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Közel 60 millió forintot költ 
intézményei felújítására az 
önkormányzat idén nyáron. 
Tizenöt intézményben zajlik 
kisebb-nagyobb felújítás: az 
általános iskolák és tagóvodák 
mellett a városi könyvtárban, 
a Csengey központban és a 
Pongrácz-házban. 

Az intézményvezetők kérése-
it figyelembe véve, az önkor-
mányzattal közösen összeállí-
tott lista alapján, ütemezetten 
történnek a nyári korszerűsítési 
munkák. A keret idén mintegy 
60 millió forint. A felújítások a 
DC Dunakom Plusz Kft. irányí-
tásával zajlanak, az önkormány-
zati cég felel az intézmények 
karbantartásáért. – Az óvo-
dákban és iskolákban tervezett 
munkákkal szeretnénk a tanév-
kezdésig végezni, ezért ott kezd-
tük el a felújításokat – tájékoza-

tott Puskás János ügyvezető. A 
Bezerédj iskolában mintegy 4,6 
millió forintból burkolat- és ke-
rítésjavítások, az udvari játékok, 
padok, korlátok, külső faszerke-
zet festése, és három tanterem 
padlócseréje készül el. A Deák 
felső tagozatán a tornaterem 
parkettájának felújítására, hom-
lokzat- és udvartéri burkolatja-
vításra, valamint a beázás meg-
szüntetésére 14,5 millió forintot 
költenek. A II. Rákóczi iskolá-
ban 8,1 millió forintból korsze-
rűsödik a tornaterem, új parko-
lóhelyek létesülnek és javítják 
az udvari burkolatot. A Paksi 
Vak Bottyán Gimnáziumban 
fedett kerékpártároló készül 
és párkánycsere történik közel 
2,2 millióból. A Benedek Elek 
Óvoda tagóvodáiban 8,7 milliós 
költségvetésből fűtéskorszerű-
sítés és a csoportszobai burko-
latok javítása zajlik és udvari 

játéktároló épül, míg a Napsu-
gár Óvoda tagintézményeiben 
6,4 millió forintból parkettacsi-
szolás, külső homlokzatjavítás, 
járólapozás, füvesítés valósul 
meg amellett, hogy a szeptem-
bertől két csoporttal működő 

dunakömlődi tagóvodában egy 
új csoportszobát alakítottak ki. 
A Bóbita Bölcsődében is na-
gyobb munkákat terveznek: 
korszerűsítik a csapadékvíz-el-
vezető rendszert és felújítják a 
főzőkonyhát.          Dallos Szilvia

Két új járdaszakasz szolgálja 
a gyalogosan közlekedők biz-
tonságát a kettes választókör-
zetben. A térkő burkolatú gya-
logutak négymillió forintból 
készültek el. Nem ez az egyetlen 
komfortérzetet javító fejlesztés, 
amely a körzetben valósul meg.

A nagy forgalmú Váci Mihály 
utcában a tavaly elkezdődött 
járdaépítés fejeződött be a he-
tekben. 85 méter hosszan 1,4 
méter széles térkő burkolatú 
járda épült a polgármesteri 
hivatal mögötti területen, a 
Hajnal utcában pedig néhány 

ingatlan előtti járda hiányát 
pótolta az önkormányzat. A 
kettes körzet lakói számára 
több közterületi felújítást is 
tartogatott és tartogat a 2013-
as esztendő: a nyár elején fe-
jeződött be a Táncsics Mihály 
utcai parkoló rekonstrukci-
ója; a munkálatokra, melyek 
során néhány elöregedett fa 
kivágásával és a gyökérzet 
miatt tönkrement burkolat-
rácsok cseréjével bővítették a 
megállóhelyek számát, Ulbert 
Sándor biztosított forrást kép-
viselői keretéből. A városatya 
köszöntötte az újabb Váci ut-
cai tömbbelső-felújítás terveit 
ismertető lakossági fórumra 
érkezőket is. Az óvárosi re-
konstrukció harmadik üteme 
(az első során a Váci utcai tár-
sasház előtti parkoló készült 
el, míg a második alatt az épü-
let mögötti terület újult meg) 

várhatóan 2014-ben készül 
el. A felújítás korábban elké-
szült terveit újragondolták, 
ezt ismertették a tervezők a 
lakossággal. Paks főépítésze, 
Horváth András arról tájékoz-
tatott, hogy a modernizált ter-
vek szerint 10-12 megállóhely-
lyel nő majd a parkolók száma 
a Váci–Hajnal–Rákóczi utca 
által határolt tömbbelsőben, 
ahol az eddig nem egybefüg-
gő, rendezetlen zöldfelületeket 
egybevonják, új utcabútoro-
kat, kerékpártárolót helyeznek 
ki, valamint átépítik a csapa-
dékvíz-elvezető rendszert és 
a közvilágítást. A lakossági 
egyeztető fórum után készül-
nek az útépítés engedélyezteté-
séhez szükséges tervek, aztán a 
kiviteli tervek. A kivitelezés az 
anyagi lehetőségektől függően 
történik majd.

-dsz-

Újabb tömbbelső-felújítást terveznek

Tizenöt intézményt 
korszerűsítenek a nyári szünetben
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A madocsai szennyvíztelep 
korszerűsítésére pályázik 
Paks és a telepet működtető 
három település, valamint 
Paks gesztorságával működő 
új vízi társulat létrehozását 
is tervezik – egyebek mellett 
ezekről a témákról tárgyalt 
rendkívüli ülésén a paksi 
képviselő-testület. 

Az elavult és elöregedett 
madocsai szennyvíztisztító-te-
lep felújítását tervezik a művet 
működtető önkormányzatok, 
a félmilliárdos összköltségű 
beruházás megvalósítására 
európai uniós pályázaton ke-
resnek forrást. A pályázat a 

második fordulóhoz érkezett. 
A fejlesztés érinti Dunaföld-
várt, Madocsát, Bölcskét és a 
közigazgatásilag Pakshoz tar-
tozó Dunakömlődöt. A paksi 
önkormányzat vállalja a ráeső 
hárommilliós önrészt – így 
döntött júliusi rendkívüli ülé-
sén városunk képviselő-testü-
lete.  
A pályázati részvétel mellett 13 
egyéb témáról tárgyaltak a kép-
viselők. Napirenden szerepelt a 
Magyar Energia Hivatal részé-
re megküldendő, a távhőszol-
gáltatás hatósági árának meg-
állapításához szükséges helyi 
javaslat is. Eszerint Pakson 
nem tervezik a távhő árának 

emelését. Arról is döntöttek a 
képviselők, hogy támogatják 
az Energetikai Szakközépisko-
la és Kollégium, valamint az 
állam között kötendő közneve-
lési szerződést, valamint hatá-
rozat született önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok 
eladásáról és cseréjéről. Ki-
válik Paks a Duna-Sió menti 
Vízitársulásból – erről is sza-
vaztak a városatyák. Az ok, 
hogy az érintett földtulajdono-
sok jelezték: nincsenek megfe-
lelő módon tisztítva a vízelve-
zető árkok. A testületi döntés 
értelmében a jövőben egy új 
társulat jön létre Paks gesztor-
ságával.                       Dallos Sz.

Napnyugtakor még kellemet-
lenné teszik a szabadban töltött 
időt a szúnyogok, de napköz-
ben elkerülhető a társaságuk. 
A helyzet nemrég még sokkal 
rosszabb volt. Az önkormányzat 
minden évben 12 millió forin-
tot különít el szúnyoggyérítésre. 
Az elmúlt két esztendőben nem 
kellett kimeríteni a keretet, amit 
egyébként nem nehéz elkölte-
ni: egy-egy komplex irtás közel 
kétmillió forintot emészt fel. A 
csapadékos május idén nagy-
számú kellemetlenkedő rovart 
hozott, ekkor már szükség volt 
földi és légi irtásra, ami a DC 
Dunakom Plusz Kft. tulajdoná-
ban lévő melegködképzővel és 
egy dunaföldvári alvállalkozó he-
likopteréről történt. Nem sokáig 
enyhült a helyzet: jött a rekordár-
víz a Dunán és elszabadult a po-
kol. Sok kertben és a bokrosabb 
közterületeken a legnagyobb 
napsütéskor sem lehetett meg-
maradni a szúnyogoktól. Ismét 
komplex irtást rendelt el az ön-
kormányzat, és bekapcsolódott a 
gyérítésbe (mint a Duna mentén 
minden településen) a katasztró-
favédelem. Ám a visszahúzódó 
vízben százezrével keltek ki a 
lárvák, így a Gastroblues fesztivál 
előtt újabb földi irtás következett 
kiemelten az ESZI sportcsarnok 
környékén és Dunakömlődön, 
ahonnan sok panasz érkezett. 
Pár napig jóval kevesebb szú-
nyog bosszantotta a szabadban 
tartózkodókat, de hamarosan 
szükségessé vált az újabb önkor-
mányzati komplex és állami légi 
irtás – tájékoztatott Puskás János, 
a DC Dunakom Plusz Kft. ügy-
vezetője. 
– A keretből még két gyérítő-
akcióra futja, de ha a helyzet úgy 
kívánja, a városvezetés további 
forrást biztosít erre a célra – tet-
te hozzá az ügyvezető, aki arra 
is felhívta a figyelmet, hogy elég 
egy keleti irányból érkező vihar, 
és milliónyi vérszívót hoz át a 
szél a Duna túlpartjáról városunk 
felé, és akkor kezdődhet a harc 
elölről…                                    -dal- 

A szerződésben vállalt átadási 
határidőre, július 15-re ren-
deltetésszerű használatra al-
kalmasnak jelentette a Paksot 
Csámpával és az atomerőmű-
vel összekötő kerékpárutat a 
Baranya Aszfalt Kft., és elkez-
dődött a közel két hétig tartó 
műszaki átadás. A kissé elhú-
zódó, padkán kívüli munkák, a 
füvesítés, tereprendezés is be-
fejeződik az átadás lezárultáig, 
és védőkorlátokat, valamint 
két kerékpártárolót is kihelye-
zett a közel öt kilométeres sza-
kaszra a kivitelező. 
A műszaki átvételt követően 
indul el a mintegy két hónapig 
tartó forgalomba helyezési és 
engedélyezési eljárás. A ható-
sági engedély megérkezéséig 
mindenki saját felelősségére 
használhatja a kerékpárutat. 
Erre táblákon is felhívják majd 
a kerékpározók figyelmét, tá-
jékozatott Hum Ferenc, az 
önkormányzat műszaki osztá-
lyának vezetője. A kerékpárút 
ünnepélyes avatását a tervek 
szerint szeptemberben tartják.                

-dallos-

Döntés után Az invázió 
vége?

Ősszel avatják az elkészült 
csámpai kerékpárutat
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– Én ezt a munkát szeretem. 
A Dunán nőttem fel, tízéves 
korom óta van csónakom – 
mondja Spiesz Tamás. A Paksi 
Vízirendészeti Rendőrőrs fő-
törzsőrmestere 2004-ben járőr-
ként kezdett, 2006-ban járőr-
vezető, 2008 szeptemberében 
szolgálatparancsnok lett. Minap 
a belügyminiszter az árvízi vé-
dekezésben végzett kimagasló 
munkájáért Bátorságért Érdem-
jellel tüntette ki. Az elismerést 
ünnepélyes keretek között Bu-
dapesten vette át Papp Károly 
országos rendőrfőkapitánytól. 
A Dunai Vízirendészet állomá-
nyából csupán három személyt 
ismertek el ily módon. Tamás 
örül a kitüntetésnek, meglepetés-
ként érte. Az, hogy az árvíz ide-
jén három héten át, minden mást 
félretéve reggeltől estig dolgozott, 
számára természetes. – Minden 
munkatársam tette a dolgát – fo-
galmazott. Lengyel Norbert, az 
őrs parancsnoka is megerősítette, 
szíve szerint mindenkit felterjesz-
tett volna, mert minden kollégája 
keményen dolgozott, szinte csak 
aludni járt haza. Tamás azontúl, 
hogy kint volt a vízen a járőrök-
kel, még a szolgálatparancsnoki 

teendőket is ellátta. Minden na-
pot az adminisztrációval kezdett, 
aztán irány a víz. Teendő pedig 
volt bőven, hiszen 73 km hosz-
szú a paksi vízirendőrök által 
felügyelt szakasz, azon 500 ingat-
lan áll ártérben. Gondoskodniuk 
kellett ezek védelméről, illetve 
arról is, hogy senki se legyen a 
vízen. A Duna hatalmas volt, 
mondja Tamás hozzátéve, hogy 
ilyenkor nem árt az óvatosság, 
hiszen, míg átlagosan 6 km/h se-
bességgel folyik, addig tetőzéskor 
ez megközelítette a 20 km/h-t. 
Ilyenkor másképp viselkednek a 
hajók, vigyázni kell a manőverek-
nél, int óva a főtörzsőrmester, aki 
szabadidejét is legszívesebben a 
Dunán tölti.                                -vt-

Csámpáról mindenki boldo-
gan, mosolygós arccal és to-
borzó hangulatban ment haza 
– mondta Feil József részönkor-
mányzati képviselő a 10. Nosz-
talgia találkozóról. Utóbbit meg 
is magyarázta, a vendégek azzal 
távoztak, hogy visszajönnek, de 
elhozzák barátaikat, ismerőse-
iket is. A futballbajnokságon 
nyolc, a lecsófőzőversenyen 
tizenegy csapat indult, a kar-
szalagos közönségszámlálás 
szerint hozzávetőleg ezren for-
dultak meg a találkozón. Feil 
József hozzátette, népszerűek 

voltak a gyermekprogramok, 
a lovaskocsikázás, csodála-
tos műsort adott a sztárven-
dég, Marót Viki és zenekara, a 
Csámpai Country Road Club 
úgyszintén fergeteges színpa-
di produkcióval örvendeztette 
meg a közönséget. A báli ze-
nekar pedig cipőtalpkoptatásig 
húzta a talpalávalót, összegezte 
Feil József. Mint mondta, kelle-
mes, tartalmas napot élhettek 
meg együtt a jubiláló rendez-
vényen, amelynek sikeréhez az 
önkormányzat és az atomerő-
mű támogatása is hozzájárult.

A Duna szerelmese

A főzőverseny csak az egyik le-
hetőség volt a kikapcsolódásra 
a roma kultúrát népszerűsítő 
napon. Szépség-, tánc- és sport-
versenyekre, rendőrségi bemu-
tatóra és kézműves foglalko-
zásra is várták az érdeklődőket. 
– Célunk, hogy megmutassuk 
kultúránkat és megőrizzük ha-
gyományainkat, ezért szervez-
tük meg három évvel ezelőtt 
először a juniálist és ezért várjuk 
azóta minden évben rendezvé-
nyünkre a paksi és a környékben 
élő roma és nem roma lakos-
ságot – mondta el Berki Attila, 
a nemzetiségi önkormányzat 
elnöke. Délelőtt festhettek, raj-
zolhattak, és akár gyöngyöt is 
fűzhettek a kicsik, míg a szülők a 

bográcsok mellett tüsténkedtek, 
a kézműves foglalkozásokon a 
Paksi Bezerédj Általános Iskola 
és Kollégium pedagógusai segí-
tették az ügyeskedők munkáját. 
A gyerekek közül nyolcan a dél-
utáni színpadi műsorfolyamban 
is helytálltak: bemutatták, hogy 
mit tanultak a roma önkor-
mányzat támogatásával működő 
Mazsola mazsorettcsoportban. 
A kulturális programok között 
a színpadon a paksiak mellett 
felléptek bonyhádi és bátai ha-
gyományőrző csoportok is. Az 
esti bálon a Kalocsai fiúk húzták 
a talpalávalót. A rendezvény az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és 
a paksi önkormányzat támoga-
tásával jöhetett létre.                 -dsz-

A roma kultúrát népszerűsítették
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Nyolcadik alkalommal ren-
deztek falunapot Dunaköm-
lődön. A délelőtti halászléfőző 
verseny idén is igen népszerű-
nek bizonyult. A halászlevek 
ízlelgetése során, melyről az 
egyik versenyző, Forster Fer-
dinánd úgy nyilatkozott, hogy 
az erősségét kell eltalálni, sok 
dolga akadt a zsűrinek: 61 
minta közül választották ki a 
nyertest. A vándorserleg vé-
gül Dunakömlődön maradt: 
az első helyezett Rosta Péter, 
a második Jankovics Milán, 
a harmadik Gáspár Imre lett. 
Ezenkívül hét különdíj talált 
gazdára. A hangulat délután 
sem hagyott alább, tréfás csa-
ládi vetélkedővel és zenés, 
táncos műsorokkal várták az 
érdeklődőket. A napot hajna-
lig tartó utcabál zárta.

Hét korszerű szabadtéri fitnesz-
gép várja a sportolni, erősíteni 
vagy éppen lazítani vágyókat az 
ürgemezei játszótéren, a Kresz-
parkban pedig öt gépen biz-
tosított a sportolási lehetőség. 
A felnőttek számára készült 
sporteszközöket a játszótereket 
felügyelő DC Dunakom Plusz 
Kft. munkatársai helyezték ki. 
– Huszonhat, az európai uniós 
szabványoknak megfelelő köz-
területi és tizenegy intézményi 
játszótér van a városban. Most 
a Klézl Terézia főkertész ter-
vei alapján elkészült szabadtéri 
fitneszparkokkal a felnőttek, 
szülők, nagyszülők számára 
kívánunk sportolási és szabad-
idő-eltöltési lehetőséget bizto-
sítani európai mintára – tudtuk 
meg Tell Edittől, Paks alpolgár-
mesterétől. A terek kialakítása 
önkormányzati beruházásként 
13 millió forintból valósult 
meg. 

Hamarosan már árnyékos parkolóban is megállhatnak az autósok, ha az Építők úti üzletsor 
környékén akad elintéznivalójuk. Hét, nagy törzsátmérőjű, melegtűrő fát ültettek ki a parkolóba a szük-
séges megállóhelyek felbontását követően. Talajtakaró ősszel kerül a parkosított szigetekre. A lakosság 
által évtizedek óta várt átalakítás mintegy hárommillió forintból valósult meg.

Fitneszparkokkal bővült a paletta

Kömlődön 
maradt  
a vándorserleg
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A gitár körül forgott az idei Gastroblues
Végleg nagykorú lett a paksi 
Gastroblues fesztivál, idén 21. 
alkalommal rendezték meg jú-
lius elején. A legtöbb modern 
társadalomban a nagykorúságot 
18 és 21 év kor között határozzák 
meg – ez a Gastroblues fesztivál-
hoz  tökéletesen  illik. A nagyko-
rúság pedig kötelezettségekkel 
jár: mára szinte elvárás a világ-
sztárok meghívása. Huszonegy 
éve állja a sarat Gárdai György 
főszervező, a fesztivál kitalálója, 
akinek Ádám fia mára egyre na-
gyobb részt vállal az előkészítő 
munkából, szervezésből és a le-
bonyolításból. Immár az unokák 
részvétele nélkül sem képzelhe-
tő el a fesztivál. 
A munka egyik fontos része a 
műsor kialakítása. Már a tervek-
nél arra lehetett következtetni, 
hogy az idén a gitárosok lesz-
nek a fesztivál zenei műsorainak 
nagy varázslói. A gitármágia 
nem is maradt el: az egész hé-
ten át tartó klubkoncertek során 
bemutatkozott Mihály Ernő, a 
Kézdivásárhelyről érkezett gi-
táros, aki a tizenéves diákokból 
álló Jazz Kaláka együttessel for-
ró hangulatú koncertet adott. A 
fesztivál minden napján fellép-
tek, akárcsak Petruska András, 

a páratlan tehetségű gitáros, aki 
sajátos technikájával, felszaba-
dult előadásával sok rajongót és 
elismerést gyűjtött. A Collegium 
Musicum fellépésére sokan ér-
keztek az ország minden tájáról, 
többen dedikálásra váró bakelit-
lemez-borítókat szorongattak. 
A hetvenes évek progresszív 
stílusában játszó, Bach-, Bartók- 
és Haydn-műveket feldolgozó 
zenekar idősödő alapemberei  
az elvárásoknak megfelelően 
játszottak, Frantisek Griglák 
szólógitáros erőteljes játéka em-
lékezetes marad. A gitárosok 
játszották a főszerepet a nagy 
visszatérő Boom Boom együttes 
produkciójában, bár Borlai Ger-
gő fergeteges dobolását ugyan-
csak hosszan lehetne méltatni. 
A nagyapószakállat növesztő gi-
tárosok, Tátrai Tibusz és Mohai 
András elképesztő szólói mel-
lett Szappanos György és Jamie 
Winchester iszonyatos energi-
ával tartotta a tempót. Valódi 
supergroup, kár, hogy együtt 
kevés koncertet adnak.
Andrea Braido koncertműsorá-
nak gitártémáit a fellépése előtt 
már megismerhettem. Abban a 
szerencsében lehetett részem, 
hogy a fesztiválunkra har-

madszor meghívott sokoldalú 
művészt én hozhattam a repü-
lőtérről Paksra kocsival. And-
rea letelepedett a hátsó ülésen, 
elővette gitárját, bekapcsolt egy 
szerkentyűt és lepróbálta az esti 
műsort. Előzőleg azt kérdezte, 
nem zavar-e, ha egy kicsit ját-
szik. Aztán Paksig nyomta, aho-
gyan Twin Dragons zenekarával 
ezerrel. Nathaniel Peterson, a 
mókás, hatalmas termetű színes 
bőrű mackó régi ismerősünk. 
A sajátos arctetoválást viselő 
énekes idén basszusgitározott 
is. Balkezes, de jobbos gitárral. 
Megoldotta. Braido elképesztő 
szólóiban az arpeggio és penge-
tős technika, a gitárra már-már 
nem is jellemző hangok, zöre-
jek előcsalogatása könnyed és 
laza volt. Az utánuk következő 
cowboyok viszont odacsaptak 
alaposan. Eric Sardinas és tár-
sai már a megjelenésükkel is 
meghökkentették a közönséget. 
A koromfekete, magas, sármos 
Sardinas megdobogtatta a női 
szíveket. A mindenféle kiegé-
szítővel, kendőkkel, ékszerek-
kel rendelkező gitáros nemcsak 
érdekes látvány volt, de nagyon 
energikus előadást hozott. Nem 
kímélte fémből készült gitárját 

és rekedtes hangját sem. Társai 
sem maradtak el tőle sem kül-
lemben, sem tudásban. Az ame-
rikaiak bevették Paksot. 
Horváth János hazatért. A szim-
patikus, szerény fiatalember nem 
is olyan régen még diákként ker-
gette a labdát az ESZI sportcsar-
nokában, e sorok írója pedig az 
osztályfőnöke volt. Most pedig a 
Mojo WorKings trióval, a kiváló 
szájharmonikás Szabó Tamás ve-
zetésével  meglepetéssel szolgált. 
A két gitáros és herflis nemcsak 
kiválóan játszott, de gyönyörű-
en énekelt három szólamban. 
A produkció hoz csatlakozott az 
USA-ban bluesversenyt nyert 
Szűcs Gábor, azaz Little G. 
Weevil. Az egész szombat este a 
gitárosokról szólt és már tudtuk, 
hogy a vasárnap is e hangszer 
körül forog majd.
Mielőtt a gitárosok újabb mél-
tatásába fognék, ki kell emelni 
a fesztivál egyik legizgalmasabb 
egyéniségének produkcióját. 
Nos, ő nem gitáros, hanem éne-
kes és színpadra lépésének pil-
lanatában az ujja köré csavarta 
a férfinépet. Dana Fuchs meg-
rázta hosszú, gyűrűs haját, kacé-
ran körbepillantott és elkezdte. 
Kész, mindenkit megvett. Erő-
teljes, kiváló, harsogó hangja 
betöltötte a csarnokot, magával 
ragadó műsora zajos sikerrel ért 
véget. 
Szombaton új helyszínnel ismer-
kedett a nagyérdemű. A temp-
lomi koncertek a paksi evangé-
likus templomban zajlottak. Jó 
akusztika, kényelmes helyszín 
fogadta az érdeklődőket.
Al Di Meola érkezésével fog-
lalkozott  vasárnap szervező,  
hangmérnök, színpadmester, 
öltözős, vendéglátós, úgyszól-
ván mindenki, aki a világ egyik 
legjobb gitárosa műsorának 
előkészítésén fáradozott. Eköz-
ben a csarnok mellett felállított 
színpadon folytak a szabadtéri 
koncertek. Szinte a főzőverseny-
nyel és a fesztiválfocival azonos 
időben zajlottak az események 
és tartottak napestig. 

(Folytatás a 7. oldalon)

6 n Paksi Hírnök, 2013. július 26.



A viski óvodáé lett a bevétel

(Folytatás a 6. oldalról)
Játszottak régi ismerősök, mint 
a Szekszárd–Paks All Stars Big 
Band, a Budapest Acoustic Ta-
káts Tamással, vagy a mindig 
kiváló Tűzkerék. Feltűnt egy 
vidám társaság a focipályán és 
a színpadon is: a több földrészt 
képviselő, nyolctagú és nyolc 
országból érkező zenekar tagjai 
a Paksi Atomerőmű Zrt. közre-
működésével Bécsből utaztak 
Paksra és a Nemzetközi Atom-
energia Ügynökség munkatár-
sai voltak. A Ten Years Earlier 
zenekart a doboknál Kónya 
Zoli egészítette ki, aki viszont 
a Paksi Atomerőmű Zrt. dolgo-
zója. A szervezők, az atomerő-
mű és a NAÜ a munkakapcso-
latok mellett a kultúra és sport 
területén is együtt tud működ-
ni. Az együttes dzsesszstandar-
dokat játszott.
A szabadtéri programok 
befejeztével a sokaság az 
ESZI-csarnok bejáratához 
igyekezett, ahol már a hang-
beálláson munkálkodtak a 
Sturcz Quartet tagjai Al Di 
Meolával. A mester különleges 

műsort hozott Paksra. Leg-
újabb lemezének anyagát, ami 
túlnyomórészt Beatles-dalok 
átdolgozását tartalmazza, a 
londoni Abbey Road legen-
dás stúdiójában vette fel. Ezt 
hallhattuk Pakson. A gitáros 
gyermekkorában ismerte meg 
az akkori példaképek zenéjét 
és régi álma vált valóra azzal, 
hogy nagy részüket lemezre 
játszhatta és többek közt Pak-
son bemutathatta. Meola ho-
zott magával zenésztársakat, 
akik a Sturcz Quartet tagjaival 
egymás után szólaltatták meg a 
legismertebb és kevésbé ismert 
Beatles-dalokat. Újabb gitár-
mágia, mely után a siker nem 
volt kétséges. Az új lemezt a 
helyszínen dedikálta is a mű-
vész.
A fesztivált a Varga János Project 
zárta, a produkcióban közremű-
ködött a Sturcz Quartet. Janika 
és Kézdy Luca hegedűjátéka el-
mélyült, nagy figyelmet követelő 
kamaramuzsika. A vonósné-
gyessel kiegészülő Project magas 
színvonalon zárta az idei zenei 
programokat.         Kozma Győző

Minden eddiginél több, nyolc 
csapat vett részt az idei feszti-
válfocin, amelyet a Gastroblues 
utolsó napján rendeztek „ze-
nés kísérettel”, finomabbnál 
finomabb ételek illatát árasztó 
sátrak ölelésében. A paksi és 
a galántai önkormányzat mel-
lett a szponzorok és a zenészek 
gárdája már állandó résztvevő, 
idén a Nemzetközi Atomener-
gia Ügynökség, az MVM OVIT, 
a Kisbárka és a rendőrkapitány-
ság is indított csapatot. A kupát 
az Atomzsaruk vitték el, máso-
dik helyen a paksi, a harmadik 
helyen a galántai önkormány-
zat végzett. Utóbbi csapatból 
került ki a legjobb góllövő Hor-
váth Miklós személyében, előb-
biből a legjobb mezőnyjátékos: 
Hahn János. A legjobb kapus-
nak Csoknyai Balázs találtatott.
A főzőversenyen ezúttal hu-
szonhét étel került a zsűri elé. A 

halételek között a Dunakömlődi 
Borbarátok által készített halász-
lé nyerte el a bírálók tetszését. 
Ugyanez a társaság diadalmas-
kodott az egyéb ételek kategó-
riájában is egy egyszerű étellel, 
a slambuccal. A pörköltmezőny 
élén a Dolce Vita étterem vegyes 
kakaspörköltje végzett. A bor-
korcsolyák versenyében a bólyi 
Mosolygó Rétes Kft. alkohollal 
készült rétesei kapták az első dí-
jat. Idén a legszebb főzőhelynek 
járó díjat a Vecsésről érkezett 
Norden Kft. vihette el, csakúgy 
mint a kóstolójegyek száma 
alapján odaítélt közönségdíjat. 
A Dunakömlődi Borbarátok 
itt alig valamivel maradtak le 
a győztes mögött, a harmadik 
helyen pedig Györköny csapata 
zárt. Kiosztottak még néhány 
különdíjat is, amelyek közül 
egy szintén Vecsésre került a 
Norden Kft.-hez. 

A főzőverseny bevétele, a temp-
lomi koncertekből befolyt ösz-
szeggel együtt ismét jótékony 
célt szolgál, a kárpátaljai testvér-
településen, Visken épülhet be-
lőle tovább a magyar óvoda. Az 
adományért Jenei Károly lelkész 

mondott köszönetet a viski ma-
gyar közösség nevében. Arról 
is beszámolt, hogy jövőre már 
fogadja a gyerekeket a magyar 
óvoda, amit terveik szerint 2014 
márciusában adnak át.

Vida T.
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Atomerőmű

Pakson gyártják a Bátaapátiba szánt
betonkonténereket

Paksi cégek gyártják azokat a 
betonkonténereket, amelyekben 
végleges helyére, a Bátaapátiban 
megépült Nemzeti Radioaktív-
hulladék-tárolóba kerül a paksi 
atomerőműben keletkezett kis 
és közepes aktivitású hulladék. 
Naponta egy készül el a hatalmas 
betonkockákból a Partner Kft. 
hatos út melletti telephelyén. A 
munkában alvállalkozóként részt 
vevő Mahler 2002. Építőipari 
és Szolgáltató Kft. Ügyvezetője, 
Pacskó András emlékeztetett 
arra, hogy a projekt a Partner 

Kft. Kópis és Társa Szerelő és 
Karbantartó Kft.-vel közös pro-
jektje, utóbbi a gyártóeszközöket 
és a betonacél armatúrát készíti. 
– Itt a betonozási munkák és 
a vele kapcsolatos vizsgálatok 
folynak, elvégezzük a szilárd-
sági, vízzárósági, víztartási pró-
bákat, a geometriai méretelem-
zéseket – vázolta. Hozzátette, 
amennyiben ezek mindegyike 
megfelelő eredménnyel jár, 28 
napos várakozási idő letelte és 
a megrendelő Radioaktív Hul-
ladékkezelő Kft. által elvégzett 

telephelyi átvétel után párosával 
szállítják őket Bátaapátiba, ahol 
megtörténik a végleges átvétel. 
A gyártás egy kísérleti szakasszal 
2012-ben kezdődött, miután az 
eredmények azt igazolták, hogy 
megfelel a hulladék-elhelyezés 
szigorú követelményeinek, idén 
elkezdődött a sorozatgyártás. A 
program hároméves, idén 180 
darab konténert építenek. Egy 
konténer súlya fedlappal együtt 
cirka 8 tonna, mondta Pacskó 
András. A vállalkozás számára 
nem jelent különösebb újdon-

ságot az ilyen paraméterekkel 
rendelkező darabok gyártása, 
hasonló, sőt még ennél terjedel-
mesebb elemeket is készítenek. 
Profiljuk az előregyártott vasbe-
tonszerkezetek előállítása, azaz 
pillérek, gerendák, födémek, 
falelemek készülnek a paksi te-
lephelyen és mindenféle egye-
di vasbeton szerkezet. Jelenleg 
például a debreceni nagyerdei 
stadion és a ferencvárosi stadi-
on lelátóinak gyártását végzik. 
Mint Pacskó András mondta, 
legfeljebb tucatnyi cég van ma 
Magyarországon, ahol ilyen spe-
ciális betonelemeket készítenek. 
Bátaapátiban az elmúlt év de-
cemberében nyílt meg a föld 
alatti tárolótér, ahol addigra 
két kamra készült el. Dr. Kereki 
Ferenc, a Radioaktív Hulladé-
kokat Kezelő Közhasznú Non-
profit Kft. ügyvezető igazgatója 
akkor úgy tájékoztatott, hogy 
egy kamrában valamivel több 
mint 500 konténer, azaz hozzá-
vetőleg 4600 hordónyi hulladék 
fér el. Egy betonkonténer ki-
lenc atomerőművi hulladékkal 
megtöltött hordót tartalmaz. 

Vida Tünde

A vietnamiak után az Egyesült 
Arab Emírségekből jöhetnek 
hallgatók, hogy Magyaror-
szágon készüljenek fel leendő 
atomerőműveik üzemeltetésé-
re. Nemrég Hamdan Mohamed 
Al-Morsedi látogatott Paksra 
az atomerőműbe Kovács Pál ál-
lamtitkár kíséretében. Miután 
Pekárik Géza és Cziczer János 
igazgatók kalauzolták az üzemi 
területen és a Karbantartó Gya-
korló Központban, az Arab Üz-
leti Klub (Arab Business Club) 
elnöke azt mondta, számítanak 
a nukleáris ipar terén felhalmo-

zott magyar tapasztalatokra, s 
elsősorban a szakemberképzés-
ben lát együttműködési lehető-
séget. Mint kiemelte, szerinte 
Magyarország rengeteg tudás-
ra, tapasztalatra tett szert az 
atomenergia alkalmazása terén. 
Ennek tükrében látogatásának 
célja a tapasztalatszerzés, annak 
feltérképezése, hogy milyen 
szakmai, tudományos együtt-
működési lehetőségek vannak 
Magyarország és az arab orszá-
gok között. 
A Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium államtitkára, Kovács Pál 

kitért arra, hogy már zajlanak 
a tárgyalások a két fél között, 
így várhatóan folytatódhat az 
a program, amelyben elsőként 
vietnami szakemberek képzé-
sét vállalta Magyarország. Eb-
ben fontos szerep hárul a paksi 
atomerőműre is.
Az Egyesült Arab Emírségek-
ben jelenleg két atomerőművi 
blokk építése folyik, további 
ötöt terveznek. A helyi vállal-
kozások az atomerőművi tech-
nológia terén még nem rendel-
keznek tudással, jártassággal. 
Az arab atomerőművek leendő 

szakemberei az egyetemi alap-
képzést más országokban már 
megkapták, Magyarországon 
szakmai gyakorlaton, mun-
kahelyi tréningen vehetnének 
részt. 
A tárgyalások e téren előreha-
ladottak, ha eredményesen zá-
rulnak, nagy létszámú szakem-
berképzés indulhat, hiszen hét 
blokk üzemeltetéséhez jelentős 
létszám kell. Szaúd-Arábia ese-
tében még nagyobb kapacitás-
ról, szakemberigényről van szó, 
mondta az államtitkár.

-vida-

Szakmai együttműködésről tárgyaltak
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Valósággal ellepték a keszthe-
lyi Helikon Szállót a NucKids 
program résztvevői. Tekintetet 
vonzó egyenruhájuk a hotel 
minden szegletében feltűnik. 
Egyik helyiségben ének-, a má-
sikban táncpróba folyik, egy 
tetőteraszon éppen szituációs 
játékot játszanak. Nyolcvankét 
résztvevője van a Roszatom 
színházi programjának Eu-
rópa több országából. A mag 
Oroszországból érkezett, ők 
válogatón vettek részt, több-
ségük – ahogy például Vadim 
Povaznyij – zenei képzésben is 
részt vesz. Vadim Udmurtföld-
ről, Glazov városából érkezett, 
a jövőben zenével szeretne fog-
lalkozni, éppen ezért nagyon 
boldog volt, amikor beválogat-
ták a programba. – A napok 
nagyrészt próbákkal telnek, 
sokat énekelünk, táncolunk – 
mondta. Az orosz gyerekek zárt 
városokból jöttek. Ez azt jelenti, 
hogy a szülők, akik valamilyen 
stratégiai üzemben dolgoznak, 
nem utazhatnak. – Én gyerek-
ként szabadon utazhatok, akár 
külföldre is, de édesanyám 
nem, így nem láthatja azt a 
sok szépet, ami itt van, fogal-
mazott Olga Borodina, aki 
Szverdlovszk megyéből, egy 
Lesznoj nevű zárt városból ér-
kezett. Ő is zenei beállítottságú, 
terve, hogy Moszkvában tanul 
tovább. A keszthelyi „tábor” 
az ő tetszését is elnyerte, és az 

egyenruha is, amit fantaszti-
kusnak tart. 
A paksi gyerekek – ők heten 
kerültek be a NucKids prog-
ramba – szintén kellemes él-
ményekről számoltak be la-
punknak. Ledneczki Virág 
elárulta, hogy rengeteg holmit 
kaptak, aminek nagyon örül, 
ő még sosem repült, ezért iz-
galommal várja, hogy elutaz-
zanak Prágába és több orosz 
városba előadni azt a musicalt, 
amin a táborban dolgoznak. 
– Szeretném minél több em-
bernek megmutatni, hogyan 
énekelek és táncolok – jegyez-
te meg. Leber Veronika is izga-
lommal várja a bemutatót. A 

diáklány azt mondta, nagyon 
jól érzik magukat, sokat ismer-
kednek, barátkoznak, közös já-
tékokban vesznek részt. Min-
dent fordítanak angolra, de ő, 
mivel az angol mellett oroszul 
is kiválóan beszél, segít társai-
nak a tolmácsolásban. 
A NucKids programot 2009-
ben hívta életre a Roszatom. 
Minden évben egy musicalt 
adnak elő a benne részt vevő 
gyerekek. Eleinte csak Orosz-
országban tartottak előadást, 
tavaly már hazánkban is volt 
kettő. Idén is két előadás lesz 
nálunk, a keszthelyi premier 
után Pakson mutatják be a da-
rabot, amely a szakmai vezető, 

Anna Trapeznyikova szavai 
szerint jól szimbolizálja azt, 
amiről maga a NucKids is szól: 
a barátságot. Elárulta, hogy 
nem egyszerű összeállítani a 
produkciót, hiszen különböző 
nemzetiségű, tudású gyere-
kekről van szó. Az orosz gye-
rekeket éppen ezért castingon 
választják ki, a külföldiek hoz-
zájuk társulnak. A darab Keszt-
helyen nyeri el végleges for-
máját, címet a gyerekek adnak 
majd neki. Magyarországról 
Prágába, majd Oroszországba 
mennek az Atomkölykök, ahol 
három helyszínen is bemutat-
ják majd produkciójukat.

-vt-

Másfél száznál is több fiatal ismerkedett 
egymással, városunkkal egy héten át a 
Szentjánosbogár közösség ifjúsági tábo-
rában. Az ország minden tájáról érkező 
17-21 éves fiatalokhoz paksi diákok is 
csatlakoztak. Húsz évvel ezelőtt, felelősen 
gondolkodó családanyák kezdeményezé-
sére alakult meg a keresztény értékrendet 
és magatartásformát képviselő közösség, 
azóta céljuk a keresztény hit továbbadá-

sa közösségépítésen keresztül. Táboraikat 
azért szervezik, hogy a gyerekek és fiatalok 
saját élményeiken keresztül megtapasztal-
ják, hogy milyen keresztény módon, egy-
mást tisztelve és szeretve élni, tudtuk meg 
Szödényi Ákostól, a Szentjánosbogár Köz-
hasznú Egyesület elnökétől. Délelőttön-
ként kiscsoportos foglalkozások, délután 
pedig sportversenyek, vetélkedők és kirán-
dulások színesítették a programot. Minden 

táborozó számára kedves, maradandó él-
ményt hoztak ezek az alkalmak, biztos tá-
maszt adó közösséget és közösségi élményt 
találtak a paksi táborban is – mesélték a 
fiatalok, akik közül a legtöbben visszatérő 
résztvevők. A tábor helyi szervezői nagy 
lelkesedéssel készültek a hétre, munkájukat 
sok paksi család is segítette: ki szállással, ki 
étellel, itallal vagy egyéb felajánlással. 

Dallos Szilvia

Paksiak az atomkölykök között

Városunk adott otthont  
a Szentjánosbogár-tábornak
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Legújabb testvérvárosunk, a 
finnországi Loviisa idilli kikötő-
város kevesebb mint egyórányi 
autóútra Helsinkitől. Nevét a 
svéd Fredrik Adolf király fele-
ségéről, Lovisa Ulrikáról kapta. 
A kétnyelvű város főterét impo-
záns 19. századi kőházak veszik 
körül, közvetlenül a központ 
mellett pedig a régi városrész-
ben fából épült házakat és macs-
kaköves utcákat talál a látogató. 
A 15 ezres kisváros történelmét 
a két éve felújított neogótikus 
templom és a 18. századi erődít-
mények idézik meg. 
A város egyszerre kínál sok-
oldalú kulturális tartalmat, 
természeti szépséget és sokféle 
tevékenységet. A központtól 
pár percnyire kúriák és kéz-
műves műhelyek csodálhatóak 
meg a Strömfors Vasmű terü-
letén. A térség nem mindenna-
pi múltját történelmi épületek 
és erődök révén ismerheti meg 
a látogató. Az érintetlen ter-
mészeti környezetben úszásra, 
piknikezésre, horgászatra is 
van lehetőség, de akár golfpá-

lyát is talál az, aki efféle kikap-
csolódásra vágyik.
A tenger az év minden szakában 
komoly szerepet játszik Loviisa 
életében. A kikötő egykori 
sóraktáraiból (Loviisa 1745-

ben kapott kereskedelmi jogot) 
mára vendéglőket, üzleteket és 
kiállítóhelyeket alakítottak ki, 
egyedi hangulatot kölcsönözve 
a Laivasilta városrésznek. A ten-
ger hatással volt a kikötőváros 

történelmére és kereskedelmére 
csakúgy, mint a város polgárai-
nak bevételeire. A Tengerészeti 
Múzeumban a látogató megis-
merkedhet a régió gazdag hajó-
zási történelmével is. 
Éppen lapunk megjelenésének 
hétvégéjén nem mindennapi 
fesztiválnak ad otthont Loviisa: 
a várost 18. századi ruhákban 
felvonuló hagyományőrzők 
lepik el, bemutatva a kor kö-
zéposztálybéli és paraszti öltö-
zeteit. Az idei a 16. ilyen ren-
dezvény, ami a Király ellátogat 
Loviisába címet viseli, és azt az 
eseményt eleveníti fel, amikor 
Fredrik Adolf svéd király ellá-
togatott Degerby városába és új 
nevet adott neki: a feleségéét. 
A következő hétvégén pedig a 
vikingek foglalják el Loviisát: 
az Ungern erődbe Finnor-
szág minden tájáról érkeznek 
középkori ruhába bújt keres-
kedők, hogy sárkánymintás 
sátraikból árusítsák kézműves 
termékeiket.

(Folytatás a 11. oldalon)

Testvérváros

A finnországi Loviisa: 
kisváros nagy lehetőségekkel

A  Bonga-kastély Loviisában kicsit olyan, mint számunkra a Paksi Képtár.  A város központjában talál-
ható szokatlan épület jelenleg egy kortárs művész, Riitta Nelimarkka  kiállítótere.  A sokoldalú alkotó   
nemcsak festővásznat használ, de fényképez és animációkat is készít. Los Angelestől Moszkváig sokfelé 
rendezett már kiállítást.

Tipikus faházak a finnországi Loviisa óvárosában
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(Folytatás a 10. oldalról)

Rendkívül nyílt, egyenes, jó ke-
délyű emberek, akik szeretik az 
életet, nagyon hűségesek a bará-
taikhoz – jellemzi Nagy Sándor 
(fenti képünk), az MVM Paks II. 
Atomerőmű Fejlesztő Zrt. ve-
zérigazgatója a finn embereket, 
akik között több barátra is lelt. 
Loviisában 1985-ben járt első 
ízben. Akkor folyt a teljes lép-
tékű szimulátor fejlesztése, ami-
nek kapcsán tervekért utazott a 
finn „testvérerőműbe”. Ezt sok-
sok munkalátogatás, tapaszta-
latcsere követte, az erőművek, 
a megoldandó feladatok hason-
lósága okán. A munkakapcsolat 
talaján elmélyültek az emberi 
kapcsolatok is. Az, hogy ez a két 
város közötti szerződés aláírá-
sához vezetett, hosszú folyamat 
eredménye, mondta Nagy Sán-
dor. 2006-2007 táján volt egy 
kísérlet a partnerség formali-
zálására Paks és Loviisa között, 
de akkor még nem érett meg a 
helyzet. Mostanra a városve-
zetés felismerte, hogy fontos 
számukra a magyar kapcsolat, 
ezért kezdeményezték a szerző-
dést. A Gastroblues Fesztiválra 
mindig egy busznyi finn kollé-
ga látogat el, köztük azok, akik 
itt dolgoztak Pakson. Oktatási 
téren már szoros az együttmű-
ködés, a paksi gimnáziumnak 
testvériskolája van kint. – Na-
gyon örülök, mert már nem-
csak a munka, hanem a hétköz-
napi élet és a politika szintjén is 
megtörtént a kapcsolatfelvétel 
– emelte ki Nagy Sándor, aki 
szerint rettentő racionálisak a 
finn emberek, az viszont, hogy 
hűvösség és távolságtartás jel-
lemzi őket, csak látszat, ő leg-

alábbis már semmi ilyesmit 
nem tapasztal. Azt viszont igen, 
hogy sokan vannak, akik meg-
tanulnak magyarul. Erről Bos-
nyák Zoltánné (középső kép), a 
Benedek Elek Óvoda vezetője 
is beszámolt, miután egy ötfős 
delegáció tagjaként Loviisában 
járt. A testvérvárosi szerző-
dés aláírása után Ilse Forsell, a 
loviisai óvodákat vezető szak-
ember meghívására tettek mun-
kalátogatást a testvérvárosban. 
Jártak az ötcsoportos nagy, vá-
rosi óvodától a nyolcfős, tanya-
központban lévő családi óvodá-
ig minden intézménytípusban. 
– Nagyon széles az intézmény-
skála, de függetlenül attól, hogy 

egy- vagy hétéves gyereket 
fogad, s ki a fenntartója, min-
denhol ugyanazok a nevelési 
elvek, szabályok. – Ezek a ne-
velési elvek nagyon hasonlóak a 
nálunk jelenleg érvényben lévő 
programhoz – mondta hozzá-
fűzve, hogy lenyűgöző, mennyi-
re kedvelik a magyarokat. Sokat 
tudnak Magyarországról, szép-
nek tartják, nagyra értékelik a 
magyar vendégszeretet. Arról is 
beszámolt, hogy az ottani finn–
magyar baráti kör fogadta őket, 
gondoskodott nagy szeretettel 
programjaikról.
A finn–magyar, azaz loviisai–
paksi kapcsolatok elmélyülé-
se új lendületet adott a paksi 

Finlandia Körnek is, amely 
tisztújító közgyűlést tartott a 
közelmúltban. A szervezet el-
nöke maradt dr. Blazsek Balázs 
főjegyző, a titkári teendőkkel 
Racskó Zoltánt (lenti képünk), 
az atomerőmű munkatársát bíz-
ták meg, akit szintén munka- és 
baráti kapcsolat fűz Loviisához.  
Az elnökség tagja továbbá Nagy 
Sándor, Bencze Imre és Gárdai 
György. A Finlandia Magyar–
Finn Baráti Kör feltett szándé-
ka, hogy közelebb hozza a két 
város lakóit egymáshoz, ami-
ben Racskó Zoltán véleménye 
szerint könnyebbséget jelent 
– merthogy kihagyhatatlan – a 
két nép rokonsága. Szeretnék 
megismertetni a finn kultúrát, 
hagyományokat, gasztronómi-
át. Terveznek előadásokat, a 
kapcsolat újrafelvételét a nagy-
követséggel, és természetesen 
loviisai utazást is, mert ilyen-
re a baráti kör szervezésében 
utoljára 2003-ban került sor. 
Terveikhez jó alap az erőművek 
és immár az önkormányzatok 
kapcsolata, amelyek mellett ők 
szeretnék biztosítani a harma-
dik pillért, a civilekét.

Vida Tünde

A Loviisába látogatók nem mulaszthatják el megnézni az 1863-65 között épült neogótikus templomot, 
melyet két éve kívül-belül felújítottak, többek közt helyreállítva a festett üvegablakokat.
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A fájdalom éppúgy hozzátarto-
zik az emberi élethez, mint az 
öröm, és ez benne van Páskándi 
teljes életművében, vallja a 
neves író és költő özvegye, 
Páskándiné Sebők Anna. Ta-
pasztalata szerint a mai világban 
a fiatalok kapitális helyzetként 
élnek meg apróságokat is, ezért 
elsősorban azt kell megtanulni-
uk, hogy önmagukat vértezzék 
fel és bízzanak saját tehetségük-
ben, erejükben. A kultúrakutató 
ezzel az üzenettel érkezett a hu-
szadik alkalommal megrende-
zett határon túli középiskolások 
táborába, amelyre közel har-

mincan érkeztek Paksra Erdély-
ből, Kárpátaljáról, a Felvidékről 
és a Vajdaságból. Szállást kí-
sérőikkel együtt a nemrégiben 
felújított Cseresznyéskert Erdei 
Iskolában kaptak. A jubiláló 
esemény nagy durranása, hogy 
a korábbiakhoz képest nem egy, 
hanem öt évfordulós irodalmár 
életével, munkásságával foglal-
koznak a diákok. A hétközna-
pok tematikus programmá fej-
lődtek, egy-egy napot szentelve 
Karinthy Frigyes, Weöres Sán-
dor, Csengey Dénes, Páskándi 
Géza és Gárdonyi Géza kiemel-
kedő életművének, mondta el 

lapunknak a szervező Csen-
gey Dénes Kulturális Központ 
munkatársa, Gyulai István. Az 
előadók az ország több pontjá-
ról érkeztek: visszatekint az al-
kotók életművére dr. Gombos 
Péter gyermekirodalom-kutató, 
Szalay Károly József Attila-dí-
jas író, Keller Péter, Gárdonyi 
Géza dédunokája, Páskándiné 
Sebők Anna és irodalmi sze-
melvényekkel emlékezik meg 
Csengey Dénesről Tell Edit al-
polgármester és Hajdú János 
polgármester. A paksi tábor 
erőssége éppen az, hogy a diá-
kok színes programok kereté-

ben sűrítve hallhatnak informá-
ciókat, megzenésített verseket 
olyan komoly szakmai előadók-
tól, akikkel otthon nem lenne 
módjuk találkozni, mondta 
el lapunknak Rancz-Járfás 
Zsuzsanna, a kézdivásárhelyi 
delegáció kísérője, aki el volt 
ragadtatva az erdei iskola meg-
újult környezetétől. Idén is több 
szekcióban végeznek műhely-
munkát a diákok, foglalkoznak 
zenével, újságírással, versmon-
dással, színjátszással, fotó- és 
filmkészítéssel. A foglalkozások 
mellett jut idő szórakozásra is, a 
diákok programjában szerepel 
többek között az Atomenerge-
tikai Múzeum megtekintése és 
egy szekszárdi kirándulás is, 
ahol megkoszorúzzák Csengey 
Dénes sírját. A tábor husza-
dik születésnapja alkalmából 
a megnyitóra meghívták a régi 
táborvezetőket is, és tortaosz-
tással emlékeztek a jubileumra. 
Az egyhetes program végén, 
lapunk megjelenését követően 
28-án gálaest keretében adnak 
műsort a részt vevő diákok az 
evangélikus templomban, majd 
a Szaggató zenekar koncertjével 
és moldvai táncházzal zárják a 
tábori eseményt. A gálaestre  a 
szervezők minden érdeklődőt 
várnak Paksról is.         Matus D.

– Ez az atomerőmű megle-
pett minket. Kerestük a nagy 
kéményeket, de nem találtuk. 
Mielőtt jöttem, utánanéztem, 
mikor épült, milyen teljesít-
ménnyel működik. Ma voltunk 
a gyakorlóközpontban, ahol 
mindenhova bemászhattunk. 
Most már egyre többet tudok 
róla, egyre pozitívabb a vélemé-
nyem – foglalta össze hirtelen 
az első benyomásait Zahorán 
Alena. A felvidéki magyar lány 
a nagyszombati műszaki főis-
kola elsőéves hallgatója, mun-
kavédelmet tanul. Az ottani di-
ákszervezet jóvoltából értesült 

az atomerőmű ösztöndíjprog-
ramjáról, amelynek keretében 
két hetet tölthet Pakson, vala-
mint Balatonfüreden. Tizen-
ketten érkeztek az első turnus-
ban, ugyanennyi fiatalt várnak 
a másodikban is Erdélyből, a 
Felvidékről. Alena azt mondja, 
„teljesen hasznos” az atomener-
gia, sokkal hatékonyabb, mint 
a szél- és a napenergia. – Azt is 
meglepve láttuk, hogy két icipici 
urándarab elég egy háztartásnak 
egész évben – tette hozzá. 
Az atomerőmű hosszú évek óta 
lehetővé teszi magyar ajkú, el-
sősorban műszaki területen fel-

sőfokú tanulmányokat folytató, 
határon túl élő diákoknak, hogy 
megismerkedjenek az atomerő-
művel, saját benyomásokat sze-
rezzenek a nukleárisenergia-
felhasználásról. A programba 
az ottani diákszervezetek által 
koordinált pályázat útján ke-
rülhetnek be a legkiválóbb hall-
gatók. – Arra törekszünk, hogy 
közvetlenül megtapasztalják, 
megfigyelhessék az atomerő-
műben folyó munkát, annak 
biztonságos működését – mu-
tatott rá Ignits Miklósné, az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
vezetésfejlesztési munkatársa. 

Hozzátette, nem tekintenek po-
tenciális munkavállalókként a 
fiatalokra, nem céljuk, hogy el-
csábítsák őket hazájukból. Sok-
kal inkább szeretnének segítsé-
get nyújtani tanulmányaikhoz, 
lehetővé tenni, hogy bővítsék 
szakmai tapasztalataikat, kap-
csolataikat. 
A fiataloknak minden alkalom-
mal igyekeznek megmutatni 
Paks és a környék értékeit is. 
Idén e program részeként egy 
látványos, tartalmas római est ré-
szesei lehettek a Városi Múzeum 
kollektívája jóvoltából.

Vida T.

Emlékezetessé tették a huszadikat

Határon túli fiatalok az atomerőműben
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Igazából mindig is érdekelt 
a póker – laikusok számára 
misztikusnak tűnő – világa. 
Úgy gondoltam, ők a legsze-
rencsésebb emberek, a saját 
szabályaik szerint, kötöttsé-
gek nélkül élnek. A hobbijuk 
a munkájuk, és még jól is ke-
resnek vele. Beszélgetőpartne-
reim révén azonban rájöttem, 
a megélhetési pókerezés nem 
naplopásról, láblógatásról, ha-
nem kőkemény munkáról szól, 
csak éppen nem a szó hagyo-
mányos értelmében.

– Kitartásban, motivációban, 
stratégiai gondolkodásban és a 
pénzügyek kezelésében egyaránt 
előnyt kovácsoltam abból, hogy 
életem egy adott időszakában 
pókerezésből fedeztem a megél-
hetésem – vallja Wágner Richárd, 
aki jelenleg pénzügyi tanácsadó-
ként keresi a kenyerét, és ma már 
csupán kiegészítésként foglalko-
zik pókerrel. Ezt a munkahelyén 
sem takargatta egy percig sem, 
már az állásinterjún színt vallott 
különleges elfoglaltságáról, amit 
a főnöke maximálisan tolerált. 
Ennek ellenére sokáig gondol-
kozott azon, újságcikkben vál-
lalja-e a nevét, mivel a jövőbeni 
munkavállalásnál ez hátrányára 
is válhat. Ugyanis az online pó-
kernek nem túl előnyös a társa-
dalmi megítélése. Pedig a póker 
nem szerencsejáték, hanem 70 
százaléknyi tudás, 30 százalék 
szerencse, vallja Richárd, aki hat 

éve tévéből ismerkedett meg a 
játékkal. – Lediplomáztam, de 
állásom még nem volt, a szülők 
nem tudtak korlátlanul segíte-
ni, ettől kezdve komolyabban 
foglalkoztam az online pókerrel 
– meséli. Napi több óra játékot 
követően legalább annyit ele-
mezte a partikat, képezte magát. 
Eljutott odáig, hogy szimultán 
átlagosan kilenc, de olykor húsz 
asztalon is játszott, figyelte és ész-
ben tartotta a lapkombinációkat. 
A pókeres életmód kissé más, 
mint a hagyományos, este kez-
dődik az igazi élet, ugyanis ekkor 
„ül asztalhoz” a legtöbb verseny-
ző. Ennek előnye, hogy a játékos 
igény szerint oszthatja be napi-
rendjét, marad ideje bármire, 
tervei megvalósítására. Ez persze 
nem azt jelenti, hogy ne kellene 
keményen dolgoznia, ne lehetne 
frusztráló egy jó-közepes fizetés 
elérése, hangsúlyozza a pókeres 
körökben csak HiTheGround 
néven ismert, magát félprofiként 
aposztrofáló játékos. Nyeremé-
nyét firtatva elmagyarázza, be-
vételét nem havi, inkább éves 
profitban méri, hiszen előfordul, 
hogy nyerő- után bukószéria kö-
vetkezik. Nem szívesen árulja el, 
mennyi pénzt vesz ki a játékból, 
de havonta megkereste a magyar 
átlagkereset kétszeresét is. Az 
alsó téteken játszó megélhetési 
pókeresek átlagosan 100 és 300 
ezer forint között, a középtéteken 
kártyázók 400 ezer és egymillió 
forint között, az ennél magasabb 

téteken pókerezők pedig akár 
hétszámjegyű összeget keres-
nek. A Magyar Pókerszövetség 
úgy becsüli, hogy Magyarorszá-
gon csak két-háromszáz ember 
él kizárólag az online pókerből. 
Pedig a rendszeresen – azaz 
legalább heti egyszer – játszók 
száma eléri az ötvenezret is. A 
hazai onlinepókerelitet körül-
belül nyolcvan ember jelenti, 
ők havonta öt számjegyű nyere-
ményeket érnek el dollárban. A 
nyereményekhez egyebek mel-
lett ún. netbankok révén lehet 
hozzájutni, amelyek nem ritkán 
adóparadicsomban működnek, 
meséli Richárd. Hogy jövedel-
mezősége ellenére miért hagyott 
fel a megélhetésként űzött játék-
kal elárulja, túlságosan izzadság-
szagúvá vált a játék, és elvesztette 
motivációját.
Szabados Ferenc szerint stratégi-
ai érzéke mellett a profi játékost 
éppen mentális felkészültsége 
különbözteti meg a hobbijáté-
kostól. – Sokat számít a kudarc-
tűrő képesség. Kezdőként hamar 
megtanultam, ha a lapjárás vagy 
rosszul megválasztott taktika 
miatt elveszítem a fejem, még 
többet bukhatok – magyaráz-
za. Úgy véli, a hidegvér megőr-
zése fontos, és az, hogy tudjon 
változtatni a játékstílusán. Saját 
bevallása szerint óvatos játé-
kos, de a pókerben egyébként 
is alapszabály, hogy csak olyan 
téttel szabad játszani, ami nem 
veszélyezteti az anyagi helyzetet. 

– Az ember, ahogy egyre többet 
tanul a témáról, úgy jön rá, hogy 
mennyire nem ért hozzá – utal 
arra, hogy a mondás szerint a 
pókert öt perc megtanulni, de 
egy élet tökéletesíteni. Nyeremé-
nyét még sosem vette ki, abból 
építkezik, de jól tudja, a póker-
versenyen nyert összeg hazánk-
ban hivatalosan adóköteles. Az 
online szerencsejáték szabályo-
zása, adóztatása évek óta téma 
mind a politikában, mind a pó-
keresek között. Magyarországon 
jelenleg állami monopólium-
ként tekintenek az élő és online 
szerencsejátékokra. A kormány 
nem tilthatja ki a nemzetközi 
online szerencsejáték-szolgálta-
tókat a magyar piacról, viszont 
kötelezheti őket és a játékosokat 
adófizetésre. A hazai játékosok a 
pókerfórumok alapján nyitottak 
arra, hogy az állam rendezett 
körülményeket teremtsen a ha-
zai online pókerben, ugyanak-
kor kérdésesnek tartják, hogy a 
döntéshozók mennyire veszik 
figyelembe a piac sajátosságait. 
Abban az esetben, ha egy játékos 
idén nyerne egy nagyobb össze-
get, kérdéses, figyelembe ven-
nék-e, illetve mivel tudná iga-
zolni, hogy tavaly meg vesztett, 
tehát nem feltétlenül realizált 
profitot. A jövedelmek nehézkes 
követhetősége miatt törekvés 
van arra is, hogy a nemzeti sza-
bályozás helyett egységes euró-
pai rendszert vezessenek be.                 

MD 

Nem a szerencséjükkel játszanak
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Paksi halászcsárda
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vállalja  

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

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

igény esetén ingyenes ételkiszállítást vállalunk.

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

Nemzetközi gépjármű
vezetőket keresünk azonnali 
kezdéssel „C+E” kategóriával 

és érvényes GKIval. 
Tapasztalat és nyelvtudás 

nem szükséges.  
Érd.: +36307222900

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

TEIT
kalocsai látogatóközpont
(Szent István király út 35.)

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

Egyedi napelemes rendszerek 
nagy energiaigényű fogyasztók 
és intézmények számára, 25 év 

teljesítménygaranciával, egyedülálló 
finanszírozási konstrukciókkal! Kérje 

szakembereink felmérését 
és ajánlatát! 

www.napelemkell.hu, 75/200-190

Lapunk megjelenésének idején a 
hazai dinnye lassan kiszorítja az 
importot a piacról. Míg hetekkel 
ezelőtt a külföldi volt az uralko-
dó, július 20-tól garantáltan a jó 
minőségű, magyar gyümölcsöt 
találjuk a zöldséges standok és 
multik polcainak többségén. 
Kedvezőbb időjárás esetén már 
júniusban is találkozhattunk 
volna hazaival, de az igazi káni-
kula hosszú ideig váratott ma-
gára, így a legtöbb dinnye még 
csak most érett be teljesen. – Az 
áprilisi rendkívüli időjárás mi-
att későn volt ültetés, később a 
palánták fejlődése esett vissza. 
Békésben két hete már hazaiból 
csemegézhettek, Tolnában most 
indul be a szezon – mondja Ko-
vács István, aki több mint egy 
évtizede foglalkozik dinnyeter-
mesztéssel és -eladással. Csám-

pai földjét jelenleg pihenteti, 
Fácánkertben két hektáron ter-
mel, és bár a hozam csak köze-
pes lesz, a termés minőségét első 
osztályúnak ítéli. Garantáltan 
felveszi a versenyt a külföldivel, 
így a paksi standon vásárlók is 
mézédes dinnyével találkozhat-
nak, vallja. Érdekesség, hogy 
tavaly kétszeresére nőtt a diny-
nyefogyasztás Magyarországon, 
így a termelők idén is kedvező 
árakra és forgalomra számíta-
nak. Tavaly csaknem ötezer hek-
táron 171 ezer tonna görögdiny-
nye termett, idén ennél is többre, 
250 ezer tonnára számítanak. 
Kovács István reményei szerint a 
dömping alatt sem megy száz fo-
rint alá a gyümölcs kilónkénti el-
adási ára. Annál is inkább, mivel 
a helypénzek, az üzemanyagár, a 
megbízott árusok fizetése jelen-
tős költséget ró a dinnyésekre. 
Az a termelő azonban, aki nem 
tartja be a szabályokat, ennél is 
mélyebben nyúlhat a zsebébe, 
ugyanis a dinnyeárusítókat min-
den évben kiemelten ellenőrzik. 
Rendszeres razziára számíthat-
nak az alkalmi kitelepüléseken, 
utak mentén vagy városközpon-
tokban mezőgazdasági terméke-
ket értékesítők. A nyugtaadási 
kötelezettség mellett szigorúan 
ellenőrzik az árak és a szárma-
zási hely feltüntetését – amit jól 
láthatóan közzé kell tenni –, il-
letve az érvényesített őstermelői 
igazolványokat és a permetezési 
naplót is kérhetik.

Beérett a hazai görög

Különleges eseménynek, extrém esküvői fotózásnak 
adott helyet a Mezőföldvíz Kft. által üzemeltetett Ürgemezei Strand-
fürdő nemrégiben. Ujházi Tamás és párja, Novák Nikoletta a fejébe 
vette, nem a megszokott fotózási helyszíneket választja a nagy nap 
megörökítésekor. – Nem lehet szavakba foglalni, fantasztikus, élet-
re szóló élménnyel lettünk gazdagabbak – fogalmazott az ifjú ara 
ecsetelve a víz alatti fotók készítésekor szerzett benyomásait. A me-
dencében, víz alatt készült felvételeket speciális felszereléssel, víz 
alatti tokkal, búvárlámpával  készítette Babai István, aki elárulta, 
maga is szereti az extrém helyszíneket. Bár repülőből nem ugrana 
ki, előnyben részesíti azokat a tereket, amelyek amellett, hogy meg-
őrzik az alkalom meghittségét, intimitását, még egyedibbé teszik 
az emléket. Az ifjú pár a szárazföldön is rendhagyóra törekedett: 
az ötletgazda Babai István mellett Olasz Zsolt a téglagyár hanyatló 
romjai között készített maradandó pillanatfelvételeket Nikolettáról 
és Tamásról.
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Jó napot, mi újság?

Dr. Sátor Vera
Már most megkezdődött a vá-
lasztásokra való felkészülés – 
noha ennyire korán nem szoktak 
előkészületekbe fogni, annak 
fényében ez mégsem meglepő, 
hogy jövőre három cenzus is lesz 
Magyarországon – önkormány-
zati, országgyűlési és európai par-
lamenti. Ezért a munka oroszlán-
részét ez fogja kitenni – számolt 
be a várható kihívásokról dr. 
Sátor Vera, akinek személyében 
új aljegyzője van a városnak. Tíz 
pályázó közül nyerte el a posztot 
júliusban, miután az fél évig be-
töltetlen volt. Tizenkét éve van 
a szakmában. Államigazgatási 
főiskolát és jogi egyetemet is vég-
zett, az utóbbi öt évet Nagydoro-
gon töltötte jegyzőként. Paksi lé-
vén szorosan kötődik a városhoz 
és ismeri a rá váró feladatokat, a 
szakmával való ismerkedést is itt 
kezdte: 2001-ben a polgármeste-
ri hivatalban töltötte nyári gya-
korlatát. Mint fogalmaz, korán 
felismerte, hogy igazi aktakukac 
típus, jó a memóriája, így egyko-
ri tanára javaslatára jelentkezett 
is a jogi egyetemre. Egy ponttal 
lemaradt a felvételről és a máso-
dik helyen megjelölt államigaz-
gatási főiskolára került, amiről 

azóta is azt vallja, jobban nem 
is alakulhatott volna. – Ebben 
megtaláltam az élethivatásom, 
de magamnak való bizonyítás-
ként később megszereztem a jogi 
diplomát is. Ennek ellenére igazi 
„közigazgatásznak” tartom ma-
gam, már az első hónapok után 
kiderült, hogy nálam ez örök 
szerelem. 
Pályája elején Faddon megbízták 
az igazgatási csoport vezetésével 
és a jegyző helyettese lett hasonló 
feladatokat ellátva (hagyaték, ke-
reskedelem, anyakönyvvezetés, 
testületi előkészítési feladatok) 
mint Pakson. Majd egy évre a 
jegyző helyébe lépett. – Ez nagy 
iskola volt, átpolitizált légkörben 
nehéz időszak. Amikor nem volt 
továbblépés, váltottam Cecé-
re – meséli. A megyeváltást és 
egy rövidebb kormányhivatali 
kitérőt követően Nagydorogra 
hívták jegyzőnek, ahol a januári 
közigazgatási átalakítások során 
öt település került felügyelete alá. 
Pakson ehhez képest háromszor 
akkora lakosságszámmal és a fel-
adatok szélesebb spektrumával 
kell megbirkózni, jegyzi meg. Az 
asztalán fekvő jelenlegi ügyek 
egyike az évek óta rendezetlen 

állatmenhely kérdésének rende-
zése. Egy 2010-es jogerős határo-
zat, amely most már végrehajtási 
szakaszban van, megtiltotta az 
állatmenhely pillanatnyi terüle-
tén az állattartást. Azóta a vácikai 
ingatlantulajdonosoktól újabb 
bejelentések érkeztek. Ezzel kap-
csolatban tudni kell, ha panasz 
érkezik, a hatóság az illetékességi 
területén köteles eljárni, szögezi 
le az aljegyző. Jellemző, szezoná-
lis kérdés a vendéglátóegységek 
működésének szigorúbb szabá-
lyozása is, amivel kapcsolatban 
nyáron szintén több lakossági 
panasz érkezik. A hivatal ré-
széről van is szándék a kérdés 
alaposabb vizsgálatára, mondja 
az aljegyző. A legtöbb feladatot 
mégis a választások előkészíté-
se fogja kitenni, teszi hozzá. A 
munka már meg is kezdődött a 
körzetesítéssel, azaz a szavazókö-
rökhöz tartozó utcajegyzékek el-
készítésével. Az eddigi eljárások-
hoz képest kisebb változást fog 
hozni az új választási eljárási tör-
vény is. Mint mondja, szerencsés, 
hogy paksi lévén a hivatalban és 
a városban is otthonosan mozog, 
utóbbihoz mindig is szoros ka-
pocs fűzte.                   Matus Dóra

Házhoz
megyünk!

Művészetről
röviden

A szerkesztőség nagy örömére 
szolgál, hogy olvasóink nagy 
része nemcsak várja, de elvárja 
a kéthetente megjelenő Paksi 
Hírnök érkezését. Jó hír, hogy 
ezentúl akár garantáltan kéz-
hez kaphatja a város lapját: új 
akciónk keretében mindössze 
a postaköltségért cserébe a pos-
taládájába kézbesítjük kedvenc 
helyi újságját. Ha nem szeret-
né, hogy lemaradjon a város 
frekventált pontjain terjesztett 
Paksi Hírnökről, csupán any-
nyit kell tennie, hogy befárad 
a Dózsa György út 51-53. szám 
alatt található szerkesztőségbe 
(TelePaks Kistérségi Televí-
zió, a járási hivatal mellett), és 
gyártásvezető kollégánknál be-
fizeti az éves díjat. (Ez jelenleg 
az idei fennmaradó tíz megje-
lenést 150 forinttal számolva: 
1500 forint.)

Első alkalommal szerveztek 
szobrásztábort a Csengey Dénes 
Kulturális Központban 7–14 éves 
gyerekek számára, de még ötéves 
szobrászpalánta is érkezett a Ha-
lász Gergely vezette foglalkozá-
sokra. Egy híján húsz gyermek 
készített figurális alkotásokat 
agyagból és gipszből.

Németh István szekszárdi képző-
művész alkotásai láthatók a Város-
házi Galérián szeptember 6-ig. A 
művész festményeit és fémplaszti-
káit Lönhárd Ferenc, a Bárka Mű-
vészeti Szalon elnöke ajánlotta az 
érdeklődők figyelmébe.

Még lehet jelentkezni a Paksi 
Képtár médiatáborába, ahol a 
filmművészet és fotózás rejtel-
meibe tekinthetnek be az érdek-
lődők Pál Csaba képzőművész 
segítségével augusztus 12-16. 
között. A program mindennap 
8-tól 16 óráig  tart.
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Még formálódik a keret

– A szokásosnál nagyobb a 
játékosmozgás az MVM Paksnál 
a szünetben, keretünk továbbra 
is átalakulóban van. Az átigazo-
lási időszak lezárultáig, augusztus 
végéig még biztosan érkezik fut-
ballista, ebből adódóan távozni is 
fog – tudtuk meg Haraszti Zsolt 

ügyvezetőtől. A labdarúgócsa-
pat nyolc felkészülési mérkőzé-
sen van túl, négy győzelem, egy 
döntetlen, három vereség a nyá-
ri mérleg. Az átalakulóban lévő 
klub az utolsó edzőmeccsen 3:2-
re verte az NB II-es Kozármis-
leny együttesét, a gólokat Heffler 

Norbert, Simon és Bartha lőtte. 
A 2013/14-es bajnokságot július 
27-én 16.30-kor Újpesten kezdi 
az NB I-es zöld-fehér gárda. 
– Mivel a felkészülési találkozó-
kon mindenkinek folyamato-
san játéklehetőséget biztosított 
Horváth Ferenc vezetőedző, az 
eredményekből messzemenő 
következtetéseket nem szabad le-
vonni – kezdte értékelését a nyári 
időszakról Haraszti Zsolt ügyve-
zető. A Kozármisleny ellen hat-
van percig remekül játszottunk, 
riválisunknak helyzete sem volt. 
A védekezésünk kezd összeállni, 
támadásban pedig még sokat hi-
bázunk, de ebben az időszakban 

ez még belefér. Úgy gondolom, 
az ősz rámegy a csapat kialakítá-
sára, de tavasszal már masszívab-
bak, egységesebbek leszünk. Sok 
csapat küszködik hasonló prob-
lémákkal a keret kialakításánál, 
ezért érdekes lesz a bajnokság első 
köre. Ettől függetlenül továbbra is 
a legjobb tíz közé várom a klubot 
a lefújáskor – jósolt az ügyveze-
tő. A Fehérvári úton fejlesztés is 
történt a nyáron, a régi, sok nagy 
csatát látott eredményjelző tábla 
helyét egy modern, 21. századi 
villanyújság veszi át, ami a Pécs 
elleni első hazai mérkőzésen de-
bütál, a találkozót augusztus 2-án 
19 órakor rendezik.   Faller Gábor

Érkezett: Csorba Szabolcs (Nyíregyháza), Nyári Tibor (Sió-
fok), Kecskés Tamás (Siófok), Molnár Péter (Győri ETO), Simon 
Attila (Pécs – kölcsönadása lejárt), Hullám Attila (Kecskemét)
Távozott: Bohner Roland (Szolnok) Nagy István (Szolnok), 
Pokorni Péter (Szolnok), Vári Barnabás (Szolnok), Sipeki István 
(Szolnok), Kovács Attila (Cegléd), Kiss Máté (Siófok), Németh 
Gábor (Vasas), Pap Roland, Cziráki Attila (Kozármisleny), Mé-
száros István (Szekszárd), Sifter Tamás (Sopron), Vayer Gábor.

Schener Bálint a magyar lab-
darúgás egyik legígéretesebb 
kapustehetsége. A fiatal paksi 
játékos jelenleg a szombathelyi 
Illés Akadémia U14-es korosz-
tályának tagja. A pályafutását a 
Paksi FC-ben kezdő futballista 
a 2012/13-as szezonban a kapu-
sok rangsorában az első helyen 

végzett. Bálint 2004-ben az ovi-
fociban kezdte Balogh László 
irányításával, az Atomerőmű SE 
színeiben. Először mezőnyjáté-
kos volt, aztán amikor egyszer a 
csapat kapus nélkül maradt, nem 
gondolkozott sokat, a gólvonalra 
állt. Ez még 2009-ben volt.
– Mikor kerültél jelenlegi klu-
bodhoz?
– 2012 nyarán igazoltam Szom-
bathelyre. A vasiak játéklehető-
séggel biztattak, így utólag azt 
mondhatom, nagyon jó döntést 
hoztunk a szüleimmel. Az Illés 
Akadémia minden utánpótlás-
csapata kiemelt első osztályban 
szerepel. Kapusedzőm Kutasi 
Csaba. A 2012/13-as bajnokság-
ban a II. osztály Észak-Nyugati 
csoportjában szerepeltünk, végül 
negyedikként zártunk. Mind a 

27 mérkőzésen kezdőként lép-
tem pályára és végigvédtem a 
találkozókat. Pakson korábban, 
sajnos nem kaptam ennyi lehe-
tőséget. Az idei remek teljesítmé-
nyemnek köszönhetően a Telki-
ben található edzőközpontban az 
U14-es korosztály kapusai közül 
engem választottak az első hely-
re. Tagja lettem a Nyugat-ma-
gyarországi válogatottnak mint 
első számú kapus, ezzel a csapat-
tal május végén Olaszországban, 
Cairo Montenottéban jártunk, 
ahol a nemzetközi megmérette-
tésen második helyen végeztünk.  
– Milyen célokat tűztél ki magad 
elé?
– U15-ben is szeretném meg-
ismételni a produkciómat. Fel-
nőttként NB I-es és válogatott 
szeretnék lenni, de ehhez még 

rengeteget kell fejlődnöm. Ké-
sőbb külföldön is szeretném ki-
próbálni magam.
– Hogyan tudod összeegyeztetni 
a sportot és a tanulást?
– Szombathelyen, a Váci Mihály 
Általános Iskolában tanulok, 
szeptemberben kezdem a 8. osz-
tályt. Azután az Illés Akadémia 
iskolájában, a Herman Ottó 
Gimnáziumban folytatom ta-
nulmányaimat.
– Pakson felfigyeltek az idei telje-
sítményedre?
– Hornyák László nagy büsz-
keséggel gratulált. Itt szeretném 
megköszönni Tóth Miklósnak, 
hogy elindított a kapuspályán.
– Szeretnél később az MVM 
Paksban játszani?
– Ha felkérnének, biztosan 
büszke lennék rá.                      efgé

Ígéretes kapustehetség
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A hollandiai Utrechtben került 
sor a 12. Európai Ifjúsági Olimpi-
ai Fesztivál (EYOF) versenyeire. A 
nyári játékokat kilenc sportágban 
rendezték, az eseményen csak-
nem ötven európai ország fiatal 
versenyzői vettek részt.  Tagja volt 
a magyar küldöttségnek az ASE 
két dzsúdósa is: Pupp Réka a 48, 
Polgár Luca az 52 kg-os mezőny-
ben lépett tatamira. Pupp Réka 
svéd, litván, és román versenyzők 
legyőzésével jutott el a döntőig, 
ahol a tavalyi ifjúsági Európa-
bajnok bolgár Temelkova várt 
rá. A mérkőzés végéig akciópont 
nem esett, így következett a hosz-
szabbítás. Réka támadására jukót 
adtak a bírók, így aranyponttal az 
aranyérmet is megnyerte a paksi 
versenyző. A 2005-ben világ- és 
Európa-bajnok Braun Ákos tanít-
ványa ezzel pályafutásának eddigi 
legnagyobb sikerét érte el. Polgár 
Luca helyezetlenül zárta a viadalt.

Pakson, a Gesztenyés úti csarnokban rendezték a cselgáncs 
junior Atom-kupát. A viadalon 22 ország 386 versenyzője lépett 
tatamira. A csaknem nyolcvanfős magyar csapatból Bartha Ákos, a 
Miskolci VSC 55 kg-os versenyzője szerepelt a legjobban, a dobogó 
tetejére állhatott fel. A magyar válogatott egy arany- és három bronz-
éremmel zárta a versenyt.

Az Atomerőmű SE cselgáncsozói, 
Bor Barna és Csoknyai László is 
érmekkel tért haza Kazanyból, 
a 27. Nyári Universiadéról. Az 
Oroszországban egyetemisták 
számára megrendezett nemzet-
közi sporteseményen Csoknyai 
László a 81 kg-os súlycsoportban 
bronz-, míg Bor Barna a +100 kg-
osok között ezüstérmet szerzett. 
Az országok közti csapatverseny-
ben is tatamira léptek, és a dobo-
gó harmadik fokára állhattak fel.
– Hányadik Universiadétok volt?
Csoknyai László: 2007-ben Bang-
kokban és 2009-ben Belgrádban 
is tagja voltam a magyar csapat-
nak. 
Bor Barna: Nekem ez a második 
és egyben utolsó, mert a követke-
ző verseny idejére már betöltöm a 
28. életévem.
– Mihez hasonlítható egy ilyen 
esemény?
Cs. L.: Leginkább az olimpiához, 
mivel az atlétikától a vízilabdáig 
sok sportág szerepel a műsoron. 
Nagyon jó volt a légkör, felsza-

badult, a csapatok énekeltek az 
utcán vagy éppen a győzteseket 
ünnepelték az éttermekben. Most 
végre sikerült részt vennem a 
megnyitó ünnepségen is, hatal-
mas élmény volt. A nézők meg-
töltöttek egy 65 ezres stadiont, és 
a tömeg együtt élt a műsorral. 
B. B.: Teljesen más a hangulata, 
mint egy Eb-nek vagy vb-nek, 
itt más sportágak képviselőivel is 
össze tudsz ismerkedni. A meg-
nyitón sajnos nem tudtam részt 
venni, mert másnap már verse-
nyem volt.
– Milyen volt a mezőny? 
Cs. L.: Olyan Grand Prix, Vi-
lágkupa közötti volt az én súly-
csoportomban. A koreaiak, az 
oroszok a kettes számú, de az 
üzbégek, az olaszok vagy éppen a 
japánok a legerősebb versenyző-
jüket küldték. A döntőbe egy té-
ves bírói ítélet miatt nem jutottam 
be, ők úgy látták a tévéfelvételen, 
hogy hozzáértem az ellenfél lá-
bához. Az ítélethirdetés után egy 
másik kameraállásból egyértel-

műen kiderült, hogy nem történt 
szabálytalanság, az Universiade 
bírói bizottságának vezetője bo-
csánatot kért a magyar csapat 
vezetőitől a hibás döntésért, de az 
eredményen már nem változtat-
tak. A bronzmeccsen leléptetéssel 
sikerült vernem a koreait. 
B. B.: A Grand Prix-nél vagy a 
Grand Slamnél többet ér ez az 
Universiade-ezüst. A döntőben 
a koreai ellenfelem alacsonyabb 
volt mint én, de nagyon erős. Egy-
gyel több támadást indított, így 
intéssel győzött ellenem, ami re-
álisnak mondható, kitaktikázott. 
A +100 kg-os súlycsoporton kívül 
elindultam az open kategóriában 
is. Nagyon bántja az igazságér-
zetemet, ahogy kikaptam ott egy 
másik koreaitól. Az elején dobott 
rajtam egy jukót, de utána há-
romszor is intették passzivitásért. 
Az utolsó perc elején dobtam raj-
ta egy jukót, így már én vezettem. 
Erre tíz másodperccel a vége előtt 
érvénytelenítették a jukómat, úgy, 
hogy nem állították meg a mecs-

cset, és így nem is láttam. Csak 
pár másodperccel a vége előtt 
vettem észre, de akkor már nem 
tudtam mit csinálni. Óvni nem 
lehetett, annyit mondtak: sorry. 
Ez nagyon elvette a kedvem, végül 
hetedik lettem.
– A harmadik helyen végeztetek a 
csapatversenyben. Mekkora ennek 
az értéke?
Cs. L.: Nem kicsi. Vertük a csehe-
ket, utána 4-1-re kikaptunk Ko-
reától, nekem sikerült csak nyer-
nem. A kirgizeket 5-0-ra győztük 
le, a harmadik helyért pedig 3-2-
re a lengyeleket. Az utolsó meccs 
előtt 2-2 volt az állás, jött Barnus, 
aki semmit sem bízott a véletlen-
re, és elsöpörte ellenfelét. 
B. B.: Szerintem is nagy. Az open 
miatt én csak a kirgizek és a len-
gyelek ellen álltam be. A mezőny 
erősségéről mindent elmond, 
hogy a csapatversenyt Japán nyer-
te, a második Korea, a harmadik 
Magyarország és Brazília. A há-
zigazda oroszok a dobogóra sem 
tudtak feljutni.           Kovács József

Érmekkel tértek haza az Universiadéról

Réka remekelt
Medve Máté és Szabó Zsolt után 
újabb magyar játékos érkezett az 
ASE NB I-es kosárlabdacsapa-
tához. A 26 éves Baki Gergely 
zalaegerszegi nevelésű bedobó, 
az előző szezonban 25 meccsen 
lépett pályára a ZTE KK csa-
patában, átlagban 23 perc alatt 
7 pontot dobott és 3 lepattanót 
szerzett. A klub egyéves szerző-
dést kötött vele. 
Új csapatot talált magának Loren-
zo Williams, az amerikai irányító 
a lett ezüstérmes BK Ventspils 
csapatában folytatja pályafutását, 
Zo két év után vált piros-kékről 
sárga-kékre. 
Szintén a paksi klubhoz kapcsoló-
dó hír, hogy Magyarország 70-69-
re verte a belgákat a férfi U20-as 
B divíziós Európa-bajnokságon, 
és a harmadik helyen végzett, így 
feljutott az A osztályba. A magyar 
válogatottban Czinger Zoltán, az 
ASE játékosa is pályára lépett.

Kosárhírek
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LEGyEN IdÉN oKos KErTüNK!
fenntartható, környezetbarát, vegy
szerekben szegényebb, helyi faj
tákkal, felhasznált csapadékvízzel, 
komposztálással és éneklő mada
rakkal

3. lépés:  
A vegyszerek veszélyesek!
A vegyszerek veszélyesek: kezeljük 
helyesen!

A legtöbb kiskerttulajdonos rend
szeresen használ valamilyen 
vegyszert: növényvédőszereket, 
műtrágyát. sokan a megszokások 
alapján cselekszenek, legyen szó a 
szerek kiválasztásáról, a használat 
gyakoriságáról, a mennyiségről és a 
tárolásról is. Meglepődnénk, ha lát
nánk, hogy a zártkerti területeken 
mennyi vegyszeres flakon hever 
eldobva, hogy hány sufninak is alig 
nevezhető építményben vannak 
összevissza tárolt permetszerek, 
és hogy mennyi mérgező szennye
zőanyagot, munkát és pénzt lehet
ne megtakarítani a helyes dózisok 
és szerek kiválasztásával.

vásároljuk és tároljuk helyesen!
soha ne vegyünk vagy vegyünk át 
ellenőrizetlen helyről kerti vegysze
reket. Mindig figyeljünk arra, hogy 
a szereket elzárt, gyermekek, há
ziállatok által nem elérhető helyen 
tartsuk, és mindig a saját csoma
golásukban. Mivel ezek a szerek 

akár kipárolgásukkal is okozhatnak 
egészségkárosodást, semmikép
pen ne tartsuk őket élelmiszerek 
környezetében, ne szállítsuk az 
autó utasterében, és a tárolásuk 
lehetőleg légmentesen zárható 
dobozban vagy szekrényben tör
ténjen. Ha valamiért más csoma
golásba kell áttennünk, ügyeljünk 
rá, hogy feltűnően jelöljük az új 
tartalmat.

Válasszuk figyelemmel!
Ön is ugyanazokat a szereket hasz
nálja évtizedek óta? Könnyen lehet, 
hogy már léteznek a környezetre 
kevésbé káros, hatékonyabb ter
mékek is! Mindig érdemes az eláru
sítóhelyeken dolgozó, szakképzett 
eladókkal konzultálni. Ők a leg
többször akkor is tudnak segíteni, 
ha bizonytalan lenne a betegséggel 
kapcsolatban, ami növényeit meg
támadta. Ilyenkor érdemes mintát 
vinni, és az alapján, pontosan meg
állapítani a kezelendő problémát.

kezeljük óvatosan!
A növényvédőszerek nagy több
sége kifejezetten mérgező, ép
pen ezért mindenképpen nagy 
figyelemmel és óvatossággal 
kell őket kezelni. Permetezés
kor soha ne feledkezzen meg az 
egyéni védőfelszerelések (szem
üveg, maszk, sapka, kesztyű stb.) 
használatáról. Mindig pontosan 
tartsa be a szeren feltüntetett 
időt, amelyen belül ne fogyassza 
a termést. Figyeljen az időjárás
ra is: élénk szélben a szomszéd 
telkére is bőven juthat a kéretlen 
szerből!

Több info a vegyszerekről és az 
okos kertről:

facebook.com/kiskert, 
kiskert.szekszarditermek.hu

Okos kert lépésről-lépésre

Az Atomerőmű SE Vitorlás Szak-
csoportjának versenyzői lapzár-
tánk idején a 45. Kékszalag ver-
senyen mérettetik meg magukat a 
Balatonon. László Zoltán, az ASE 
Vitorlás SC elnöke is résztvevője a 
legnagyobb hagyománnyal ren-
delkező tókerülő vitorlásverseny-
nek. A vezető az egyik nagyhajót 
kormányozva értékelte az eddig 
lezajlott versenyeket is. Tőle tud-

juk, hogy míg hagyományosan 
áprilisban indul a szezon, idén a 
rossz időjárási körülmények miatt 
csak az igazi nagyhajós idénnyel, 
május elején kezdődött. 
Az ASE VSC idén is megrendezte 
az Atom- és a Paks-kupát, ame-
lyen Kalóz-osztályú hajók verse-
nyeznek. Emellett a Finn olimpi-
ai, illetve a 470-es hajóosztálynak 
is írtak ki versenyeket. Harmadik 

nagy megmérettetésük a Dolphin 
hajóosztály országos bajnoksága, 
illetve társrendezőként részt vet-
tek a Melges-hajóosztály Európa-
kupáján, amit a felújított, átépített 
Koloska kikötőben rendeztek. Az 
Atom- illetve a Paks-kupán ötven 
hajóegység szerepelt, ez a létszám 
a bajnokságok szintjével vetek-
szik. A piros-kék sportolók közül 
ez idáig a Mayer Tivadar–Mayer 
Petra páros volt a legeredménye-
sebb felnőtt kategóriában, míg 
utánpótlásban Újváry Dénes, aki 
a diákolimpián a hatodik helye-
zést érte el. A Kékszalagon is szá-
mos ASE VSC-tag elindul, a 14 
darabos nagyhajóflottából 13 egy-
ség nevezett, ez 60-70 főt jelent.
A sportklub vezetői hamarosan 
hagyományos háziversenyükre, 
az Artesz-kupára összeponto-
sítanak, majd szeptemberben 
a Dolphin-ob következik és az 
iparági vitorlástalálkozó Balaton-
lellén, illetve a Magyar Vitorlás 
Szövetség nagyhajós versenyei. A 
szezon október végéig tart, ezután 
kezdődhet a hajók téliesítése.                                          

Faller Gábor

Vitorlát fel!

Kajak-kenu
Kazany, 27. Nyári Universiade: 
Kiszli Vanda,  az ASE verseny-
zője K-1 500 m-en  a 8., K-4 500 
m-en a 6., és K-4 200 m-en szin-
tén a 6. helyen végzett.

II. felnőtt válogató, Szolnok: jól 
szerepeltek az ASE versenyzői 
a Tisza partján, Boros Gergely 
Sík Mártonnal (EDF Démász- 
Szeged) K2 500 m-en első, K2 
200 m-en a második helyen 
végzett. Somorácz Tamás K1 
500 m-en a harmadik, míg 
Tóth Márton oldalán az EDF 
démász-szegedes Bozsik Attilá-
val C2 200 m-en az ötödik he-
lyen végzett.

Szolnok, Masters Magyar Baj-
nokság: a 40/44 éves korcso-
portban C1 200 m-en Prancz 
Zoltán, C2 200 m-en Prancz 
Zoltán és Gaál Zsolt, C4 200 
m-en pedig a Gaál Zsolt, Prancz 
Zoltán, Seres László, Szemán 
Róbert kvartett állhatott fel a 
dobogó legfelső fokára.     (joko)
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T e m e T k e z é s
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2. 

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

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok 
és koszorúk rendelése

Százhuszonnyolc résztvevő, kö-
zülük a legidősebb 75, a legfia-
talabb 10 éves. 20-22 fokos víz-
hőmérséklet, 6 km/órás folyási 
sebesség, 2 óra 15 perc győztes 
teljesítési idő. Ez a 12. Daróczy-
virtusúszás néhány számmal 
jellemezve. Gyulai János fő-
szervező értékelése szerint az 
első, a résztvevőkre vonatkozó 
elszomorítóan kevés, különö-
sen annak tükrében, hogy a 
támogatók közül is elmaradtak 

néhányan. (Az eseményt egy 
napon rendezték az egy héttel 
eltolt Balaton-átúszással.) Pedig 
a Daróczy-virtus páratlan le-
hetőség, az egyetlen távúszás a 
Dunán. Ahogy korábban, most 
is 15 km-t tettek meg az úszók 
a csónakleeresztőtől a meszesi 
célállomásig. Ugyan nem ver-
senyről van szó, de regisztrálják 
a sorrendet, eszerint legelsőként 
2 óra 15 perccel a rajt után Vá-
rai Attila ért célba. A nők közül 

egy Angliában élő orosz hölgy, 
Olga Pauel bizonyult a leggyor-
sabbnak 2 óra 20 perces idővel. 
Jöttek most is az ország minden 
szegletéből, Várpalotától Mis-
kolcon keresztül Kazincbarci-
káig, illetve a határon túlról is. 
A már említett legidősebb részt-
vevő Várday György budapesti, 
a legifjabb, Domonkos Benedek, 
paksi volt. Ő már tavaly, kilenc-
évesen is teljesítette a távot. 

Vida Tünde

Az ország minden szegletéből
érkeztek úszók

Megújult a paksi Energetikai 
Szakközépiskola 

és Kollégium könyvtára

A Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – 
„Tudásdepó-Expressz” c. pályázaton a TIOP-1.2.3-11/1-2012-0260 jelű 
projekt 5 495 000 Ft támogatásban részesült.
A pályázat keretén belül online könyvtári szolgáltatások és a könyvtár-
használatot segítő informatikai eszközök kerülnek bevezetésre, valamint 
beszerzésre. Továbbá, a fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő in-
formatikai eszközökkel felszerelt munkaállomás járul hozzá a helyi infra-
strukturális ellátáshoz.
Kedvezményezett: Energetikai  
Szakközépiskola és Kollégium
Megvalósítás helyszíne:  
7030 Paks, Dózsa György út 95.

Bérletárusítás
Már árulják a bérleteket a 
2013/14-es szezonra a Fehérvá-
ri úti stadionban. Az árak nem 
emelkedtek: felnőttbérlet a fedett 
„A” szektorba 20 ezer, a „B” és „C” 
szektorba 15 ezer, a diák/nyugdí-
jas/női bérlet a „B” és „C” szektor-
ba 10 ezer forintba kerül. Idén is 
van lehetőség családi bérlet vásár-
lására, ez két felnőtt és két 14 év 
alatti gyermek belépésére jogosít, 
ennek ára 25 ezer forint, és a „B” 
és „C” szektorba szól. Hatéves kor 
alatt a belépés díjtalan.

A szegedi Maty-éren rendezett 
kajak-kenu vidékbajnokság if-
júsági és U23-as válogatón nagy 
létszámú ASE-csapat vett részt. 
Az utánpótlás kitett magáért: 9 
arany-, 11 ezüst- és 11 bronzérem 
került a paksiak nyakába. Kiszli 
Vanda K1 1000 m-en a felnőtt 
mezőnyben nyert aranyérmet. 
A válogatóversenyen a Csóka 
Gergő (FTC)–Somorácz Tamás 
páros a K2 U23 200 m-es számá-
ban állhatott fel a dobogó tetejére, 
míg C2 1000 m-en Török Aurél a 
graboplastos Dóczé Patrikkal a 4. 
helyen végzett.

Éremeső  
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