
életmódjával, a kor divatjával és
szórakozási lehetőségeivel, illetve kiderül, hogy miként kötődik
Deák Ferenc Pakshoz és milyen
élet folyt itt akkoriban. A betyártáborban augusztus 10. és 14. között betekinthetnek a gyerekek a
19-20. század világába, megtudhatják, milyen híres betyároktól
rettegtek a Balaton-felvidéken és
az Alföldön. A táborok napközi
jellegűek, a foglalkozások során
kétszeri étkezést biztosítanak. A
csütörtöki napokon kirándulást
szerveznek egy, a témakörhöz
kapcsolódó magyarországi helyszínre.

Kirándulás, sőt kiállítás is lesz a
Paksi Képtár nyári táboraiban.
Helyesebben a nyári táborokban
készült alkotásokból, amelyek
három téma köré fonódnak. A
képtár június derekán világ körüli utazásra hívja a gyerekeket,
akik a kézműves foglalkozások
alkalmával megismerhetik a Föld
különböző népeit és kultúráit. A
felfedezők táborában nagy találmányokkal ismerkedhetnek a
résztvevők június 22. és 26. között, és maguk is a nagy tudósok
nyomdokaiba léphetnek. Június
végén a négy őselem megszelídítése lesz a feladat, kiderül, hogyan lesz a márványból papír, a
papírból kőszobor, a kőből pedig
mozaik. A programok szintén
napközi jellegűek, a foglalkozások mindennap 8-tól 16 óráig
tartanak. A részvétel díja tartalmazza a napi étkezés, a kirándulás, a belépőjegyek és a művészeti
anyagok költségeit.
A Csengey Dénes Kulturális Központban június 29. és július 3. között képzőművészeti alkotótelep
nyílik. A kisebbek kincsesládát,
amuletteket, kabalákat készíthetnek, megismerhetik a titkosírás
rejtelmeit és titkos térképet is rajzolhatnak, a 12 év felettiek pedig
különböző képzőművészeti technikákkal kreatív feladatokat oldhatnak meg. Július 6. és 11. között
az erdei manók nyári táborának
nyújt vadregényes otthont a Cseresznyéskert Erdei Iskola, ahol
sok kirándulás, erdei túrázás,
strandolás vár a résztvevőkre. Ide
június 25-ig várják a jelentkezé-

seket, a részvételi díj tartalmazza
a napi étkezés, szállás, belépők,
kirándulások, utazások díját és az
anyagköltséget is.
A Mikka-Makka Családi Napközi négy táborba invitálja az
óvodásokat és kisiskolásokat.
A Violetta- és Rosszcsont Peti-táborban a lányok és a fiúk is
megtalálhatják a kedvükre való
programot. A lányok tánckoreográfiákat és dalszövegeket tanulhatnak, ruhát tervezhetnek, a
fiúk pedig elővehetik vagány énjüket: a „grundon” zászló-, csúzli- és trutymókészítés várja őket,
na meg persze „bunyó” a fűben.
A mesetábort a legkisebbeknek
ajánlják, ahol kutyás játszóház,
mese és sok játék vár a gyerekekre. Az állatbarát tábor résztvevői
ellátogatnak a tehenészetbe és
egy állatfarmra, illetve megtanulják, hogyan kell gondoskodni a
házi kedvencekről. A retró táborban számháború, torpedó, pingpong, sőt, még strandparti is vár
a gyerekekre.
Habár számos intézmény gondoskodik a gyerekek nyári elfoglaltságáról, aki lecsúszik
mindezekről, annak sem kell kétségbe esnie. Pár kreatív, pénztárcakímélő ötlettel otthonmaradó
gyermekünket is lefoglalhatjuk
a nyári szünet alatt. Több órás
időtöltést nyújthat például, ha ragasztószalagból a szőnyegen színes autóutat készítünk, vagy a lufi
pingpong, ami biztonságos beltéri elfoglaltság. Az ötleteknek csak
a találékonyság szabhat határt.
MD
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A sport
a közös nevező
Ma már nehéz elképzelni, hogy
valamikor túlsúllyal küzdött
Loparits Jessica, aki nemrégiben a
FitBalance Nemzetközi Testépítő
és Fitness Kupán három kategóriában is előkelő helyen végzett.
A fiatal paksi lány saját elhatározásából fogott fogyókúrába, és az
álomsúly eléréséért tett erőfeszítései közben vált szenvedélyévé
az alakformálás. Eredetileg nem
a versenyzés, csupán a jobb kondi
elérése vonzotta: a közérzete javítása érdekében fogott edzésbe,
de a célok beteljesülésével újabb
tervei születtek. A testépítőversenyre már tudatosan készült:
fél évvel a verseny előtt komoly
edzésbe és diétába kezdett, ami
nem kevés lemondással is járt.
Először izomtömeget kellett növeljen, majd a felkészülés második felében a víztől és a felesleges
zsírtól szabadult meg. Az utol-

só két hétben már nem ehetett
szénhidrátot, sőt, a legtöbb ételt
só nélkül kellett fogyasztania.
Erőfeszítéseinek meglett az eredménye, a minősítő versenyen aranyat szerzett, a juniorok kategóriájában, merthogy még csupán
22 esztendős, a hatodik helyen
végzett, a felnőttek között, a -172
centiméter magasak kategóriájában negyedik lett a médiasztár
Sarka Kata mögött. Mint mondja,
nem is álmodott ilyen eredményről, egyébként is visszafogott lány,
nem szokott a reflektorfényhez,
a színpadon mégis teljesen otthonosan és magabiztosan érezte
magát.
Ezért is természetes, hogy jövő
tavasszal újra megméreti magát.
Az edzéssel addig sem hagy fel,
az egészséges életmód ma már
létformájává vált – csakúgy,
mint párjának, Tumpek Róbert-
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nek. A fiatal lány elárulja, a felkészülést jelentő nehéz időszakot neki köszönhetően vészelte
át: a testépítés iránt elkötelezett
párja végig mellette állt és pontosan tudta, milyen nehézségeken megy keresztül. Róbert
ugyanis nemrégiben szintén
neves versenyen bizonyított,
országos junior erőemelő bajnokságot nyert Szerencsen, ahol
több kategóriában népes mezőny, mintegy 500 versenyző in-

dult. Róbert háromfogásos erőemelés kategóriában nevezett,
ahol guggolásból, felhúzásból
és fekve nyomásból kellett súlyt
emelni. Segédeszközt nem használhatott, a felkészülés során
pedig úgy kellett diétáznia, hogy
közben erőt növeljen. Az elért
eredmények mellett mindkettejük számára fontos, hogy a sport
közös nevező kettejük között és
támogatják egymás céljait, küzdelmeit.
-md-

A húrelmélet paksi hívei
String Theory-koncertnek adott
helyet nemrégiben Pakson a
Mirror Club Cafe. A 2009 végén
alakult zenekarnak két paksi tagja is van: Takács József, akit zenei berkekben Jozzy becenéven
ismernek, gitározik és énekel,
Balogh Balázs pedig ütőhangszereken, illetve az észak-ausztráliai őslakosok által használt
didgeridoo-n (ejtsd: didzseridu)
működik közre. Az együttes
nevét és stílusát a honlapjukon
olvasható leírás teszi érthetőbbé: „A String Theory-ról, vagyis
a húrelméletről konyhanyelven
annyit tudunk, hogy képes az
összes erőhatás leírását egyetlen
elméletbe foglalni. Feltételezi,
hogy az univerzumnak rengeteg
dimenziója van, melyek alkotóelemei nem pontszerű részecskék, hanem kiterjedt, húrszerű
objektumok. Ha ezek a húrok
rezegni kezdenek, ütköznek,
egyesülnek, esetleg szétválnak,
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akkor energia jön létre, és ez az
energia az univerzum jelenségeinek mozgatórugója. A String
Theory zenekar a zenei univerzum különböző dimenzióinak,
stílusainak hullámait rezegtetve állítja elő sajátos energiáját.
Az így megszülető funk, rock,
jazz, elektronikus zenei stílusokat ötvöző »zenergia« neve:
psychedelectric rock jam.”
Jozzy és Balázs ugyan közel lakott
egymáshoz Pakson, mégis a szekszárdi Garay gimnázium gólyatáborában találkoztak először, majd
évekre kollégiumi szobatársak lettek. Jozzy 12 évesen, öccse gitárján
kezdett akkordokat tanulgatni.
Később aztán együtt is zenéltek a
testvérek, elsőként főleg Red Hot
Chili
Peppers-feldolgozásokat
játszottak. Az elkövetkező években Jozzy több zenekarban is
gitározott: a Fonogram díjas
Wendigóban, a MontaCarlóban,
a Phoenix Files-ban, vagy éppen

Ágnes zenekarának tagjaként. Az
utóbbi 4-5 esztendőben a „saját
gyermek” String Theory mellett A
Dal című televíziós műsorban is
versenyző Leander Risingban tépi
a húrokat.
Balázs zenei múltja rövidebb,
ő nem tanult muzsikus. Ahogy
fogalmaz, örül, hogy ebben a
bandában zenészekkel játszhat
együtt. – Ők mind „tudják” a zenét, én pedig látványelem vagyok
a hangszeremmel – fogalmaz. A
hangszerhez Balázs egyébként
nagyon is ért, hiszen nem egyszerű – úgynevezett körlégzéses – technikát kell alkalmazni a
didgeridoo folyamatos megszólaltatásához. Ennek és a hangszer
által megkívánt hangképzési technikák elsajátítása sok időt és gyakorlást vesz igénybe. A két barát
immár Budapesten él családjával,
itt jártak ki alkalomadtán a Margit-szigetre zenélni: Balázs vitte a
„botját”, Jozzy az akusztikus gitár-

ját. A közös muzsikálás hatására
érezték, hogy elképzeléseik köré
együttest kéne alakítani. A próbateremben a feldolgozások mellett
a saját dalok is körvonalazódtak.
A közös „dzsemmelésből” jöttek
az újabb és újabb szerzemények
alapjai, melyeket a paksi koncerten is hallhatott a nagyérdemű.
– A paksi fellépés az első vidéki
bemutatkozásunk, persze nem
véletlenül – jegyzik meg.
Ahogy az lenni szokott, a zene
Jozzy és Balázs életében elsősorban öröm, mintsem megélhetés.
Jozzy pénzügyi vonalon, Balázs
pedig egy pályázatíró cégnél
dolgozik. Nemrégiben rögzítettek öt dalt, amit a Youtube.com
videómegosztóra is feltöltöttek.
Hogy ezek hanghordozón is megjelennek-e, az még a jövő zenéje.
Egy biztos: a család, a muzsikálás
és a munka hármasa harmóniában működik a zenészek életében.
Gyulai István

Új arculattal vár a 7-es Blokk
Egyedülállóan igényes környezettel, széles kávé- és
italválasztékkal várja vendégeit a megújult 7-es Blokk. A
lakótelep szívében nemrégiben újranyílt szórakozóhely
esetében azért beszélhetünk
megújulásról, mert elődje, a
Faterok rossz üzletpolitikája
beárnyékolta az üzlet hírnevét. A 7-es Blokkot üzemeltető kft. egyedüli tulajdonosa,
Himpli Gábor és üzletvezetője,
Ötvös Lajos hónapok óta azon
dolgoznak, hogy az új arculattal bizonyítsák, alaptalanok a
szórakozóhellyel kapcsolatos
előítéletek és a klub páratlan
szépségével igényes szórakozási lehetőséget nyújt a paksiaknak és a környékbelieknek.
Napközben baráti beszélgetésekhez vagy üzleti megbeszélésekhez kiváló kávé- és italválasztékkal, este pedig remek
koktélokkal várják a kikap-

csolódni vágyókat. A légkondicionált szórakozóhely akár
különtermet is biztosít, amely
jó lehetőség lánybúcsúk, köszöntők vagy akár évfordulók megünneplésére. A nyári
időszakban tágas terasz várja
a vendégeket, a sportrajongókat pedig két óriáskivetítő, amin nyomon követhetik
kedvenc sportágaik aktuális
eseményeit, versenyeit. A következő hónapokban programok sora váltja egymást, az
állandó pénteki retró diszkó
és a szombati R&B parti mellett: május 29-én szezonnyitó
buli, június 5-én salsaest, július 4-én pedig újra Tom White
lép fel a klubban. A 7-es Blokk
hétköznap reggel 10-től este
10-ig várja vendégeit, akik a
klub facebook-oldalán is figyelemmel követhetik a ház
legújabb programajánlatait.
(X)

Bizakodik a támogatások kapcsán
az Atomerőmű Sportegyesület
Eredményes évet tudhat maga mögött az
Atomerőmű Sportegyesület: a szakosztályok versenyzői számos nemzetközi és
hazai érmet szállítottak 2014-ben, de ami
ennél is fontosabb, a sportolói létszám tovább növekedett. Az idei küldöttközgyűlés
– amely idén is az Energetikai Szakközépiskola nagyelőadójában zajlott – főbb napirendi pontjai közé tartozott az elnökség
beszámolója a klub 2014. évi tevékenységéről, valamint a tavalyi év gazdasági beszámolója. Dr. Kovács Antal, az egyesület
elnöke a klub jelenlegi pénzügyi helyzetére
is kitért.
– Az elmúlt napok egyeztetései arra engednek következtetni, hogy az atomerőmű engedélyt kap arra, hogy támogassa az
egyesületet. A tárgyalások folyamatosan
zajlanak, és remélem, mire az klub NB I-es
kosárlabdacsapatának le kell adnia a nevezést a következő szezonra, pénzügyi téren
is minden rendben lesz. Azt gondolom,
hogy a döntéshozók (a Nemzeti Kommunikációs Hivatal és a Nemzeti Fejlesztési

Minisztérium – a szerk.) is mérlegelik,
mennyire fontos az, hogy az atomerőmű
hírét a sporton keresztül is vigyük; értékelhető az a nagy mennyiségű sporteredmény,
illetve az a nagy aktivitás, ami a szabadidősportot is jellemzi. Bizakodó vagyok, hogy
lesz lehetőségünk a folytatásra. Remélem,
hogy a döntés heteken belül megszületik.
Az első félévre megkaptuk a támogatást, a
második félév kérvénye pedig már a döntéshozók asztalán van – összegzett dr. Kovács Antal.
A küldöttközgyűlésen felügyelőbizottság
is alakult, elnöke dr. Török Erzsébet, tagja
Juhász Sándor és Kovács András Béla lett.
Az összejövetelen hagyományosan díjakat
is átadtak: az ASE Örökös Tagja elismerést
idén Szinger Csaba gazdasági szakember,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. gazdasági igazgatója kapta a sportegyesületben
végzett munkájáért, míg az ASE Örökös
Bajnoka címet Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakozó vehette át.
Faller Gábor
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A vízimolnárok hőskora volt a téma
Mikor jelentek meg Tolna megyében az első vízimalmok?
Mennyi volt belőlük? Mikor
szűnt meg működésük? Mindegyik kérdésre választ kapott a
hallgatóság Kárpáti Andrásné
nyugalmazott levéltáros előadásából a helytörténeti klub
legutóbbi estjén a Paksi Pákolitz
István Városi Könyvtárban.
A helytörténeti klubot, melynek
a városi könyvtár ad otthont és
segíti működését, ez év elején
hívták életre. Az első alkalommal a családfakutatás volt a
téma, majd dr. Hanol János mutatta be paksi képeslapgyűjteményét, a harmadik esten pedig
Kárpáti Andrásné nyugalmazott
levéltáros az egykori Tolna megyei vízimalmok, molnárok történetéről beszélt, telt ház előtt.
Akkori igazgatója, a paksi születésű K. Balog János javasolta

neki, hogy levéltári munkájához
kapcsolódóan ipartörténettel,
azon belül a malomiparral foglalkozzon. Így kezdődött kutatómunkája, ami egy évtizedet ölelt
fel, a kész anyag a Tanulmányok
Tolna megye történetéből 11.
kötetében látott napvilágot. Az
izgalmas kutatás eredményéből
több érdekességet is megosztott
a hallgatósággal. Elmondta például, hogy Tolna megye sajátos
helyzetben volt, lévén vizekben
gazdag terület és gabonatermő
vidék. Amikor megnövekedett a
lakosság létszáma és több lisztre
volt szükség, a kézi malmokkal
már nem tudták biztosítani a
megfelelő mennyiséget, egyre
több vízimalom jelent meg, a
korábbi patakmalmok után a
dunai hajómalmok. A vízimalmok a 17. és 18. században élték
fénykorukat, egyre tökéletesebbek lettek, és egyre jobb minő-

ségű lisztet tudtak velük előállítani. (A dunai malmok története
pedig a 19. században teljesedett
ki.) A patakmalmi és a dunai
molnárok kapcsolata nem volt
felhőtlen, utóbbiaknak ugyanis
voltak kiváltságaik, tekintettel
arra, hogy külön nehézséget jelentett a malmok megkötése a
sodrásban. Más céhartikulus vonatkozott rájuk: például a dunaiaknak megengedett volt, hogy
az őrléskor keletkező malompornak csak kétharmadát adják
oda a földesúrnak, egyharmadot megtarthattak. A molnárok a 18. században elsősorban
malomépítők voltak, a céhbe
lépéshez elkészítendő remek
a malom egy alkatrésze kellett
legyen, és csak utolsó momentumként következett egy véka
búza felöntése és lisztté őrlése.
Voltak olyan molnárok is, akik
nem voltak céhtagok vagy nem

volt megfelelő végzettségük,
őket himpellérnek vagy kontárnak nevezték és jelenlétük
szintén ellentétekhez vezetett a
molnártársadalomban. Aztán
lassan leáldozott a vízimalmoknak, aminek több oka volt. Az
egyik, hogy a 19. század végén
a hengermalmokkal más őrlési
technika jelent meg, ám a kisebb
kapacitású malmok átalakítását tulajdonosaik nem tudták
finanszírozni. Az utolsó dunai
vízimalmot a városban 1959
februárjában ajánlotta fel a Blatt
család állami tulajdonba vételre – idézte a történetet Kárpáti
Andrásné. A vízimalmok virágkorában volt olyan időszak,
amikor a paksi Duna-szakaszon
69 malom őrölt, s végül még
egy érdekes adat: 1895-ben 122
vízimalmot írtak össze Tolna
megyében.
-gyöngy-

Egymillió forint gyűlt össze Eszternek
Egymillió forint gyűlt össze a Paksi FC adománygyűjtő akcióján, amit egy leukémiás
kislány, Feil Eszter gyógykezelésének segítésére kezdeményeztek. – Eszter és szülei évek
óta szinte minden alkalommal ott vannak a
stadionunkban. Szomorú hírt kaptunk tőlük néhány hete: a gyereknél akut leukémiát diagnosztizáltak. Úgy gondoljuk, természetes dolog, hogy egy ilyen helyzetben
a csapat segít – nyilatkozta Éger László, a
Paksi FC korábbi csapatkapitánya a futballcsapat honlapján. A játékosok, a stáb tagjai,
a vezetők és a szurkolók is összefogtak, így
a PFC–Ferencváros-mérkőzés félidejére
több mint nyolcszázezer forint gyűlt össze.
A paksi klubnál komoly hagyománya van az
adománygyűjtésnek, nemrég a Paksi Katolikus Karitásszal működtek együtt, korábban
pedig a Kaposvár súlyos beteg fiatal játékosát, Horváth Tamást segítő kezdeményezést
indítottak útjára. Feil Eszter adományához
a Fradi focistái is hozzájárultak, Böde Dániel, a Ferencváros támadója például licitre
bocsátotta azt a futballcipőjét, amelyben az
idei szezonban gólt is lőtt bajnoki mérkőzésen. Az ereklye százötvenezer forintért kelt
el, amit a játékos teljes egészében a paksi
kislánynak ajánlott fel.
-matus14 n Paksi Hírnök, 2015. május 22.
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Jó napot, mi újság?

Torma Dóra
Víg kedélyű, markáns személyiség Torma Dóra, aki áprilisban
váltotta az Atomerőmű újság
főszerkesztői posztján nyugállományba vonuló elődjét, Lovászi
Zoltánnét. Anna mindenben segített, hogy a váltás gördülékeny
legyen, Dóra most is bármikor
felhívhatja. Elő is fordul, hogy
tárcsázza, mert mint mondja,
szerkesztői tapasztalata van bőven, de az adminisztrációban
alkalmanként szüksége van még
útmutatásra. A szakmai tapasztalatok mellett alapos helyismerettel is rendelkezik, hiszen Pakson
született. A Bezerédjben végezte
általános iskolai tanulmányait, a
gyönki Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnáziumban érettségizett, majd
a Szegedi Tudományegyetemen
diplomázott kommunikáció–német szakon. Szívesen maradt volna Szegeden, ám mivel munkalehetőség akkoriban nemigen volt,
barátai példáját követve Budapesten próbált szerencsét. Kommunikációs
ügynökségeknél
dolgozott tanácsadóként, PR-tanácsadóként, ügyféligazgatóként,
multicégeknek készített vállalati
újságokat, partneri hírleveleket,
sajtótájékoztatókat szervezett, illetve sokat publikált különböző

márkamagazinokban a Sanoma
égisze alatt. Párjával egyetértettek
abban, hogy gyermeket nevelni
jobb egy kisebb településen, így
miután hat évvel ezelőtt megszületett első kisfiuk, visszatértek
Paksra. Öttagú család már itt lettek, középső gyermekük hároméves lesz, a legkisebb pedig másfél
esztendős. Ők is fiúk, tehát ahogy
mondani szokták „férfiuralom”
van a családban, de mivel Dórának két öccse van, ez számára
nem újdonság. Éppen amikor
már úgy érezte, hogy elég nagyok a gyerekek és szeretne ismét
dolgozni, érkezett a lehetőség az
Atomerőmű újságnál.
– A lap nagy erénye, hogy a
szerkesztőbizottság tagjai nem
hivatásos újságírók, hanem az
atomerőműben dolgozók, akik
így hitelesen, érthetően tudnak
beszámolni az eseményekről, igazán magukénak érzik a lapot, és
teljes odaadással dolgoznak minden lapszámért – vélekedik. – Ez
nagy cégeknél egyáltalán nem
általános, ám nagy érték, amit
szeretnék megtartani – mondja.
Azért is különleges az Atomerőmű újság, mert üzemi lapként a
munkatársaknak a munkatársakról, az üzemi eseményekről szól,
ugyanakkor regionális lapként

több mint húsz településre jut el
a lakossághoz. A legnagyobb kihívás az, hogy a havonta megjelenő újság tartalmában mindkét
funkciójának megfeleljen: képes
legyen fenntartani az atomerőműben dolgozók érdeklődését,
ugyanakkor közérthetően juttassa el a környező települések
lakosságához az atomerőműről,
a nukleárisenergia-termelésről
szóló ismereteket, híreket, emelte
ki. A havonta megjelenő lap közel
négy évvel ezelőtt küllemében és
tartalmában is megújult. Újabb
jelentős tartalmi változást Dóra
egyelőre nem tervez, ám kisebb
módosításokban gondolkodik,
nagyobb hangsúlyt kíván a sporthírekre helyezni, növelni a fotók
nagyságát, illetve fixálni az állandó rovatok helyét. Az áprilisi
számban közölt beköszönőjében
arra kérte az olvasókat, hogy forduljanak hozzá olyan bizalommal, mint elődjéhez, tiszteljék
meg véleményükkel, ötleteikkel, téma- és rovatjavaslataikkal.
Olvasói kritikáért nem kell túl
messzire mennie, ugyanis erdélyi magyar, asztalos és fafaragó
férje szintén az atomerőműben
dolgozik. Dórának a főszerkesztői munka és a család mellett
más vállalt feladatai is vannak.

Egyik alapítója az idén januárban
létrehozott Aranyhal Waldorf
Egyesületnek, amelynek célja,
hogy szeptemberben a Waldorf
pedagógia elvei szerint működő
óvoda és iskola induljon. Az elmúlt hónapokban gőzerővel építették a csapatot, számos előadást,
családi programot szerveztek
elképzeléseik megismertetésére,
illetve lakossági fórumot Dunakömlődön, ugyanis terveik szerint a megálmodott intézmény
ott talál majd otthonra az egykori
általános iskola üresen álló épületében. Egy másik közösség is fontos Dórának, amelynek tagjai a
sérült, tartósan beteg gyermekek
jogaiért szállnak síkra. Létrehoztak egy közösségi oldalt is, ahol
lehetőségük van a tapasztalatcserére, információközlésre. A tagok
között szülők és szakemberek is
vannak, többek között gyógypedagógusok, orvosok. Dóráék
tapasztalatból tudják milyen jó,
hogy létezik ez a közösség, mivel
legidősebb gyermekük sérülten
született. Édesanyaként neki az a
legfontosabb, hogy fiaik megtalálják az életben azt a tevékenységet, munkát, amit igazán szívesen
csinálnak, mert szerinte ez a boldogság egyik alappillére.
Kohl Gyöngyi
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Sport

Futóverseny a város szívében
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

187-en teljesítették a második alkalommal rendezett
UltramarAtom elnevezésű utcai
futóverseny különböző távjait.

Az indulók egyéniben és váltóban is rajthoz állhattak a 4, 6 és
12 órás megmérettetésen, de a
maraton és a félmaraton is sze-

repelt a repertoárban. A hónap
harmadik szombatján reggel 8
órakor még esőben rajtolt a II.
UltramarAtom mezőnye az Erzsébet Nagy Szálloda szomszédságában található parkolóból.
Az indulók a város főutcáján
a Deák Ferenc utcán futottak,
majd az orosz emlékműnél kanyarodtak ki a 6-os számú főútra, a Duna-partra, majd vissza a
szálloda mögött lévő parkba. A
versenyzők az ország különböző
pontjairól érkeztek, és mindenki
más-más edzettségi állapotban
teljesítette penzumát a 930 méteres körön.
– Folyamatosan készülök a különböző versenyekre, amint
elkezdődik a szezon, minden
megmérettetésen ott vagyok.

Szeretek futni, így érzem jól magam – fogalmazott Adorján Rozália, aki „lendületből” érkezett
az UltramarAtomra.
– A feleségem rendszeresen
fut, csapatvezetőnk, Tóth Zoltán Róbert szintén felkészült, a
többiek amatőr futók, családtagok és barátok – nyilatkozta
Kiss Gábor, a Független Atléták
Szövetsége csapatának tagja, aki
egy jó vacsorával „készült” a
versenyre. A II. UltramarAtom
20 órakor zárult, a futók dolgát
az eső után párás meleg, majd
délután már hőség nehezítette,
de végül mindenki mosolyogva
ért célba és legyőzte a kilométereket és saját magát. Az eredmények az atomfutas.hu honlapon
olvashatók.
Faller Gábor

Az év edzőjévé választották
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Péter Norbert, a labdarúgó szakosztály edzője vehette át az Év
edzője kitüntetést a Paksi Sportegyesület rendes közgyűlésén.
Péter Norbert a Paksi SE és az
Atomerőmű SE előkészítő csoportjainak szakmai koordinátora, a Paksi SE U10, U11 és U12
korosztályainak vezetőedzője, a
Bozsik-program alközpontvezetője és a Paksi FC NB I-es felnőtt
labdarúgócsapatának edzője, aki
tavaly Iránytű címmel szakmai
könyvet írt és adott ki labdarúgóedzők számára.
– Az elismerés a képzeletbeli vitrinbe kerül. Tavaly Fiola Attila
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révén átvehettem a Tolna Megyei
Sportszövetségek Szövetségének
díját is mint a régió legjobb edzője, mindkettő egyformán értékes
számomra. Nagy megtiszteltetésnek veszem, mert nemcsak az
utánpótlásedzők, hanem a klub
szakosztályainak trénerei között
végeztem a Paksi SE-ben az első
helyen. Ez nemcsak az én munkám elismerése, hanem a kollégáimé is. Saját hazámban lettem „próféta”, ami büszkeséggel
tölt el. 1994-ben indult az edzői
pályafutásom, ezt megelőzően
1982-től két kisebb megszakítással a PSE korosztályos, majd
felnőtt
labdarúgócsapataiban
játszottam. Végigjártam a ranglétrát, ’98-tól tíz évig utánpótlásszakágvezetőként is tevékenykedtem, 2006-tól pedig a Paksi
FC NB I-es egyleténél mint másodedző is dolgozom.
– Az elmúlt két évtized alatt folyamatosan képezted magad, labdarúgó szakedzői papírod van és
UEFA A-licences edzői képesítéssel is rendelkezel.

– Naprakésznek kell lenni, de ma
már sokkal könnyebb annak, aki
tanulni akar. Az internet nagy
segítség ehhez, míg korábban
VHS-kazettákat kellett bújni.
Aki nem frissíti a szakmai hátterét, lemarad. Magyarországon az
utóbbi időben nagyon jó irányba
indult el az edzőképzés, ma már
a lehető legtöbb információt kézhez kapják a trénerek, de továbbképzésekre is el kell járni.
– Iránytű címmel könyvet írtál.
Mi volt az inspiráció a mű megalkotásakor?
– Elhatároztam, hogy rendszerezem azokat a szakmai anyagokat,
amelyeket felhalmoztam az elmúlt
két évtizedben. Először úgy gondoltam, a napi edzésmunkát megkönnyítendő csoportosítom a vázlatokat, tervezeteket. De amikor
láttam, mekkora volument tartok
a kezemben, eldöntöttem, keresek
egy nyomdát és könyv formájában
összegzem. Nem gondoltam volna, hogy kizárólag pozitív visszajelzést fogok kapni a megjelenés
után. A mű az edzőkollégák ren-

delkezésére áll, egyfajta hiánypótló szakirodalom lett belőle, pedig
nem ennek készült.
– Nem félsz attól, hogy Péter Norbert egyfajta skatulyába kerül?
Tehetséges utánpótlásedző, aki tíz
éve a Paksi FC másodedzője…
– Nem tartok attól, hogy ezt a
kifejezést „rám húzzák”. Büszke
vagyok arra, amit elértem. A teljesség igénye nélkül Böde Dániel,
Fiola Attila, Haraszti Zsolt vagy
Szabó János ifjoncként mind a
mi kezeink közül kerültek ki és
lettek első osztályú felnőtt labdarúgók és válogatottak. Fiatal
koromban NB I-es játékos szerettem volna lenni, de ez nem
adatott meg, az élet azonban kárpótol jelenlegi helyzetemmel, és
nagy öröm, hogy mindez Pakson
történik velem. Egyelőre a helyemen vagyok, és kiváló edzőktől
tanulhatok a mai napig. Kipróbálnám magamat NB I-es vagy
NB II-es vezetőedzőként, de a
lépcsőfokokat végig kell járnom,
képeznem kell magam. Jelenleg
ennek nincs aktualitása. -efgé-

Bor előkelő helyen a kvalifikációs listán
Azerbajdzsánban, a bakui dzsúdó Grand Slam-tornán 48 ország
354 dzsúdósa lépett tatamira,
a magyar színeket öten képviselték. Csernoviczki Éva ezüst-,
Ungvári Miklós bronzérmet
szerzett. Az ASE nehézsúlyú
versenyzője, Bor Barna nyakába
aranyérem került, ezzel a győzelemmel hatalmas lépést tett a riói
olimpia felé – s egyben az övé lett
a magyar dzsúdósport harmincadik Grand Slam-érme!
– Jót tett a lelkivilágodnak ez a
győzelem?
– Igen, nagyon, ráadásul nemcsak a lelkivilágomnak, hanem
az olimpiai kvalifikációs ranglistának is, így a 3. és 4. hely között vagyok. A világranglistán
is nagyot léptem ezáltal előre,
a 12.-ről a 8. helyre. Pedig erős

mezőny jött össze: ott volt két jó
grúz, két orosz, két ukrán, egyiptomi, mongol, lengyel, a holland
Meyer is, aki szintén nagyon jó.
– Mikor kezdődik az utolsó kvalifikációs év a riói olimpiára?
– Május 23-24-én elmegyünk
a World Masters-re Marokkóba, Rabatba, ezen a versenyen
súlycsoportonként a legjobb
16 léphet tatamira. Marokkóba Paksról egyedül megyek,
de magyarok négyen leszünk a
férfiak között: Tóth Krisztián,
Ungvári Miki, Krizsán Szabi
és én, illetve a lányoktól hárman még: Joó Abigél, Karakas
Hedvig és Csernoviczky Éva.
A marokkói viadalon megszerezhető pontoknak még csak
50%-a számít bele a kvalifikációs pontszámba, a budapes-

ti Grand Prix-val kezdődik a
100%-os utolsó év.
– Az utóbbi időben többször is
csak kevés hiányzott az aranyhoz,
de valamiért nem jött össze. Mi
volt az oka?
– Nem tudom, Zágrábban ötödik lettem, azelőtt Törökországban harmadik voltam, tehát éremért mindig mentem, csak nem
úgy jött ki a lépés. Most szerencsére jó formában voltam, kipihenten érkeztem, minden adott
volt a jó szerepléshez. Koncentrálni nagyon jól tudtam, a technikáim a helyén voltak, szóval
minden jól sült el.
– Benne vagy az első tízben az
olimpiai és a világranglistán is.
Mit gondolsz, mi az a pozíció,
amit el kéne érned Rióig?
– Mindenképp az első nyolc kö-

zött kell lenni, mert az olimpián
az első nyolc a kiemelt és a legjobbak csak az első nyolcban találkoznak. Ehhez még biztosan kell
mintegy tíz verseny jövő májusig.
London előtt hatodik voltam.
– Tehát akkor Rabat, Budapest
Grand Prix, aztán európai játékok.
– Az európai játékok tulajdonképpen az Eb megfelelője pontokban is, kicsivel, 100 ponttal
erősebb a Grand Prix-nél. A
Grand Prix és a Grand Slam között helyezkedik el, 400 pontot
ér. Az Európa-bajnokság után a
világbajnokságra készülünk, azután megyünk Grand Prix-kra,
meg edzőtáborokba. Tehát most
egy éven keresztül az olimpiáig váltogatja egymást verseny,
edzés, verseny, edzés…
joko

Streetballfesztivál

Vizes hírek

Családi nap

Szolnokon rendezték a kajak-kenu Ifjúsági és U23 rangsoroló, és
az I. K-2 férfi felnőtt 1000 méteres válogató versenyt. Az ASE
versenyzői közül a K-2 válogatón Boros Gergely az UTE versenyzőjével, Dombi Rudolffal a
4. helyen ért célba. Pupp Noémi
a K-2 ifjúsági U18-U17 500 m-es
versenyében a KSI-s Jenei Virág
Annával az első helyen ért célba,
míg K-1 500 m-en bronzérmet
nyert. Koleszár Zoltán a C-2
ifjúsági U18-U17 1000 m-en
a csepeli Moldován Milánnal
ezüstérmes lett. Fritz Anett K-4
U18-U17 500 m-en a harmadik,
K-1 200 m-en a 4. helyet szerezte
meg. Horányi Benjámin hajója
K-1 ifjúsági U18-U17 200 m-en
szintén a negyedik helyen ért
célba.
-kj-

Borongós időjárás köszöntötte a
Diana Sportlövész Klub tavaszi
családi napjának első vendégeit
a paks-biritópusztai lőtéren, ám
így is közel százan készülődtek
a lövészetre és a főzőversenyre.
Az elmúlt fél év történéseit Nemeskéri Zsolt elnök foglalta öszsze. – Évnyitó közgyűlésünkön
alapszabályt módosítottunk, decemberben nyolc tagunk lemondott, hat újat vettünk fel az idei
évre – összegzett a szervezet vezetője, majd hozzátette, a biritói
komplexum bővítése továbbra is
napirenden van.
A lövészetet a férfiak mezőnyében Ijjas Norbert nyerte, a nőknél Lőrincz Józsefné célzott a legpontosabban. A főzőversenyen a
legízletesebb ételt Bukta Ferenc
készítette.
-röné-

Vereségekkel
indult a szezon

A Csengey Dénes Kulturális
Központ parkolójában rendezik
meg június 6-án a 10. ADIDAS
streetballfesztivált. Kovács Gábor
szervezőtől megtudtuk, hogy 4050 csapat részvételére számítanak,
lesz zsákolóbajnokság és dobóverseny is, a bemelegítést pedig
a Destiny’s Dancers tánccsoport
vezeti. A gyerekek sem fognak
unatkozni: őket a játszóudvarban ügyességi játékok várják. A
délelőtt folyamán akadálypályás
futóversenyt is rendeznek a kulturális központ körül. A paksi
streetballfesztivál az országos sorozat harmadik állomása lesz, a
rendezvénnyel egy időben rendkívüli véradást tart a Vöröskereszt.

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

Vereségekkel kezdte a 2015-ös
OB III-as tenisz csapatversenyt a
Paksi SE együttese. A zöld-fehérek kikaptak hazai pályán a Pécstől és a Balatonboglártól, valamint
idegenben a Bajától is. A három
rivális közül tudásuk alapján egyértelműen a tavalyi bajnok Pécs
emelkedett ki, a 7:2-es vereség papírforma-eredményt jelez. A másik két ellenfelétől egyaránt 5:4-re
kapott ki a PSE. – A páros mecscsekre kell nagyobb hangsúlyt
fektetnünk a jövőben. Örömteli
viszont, hogy a Balatonboglár ellen bemutatkozott a mindössze
13 éves Kertész Milán, aki 6:1,
6:0-ra verte ellenfelét – értékelt
Bartha Attila csapatvezető.
Faller Gábor

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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Nyúli sikerek
A Győr-Moson-Sopron megyei
Nyúlon rendezték az idei országos twirlingbajnokság újabb
fordulóját. A Paksi Twirling és
Botforgató Kulturális Sportegyesület versenyzői remekül szerepeltek: Kleithál Kitti, Kuminka
Viktória és Jobbágy Nikolett
egyéniben és a Kuminka-Jobbágy duó párosban is kategóriája első helyén végzett. Emellett
az egyesület sportolói további
hat érmet nyertek. Faller Gábor

Balszerencsés
Vallelunga
Elesett és kiesett Gyutai Adrián
az olasz bajnokság második futamán Vallelungában. A National Trophy 600-as kategóriában
induló paksi motorversenyző a
több mint negyven indulóból a
13. helyről indulhatott, a rajtja
jól sikerült, öt pozíciót javított. A
második körben azonban nagy
csatát vívott olasz riválisaival, hibázott és elesett. A versenyt folytatni nem tudta, de komoly baja
sem neki, sem a technikájának
nem lett. Folytatás Mugellóban.
-efgé-

Búcsúzott a döntőtől az ASE
A döntőbe jutásért öt mérkőzésből álló párharcot vívott a Kecskeméttel az Atomerőmű SE NB
I-es férfi kosárlabdacsapata. A
pályaelőnyt a középszakaszban
elért második helynek köszönhetően a lila-fehérek szerezték meg,
a harmadik helyen befutó paksi
csapat előtt. Az Atomerőmű dolgát az is nehezítette, hogy a Falco
ellen is öt meccsre kényszerült
a negyeddöntőben, míg a KTE
3-0-val lépett túl a pécsieken,
s így pihenten várhatta az első
mérkőzést.
A 2014/15-ös bajnoki idényben –
ha csak kevésen is múlott – nem
sikerült nyerniük Kecskeméten
a Dzunics-tanítványoknak, és
ez a sorozat ezúttal sem szakadt
meg. A párharc első meccsén az
első félidőben még jól tartotta
magát a paksi csapat, de a nagyszünet után elhúzott a vendéglátó, az utolsó tíz percben már csak
az eredmény kozmetikázására
maradt erő. KTE-Duna Aszfalt–
ASE: 73-61.
A második mérkőzés már sokkal több örömöt szerzett a paksi
szurkolóknak a Gesztenyés úti
csarnokban. Az ASE végig fegyelmezetten védekezett és kont-

rollálta a mérkőzést. A vendégek
a harmadik negyedben indítottak offenzívát, amelyet sikerült
Szabóéknak visszaverni, és a 10
pont fölötti előnyt a lefújásig
megtartani (65-52).
A biztos győzelem és a mutatott
játék képe alapján hasonló folytatásra számított a csapat és a szurkolók is a következő kecskeméti
összecsapáson, az első három negyed alapján nem is alaptalanul.
Evans és Jones vezérletével még
az utolsó percekig partiban volt
az ASE, de a végjátékból a hazaiak jöttek ki jobban. Nagy esélyt
szalasztott el a piros-kék társaság
(67-60).
A negyedik összecsapáson már
az ASE játékosain volt a teher, ha
kikapnak, véget ér a két csapat
közti párharc. Ennek megfelelően kezdtek Jonesék, hét percig
nem engedték betalálni a kecskemétieket, kilencpontos előnyre
tettek szert az első negyed végére.
A folytatás már sokkal rosszabb
volt, közel az ötszörösét dobták
a vendégek, mint az első tíz perc
alatt, így a félidőre a vezetést is
átvették egy ponttal. A harmadik felvonásra sem sokat javult a
helyzet, nem bírtak Eilingsfeldék
a KTE sokszor a szabadfogású
birkózást idéző kíméletlen védekezésével. Az utolsó negyednek hatpontos hátrányból vágott
neki az ASE, és óriási energiákat
mozgósítva ledolgozta hátrányát,
majd az előnyt is megszerezte.
Nem adta meg magát az ellenfél,
brusztolt becsülettel, az utolsó
pillanatokig fej fej mellett haladtak a csapatok. Az utolsó találatot 3,3 másodperccel a vége előtt
Dugat szerezte, hárompontosa
egyben az ASE győzelmét is jelentette (58-55).
Nem sok pihenésre jutott idő az
ötödik, mindent eldöntő kecs-

TEMETKEZÉS

Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., a régi helyen
Telefon/fax: 75/311-065
Irodavezető: Wágner Aranka
Készenlét 0–24 óráig: Paks: 30/936-3255, Dunaföldvár: 30/9572-739
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keméti mérkőzésig, a paksi játékosok huszonhat nap alatt már
a tizedik mérkőzésükön léptek
pályára. Jól indult a meccs, négy
perc játék után 7-0-ra még az ASE
vezetett, de a folytatás rémálomszerű volt. A védekezéssel nem
is volt különösebb probléma, a
támadások befejezése, a támadólepattanók szedése volt harmatgyenge. Harminc perc alatt 32
pontot sikerült szerezni a hazaiak
41-ével szemben. Az utolsó felvonásban még volt egy fellángolása a
paksi csapatnak, három pontra sikerült felzárkóznia, de nem akadt
senki, aki a hátára vette volna a
társaságot, és egy utolsó rohamra vitte volna őket. A Kecskemét
végül biztosan nyert, és bejutott a
döntőbe (60-48).
Az ASE a bronzéremért a Sopronnal mérkőzik, a párharc az egyik
fél két győzelméig tart, a pályaelőny az Atomnál van.
(joko)

Csak a salsa hiányzik
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Azok, akik mostanában a Paksi Gyógyászati Központban
jártak, találkozhattak egy vidám, mosolygós kubai férfival, Misael Iglesias Poveával,
aki masszőrként segíti a betegek gyógyulását. Amit viszont
kevesen tudnak róla, hogy
1997-2009 között közel kétszáz alkalommal védte a kubai
kézilabda-válogatott hálóját.
Tavaly fejezte be profi karrierjét
és Paksra költözött.
– Mikor kezdődött kézilabdás
pályafutásod?
– Édesanyám
unokatestvére
kézilabdázott, s egyszer édesanyám szólt, hogy nézzem
meg a tévében az unokatestvérét. Kedvet kaptam hozzá, és
tízévesen kezdtem el játszani.
Először átlövőként, de béna
voltam, az edzőnk pedig kapus
posztra szeretett volna engem,
így lettem végül kapus.
– Melyik volt az első csapatod?

Spanyol,
orosz és
angol

nyelvtanítás
egyéni igények
szerint felnőtteknek
és gyerekeknek.
Üzleti szaknyelv is!
Telefon: 20/251-3339

– Egy kisvárosban, San Luisban
laktunk, ami Pinar del Rióhoz
tartozik, oda jártam iskolába, és
ott kezdtem el a kézilabdát is.
– Hogy alakult a pályafutásod?
– Hamar sikerült az élvonalba
kerülnöm, 17 évesen a junior
válogatott kapusa lettem, 1996ban megválasztottak a legjobb
kubai kapusnak, 1997-ben,
húszévesen bekerültem a felnőtt válogatottba. A bajnokság
lebonyolítása nem egyszerű,
nagyon nagy távolság van a
helyszínek között és nehéz volt
megoldani, hogy mindenhová
eljussunk.
– Milyen versenyeken vettél
részt a válogatott tagjaként?
– Közép-amerikai és karibszigeteki, valamint pánamerikai bajnokságokon, két világbajnokságon és egy olimpián.
A 2007-es pánamerikai bajnokságon, ahol bronzérmesek
lettünk, megkaptam a Legjobb
kapus címet.
– Mi hozott Európába?
– Első alkalommal Franciaországban, a Párizs melletti
Villepinte csapatában játszottam 1998-tól 2000-ig. Ezután
2000-ben a sydneyi olimpián
kézilabdáztam, majd visszatértem Kubába kilenc évre.
Horvátországban a 2009-es
vb-n még játszottam a válogatottban, majd ezt követően
2010-ben jöttem Magyarországra. Egy szezont játszottam
Budapesten a Pler KC-ben,

TEIT
kalocsai
látogatóközpont

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

aztán egy évet Németországban az Oranienburg HC-ben.
A 2012/13-as szezonban már
Cegléden szerepeltem, s végül
Franciaországban, Nantesban,
a L’ASB Rezé HC-ben fejeztem
be a profi karrieremet.
– Hogyhogy Magyarországon
állapodtál meg?
– Itt van a családom, a párom
paksi, a sportpályafutás befejezése után itt kezdődött el az új
életem. Igazán jól érzem magam Pakson, az egészségügyi
központ nagyon jó, az emberek
városszerte segítőkészek, és a
klíma is nagyon jó… Csak a
salsa hiányzik!
– Sok kubai él Magyarországon.
Tartod velük a kapcsolatot?
– Igen, leginkább az egykori
csapattársakkal,
kézilabdázókkal. Többek között Carlos
Perezzel, Ivo Diazzal, Lopez
Julien Humbertóval, aki például Százhalombattán él.
– Bekapcsolódtál a paksi kézilabdaéletbe is.
– A csapatot, ha jól tudom
hobbiból, kikapcsolódási céllal hozták létre. Ahhoz, hogy
magasabb osztályba jusson,
elsősorban a mentalitáson kell
változtatni. Sokat kell dolgozni
hozzá, jelenleg az edzéseken
segítek, ha szükség lesz rám,
ősztől valószínűleg játszok is
a csapatban. Legalább amatőrként itt továbbra is tudok kézilabdázni.
Kovács József

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Tel: 75/315-983
20/945-0992
Irodának és egyéb tevékenységi
célra is alkalmas helyiségek
(16-20 m2) kiadók
a Paks, Tolnai út 2. számú
irodaépületben.
Érdeklődni: 30/937-2668.

Éjszakai túra
Cseresznyésben
A természetjárás klasszikus ágainak kipróbálására adott lehetőséget egy hétvégén keresztül,
immáron tizedik alkalommal
a Demeter Egyesület a DélMezőföld legszebb arcát mutató
időszakban. Az első napon teljesítménytúrákra lehetett vállalkozni két távon, a bázis a Cseresznyéskert Erdei Iskola volt.
Az egyik 15 kilométert, azaz
egész napos kirándulást takart
igény szerint túravezetővel, a
másik pedig ennek duplája volt,
de könnyű terepen, így bárki
bátran vállalkozhatott a teljesítésére. A sportos hétvége éjszakai tájékozódási túraversennyel,
a Bagolyos Bakancsos Kupával
folytatódott, ami egyben az országos természetjáró tájékozódási egyéni bajnokság második
fordulója volt. A gyakorlott, jól
tájékozódó egyéni versenyzőknek kijelölt pálya mellett készültek egy közepes nehézségűvel
is csapatok számára. A hétvége
zárásaként még egy lehetőséget
meghirdetett az egyesület Tréfás Botos Gyaloglás elnevezéssel, aminek keretében a nordic
walkingot megspékelték tréfás,
játékos feladatokkal. A hétvége
120 embert mozgatott meg.
A Demeter Egyesületnek jelenleg
hatvan aktív tagja van, az Atomerőmű Sportegyesület Természetjáró Szakosztályával közös
éves programjukban 3-4 ezren
sportolnak, túráznak. -gyöngy-

A Mezőföldvíz Kft. aktuális paksi állásajánlata:
számviteli ügyintéző (Paks)
Jelentkezési határidő: 2015. május 31.
Részletes kiírás a www.mezofoldviz.hu
weboldalon található (Lakossági tájékoztató, Állásajánlat), illetve az alábbi linkeken közvetlenül
is elérhető: http://www.mezofoldviz.hu/res/
szamviteli_ugyintezo_hirdetes.pdf

Pakson a Sánchegy-dűlőben
1340 négyzetméteres
szőlőterület eladó.
Ár: 420 ezer forint.
Telefon: 06-20-97-31-444
Paksi Hírnök, 2015. május 22. n 19

Paksi Katedra Nyelviskola:
kilenc éve a nyelvtanulók szolgálatában
A Katedra Nyelviskola kilenc éve várja a nyelvtanulókat Pakson. Az iskola
tulajdonosát, Simon Andreát kérdeztük szolgáltatásaikról.
Kiknek és milyen képzéseket
kínáltok?
14 éves kortól egészen a nyugdíjasokig vannak tanulóink,
akik egyéni vagy csoportos
formában tanulhatnak nálunk
angol, német, olasz, francia és
orosz nyelveket. Vállalati partnereinknek pedig kihelyezett
oktatást tartunk.
A nyár nagy slágere már évek
óta az intenzív tanfolyamok,
ahol 4 hét alatt 1 év anyagát
tudják elsajátítani a tanulók.
Napi 4-5 nyelvóra, hatékony
módszerek, rengeteg kom-

munikáció. A tanfolyamok
végén pedig ingyenes próbanyelvvizsgát tartunk akkreditált vizsgáztatókkal.
Van-e speciálisan beszédcentrikus tanfolyamotok?
Igen, tavasszal indítottuk az
azóta is nagyon sikeres Useful
English kurzusokat, ahol nincs
írásbeli, vagy házi feladat. A
tanfolyam célja a folyamatos
kommunikáció, aktuális és érdekes napi témákról, a világ
híreiről. Főleg azoknak ajánljuk, akik már rendelkeznek
nyelvtudással, és nem cél a
nyelvvizsga.
A kisebbeknek is kínáltok
nyári programot?
Igen, általános iskolásoknak
több turnusban is szervezünk

Kártevőmentesítés
Cégünk vállal rágcsáló- és rovarirtást,
terménygázosítást,
biológiai szúnyoggyérítést,
galambriasztást
Paks és környéki referenciákkal.
Noxious Kft. Dunaföldvár
Mobil: 30/266-7588
Honlap: www.szunyogcsodor.hu

ottalvós, 1 hetes angol és német nyári táborokat Domboriban. Délelőtt és délután is
lesznek nyelvi foglalkozások,
emellett kézműveskedés és
sok sport.
Hogyan lehet jelentkezni?
Júniustól új helyszínen, a Tolnai út 26-ban, modern, tágas
és jól felszerelt tantermekben
várjuk az érdeklődőket, ahol
oktatásszervezőnk
minden
nap 8.30-tól 16.30-ig személyesen is segít a megfelelő
tanfolyam
kiválasztásában.
Kínálatunkat weboldalunkon
is megtekinthetik: www.paks.
katedra.hu.
Sok tanulót és szép nyarat kívánunk!
(X)

JOBB AGYFÉLTEKÉS
RAJZTANFOLYAM PAKSON
Június 29–július 2. (4 nap)
9-től 17 óráig

11-99 éves korig,
előképzettség nélkül
részt vehetsz!
Bővebb infó, jelentkezés:
06-30/280-90-90,
info@rajztanfolyam.com

