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Fenn a levegőben csak a szükséges készségeknek, képességeknek van jelentősége, a
gondokat, bajokat hátrahagyva lehet gyönyörködni a páratlan látványban, amit a térképpé vált táj jelent – vall a repülésről a paksi Kovácsik László, aki saját maga építette gépén vitte magasba a Paksi Hírnök riporterét.
Írásunk a 11. oldalon
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Az írás megmarad.
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Fotó: Molnár Gyula

A művelődési házban koncertekkel, Biritón kétnapos fesztivállal, az Ürgemezőn roma juniálissal, Lussoniumban pedig római
kori kavalkáddal várták a paksiakat a hosszú hétvégén.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

XX. ÉVF. 12. SZÁM

NYUGDÍJASHITEL
50 éve Ügyfeleink szolgálatában!

Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek.
A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni
háztartási gépeit? Szeretne kirándulni, üdülni?
Vegye igénybe a nyugdíjashitelt 75 éves korig!
Felvehető összeg 100 ezertől akár 1 millió Ft-ig, futamidő max. 60 hónap.
100 ezer forintnál 2 567 Ft, 500 ezer forintnál 12 831 a havi törlesztőrészlet.
Kamat 16%, kezelési költség 2%. THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében.
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Paks példa akar lenni –
megnyílt a cigány közösségi ház

Alakuló ülésüket követően
azonnal felkeresték a cigány
kisebbségi
önkormányzat
(ckö) vezetői az önkormányzatot azért, hogy gyümölcsöző
együttműködés alakuljon ki, illetve a város segítségét kérjék
a választási kampányban tett
ígéreteik valóra váltásához. A
célok közül elsőként a cigány
közösségi házat emelték ki a
felek, ami teret biztosít a kisebbségi önkormányzat működéséhez, tartalmas és hasznos
szabadidős programok megvalósításához, illetve lehetőséget
nyújt arra, hogy a ckö megmutassa a városi önkormányzat és
saját közössége iránti felelősségét. A közösségi ház megnyitását megelőzően kisebb
felújítást, átalakítást végeztek
a DC Dunakom Kft. szakem-

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Cigány közösségi ház nyitotta
meg kapuit Pakson, az egykori nevelési tanácsadó épületében, a KRESZ-park mellett.
A cigány kisebbségi önkormányzatnak ezzel régi elképzelése vált valóra a város támogatásával. A házat egyelőre egy évig használhatják.

berei az épületben, nagyobb
közösségi teret alakítottak ki,
illetve frissítő festés is volt. A
közösségi ház berendezésében
a város oktatási intézményei,
közöttük az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium is
segítséget nyújtott, felajánlották nélkülözhető bútoraikat.
A cigány kisebbségi önkormányzat egyelőre egy évig
használhatja térítésmentesen, a
házirendben foglaltaknak megfelelően a helyet, amely –
ahogy az a megnyitón is elhangzott – nem rendezvényházként fog funkcionálni. A
ckö számos hasznos program
mentén kívánja élettel megtöl-

teni a közösségi teret, többek
között a mindennapi életben is
hasznosítható
ismereteket
nyújtó előadásokat, foglalkozásokat szeretnének szervezni a
felnőtteknek, valamint itt működik majd a kisebbségi önkormányzat irodája, mondta el
Berki Attila, a kisebbségi önkormányzat elnöke. Tell Edit
alpolgármester napi kapcsolatban áll a ckö tagjaival és a cigánysággal, így ismeri igényeiket, problémáikat. Mint elmondta, ősztől tanodát is indítanak, amely elsősorban az alsó
tagozatos gyermekek felzárkóztatásában nyújthat hathatós
segítséget a délutáni foglalko-

zásokkal – ehhez már több pedagógus jelezte segítő szándékát. Az alpolgármester hozzátette, hogy a kisebbségi önkormányzat a jövőben is számíthat
a város szakmai és erkölcsi támogatására mind munkájában,
mind pedig ahhoz, hogy ne
csak velük működjön ez a kiváló kapcsolat, hanem a ckö és a
cigányság között is kialakuljon
egy új párbeszéd, amire országosan és lokálisan is nagy
szükség van. Hajdú János polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy a mindenkori cigány kisebbségi önkormányzat
eddig is megkapta a bizalmat,
de talán ez az első alkalom,
hogy tagjaiban valódi partnerre
találtak, nem verbális, hanem
valós együttműködés alakult
ki. Paks példa akar lenni abban,
hogy a cigányságnak valódi segítséget nyújt. A ckö állami támogatása 210 ezer forint évente, amit a város 3,3 millió forinttal egészít ki. Ebből mintegy 1,8 millió forintot fordíthatnak rendezvényekre, amelyek megszervezéséhez szintén
segítséget nyújt a város.
-kgy-

A közösségi ház megnyitásának
alkalmából és a cigányság öszszetartását erősítendő hívták
életre az első Juniális Roma Napot Pakson, amelyet az Ürgemezőn tartottak a közelmúltban, az
önkormányzat támogatásával.
Délelőtt ingyenes vércukor- és
vérnyomásmérést
vehettek
igénybe a vendégek az egészségsátorban, a gyermekeket az
Ökocsiga Játszóház, valamint
Cseke Klára várta zenés programmal, a felnőttek pedig főzőversenyre, illetve kispályás labdarúgó-bajnokságra nevezhettek. A színpadi programokat
megelőzően Hajdú János polgár-

mester, Tell Edit alpolgármester
és Berki Attila, a Paksi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat (ckö)
elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Tell Edit arra kérte a
jelenlévőket, hogy mindig hallgassák meg választott vezetőiket, illetve azt, hogy a romákat
érintő helyi kérdések kapcsán első kézből, az önkormányzattól
informálódjanak. Hozzátette,
hogy idén még két nagyobb
program valósul meg a kisebbségi önkormányzat kezdeményezésére az önkormányzat támogatásával: egy kulturális kirándulás
Budapestre, illetve augusztusban
a gyerekeknek szellemi ügyessé-

gi vetélkedőt rendeznek, amelynek nyereményei a beiskolázást
segítik. A megnyitó szavak után
színpadi produkciók következtek, amelyek sorában a cigányság zene- és tánckultúrája is
megjelent. Elsőként a pálfai
Csillag születik nyertese lépett
színpadra, majd Raffai Gyula
társulatának bábjátékát láthatta a
közönség. Fellépett még a
Csámpai Country Road Club, a
Pálfai Csillagszemek Cigányzenekar, a Nagydorogi Napsugarak, valamint Kovács János és
együttese. A juniálist bál zárta,
ahol Tolnai Géza és zenekara
húzta a talpalávalót. -gyöngy-

Fotó: Molnár Gyula

Juniálison ünnepeltek a romák
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Borverseny, kulturális programok, főzőverseny és új
elemként konferencia, fókuszban a sillerrel. Mindezt
az V. Országos Sillerfesztivál
keretében kínálták a szervezők Pakson. A Sárgödör téri
Présháztulajdonosok Egyesületének programja két évvel ezelőtt emelkedett a városi rendezvények sorába.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

A sillerfesztivált öt esztendővel ezelőtt indította útnak Polgár Zoltán ötlete nyomán a
Sárgödör téri civil szervezet.
Az általuk csak nulladiknak
nevezett alkalmat minden évben újabb követte, míg tavaly
a város felvette nagyrendezvényei sorába. Idén újdonsággal
rukkoltak elő a szervezők:
konferenciát rendeztek. Régóta beszélt már arról a helyi
szakma, hogyan lehetne pon-

tosan definiálni a sillert, készítésének vannak-e írott vagy
íratlan szabályai. A tanácskozás megnyitóján Hajdú János
polgármester elmondta, nagyon fontos az önkormányzatnak, hogy Paks minden fellelhető értékét felkutassa, megőrizze, mint amilyen a város
történetéhez szorosan hozzátartozó siller. Az egykor itt
élő, szorgalmas svábság nem
habozott összeszüretelni a kéket a fehérszőlővel, ami alapja
a paksi sillernek, ennek az
egész nyáron iható, könnyű,
zamatos bornak. Manapság
azonban már gondosan ügyelnek arra a borászok, hogy lehetőleg új, ismert, divatos fajtákból készítsék, így a jelenlegi nedűnek igazi előnye az,
hogy korán piacra dobható,
ami megkönnyíti a termelő
számára az eladást.

Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4400 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Főszerkesztő: Kövi Gergő
Szerkesztőség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53.
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következő megjelenés: 2011. július 8.

A város azonban nem feltétlenül a piaci mozgások befolyásolásának céljából rendezte
meg az első országos sillerkonferenciát, hanem azért, hogy
minél többet megtudjunk készítésének titkairól. Ebben a
Corvinus Egyetem szakemberei voltak a konferencia résztvevőinek segítségére. Dr.
Kállay Miklós professzor, az
egyetem borászati tanszékének
vezetője elmondta, nem lehet
egyértelműen definiálni a sillert. Mint ahogy a borokkal
kapcsolatban abszolút igazságokat sohasem lehet kijelenteni, úgy a sillerrel kapcsolatban
sem, de természetesen vannak
olyan mutatók, amelyek alapján elhelyezhetjük az adott terméket a többi között. Ennek
alapján a siller a kékszőlőből
származó borokban a rozé és a
vörösborok között helyezkedik
el. Tehát, ha szabad ezt egyáltalán definíciónak venni, akkor
azt mondhatjuk, hogy olyan
bor, amely tartalmazza a kékszőlőben fellelhető összes értékes anyagot, csak kisebb koncentrációban, ezért kissé gyümölcsösebb, jobban iható borról van szó.
A siller azokhoz az ételekhez
ajánlható, amelyek mellé jólesik inni egy pohárral a hegy
levéből. Nem véletlen, hogy
kultusza a Duna mentén alakult ki, hiszen a halételek kiemelkednek ebből a sorból,
különös tekintettel a halászlére, amelynek jellegzetes italaként lehet említeni. A profeszszor előadása mellett a konferencián Módos Ernő vezetésével neves borászok beszélgettek a siller készítésének módjairól, illetve dr. Janky Ferenc
egyetemi professzor vezetésével borbemutatóval is igyekeztek felfedni a siller titkait.
A kóstolás délelőtt is megjelent a programban, ugyanis akkor rendezték a már hagyományos országos sillerborversenyt a Sárgödör téren. Az
idén 36 városból összesen 128

Fotó: Szaffenauer Ferenc

A siller titkát kutatták

mintát neveztek a gazdák, közöttük Németországból öt,
Szlovákiából négy érkezett. A
bírálóbizottság,
amelynek
paksi tagja ez alkalommal nem
volt, 13 sillert arany-, 47-et
ezüst- és 45-öt bronzéremre
tartott érdemesnek, míg 20 nedűt oklevéllel jutalmaztak. Három nagyarany született a versenyen, a nedűk gazdái Magyar Dezső Lővér Pincészet
(Sopron), Vécseyné Farkasfalvi Lucia (Paks) és Kovács
Zalán (szintén Paks). A fesztivál másnapján a kulturális
programok mellett mini borakadémiát, főző- és pogácsasütő-versenyt rendeztek, valamint számos gazda kinyitotta
pincéjét a vendégeknek, bemutatkoztak a meghívott települések,
Györköny
és
Bölcske. A sütemények közül
Kern Jánosné pogácsája, az
ételek versenyében pedig
Vajer Ferenc kakaspörköltje
nyerte el leginkább a szakértő
zsűri tetszését. Az ételek sorában az első helyezettet Hirt József halászléje követte, a harmadik díjat pedig Kádár Mihály nyerte el, aki galamblevest készített. A különdíjat a
Fabro Pince nyúlpaprikása
kapta. Az V. Országos Sillerfesztivállal ismét nagy lépést
tett a város a végső cél felé,
azaz hogy Paks zászlósbora ismét régi fényében ragyogjon.
Kohl Gyöngyi

4

Paksi Hírnök

2011. június 17.

HANOL FERENCNÉ

– Mindig szívvel-lélekkel, a
gyerekek és az ügy iránti szeretetből végeztem a munkámat
– vallja Hanol Ferencné. Ági
néni több mint ötven éve dolgozik pedagógusként. Dunaszentgyörgyön, majd Pakson a
Bezerédj Általános Iskolában
tanított magyar nyelv és irodalmat, valamint ének-zenét. 1967ben a Pécsi Tanárképző Főiskola ének-zene szakán szerzett
diplomát. Ugyanebben az évben
kapott felkérést Husek Rezsőtől, a szekszárdi Liszt Ferenc
Zeneiskola igazgatójától egy
paksi tagintézmény megszervezésére, amelynek 1969-től
vezető tanáraként dolgozott
szolfézs–zongora szakon, majd
csaknem két évtized múltán a
tanítás mellett igazgatóhelyettes volt egészen nyugdíjba vo-

nulásáig. Módszertani kultúráját több, kiváló eredménnyel
végzett továbbképzéssel fejlesztette, a tanulást nyugdíjas
éveiben sem hagyta abba.
Aszalós Tünde országos hírű
szakembertől az óvodás korú
gyermekek zongoratanításának
speciális módszerét sajátította
el, amely szerint a gyermek
rögtön zongorához ülhet, nem
csak többévnyi szolfézstanulást követően. Nevéhez fűződik „A zongorázó gyermek”
című oktatófilm, amely a zeneiskolai tankönyv melléklete. A
nyugdíjba vonulás nem jelentett tétlenséget Ági néninek.
2001-ig a Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium énektanára, az iskola kórusának vezetője volt. A karácsonyi kórustalálkozó egyik
szervezője, ahol a város és környező települések iskoláinak
kórusai adnak műsort a Jézus
Szíve-templomban.
Mindemellett helyi zenetörténeti kutatásokat végzett, összeállított
Paks zeneoktatásának történetéről egy tanulmányt, és könyvet a paksi kötődésű dr. Rézbányai Dezső zenei munkásságáról. Mint mondja, annyi örömet kapott ez alatt a fél évszázad alatt, hogy biztosan tudja,
jól választott pályát, amelyen
végighaladni mindvégig segítette családja és kollégái.

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Ők a Gyermekeinkért díjasok

CZETHOFFER GYULÁNÉ

– Mindig pedagógus akartam
lenni, ha újrakezdeném, sem
választanék más pályát –
mondja Czethoffer Gyuláné,
aki napközis nevelőként kezdte
munkásságát a II. Számú Általános Iskolában. A diploma
megszerzése után matematika–fizika szakos tanárként és
osztályfőnökként állt helyt. Pályafutását 1991-ben, az akkor
megalakult 661. Számú Szakmunkásképző Iskolában folytatta, ahol néhány év múlva
igazgatóhelyettessé, majd a nevelőtestület teljes támogatásával igazgatóvá nevezték ki.
Ahogy a méltatásban elhangzott, egyéni vezetési stílusa következetes, partnerként fordul
munkatársaihoz, akiket jó hangulatú munkavégzésre buzdít,
nyitott és empatikus vezető.

Megszámlálhatatlan szép emléket őriz az iskola történetéből, például amikor a megemelkedett tanulói létszámmal
kinőtték a Kossuth Lajos utcai
épületet és átköltöztették az intézményt Biritóra. A régi kúriát, ahol a Paksi Állami Gazdaság működött, átépítették, a kis
irodákból 30 fős osztálytermeket alakítottak ki. Czethoffer
Gyuláné irányítása alatt a szakmunkásképző megyei szinten
is meghatározó, szerteágazó
feladatokat ellátó középfokú
oktatási intézménnyé vált. Az
önkormányzat támogatásával
és számos sikeres pályázattal
olyan módszertani és technikai
háttérre tettek szert, ami országos szinten is dicséretes. A
gazdasági, társadalmi, politikai
változások folyamatosan újabb
és újabb kihívások elé állították az intézményvezetőt és a
tantestületet, de a kitartó, közös munka mindig jó eredményre vezetett. A magas
színvonalú szakmai munkán
túl tartalmas diákélet és a szép
lassan kialakult hagyományok
fémjelzik a mai nevén I. István
Szakképző Iskolát. – Mindez
nem válhatott volna valóra, ha
nincsenek mellettem a kollégáim és a családom, akik segítettek és támogattak – emelte ki
Czethoffer Gyuláné.
Dallos Szilvia

Pedagógusnapi elismerések
Hosszú időn át végzett, kiemelkedő pedagógiai munkájuk elismeréseként, nyugállományba vonulásuk alkalmából
heten vehettek át Pedagógus
Szolgálati Emlékérmet a városi pedagógusnapon. A kitüntetéssel Kovácsné Váraljai Klárát, a Bezerédj Általános Iskola német–nemzetiségi német–orosz szakos tanárát, Valentiny Zoltánnét, a Bezerédj
Általános Iskola történelem–orosz szakos tanárát,
Szabóné Leveles Katalint, a

II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola biológia–technika szakos tanárát, Obendorfer Máriát, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola orosz–történelem–német szakos tanárát és
Miszler Jánosné gyógypedagógust, pszichopedagógust, a
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola biológia–földrajz szakos tanárát köszöntötték.
Emlékéremmel jutalmazták
emellett Hidegné Csomor Gabriellát, a Vak Bottyán Gimnázium magyar–történelem sza-

kos pedagógusát és Varga Ferencé óvónőt, aki a Benedek
Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvodájából vonul nyugállományba.
Gyémántdiplomát szintén
heten vettek át annak emlékére, hogy hatvan éve kapták
meg tanítói diplomájukat.
Farkasfalvi Józsefné és Gyén
Gyuláné, a Kalocsai Állami
Népiskolai Tanítóképzőben
végzett, Farkasfalvi Józsefné
a kölesdi általános iskolában
dolgozott
nyugdíjazásáig,

Gyén Gyuláné 1959-től 1984ig a Bezerédj Általános Iskolában
tanított.
Horváth
Józsefné 1975-től nyugdíjazásáig a Bezerédj Általános Iskola Gyógypedagógiai Kisegítő Tagozatának nevelőjeként dolgozott, Örvös István
1980 augusztusától egészen
nyugdíjazásáig a Bezerédj Általános Iskolában, a cigány
kollégiumban volt nevelőtanár, Farkas István pedig a Deák Ferenc Általános Iskola
nyugalmazott tanítója. -dsz-
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Kilencven
nehéz-szép év
nevezik – gyakran meglátogatják. Tizennyolc éve maradt újra
özvegyen, saját gyermeke
nincs. Jókedvét, életerejét viszont megőrizte. A rossz dolgokra nem emlékszik, csak a
jókra. Munkáját – bár nagyon
sok szomorúsággal és felelősséggel járt – nagyon szerette.
Az, hogy a Duna szomszédságában élhet, örömet jelent számára, hiszen már szülei is ragaszkodtak a folyóhoz. Juliska
nénit június 6-án, kilencvenedik
születésnapján Hajdú János polgármester és Tell Edit alpolgármester köszöntötte, tolmácsolva
a miniszterelnök jókívánságait.
A szűk család, majd’ negyvenen, augusztus elején gyűlik
össze születésnapjára.
-vt-

Fotó: Kövi Gergő

Dr. Kiss Istvánné Bencze Julianna gyermekvédelmis, vagy
ahogyan akkortájt mondták,
„lelencnagysága” volt. A lelencbe, azaz állami gondozásba
került gyerekek családba helyezése volt a feladata. Sokszor sírt
együtt a gyerekekkel, akiknek
új otthont próbált keresni. A sok
szomorúság, amit látott, segítségére volt abban, hogy saját
gondjait feledje. Az pedig akadt
bőven: férje az esküvő napján
kapta meg a behívóját. Egy héttel később bevonult. Az orosz
frontról nem jött haza. Harminc
évet élt özvegyen a fiatalaszszony. Testvérei – négyen voltak – és azok gyerekei biztosították számára a családot. Így
van ez ma is, Nenét – ahogyan

Jedlik-díjat kapott
Elhivatott munkájával hozzájárult tanítványai kimagasló eredményeihez, sikereihez, segítve a
hazai fizikaoktatás ügyét, ezért
„Jedlik-díj a fizika tehetségeinek gondozásáért” kitüntetéssel
jutalmazták Gálosiné Kimle
Máriát. A Bezerédj iskola pedagógusa – aki az iskola fizikaszakkörét is vezeti – elmondta,
hogy az elmúlt hat évben harmincegy diákja jutott be az országos Jedlik Ányos és a szintén
országos Öveges József fizika-

versenyek döntőibe – a Jedlik
Ányos Társaság elismerését ezzel érdemelte ki. Fontos, tette
hozzá, hogy a tehetséges diákokat segítsék a tanárok, és már
idejében meg kell alapozni a tudást, amelyet majd felsőoktatási
intézményekben fejleszthetnek
tovább. A kitüntetett kiemelte,
hogy ezeket a sikereket diákjai,
illetve ő maga nem érhették volna el anélkül a támogató háttér
nélkül, amelyet az iskola biztosít számukra.
-vida-
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Életműdíj
a testnevelőnek
Életműdíjhoz gratulált a város
Szentesi Alajosnak, a Vak
Bottyán Gimnázium nyugalmazott testnevelő tanárának.
Szentesi Alajos Budapesten
vette át a Magyar Testnevelő
Tanárok Országos Egyesülete
és a Magyar Olimpiai Bizottság Matolay-életműdíját, az iskolai testnevelés és a diáksport
fejlesztése, valamint az olimpiai eszme terjesztése érdekében
kifejtett kimagasló tevékenységéért. Szentesi Alajos 1944ben végzett a Kalocsai Érseki
Tanítóképzőben, majd 1948ban a Testnevelési Főiskolán
testnevelő tanári diplomát szer-

zett. Szakmai tevékenysége innentől Pakshoz kötődik, virágzó sportéletet teremtett a Vak
Bottyán Gimnáziumban, de az
iskolán kívüli sportéletnek is
aktív résztvevője, irányítója
volt. Főiskolás korában versenyszerűen kosárlabdázott, atletizált és kézilabdázott.
Nyomdokaiba lépve, több mint
ötven tanítványa lett testnevelő
tanár. Az országos középiskolai bajnokságon bajnokok és
helyezettek sora került ki a
paksi műhelyből. Számos kitüntetésben részesült, Paks városa Pro Urbe díjjal ismerte el
munkásságát.
-dallos-

Pakson járt
Ujhelyi István
– Egészen másról beszéltek a
kormányzásukat megelőzően,
egészen mást ígértek a nyugdíjasoknak, a kiskeresetűeknek, a
családoknak, a munkanélkülieknek. Egészen mást ígértek az
önkormányzatoknak és köszönőviszonyban sincs mai ténykedésük azzal, amit a magyar társadalom nagy része, amely a Fideszre szavazott, várt ettől a hatalomtól – így összegezte az
MSZP paksi szervezetének lakossági fórumát megelőző sajtótájékoztatón a kormány választás
óta végzett munkáját Ujhelyi István, az országgyűlés szocialista
alelnöke. – A Fidesz, miután látja, hogy kormányozni képtelen,
egy dologra törekszik: bebetonozni a hatalmát. Magyarország
egészen biztosan többet érdemel,
azt a régi köztársaságot, amely
békés, a hatalmi ágakat függetleníteni tudó, európai jogállam
volt egy esztendővel ezelőtt – fogalmazott. Ujhelyi kiemelte, az
MSZP nem revánsra vágyik, és
nem arra készül, hogy hatalomra törjön. Szembesülve az el-

múlt években elkövetett hibáival és ezekből levonva a tanulságot ismét a kormányzásra készülve építi fel magát, hogy arra
érdemes és képes politikai közösség legyen. Bár alkotó párbeszédre eddig nem kaptak lehetőséget, dolgoznak tovább.
Minden egyes témakörben
megvan a saját javaslatuk, bent
vannak a parlamenti vitákon akkor is, ha tudják, egyetlen javaslatukat sem fogadják el.
A korkedvezményes nyugdíjjal kapcsolatban Ujhelyi István
újságírói kérdésre elmondta, álláspontjuk szerint egy európai
demokratikus jogállamban két
dolgot nem tehet a kormány.
Nem vehet el visszamenőleg
szerzett jogokat az emberektől,
és nem hozhat úgy több százezer ember életét befolyásoló
döntést, hogy arról elfelejt, nem
akar, és nem is tud egyeztetni.
Ezért a parlamenti döntés előtt
még egyszer felszólítják a Fideszt arra, gondolja végig, biztos-e, hogy a hatalom bármit
megtehet.
Kohl Gyöngyi
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Ünnepi könyvhét két helyszínen
Pakson két intézmény is csatlakozott az országos könyvhét
82. évfordulójának rendezvénysorozatához, melyet szokás szerint június 3-tól 6-ig
tartottak és Budapesten a Vörösmarty téren nyitottak meg.
Az ünnepi könyvhét a magyar
irodalom és a minőségi
könyvkiadás egész Európában
páratlan hagyományú rendezvénye, idén ez alkalomból
116 kiadó 385 újdonsága látott napvilágot, kizárólag magyar szerzők műveivel. A
könyvekből Pakson is válogathattak az olvasók a
Pákolitz
István
Városi
Könyvtár
épülete
előtt,
ugyanis az intézmény egész
napos programot tartott az or-

szágos rendezvényhez kapcsolódóan. Már reggel nyolc
órától utcazene várta a látogatókat, a Pro Artis művészeti
iskola növendékei citerajátékkal örvendeztették meg a közönséget, emellett a könyvtári
órákra járó gyermekeknek
kézműves foglalkozással is
kedveskedtek a szervezők. A
programra a délelőtt folyamán a Gazdag Erzsi, a Balogh
Antal és a Deák Ferenc Általános Iskola diákjai látogattak
el, majd 11 órától bárki részt
vehetett a kötetlen foglalkozásokon. – A program célja az
volt, hogy megemlékezzünk a
mai magyar kortárs irodalom
egyéniségeiről, íróiról, költőiről, valamint, hogy ismét a

dias hely egész nyáron reggeltől estig nyitva lesz és várja a
város lakóit. A Teraszt Hefner
Erika igazgató avatta fel, a zenés köszöntőt pedig Borzavári
Róza és Katz Fruzsina citerajátéka szolgáltatta. Gutai Júlia
elárulta, a nyár folyamán színes rendezvényekkel töltik
majd meg a helyet, a kisebb
műsorokkal azoknak kívánnak
fellépési lehetőséget nyújtani,
akik szeretnék megmutatni
előadói képességüket. A megnyitó után este Terescsényi
Katalin fotókiállításával folytatódott a könyvhét programja,
mely másnap dr. Medvigy
Endre Sinka Istvánról szóló
előadásával zárult.
Matus Dóra

könyv felé fordítsuk a fiatalok
és idősek figyelmét – mondta
Szentgáliné Erőss Márta, a
könyvtár igazgatója.
A városi művelődési központ
kétnapos programmal csatlakozott az ünnepi könyvhét
rendezvénysorozatához, melynek nyitányaként június 6-án
avatták fel a Teraszt, vagyis a
paksiak új találkahelyét. A
kezdeményezés megálmodója,
Gutai Júlia elmondta, régi
nagy vágya volt, hogy a művelődési központ árkádja alatt, a
könyvtár „előszobájaként”
alakítsanak ki olvasásra és baráti beszélgetésekre, valamint
a büfészolgáltatásnak köszönhetően felüdülésre egyaránt
kellemes környezetet. A csalá-

Hagyományosan klubkoncertek vezetik fel az idei
Gastroblues Fesztivált június
27-től. A 19. alkalom abban
sem tér el az előzőektől, hogy
pénteken és szombaton este a
frissen és teljes körűen felújított ESZI-csarnokban lesznek a
nagy koncertek, szombaton
délelőtt pedig a Szentlélek
templomban a templomi előadások. Ide is, oda is sok magyar és külföldi sztárt várnak.
Jön Jon Lord, a Deep Purple
egykori orgonistája; Cliff
Moore, a nemrég elhunyt legenda, Gary Moore fivére; valamint egy tehetséges spanyol
bluesmuzsikus: Javier Vargas.
A magyar fellépők között lesz
a Deák Bill Blues Band, az Ismerős Arcok, a Kormorán és a
Tűzkerék XT, valamint a Varga János Project, ahol vendégelőadóként ismét hallhatja a
paksi közönség a szimpatikus
gitáros-énekest, Jamie Winchestert. Szombattól vasárnapig harminc koncertet tartanak.
– Az önkormányzat továbbra
is kitüntető figyelemmel kezeli
és támogatja a programot –
mondta Hajdú János polgár-

Fotó: Molnár Gyula

Legendákat várnak a Gastrobluesra

A sajtótájékoztatón Varga János zenélt.
mester a nemrég tartott sajtótájékoztatón. Ugyanitt Mittler
István kommunikációs igazgató arról számolt be, hogy a Paksi Atomerőmű Zrt. változatlanul a program mellett áll, sőt
annak promóciójában is segít.
Ennek köszönhetően országszerte óriásplakátok csábítják
majd a látogatókat Paksra, a
fesztiválra. Gárdai György fő-

szervező azt emelte ki, hogy
ebben az évben minden eddiginél több borászt várnak a fesztiválra. Mint mondta, a klubkoncerteken helyi és környékbeli pincészeteket ismerhet
meg a közönség. A vasárnapra
külön felhívta a figyelmet kiemelve, hogy tartalmas, színvonalas kikapcsolódást nyújt
majd az egyébként belépődíj

nélkül látogatható program is.
Ekkor zajlik a fesztiválfoci,
ahova külföldről is várnak csapatokat, és persze a koncertek
sora is folytatódik. Gárdai
György beszámolt róla, hogy
vasárnapra is várnak sztárvendégeket, akik közül az újjáalakult Kormorán együttest is
kiemelte. Felhívta a figyelmet
az elmaradhatatlan főzőversenyre is, amelyre nevezési díjat sem kell fizetni. Jelentkezni
nemcsak azért érdemes, mert jó
társaságban, kellemes környezetben, remek muzsikát hallva
lehet eltölteni néhány órát, hanem azért is, mert a fesztiválnak ez a része jótékony célokat
szolgál: a kóstolójegyekből
származó bevételt, ahogyan ezt
eddig is tették, a viski gyerekek
számára ajánlják fel. A kóstolójegy csupán 250 forint, így
igencsak megfizethető lehetőség arra, hogy a háziasszonyok
mentesüljenek a vasárnapi
ebéd elkészítésének fáradalmai
alól. A főzőversenyre előzetesen Balogh Pálné Pannikánál
(20/396-4180) és Németh Irénnél (20/968-4508) lehet jelentkezni.
Vida Tünde
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A Paksi Ipari Parkban az
utóbbi két évben mintegy
másfél-kétmilliárdos fejlesztés valósult meg pályázati támogatással. Az elnyert öszszeg nagyjából 800 millió forintra rúg. Dr. Sztruhár Sándor ügyvezető a 2010. december 31-i adatok alapján úgy
tájékoztatott, hogy az ipari
parkban 13 milliárd forint befektetett tőke van, az alkalmazottak és bérmunkában
foglalkoztatottak száma pedig
körülbelül ötszáz fő. Az olasz
tulajdonú A&A üzem új csarnoka a tervezett ütemben
épül. Az épületszerkezet áll,
az infrastruktúra és a parkolók is elkészültek. Az új csarnok kétezer négyzetméter,
lesz benne egy igen modern
festősor, ahol az Artemide
összes termékét készre festik.
Az új tevékenység még több
magyar alvállalkozó bevonását teszi lehetővé, vázolta az
ügyvezető hozzátéve, hogy a
magyar beszállítói kör már
így is eléri a hetven százalékot. A nagyjából hatszázmillió forintra rúgó fejlesztés 20

Fotó: Szaffenauer Ferenc

A fejlesztés elkötelezett hívei

új munkahelyet jelent, s általa
szeretné eddig másfélmilliárdos árbevételét megkettőzni a
cég, mondta dr. Sztruhár Sándor. Emlékeztetett arra is,
hogy a Pakett Kft. és a 22-es
Építő, Tervező és Szolgáltató
Kft. szintén pályázati támogatással fejlesztette telephelyét. A kis- és nagykeres-

kedelmi tevékenységet folytató SONE-Paks Kft.-t is érdemes megemlíteni, hiszen
korábban bérleményben dolgoztak, nemrég viszont megvásárolták és felújították az
addig szekszárdi tulajdonban
lévő inkubátorházat.
A beruházások nemcsak a betelepült, vagy éppen telephe-

lyet létesítő vállalkozásoknál
folyamatosak, a cég is elkötelezett híve a fejlesztésnek. A
meglévő területen tervezett új
parcellák kialakítása és infrastruktúrával való ellátása mellett
azon dolgoznak, hogy újabb
ipari tevékenységre alkalmas
területeket vonjanak be. Több
alternatíva is felmerült, ezek
elemzése zajlik. Erre – húzta
alá dr. Sztruhár Sándor – már
csak azért is szükség van, mert
a város szeretne felkészülni az
atomerőmű bővítésére. A százszázalékos önkormányzati tulajdonban lévő cég – ahogy vezetője fogalmazott – önfenntartó, s a múlt évben is jól,
eredményesen gazdálkodott. A
tervezett inkubátorház kapcsán, amelynek megvalósítására pályázaton nyertek támogatást, a közbeszerzési eljárásnál
tartanak. Dr. Sztruhár Sándor
tájékoztatásként hozzáfűzte,
hogy az a munka, amelyet arra
járva bárki láthat, nem ipari
parkos beruházás, az út mentén
a dunaföldvári bioetanol-gyár
földgázvezetékét fektetik.
Vida Tünde

A labdarúgók után a munkagépek léptek a küzdőtérre a Fehérvári úti stadionban. Május
végén egy, a labdarúgópályák
felújítására szakosodott cég
szakemberei vették kezelésbe
a gyepet, melynek talaját teljesen kicserélték. – A centerpályán felszedték a régi zöldfelületet, majd 80 centiméter mélyen felszántották a talajt. Az
egyengetést követően pedig
már az új gyepszőnyeget is elhelyezték a szakemberek –
nyilatkozta Balog Judit, a Paksi FC ügyvezetője. A pálya
alácsövezése, illetve a fűthetőség kiépítése ezúttal elmarad,
de a mobil lelátók a váz kivételével teljesen megújulnak. Erre
azért van szükség, mert a szerkezet több mint tízéves, és az

utóbbi időben már balesetveszélyessé is vált. – A tűzihorganyzott váz megmarad, a faszerkezet azonban cserélődik.
Szintén tűzihorganyzott lesz az
új járó- és ülőfelület, melyre
zöld-fehér székek kerülnek. A
vendégszektor, ahol kizárólag
állóhelyek lesznek, az eddigi
500 helyett 1150 főt fogadhat
majd – tette hozzá a PFC elöljárója. A különböző híresztelésekkel ellentétben a szurkolókat a küzdőtértől elválasztó kerítés marad ugyanabban a magasságban és formában. A
munkálatokkal július közepére, a 2011/12-es élvonalbeli
bajnoki nyitányra készülnek el
a szakemberek, a beruházás 80
millió forintba kerül.
Faller Gábor

Fotó: www.paksifc.hu

Megújul a Fehérvári úti centerpálya
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Kimagasló szakmai munkájáért miniszteri elismerést kapott a 61. Építők Napja alkalmából Magyar János paksi
geodéziai szakmérnök, a Tolna Megyei Mérnöki Kamara
alapító tagja. Magyar Jánost
munka közben sikerült elérnünk. Mint mondta, egy Dunahídon, mégpedig az M0-s bővítésén dolgozik. Ez a negyedik nagy Duna-hídja, árulta el.
Ez a kedvenc szakterülete is,
mely precízséget, pontosságot,
nagy szakértelmet és odafigyelést igényel. S ez az a téma,
amelyről Magyar János szívesen megosztja ismereteit kollégáival különféle szakmai
konferenciákon. A kitüntetett
szakember azt is elmondta,
hogy az atomerőműben legalább annyira szeret dolgozni,
mint hídépítésen. Öröm számára, hogy manapság ismét
számítanak szakértelmére.
Magyar János 1981-ben érkezett Paksra, és az atomerőműben talált munkára, ahol 1999ig dolgozott. Ezt követően több
más területen kamatoztatta tudását, majd három egymást követő évben hídépítésben vállalt
szerepet. 2005-ben az M8-as
autópálya dunaújvárosi hídján
dolgozott, 2006-ban az M0-s
autópálya több pillérének építését irányította a Pentele hídnál
kidolgozott módszerrel, 2007ben ismét az M0-s autópálya
adott számára mérnökgeodéziai feladatot. Néhány év szünet
után 2011-től ismét hidat épít
az M0-s autópályán.
-vt-

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

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

A paksi
hídépítő
mérnök
elismerése

VILLAMOSNAPRA VÁRTA DOLGOZÓIT és a társszervek munkatársait családjukkal az atomerőmű. A rendezvényre hétezren látogattak el a Gesztenyés úti sportcsarnok melletti területre felállított sátorba és az
ASE sporttelepre. A rendezvényen fellépett többek között Király L. Norbi és a Republic együttes is, a
gyerekeket pedig egész délután légvárak és kézműves foglalkozások várták.

Ha péntek,
akkor strandest
A Paksi Strandesték keretében idén ismét színes
programkavalkáddal várják a
szervezők a különleges környezetben, igényesen szórakozni vágyó fürdőzőket. Az
alapvetően könnyűzenei és
humoros rendezvénysorozat
június 17-től augusztus 26-ig
minden pénteken különböző
műfajok, zenei stílusok felvonultatásával kínál kikapcsolódási lehetőséget. Az éjszakai partik kellemes hangulatát neves nemzetközi előadók és öt paksi amatőr fellépése garantálja. Az első koncertet lapunk megjelenése
napján, június 17-én Szabó
Leslie adja. Ezt követően a
hazánkban gyakorta vendégeskedő
bluesmuzsikus,
Ripoff Raskolnikov lép színpadra július 15-én. A zenész
elektromos és akusztikus gitáron játszik és énekel főként
saját dalokat régi szerelmekről, utazásokról, a mindennapok gondjairól.
Július 29-én Magyarország
első számú elektronikus tánczenekara, a kárpát-medencei
népzenei hagyományokat kor-

társ zenével, hip-hop- és jungle-ritmusokkal mixelő Anima
Sound System lép fel a strandon. Őket követi augusztus
12-én a Kisha elnevezésű
multikulturális zenekar különleges, intim hangulatú muzsikájával. Augusztus 26-án az
Erőspista, a legfelkészültebb
magyar Red Hot Chili
Peppers tribute-együttes zárja
a sort. A szervezők azonban
nem csupán a zene szerelmeseinek kedveznek, színes
sport, valamint családi- és
gyermekprogramok várják az
érdeklődőket. A nyár folyamán lesz aqua- és zumbafitness, Tűzkakas- és Atomzsaru-torna, strandröplabda, illetve kiépítenek egy minigolfpályát is, mondta el Márkus Zalán programszervező. Emellett a strandestéken a helyi tehetségek is lehetőséget kapnak a bemutatkozásra, ennek
keretében humoresteket és
filmvetítést tartanak. Az érdeklődőket este nyolc órától
várják a rendezvényekre, ahol
az előadások mellett éjszakai
fürdő és koktélbár is lesz.
Matus Dóra

Nemzetközi
konferencia
a faluházban
A Pécsi Tudományegyetem
Kultúratudományi Intézete, a
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, a Tolna Megyei Területi Német Kisebbségi Önkormányzat és a
Tolna Megyei Önkormányzat
június 27-én nemzetközi konferenciát rendez a dunakömlődi faluházban Kulturális sokszínűség – európai érték címen. A tudományos találkozó
célja, hogy a magyar uniós elnökség finisében a Duna-Híd
Folklórfesztiválhoz kapcsolódva, az elnökség legfontosabb célkitűzéseit alátámasztva bemutassák a Duna-stratégia keleti partnerségben játszott szerepét, a sokszínű Európa sajátos jellegét, mondta el
lapunknak dr. Say István, a
Tolna Megyei Általános Művelődési Központ igazgatója.
A rendezvényt dr. Visy Zsolt
előadása nyitja meg az európai
limes vonaláról. A konferencia
két nyelven, németül és magyarul zajlik majd, a szervezők szinkrontolmácsolásról
gondoskodnak. A rendezvény
ingyenes.
-md-
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mos országát érinti. A ripa
Pannonica, azaz a Magyarországra eső szakasz 415 kilométer hosszú, ezt kívánják a világörökségi listára felterjeszteni, addig azonban sok a teendő,
húzta alá Fejérdy Tamás, a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnökhelyettese. El kell
készíteni a dokumentációt a
megadott szempontok szerint.
Fejérdy Tamás egyetértett abban, hogy a nevezés és hozzá
fűződő felújítások, turisztikai
fejlesztések eredményeként
fellendülhet az idegenforgalom.
Váradyné Péterfi Zsuzsanna a
Városi Múzeum igazgatója az
előadások nyomán kialakult
szakmai diskurzusról elmondta, hogy komoly szakmai dilemmát jelent megvonni a határt, megtalálni az egyensúlyt
egy kor hiteles bemutatása és a
vásári látványosság között.
Hozzáfűzte, az viszont egyértelmű, hogy egy romkertet
vagy egy régészeti parkot önmagában mutogatni mindenfé-

le attrakció, látványosság nélkül nem gazdaságos, mert nem
vonzza a közönséget. Dr.
Váradyné Péterfi Zsuzsanna
kiemelte, a konferencia jó alkalmat adott arra, hogy
Lussoniumot bemutassák a
szakma, s rögtön annak nemzetközi képviselői előtt.
A konferencia résztvevői
Paksot jó példaként emlegették, hiszen még a világörökségi nevezés programját megelőzően elkezdődött az egykori
római kori erőd szisztematikus
fejlesztése. Hajdú János polgármester azt mondta, jó döntés volt, amikor a város vezetése felgyorsította az ásatásokat
és fejlesztéseket. A Bottyánsáncon végzett leletmentés az
elmúlt negyven év alatt félmilliárd forintba került, amelynek
nagy részét a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal segítségével állami pénzekből finanszírozták. Az önkormányzat az
utóbbi húsz évben mintegy
100-150 millió forintot fordított a romkert fejlesztésére, s

tervezik annak további bővítését is. A mostani program,
amely a világörökségi helyszínné nyilvánítást célozza, pályázati forrásból valósult meg.
A szakmai eszmecsere után a
résztvevők Lussoniumba mentek, ahol római kori kavalkád
várta a nagyközönséget. Volt
katonai bemutató és rabszolgavásár, sőt egy divatszalon is,
ahol a római kor divatja szerint
készült holmikba bújhattak a
vállalkozó szellemű látogatók.
-vida-

Fotó: Molnár Gyula

A szakmának is, a nagyközönségnek is bemutatkozott
Lussonium az elmúlt hétvégén.
A rendezvény, amely egy nemzetközi konferenciával kezdődött és egy római kavalkáddal
zárult, része volt egy nemzetközi projektnek, amelyben
Paks városa a pécsi egyetemmel és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal dolgozik
együtt. A kezdeményezés,
amelyet elsősorban dr. Visy
Zsolt, a dunakömlődi ásatások
elindítója és vezetője szorgalmazott, azt célozza, hogy a limes magyarországi szakaszát,
amelynek része Lussonium is,
az UNESCO világörökségi listájára nevezzék. A konferenciára olyan szakembereket hívtak Európa több országából,
ahol régészeti parkok működnek. Nagyon tanulságos volt az
angol előadás, hiszen a szintén
limeshez tartozó Hadrianus fala már a világörökség része, és
– mint elhangzott – jelentős
gazdasági hasznot eredményezett. Jávor András, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium államtitkára, aki szintén előadója
volt a tanácskozásnak, azt
mondta, hogy a magyar limes,
a ripa Pannonica sokkal hoszszabb és sokkal több értékkel
rendelkezik. Ezt ki kell aknázni, mert ez az ország fejlődésének egyik nagy lehetősége.
Hozzátette, hogy a világörökségi rang egy lehetőség, mellé
olyan bemutatóhelyeket kell
létrehozni, amelyek munkahelyek létesítését vonhatják maguk után és vonzzák a turistákat. Jávor András azt mondta,
hogy a kulturális örökség megőrzése, megfelelő bemutatása
képes megteremteni a fenntartható gazdasági fejlődés lehetőségét. A Duna-stratégia, illetve
limes-program ehhez kiváló
alapot nyújt, tette hozzá.
A Római Birodalom határa
Európa, Ázsia és Afrika szá-

Fotó: Molnár Gyula

Lussonium mint a limes része:
a világörökségi listára nevezik

DÉLUTÁN A PAKSIAK LÁTOGATTAK LUSSONIUMBA: június 11-én szombaton római katonai bemutatóval, kézműves és fegyverismereti foglalkozással várták a szervezők a tartalmas kikapcsolódásra vágyókat a valamikori katonai erőd helyszínén. Az egykori birodalom barbár hagyományai
is megelevenedtek a látogatók előtt, látványos rabszolgavásár és harcos gladiátorok viadalának
zsivaja töltötte meg élettel a dunakömlődi őrtorony területét. Régi források szerint a kora császári korban június 11-én ünnepelték a Matraliát, a nők gyermekekért tartott közös imáját, melyet a
szervezők felvonulással és jelképes áldozatbemutatással elevenítettek meg, árulta el dr. Váradyné
Péterfi Zsuzsanna, a Városi Múzeum igazgatója.
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Buli után taxit hívnak a paksi fiatalok
pítható, hogy az elmúlt év hasonló időszakához képest 30
százalékos a növekedés,
mondta el lapunknak Heisler
Judit rendőr százados. Szociológiai kutatások is alátámasztják azt a szomorú tényt,
hogy a fiatalok körében egyre
elterjedtebb és egyre nagyobb
mértékű az alkoholfogyasztás, ezért döntött úgy a paksi
rendőrség, hogy józan állapotban kipróbálható szimulátorokkal mutatja be, mennyivel csökken egy alkoholos
befolyásoltsággal vezető személy reakcióideje, koncentrációképessége. A promóciós
rendezvény szombaton este

Vasban ropták

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Vas megyében öregbítette Paks
hírnevét június első hétvégéjén a
csámpai Country Road Club.
Felsőcsatáron, az osztrák határon
fekvő, horvátok lakta településen
rendezték az első magyar
Country Jamboreet. A kétnapos
találkozóra linedance együtteseket vártak, valamint country zenészeket, zenekarokat az ország
határain belülről és túlról. A ma
hazánkban működő, körülbelül
harminc linedance csoport közül
öt – köztük a csámpai – kapott
bemutatkozási lehetőséget a
fesztiválon, amelynek fővédnöke, egyben egyik sztárvendége
Bródy János volt, de fellépett a
100 Folk Celsius és az Új Bojtorján együttes is. A paksi csoport

tagjai azon túl, hogy a műfaj többi rajongójával találkoztak és
szenvedélyüknek hódoltak, a
környék nevezetességeit is felkeresték. Jártak Kőszegen és a rododendronjairól híres Jeli Arborétumban, meglátogatták a Vasfüggöny múzeumot, ahol Goják
Sándor, a múzeum létrehozója
tartott számukra élvezetes előadást. Hazafelé Nemesvitán, egy
westernfaluban, majd Balatonfüreden töltöttek néhány felejthetetlen órát. A kiránduláshoz az
autóbuszt a paksi atomerőmű
biztosította. A csámpai Country
Road Club táncosai hazaérkezésük után sem tétlenkedtek: a roma juniálison és biritói napokon
adtak műsort.
-vida-

tíz órától egész éjjel várta a
fiatalokat, a szimulátorgépek
mellett egy balesetben megrongálódott autóroncsot is
megnézhettek, valamint torzított lencséjű szemüvegekkel
az alkoholos befolyásoltság
koordinációs képességekre
tett hatását is kipróbálhatták.
A prevenciós tevékenység
nem csupán a diszkó előtt
folyt, a tánctér kivetítőjén a
Paksi Rendőrkapitányság illetékességi területén történt autóbalesetekről és más közúti
szerencsétlenségek során készült felvételekből láthattak
fotómontázsokat a fiatalok.
Ilyen jellegű baleseteknél kö-

rülbelül 30 százalékban fiatalok a vétkesek, ennek ellenére
Pakson és környékén nem jellemző ez a probléma, a városban a fiatalok szórakozás után
legtöbbször taxit hívnak vagy
hazasétálnak, így a rendezvény figyelemfelhívó, megelőző jellegű, mondta Herman
Gábor, a Paksi Rendőrkapitányság közlekedési alosztályvezetője. A programot ezúttal is nagy érdeklődés övezte, ahogy a tavalyi év hasonló
kampányát is, amikor a művelődési központ parkolójában
élethűen rekonstruáltak egy
halálos diszkóbalesetet.
-matus-

Biritói napok

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Szórakozz felelősséggel, vezess józanul címmel közös
programot szervezett a Paksi
Rendőrkapitányság és a városi strandnál található Juice
Ibiza Club. A június 11-i rendezvény célja az ittas vezetés
elleni figyelemfelhívás volt.
Tavaly Tolna megyében volt
a legmagasabb az ittas járművezetők által okozott, személyi sérüléssel járó balesetek
száma. 55 esetből kettő halállal, 22 pedig súlyos sérüléssel
végződött. A Paksi Rendőrkapitányság illetékességi területén tavaly nyolc ilyen eset
volt, de az idei év első öt hónapját tekintve már megálla-

Koncertekkel, főzőversenynyel, gyermekprogramokkal,
bállal és tűzijátékkal köszöntött
be az V. Biritói Napok. A nyitóesten koncertek sorával várták a közönséget, elsőként a
Dark Notes együttes lépett fel.
A háromfős lányformáció
egyik tagja, a helyi kötődésű
László Dorina elmondta, hogy
2007-ben társai alapították az
együttest, amelyhez néhány hónappal később csatlakozott. A
Biritói Napokra főként saját dalaikat hozták. A lányokat az
Azúr Party zenekar követte a
színpadon, majd a Tűzkerék és
végül az est megkoronázásaként a hagyományokhoz hűen a
P. Mobil lépett színpadra, amin
a jövőben sem kívánnak változ-

tatni a szervezők. A hajnali
órákba nyúló buli másnapjának
délelőttjén főzőversenyt rendeztek,
illetve
László
Boldizsárné vezetésével gyermekprogramokat
kínáltak,
majd délután a County Road
Club műsora következett. A napot bállal és tűzijátékkal zárták.
Farkasfalvi József, a külső városrészek településrészi önkormányzatának képviselője elmondta, hogy a rendezvény
szervezése hónapokkal korábban megkezdődött, az idei
programot az önkormányzat, a
Paksi Atomerőmű Zrt. és helyi
vállalkozók támogatták, a szervezésből és lebonyolításból a
településen élők is kivették a
részüket.
-gyöngy-
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Akinek térkép e táj
betonon. A gép teljesen észrevétlenül emelkedik a levegőbe.
Közben megtudom, hogy a
szélirány ebben az esetben döntéskönnyítő tényező, mert hogy
széllel szemben érdemes felszállni. Pilótánk nagyon szereti
a repülést, ott ugyanis mindegy, ki vagy, mi vagy. Fenn a
levegőben csak a szükséges
készségeknek, képességeknek
van jelentősége, a gondokat,
bajokat hátrahagyva lehet gyönyörködni a páratlan látványban, amit a térképpé vált táj jelent. Laci elárulja, hogy termé-

közben. Az emberek túlmisztifikálják a repülést, állítja pilótánk, akinek teljesen más a véleménye: szerinte biztonságosabb, mint akár az autózás: hiszen, ha az ember egy méterrel
odébb megy a tervezettnél,
nem üt el egy óvodáscsoportot,
de még csak egy kamionnal
sem találja szembe magát.
Szükséges persze a kellő odafigyelés, mert a gép 300 méter
magasságból 90 másodperc
alatt földet ér. Ha úgy hozza a
sors, ez alatt kell a biztonságos
landoláshoz szükséges helyet

szetesen őt is érte már meglepetés, egyszer például, amikor
a reptérre ért, kiderült, hogy valaki tévedésből lemosta a repülőt. Némi unszolásra még egy
történetet felidéz: megtörtént,
hogy egy társa egy nyúllal ütközött. Na nem a levegőben,
hanem egy mezőn, landolás

megtalálni. – Képességei meghaladják a lehetőségeket –
mondja építője a gépről. Négyötezer méter magasba is képes
felemelkedni, ami persze nem
jelenti azt, hogy ez volna az általános utazómagasság.
Azt, hogy valaki saját maga
konstruáljon gépet, a légügyi
törvény lehetővé teszi. A hatóság ellenőrzi, hogy összerakása
közben betartják-e a technológiai rendet, végezetül egy hatósági berepülőpilóta teszteli az
elkészült gépet, amelyet természetesen csak a szükséges vizsga abszolválása után, az előírások betartása mellett használhatnak. Mire a történetben eddig jutunk, magunk mögött
hagyjuk a jobb időket megért
repülőteret és szemünk elé tárul
a Duna vonala, s a mögötte sorakozó házak, utak, temetők:
Paks városa madártávlatból…
Vida Tünde

Fotó: Babai István

Autómodellező, repülőmodellező, mindenmodellező – jellemezte Bácskai Péter munkatársát, Kovácsik Lászlót. A két
úriember annak a vizuális vizsgálócsoportnak a tagja, amely,
miként egy korábbi számunkban megírtuk, Numex-díjat
nyert egy újítással. Egy korábbi
fejlesztésükről, a nem hivatalosan csőkurkász pléhpatkánynak
nevezett távirányítós kameráról
árulta el Bácskai Péter azt,
hogy Kovácsik Laci hathatós
közreműködése nyomán egy
modellből építették. Nem sokkal később az is kiderült, hogy
Laci valóban rendkívül elhivatott modellező: több tucatnyi
vízi, légi és szárazföldi jármű
megépítése fűződik a nevéhez.
Köztük olyané is, ami életnagyságú. Különlegesnek számító hobbijával nem kérkedik,
viszont készséggel beszél róla,
sőt bepillantást is enged a számára örömet nyújtó kikapcsolódás rejtelmeibe. A „ha akarod, repülhetünk is” kijelentése
után néhány nappal, fotóriporterrel a társaságunkban, a PaksGéderlak között közlekedő
kompon találjuk magunkat. Az
idő hamar elszáll Laci élménybeszámolója közben. Mint elmondta, mióta eszét tudja, érdekli a modellezés, azon belül
is az építés, a versenyzés, de
még inkább a gépek beállítása,
behangolása. Azt is elárulta,
hogy most egy katamarán készül. Az sem egy méretarányos,

Fotó: Babai István

Fotó: Babai István

kicsinyített másolat, nem is vitrinbe szánják. Gazdái – merthogy többen építik – a dombori
holtágon tervezik kipróbálni.
Az első hasonló kaliberű vállalkozás eredményét hamarosan
saját szemünkkel is megláthatjuk a kalocsai repülőtéren. Egy
hatalmas, kifeszített ponyva
alatt pihen a kétüléses ultrakönnyű gép. Zociac típusú, utasokkal is legfeljebb 450 kilogramm súlyú. – Nem egy vászonból, meg ebből-abból öszszetákolt darabról van szó. Ez
tiszta fém, színtiszta alumínium – jellemzi Laci, miközben
egyszerűen kitolja, kihúzza garázsából a kisgépet. Mint
mondja, ez egy oktatógép, azaz
mindenből kettő van benne. Kivéve a motort, amelyből egy, s
amelyet indulás előtt soha nem
mulaszt el ellenőrizni. Közben
van idő elolvasni a karosszérián – már ha repülőkön ezt így
hívják – található néhány jópofa feliratot, például a kötelező
haladási irányt jelölőt, ami már
meg sem lep, mert a pilóta különleges humorát addigra van
módunk megismerni.
A motor ellenőrzése után rögvest a kifutópályán találjuk magunkat. Laci elmondja a szükséges tudnivalókat, miközben
elhelyezkedünk a kicsi, de kényelmes fülkében. Vezetőnk
életre kelti a műszereket, megejti a szükséges rádiózást és
máris gurulunk a kissé kopottas
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Földrengés Pakson
Mielőtt bárki elképedne, hogy ő ezt észre
sem vette, gyorsan le kell szögeznem, egy
múlt századi eseményről szeretnék írni.
Az történt, hogy egyik ismerősöm felhívta
a figyelmemet képeslap-gyűjteményének
legújabb szerzeményére, amelynek feladója a száz évvel ezelőtti paksi és kecskeméti földrengésről tudósította barátját. Mivel a téma aktualitása a fukusimai tragédia
kapcsán adott, ezért utánanéztem a korabeli eseményeknek, mert bevallhatom, erről a paksi földrengésről a képeslap üzenete kapcsán hallottam először. (A monográfia sem említi.)
1911. július 8-án éjszaka Magyarország
történetének második legnagyobb erejű
földrengése pusztított Kecskeméten. (A legerősebb 1763. június 28-án volt Komáromban, ekkor a város épületeinek egyharmada
elpusztult, és hatvanan meghaltak, az utórezgések még több évig eltartottak. Egyébként a Kárpát-medence területén legkorábban 456. szeptember 7-én jegyeztek fel
földrengést Savaria, a mai Szombathely
környékén.)
Kecskemét katasztrófája címmel részletes
tudósításban és a címoldalon is hozott megrendítő fotókkal számolt be a tragikus eseményről a korabeli Magyarország legnagyobb példányszámban megjelenő hetilapja, a Vasárnapi Újság:
„…házak ezreit ölte meg, hasította meg
halálos sebbel a földindulás katasztrófája,
de a hatvanötezer lélekből a kit ez összeroppantott falak közt és szétzúzott tetők alatt ért
a veszedelem, úgyszólván egynek se görbült meg hajaszála. Vér az omladékra nem
fröccsent. … Kecskemét ma azt lehet mondani, egy hajléktalan város. Szerencsétlen
népét kilakoltatta részben a pusztulás, részben az ijedelem és aggodalom. Ebben a keserves sorsban testvériesen osztozik polgár
és katona, módos és szegény ember, egészséges és beteg…. Nomád lett a pólyás gyerek is. Az állami gyermekmenhely szép új
palotájából vagy hatvan szegény kisdedet
vert ki a kőzápor. A szerencsétlen kis porontyok, a kiknek soha szülőházuk nem volt,
íme már a pólyában megkezdték a bolyongást egyik városból a másikba,…. Budapestre, Szegedre, Szabadkára….”
A földrengés nagy riadalmat keltett a kecskeméti határban és a tanyákon, a környező
településeken is kisebb-nagyobb károkat
okozott. A gabonaföldeken hatalmas, tátongó földnyílások keletkeztek. A rengéshul-

lámok a Duna túlpartján is felriasztották álmából a lakosságot. Szerencsére Tolna megyében az ijedtségen és az átvirrasztott éjszakán kívül nagyobb kár nem történt: ledőlt pár kémény, lerepült néhány cserép. A
korabeli megyei lap munkatársai meglehetős egyformasággal számoltak be az egyes
településeken észlelt eseményekről. A híradások tartalmi különbségét legfeljebb a jelzett időpontok eltérése adta, ami az órák eltérő járásának tulajdoníthatunk. Városunk
tudósítója így írta le az eseményeket:
„Pakson 2 óra 5 perckor másfél percig tartó erős földrengés volt. Az ablakok és ajtók
rémesen nyikorogtak, a bútorok elmozdul-

2011. június 17.

tak a helyükről, az órák megálltak. A lakosság rémülten menekült ki a házakból, és
hosszabb ideig nem mert visszatérni a lakásokba. Egyes házak falai megremegtek és
több kémény bedőlt. A Duna erősen hullámzott. A lakosság jórésze a földrengés elmúltával sem mert lefeküdni, mert újabb
földrengéstől tartott.”
A komáromi és a kecskeméti rengés nagymérvű rombolását elsősorban a korabeli,
kezdetlegesebbnek számító építkezési viszonyok okozták. A tudomány mai álláspontja
szerint a magyarországi földrengések általában nem pusztító erejűek. Ez annak köszönhető, hogy távol esik a nagy törésvonalaktól.
Rengések szempontjából a legaktívabb terület a Komárom–Berhida vonal. Bár a magyar
kutatóintézetek földrengésjelző műszerei állandó kéregmozgást regisztrálnak, ez a lakosság számára nem érzékelhető nagyságú. Hazánk területén a kecskemétinél nagyobb erejű földrengést azóta sem mértek. Én iskolás
koromból az 1956-os, dunaharaszti központúra emlékszem, amit Pakson annyiban vettünk észre, hogy megmozdultak a bútorok, a
falon a képek, néhány másodpercig csodálkoztunk, hogy mi történik, aztán persze meg
is ijedtünk, de hála Istennek, egy-két perc
után vége is lett a tárgyak szokatlan mozgásának, és baj akkor sem történt.
Hazánkban legutóbb 2011. január 29-én
Oroszlány környékén mértek érzékelhető
nagyságú, 4,7-es erősségű földrengést,
szerencsére erről a paksiak csak a hírekből
értesültek.
És ez nagyon megnyugtató számunkra.
Forrás: Tolnavármegye és a Közérdek,
1911. július 10. 2. o; Vasárnapi Újság,
1911. július 16. 1-3. o; Varga Péter: Földrengések a történelemben. História
1998/08; Földrengések Magyarországon,
http://wiki.idokep.hu. Köszönöm Nikl Zoltánnak a felajánlott képeslapot s az ötletet.
Kernné Magda Irén

A Vasárnapi Újság fényképei a kecskeméti földrengés okozta pusztítást örökítik meg.
Jelfy Gyula korabeli fotói.
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Van, akinek nyáron a szabadban töltött órákról nem csupán
a gondtalan élmények jutnak
eszébe. A teljes pollenszezon
ugyan kora tavasztól késő
őszig tart, de a nyári hónapokban felerősödik a különböző
füvek, illetve a szintén
allergén pollenekkel bíró gabonák virágzása. A virágporallergiában, azaz szénanáthában szenvedőknek ez az időszak gyakorlatilag állandó
kellemetlenséget jelent. A levegőben lévő fa- és fűpollenek magas száma évről évre
egyre több embert kínoz különböző tünetekkel.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Allergia árnyékolja be a nyarat

Allergiavizsgálatot Pakson is végeznek a városi rendelőben.
Amennyiben az allergiát valaki nem kezelteti, tünetei súlyosbodhatnak, pár éven belül
akár asztmás megbetegedés is
kialakulhat, hangsúlyozta a
szakember.
Nyáron a legtöbb embert
érintő allergiás problémát a

Az allergia ma már
népbetegségnek
számít,

a megfelelő
rendszerességgel
elvégzett kaszálás
megakadályozza
az erősen allergén
parlagfű virágzását,

Fotó: Paksi Hírnök archív

mondta dr. Csábi Márta, több
éve allergiával foglalkozó
gyermektüdőgyógyász szakorvos. A betegség tulajdonképpen gyulladást okoz az
alsó és felső légutakban, a
szemben, illetve a bőrön, a
kellemetlen tünetek pedig
most fokozottan jelentkezhetnek, mert a májustól augusztus végéig tartó időszak csúcsszezonnak számít, tette hozzá
a szakember. A betegeknek
jellemzően a viszkető, bedagadt szem, az orrfolyás és orrdugulás, a tüsszögés vagy köhögés, nehézlégzés, illetve a
bőrviszketés leggyakoribb tüneteivel kell megküzdenie. Az
allergiás panaszok leggyakrabban gyermek-, illetve fiatalfelnőtt-korban jelentkeznek, de bármikor kialakulhat a
túlérzékenység,
melynek
egyik oka a genetikailag örökölt hajlam – tehát általában
több családtag is szenved a tünetektől, mondta a doktornő.
Az állandó panaszok miatt
nyugtalanná válhatnak az éjszakák, csökken a teljesítőképesség és a koncentráció,
romlik
az
életminőség.

parlagfű okozza, melynek közeleg a virágzási ideje. Ilyenkor a földtulajdonosoknak
oda kell figyelniük arra, hogy
területük mentes legyen a
gyomnövénytől, hiszen

terjedését. A növény legintenzívebb növekedési időszaka a
július, a virágpor legnagyobb
tömegben e hónap végén és augusztusban szóródik, ezért az

első kaszálást június 30-ig kell
minden földtulajdonosnak, illetve -használónak elvégeznie
és ezután területét folyamatosan gondoznia. Ha ezt követően parlagfűvel szennyezett területet találnak, akár ellenőrzés, akár bejelentés alapján, az
illetékeseknek intézkedniük
kell, mondta el Tóth Krisztina,
a paksi polgármesteri hivatal
környezetvédelmi referense. A
területek elhanyagolása esetén
a kényszerkaszálás teljes költségét a föld használója, tulajdonosa

köteles megtéríteni,
amely a helyi feltételektől
függően több tízezer forint is
lehet hektáronként. A megtérítendő költség nem azonos a
növényvédelmi
bírsággal,
amit 15 ezer és 15 millió forint között szabnak ki, az eljárás költségén felül.
A környezetre való odafigyelés mellett az allergia elleni védekezést, illetve a panaszok enyhítését már több készítmény is segíti, de jelentős
életmódváltásra is szükség
van. A pollenekre fokozottan
érzékenyek például kevesebbet tartózkodjanak a szabadban, inkább a reggeli órákban
szellőztessenek, és ne utazzanak nyitott járműablak mellett, javasolja dr. Csábi Márta.
Matus Dóra

KISS KITTI MÁR ÉVEK ÓTA SZENVED AZ ALLERGIÁTÓL és számtalan módszert kipróbált már
panaszai enyhítésére. Tünetei, mint a heves orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés és könnyezés
áprilistól július végéig jelentkeznek és májusban a legintenzívebbek. Többször is részt vett
már különböző allergiavizsgálatokon, ahol a szakemberektől elsősorban étkezésre vonatkozó
tanácsokat kapott. Az évek során számos módszert alkalmazott már, de alapvetően gyógyszer
nélkül próbálja meg átvészelni a kritikus időszakot. Ezért rendszeresen használ sópipát, homeopátiás szereket, szemcseppet és orrsprayt, de kipróbált már fényterápiás eszközt is panaszai enyhítésére. Azonban tapasztalatai alapján azt mondja, a hagyományos és alternatív módszerek együttes alkalmazása éri el a kellő hatást.
PÁZMÁNDI PÉTERNÉL IS MINDIG TAVASZ VÉGÉN JELENTKEZNEK A KÍNZÓ TÜNETEK, ilyenkor
időszakosan egy-két napra bevérzik a szeme és viszkető, fájó érzés gyötri. A panaszai spontán jelentkeznek, de nem állandósulnak az allergiaszezon alatt. Ennek ellenére a kellemetlen
tünetek miatt orvoshoz fordult és a szakember tanácsára szemcseppet használ, ami folyamatosan nedvesíti a szemét és kimossa belőle az allergizáló anyagokat.
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Tízperces állótapsvihar öt kontinensen!
A Kaukázusi Grúz Nemzeti Táncegyüttes – Legacy közép-európai turnéja alkalmából Magyarországon!
Valószínűleg nemcsak a szakmabelieknek,
hanem már a nagyközönség számára is ismerősen cseng a név: Interconcert. A Magyarországon több évtizede működő, most
már magánkézben lévő produkciós és művészeti impresszárióként működő iroda neve régóta egyet jelent a minőséggel és a
legjobb műsorokkal. Ha csak a közelmúlt
magyarországi eseményeire gondolunk,
rögtön olyan fantasztikus produkciók jutnak az eszünkbe, mint például: a New
York-i filharmonikusok, vagy a Mojszejev
táncegyüttes előadásai. A saját maguk által magasra tett mércét kell most túlszárnyalniuk így közel egy hónapos közép-európai turnéra szerződtették a világ minden
táján elsöprő sikert arató Kaukázusi Grúz
Nemzeti Táncegyüttest – A Legacyt. A legnagyobb pozitívum ebben a dologban,
hogy ez idáig mindig csak egy-két napig
tudták hazánkban tartani a világhírű társulatot. Most 2011 júniusától azonban egy
közel 25 állomásos turné veszi kezdetét
Magyarországon és Szlovákiában majd’
az összes nagyváros érintésével.

Valóban, több mint 2 millió néző nem
tévedhet! A mágikus előadásmód, a
színpompás ruhák és díszletek tökéletes
képet adnak a Kaukázus ősi kultúrájáról, szemet gyönyörködtető látvánnyal
gazdagítva a nézőket. A Georgian
Storm a jó és a gonosz harcáról, a háborúkról, győzelmekről, szeretetről,
életről és halálról, a grúz nép bátorságáról szól. Ha azt hiszik, hogy mindezt
nem lehet eltáncolni, akkor nagyon tévednek! Láthatunk párbajt, esküvőt,
kardtáncot – lenyűgöző technikai tudású táncművészektől. A nézők egyik kedvence, amikor három gyermek lép a
színpadra, ők a jövő sztárjai, akik máris elképesztő tehetségek.
(X)
A Georgian Storm c. produkció nem
véletlenül járta be a világ legnagyobb
színpadait. Ilyen tüzes temperamentum,
ilyen elsöprő energia ritkán látható és
érezhető a színpadon. A több mint
2000 előadást megért szuperprodukció
nagyon egyszerű, de igaz mottója:
tízperces állótapsvihar öt kontinensen!

Az előadás helyszíne a Simontornyai Várszínház
Nagyszínpada. Ideje: 2011. július 2. (szombat) 20:30
Időtartama: 2x45 perc. Honlap: www.livepoint.hu/georgian
Jegyek korlátozott számban elővételben a Simontornyai
Fried Művelődési Házban kaphatók.
7081 Simontornya, Petőfi S. u. 67. Nyitva: H–P: 8-16
Tel.: +36 74 486 154.

Postaládánkból

Színjátszókör és színház
A 4.a osztály már elsőtől
kezdve egy jó képességekkel
rendelkező osztály. Sok előadásunk volt, például a költészet napi szavalás, az Országos Könyvtári Hetekre is műsorral készültünk, és az egyik
évben mi rendeztük a karácsonyi műsort iskolánkban.
2009-ben a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában lehetőségünk nyílt megmutatni
a bennünk rejlő színészt.
Acsádi Rozália vezetésével
irodalomszakkör indult. Mindenki lelkesen fogadta a hírt,
és hamarosan elkezdődtek a
foglalkozások.
2010 januárjában a Rákóczi-gálára kezdtünk készülni.
A szereplőket Rózsa néni válogatta ki. Elkezdődtek a
próbák, és mindenki nagyon
jónak bizonyult. Nagy volt az

összhang, a jó rajzolók készítették a díszletet, amit Jáger
Jakabné Zsuzsa néni tervezett. Az előadás napján már
biztosan léptünk színpadra.
A vastaps felzúgtával nagy
önbizalomra tettünk szert.
(Én legalábbis.)
Amikor a vörösiszap-károsultak javára jótékonysági
gálát szerveztek, és minket is
felkértek a szereplésre, mindenki örömmel bújt az általa
alakított Lázár Ervin-mesehős bőrébe. A második előadás után már mindenki elbúcsúztatta magában a megtanult szöveget, az elkészített
jelmezt.
2011-ben azonban váratlanul újabb felkérés érkezett.
Meghívást kaptunk a Lázár
Ervin Napra. Mi voltunk a
fellépők. Minden a már meg-

szokott rendben ment, és a
fellépés is jól sikerült. Az
előadás után Vathy Zsuzsa
néni egy óriási ajándékkal lepett meg minket: egy budapesti
kirándulással
a
Berzsián és Dideki című mű
színházi előadására.
Május 29-én fél kilenckor indult a busz, amit Tell Edit néni rendelt nekünk. A „Dömdödömösökön” kívül a régi
színjátszókör tagjai és irodalomtanáruk is velünk tartottak. Az előadás fantasztikus
volt. Óriási élmény volt látni
milyennek képzelik, és játszszák el az általam már jól ismert szereplőket a színészek.
Az előadást Almádi-Tóth
András rendezte, a főszerepet
Stohl András játszotta. Az
előadás után a Nemzeti Színház parkjában gyönyörköd-

tünk. Meseszép volt. A csodálatos napot egy fagyizással
koronáztuk meg. Hazafelé végig azon gondolkodtam, hogy
ilyen szép gyermeknapi ajándékom még nem volt, és talán
nem is lesz. Ezért az összes
résztvevő nevében szeretném
megköszönni minden embernek, aki részt vett a kirándulás
megszervezésében, ezt a fantasztikus napot.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 4.a osztályából:
Huszák Janka Ágnes

Paks, Kosár utcában
két szomszédos
családi ház
együtt eladó.
Telekterület 1500 m2.
Tel.: 30/936-3100.
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Jó napot, mi újság?

Sosem volt szélkakas

Csupán az erőmű építésének köszönhető,
hogy nem egy újságíró kollégával beszélgetek, tudom meg rögtön az interjú elején,
ugyanis Kováts Balázsnak az építkezés
megkezdése adta meg az utolsó lökést ahhoz, hogy ’69-ben a Vak Bottyán Gimnáziumban letett érettségit követően ne orvosnak vagy újságírónak, hanem Miskolcon
gépészmérnöknek tanuljon. A műszaki diploma megszerzése után elsőként Faddon helyezkedett el, majd 35 éve a cég első blokkügyeleteseként lépett be a paksi atomerőműbe, igaz ekkor még nem volt atomerőművi blokk, de a személyzet felvétele
megkezdődött. Közben a Műegyetemen
nukleáris szakmérnöki diplomát is szerzett.
A betanulási időszak külföldön indult, először Voronyezsben, aztán Németországban
töltött el hosszabb időt, majd már kiképezve
vehetett részt az erőmű építésében és üzembe helyezésében, tudományos indításvezető-helyettesként ő felügyelhette az 1-es és 2es blokk indítását. ’85-ben furcsa csavar jött
az életébe. Az akkori vezérigazgató, Pónya
József egy új paksi középiskola létrehozásával bízta meg. Ez óriási váltás volt az addigiakhoz képest és nem is akarta elvállalni a
feladatot, de az élet végül mégis azt az embert igazolta, aki erre kiszemelte, mondja. A
következő hat évben első igazgatóként a
semmiből kellett kialakítania az intézmény
épületét és szellemiségét. Ez lett az ESZI,
ahol egy év múlva már főiskolát is csinált.
’92-ben mégis erőt vett rajta a nyughatatlanság, úgy érezte az iskolában már minden
folyik a maga medrében, ezért megpályázta
az erőmű által meghirdetett tájékoztatási
irodavezetői posztot, ahol ezt követően 11
évig dolgozott. A környezet már nem volt
új, de a kihívás igen, hiszen létre kellett hozni a látogatóközpontot, kialakítani egy új
rendszert, szervezetet, munkamódszert,
mely azóta is sikeresen kezeli az erőmű
kommunikációs és PR-feladatait. Tulajdonképpen amióta belépett az erőműbe, azon
dolgozik, hogy elfogadtassa és megszerettesse a létesítményt az emberekkel, húzta

Fotó: Babai István

Munkássága talán minden paksi és környékbeli számára ismert, ezért beszélgetésünk során elsősorban nem az erőmű
utazó nagykövetére, hanem a díjak és kitüntetések mögött rejlő emberre voltam
kíváncsi. Kováts Balázs most ünnepelte
60. születésnapját, ez alkalomból idéztük
fel a múltat és merengtünk el a jövőn.

alá Kováts Balázs. Az utóbbi évtizedet is a
felhalmozott tapasztalat és kapcsolati tőke
kiaknázásával az erőmű regionális kapcsolatainak gondozásával töltötte. Tősgyökeres
paksi lévén mindig máshogy tekintett a létesítményre, mint akik idejöttek. – Az erőmű
évszázadok tekintetében csak egy vendég itt
a Duna partján. A környező települések befogadták ezt a vendéget, akinek illik meghálálni azt a sok mindent, amit kapott környezetétől. Ez egy normál, békés egymás mellett élés, amivel mindenki jól jár. Azonban
míg idáig eljutottunk, nem volt egyszerű,
ennek az időszaknak is megvoltak a maga
különleges állomásai, sikerei és kudarca, de
ahogy azt az ember a családjában, úgy próbáltam ezeket a problémákat itt is megoldani. Hiszek benne, hogy kellenek olyan emberek, akik mind a két fél számára elfogadhatóak, és részrehajlás nélkül, hitelesen tudják összekapcsolni a feleket, mondja. Azt,
hogy ő rátalált a közvetítő diplomata szerepére, az élet hozta. Ennek egyik lépése volt,
hogy az ESZI-be került, hiszen ez az intézmény az ifjúságon keresztül maga volt a kapocs az erőmű gondolatvilága és a lakosság
között.
Az, hogy őt elfogadták, a hosszú távú
igazmondásnak köszönhető, árulja el. Mint
mondja, lehet jópofának lenni és koccintgatni, de ha az ember évtizedeken keresztül következetes, nem csupán szélkakasként tekintenek rá, elfogadják, hozzá fordulnak
kérdésekkel, panaszokkal. Élete legnagyobb kitüntetésének tekinti, hogy az ezredfordulón a város lakói az Év emberévé

választották. Máig élénk kapcsolatot ápol a
környező településekkel, hiszen a térségfejlesztést mindig is hivatása sarokpontjának
tartotta, azonban két éve az erőmű bővítésével kapcsolatban új felkérést is kapott. Egy
különleges munkacsoport keretében mérik
fel a majdani beruházás teljes munkaerőszükségletét, a jelenlegi munkaerőpiac, oktatási rendszer és vállalkozói kör jelenlegi
helyzetét. A feladatok sorát tekintve felmerült a kérdés: egy ilyen aktív ember immár
60 évesen, hogyan gondolhat a nyugdíjas
évekre. – Még rengeteg tervem van, nem is
tudom, hogy lehet majd mindet befejezni –
mondja. Hozzáteszi, ennyi idősen sem érzi
magát fáradtnak, sőt, munkája mellett számos társadalmi szervezet, sport- és borközösség tagja, a háza táját is rendben kell tartania a Sánchegyen (ahogy hívja, a Felkelő
Nap házát), van mivel kitöltenie napjait.
Szabadidejében a fotózás mellett mégis legkedvesebb számára az utazás, azok közül is
az egyik legkülönlegesebb emlék, amikor a
’90-es években Niki Lauda repülőgépével
jutottak el feleségével az Afrika melletti
Madeira szigetére, ahová Paksról vitt földet
az utolsó, ott eltemetett magyar király, IV.
Károly sírjára. Mint mondja, mindig szeretett nyüzsögni, bár néha próbál megállni, az
ember nem csaphatja be saját magát. – Ebben örökség is van, édesapám néhány hónapja ment el 89 évesen, de 85 éves koráig
járt Budapestre, az egyetemre tanítani. Én
sem foglalkozom a nyugdíjjal, nem is leszek normális nyugdíjas. Bár nem fogok
görcsösen ragaszkodni az erőműves munkához, de mindig fog velem történni valami,
nem vagyok egy karosszékben ülő típus, a
feladat megtalál – mondja. A hatodik tízest
is örömmel ünnepelte meg, háromnapos
rendezvényt tartottak, első körben a paksi jó
barátokat, másnap a kollégákat, szombaton
pedig a nagy családot látták vendégül.
Mint mondja, nem tervezi a nyugdíjat, de
készülni kell rá. Mosolyogva teszi hozzá,
akkor talán fog gyalog járni és piacozni,
mert most soha nem érne haza, annyian
megállítják beszélgetni, hisz mindenki ismeri. – Azon kevesek közé tartozom, akik
jól érzik magukat a bőrükben, tehettem,
amit szerettem, megtalálom a szépet és a
jót az életben. Mi még csak egy elektron
se vagyunk a világban, ezért örülni kell,
hogy részese lehetünk, és nem kell elrontani napjainkat keserűséggel.
Matus Dóra
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Sport

Befejezte aktív sportpályafutását
az ASE NB I-es férfi kosárlabdacsapatának játékosa és kapitánya, Mészáros Zalán. Paksra
2000-ben igazolt, tizenegy szezon alatt négy bajnoki arany és
négy Magyar Kupa-győzelmet
ünnepelhetett, 1995-2005 között
110 alkalommal szerepelt a nemzeti válogatottban. Tavaly decemberben súlyos térdsérülést
szenvedett, de óriási akarattal és
energiával a rehabilitációt három
és fél hónapra csökkentve, a play
off-ban már játékra jelentkezett.
Június másodikán mégis bejelentette, hogy visszavonul.
– Mikor döntötted el, hogy
befejezed?
– A rájátszás alatt érlelődött
meg bennem. Az NB I-ben 21
szezont játszottam, ebből 11-et
Pakson. Minden véget ér egyszer, tudomásul kell venni, 37
éves vagyok.
– Melyik a legemlékezetesebb paksi sikered?
– Az első kupa, meg az első
bajnoki győzelem, mert ugye
mindig az első dolgok a legemlékezetesebbek. Sokszor nehezebb utána megvédeni vagy új-

ra kiharcolni a címet, de akkor
is a legelső az, ami a legemlékezetesebb. Kiemelhetem még
a 2005-ös évet, akkor is bajnokok lettünk, az év játékosának
választottak, és az volt az utolsó évem a válogatottban. Talán, ha ilyen szempontból nézem, akkor az az év hozta a
legtöbb sikert.
– Sok edzővel dolgoztál
együtt Pakson. Kiemelnél közülük valakit?
–A
legtöbbet
Zsoldos
Andrásnak köszönhetem. Már
fiatalkoromban, amikor még
csak csereirányító voltam a
Honvédban, akkor is rengeteget foglalkozott velem külön.
Megtanultam tőle, hogy és miként kell dolgozni nyáron ahhoz, hogy magasabb szintről
kezdjem az alapozást az új bajnoki idény előtt. Rajta kívül
még Braniszlav Dzunicsot szeretném kiemelni, aki 35-36
éves koromban is tudott újat
mutatni a kosárlabdából.
Rendkívül szuggesztív és jó
edzőnek tartom.
– A sport mellett sokat tanultál, több diplomát is szereztél.

Nehéz volt az edzések, mérkőzések mellett?
– A kosárlabda szakedzői
mellett marketing szakokleveles közgazdász, illetve pénzügyi szakokleveles közgazdász
végzettséggel is rendelkezem,
mindegyiket levelező tagozaton szereztem. Úgy gondolom,
a versenysportot és a tanulást
is össze lehet egyeztetni, ha valaki akarja.
– Milyen tervekkel vágsz neki
a civil életnek?
– A június és a július arról
szól, hogy munkát keresek.
Meglátom, hogy milyen lehetőségeim lesznek, és majd eldöntöm, mit fogok csinálni.
Amióta bejelentettem a viszszavonulásom, munkaügyben
egy héten belül két ajánlatot is
kaptam. Leginkább sportvezetőként szeretnék dolgozni vagy
sportklubok, csapatok marketing- és pénzügyeit intézni. Az
már eldőlt, hogy az ASE-ban
most nem kapok semmiféle
szerepet, hogy a későbbiekben
hogy alakul, még nem tudom.
Szeretnék kapcsolatban maradni a sporttal, azzal dolgozni, de

Fotó: Molnár Gyula

Visszavonult a kapitány

ha nem úgy alakul, nem lesz
hiányérzetem, akkor a civil
életben fogok tevékenykedni.
– Búcsúmeccset nem szeretnél?
– Nem, hacsak nem az L.A.
Laker’s, Magic Johnson vagy
az Európa-válogatott lenne, aki
búcsúztat! A viccet félretéve,
voltam egypár búcsúmeccsen,
nagy értelmét egyiknek sem
láttam. Nagyon sokat köszönhetek a klubnak, és azt hiszem,
a klub is nekem. Békében és
barátságban váltunk el, remélem, hogy mind az ASE-nak,
mind nekem sikeres jövőnk
lesz. Talán később együtt is.
Kovács József

Hat év után Világkupa-győzelem

Bukarestben a férfi olimpiai kvalifikációs dzsúdó világkupán Bor
Barna, az Atomerőmű SE versenyzője nyerte a +100 kg-os
súlycsoport küzdelmeit. Ipponnal verte a kazah Abeuovot, a

bolgár Ilievet és a brazil Santost,
az izlandi Jonsson ellen vazaarival győzött. A döntőben az Ebbronzérmes grúz Kandzsaliasvilit jukóval intézte el. A paksi
sportoló hat évvel ezelőtt, 2005ben nyert Világkupát.
– Még csak 18 éves voltál
2005-ben. Régen volt?
– Akárhogy is számolom, hat
év telt el a Hungária Kupagyőzelmem óta, igaz, közben
azért voltak kisebb-nagyobb
sikerek, de végre újra ott vagyok a dobogó tetején, és ez
kellemes dolog.
– Nehéz volt az út az aranyig?
– Fáradtabb voltam a szokásosnál, nem fizikailag, ha-

nem fejben. Ez egy Grand
Slam-torna utáni verseny
volt, sokan átjöttek Bukarestbe, többek között a brazilok is, jó mezőny volt. Jól
jöttek egymás után az ellenfelek, és meg tudtam oldani
a taktikát, amit Laci bácsi
mondott. Tán ennek köszönhető ez a siker is.
– Mi lesz a következő állomás?
– Pünkösd után Brazíliába
megyünk egy tíznapos túrára.
Először Rio de Janeiróban lesz
egy Grand Slam-viadal, utána
edzőtábor, majd Világkupaverseny
következik
Sao
Paulóban.
– Tavaly jól sikerült ez a ki-

rándulás, idén is elégedett lennél hasonló eredményekkel?
– Rióban Csoknyai Lacival
mind a ketten ötödikek lettünk.
Laci utána hazajött, én maradtam, és bronzérmes lettem Sao
Paulóban. Elégedett lennék hasonló helyezésekkel, de lehet
jobb is!
– Lesz idő nyáron hosszabb
pihenésre vagy marad a
strand?
– Az augusztus végi világbajnokságig nincs pihenő, addig dolgozni kell. Talán utána
lesz pár hét lazítás. Strandra
két edzés között el tudnánk
menni, de inkább a hűvös szobában pihenünk.
(joko)
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Az Európa Liga-selejtezőre
készülnek
Paksi FC ügyvezetője. Az első
tréninget június első hetében
tartotta Kis Károly, aki az elmúlt napokban sem pihent. A
pauzát a felkészülésnek szentelte, az együttes pár nap múlva edzőtáborba vonul. – Hét
napot töltünk Bükfürdőn, ahol
két nagyon komoly felkészülési találkozót játszunk. Az
egyik ellenfél az ukrán első
osztályú Donyeck lesz, míg a
másik a szlovák Ruzemberok
együttese. Tárgyalunk még
egy harmadik riválissal is, éppen azért, hogy megfelelően
felkészülhessünk az Európa
Liga-selejtezőre – fogalmazott
a vezetőedző. Az előző szezonban a kombinatív játék, a
sok futás és a megalkuvás nél-

Formálódik a jövő csapata
Pakson a Fehérvári úton, bár
még egy új játékos sem érkezett a zöld-fehér klubhoz. A
vezetőség részéről a tavalyi keret megtartása sem egyszerű
feladat, a legnagyobb érdeklődés továbbra is Böde Dániel
iránt van. A bajnoki ezüstérmes és Ligakupa-győztes PFChez védő, középpályás és csatár legkorábban a jövő héten
érkezhet, kiszemeltek már vannak, de nevekkel Haraszti
Zsolt ügyvezető még nem szolgált. – Folyamatosan tárgyalunk a játékosokkal, egy-két
labdarúgóhoz már közel állunk, de amíg nincs aláírt szerződés, addig óvatosak vagyunk
– mondta el Haraszti Zsolt, a

küli küzdés jellemezte a csapatot. Az erények megtartása
mellett további finomításokat
szeretne a tréner, ezekkel még
látványosabb és eredményesebb lehet a gárda. – Az az
alap, hogy ugyanolyan szervezetten, fegyelmezetten játsszon
az egylet, mint tette azt az előző bajnokságban. Ugyanakkor
mindenképp szeretném, hogy a
labda nélküli mozgások még
intenzívebbek legyenek, illetve
azt, hogy az érintésszámot
csökkentsük. Így még gyorsabb lehet a játékunk – tette
hozzá a tréner. Az Európa Liga-selejtező sorsolását június
20-án, Svájcban rendezik, a
meccsnapok június 30. és július 7.
Faller Gábor

A sárkányhajózás központjává tennék Domborit
paksi csapatok élen járnak. A
nebulók közt a Vak Bottyán
Gimnázium fiataljai győztek –
ebből látható, hogy az utánpótlás biztosított. A magyar bajnoki futamokon 7, míg a fesztiválfutamokon további 22 kategóriában hirdettek győztest.
Utóbbiban az Első Bálozók kupáján 200 méteren a Paksi

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Három nap, több mint ezer
versenyző. A legfontosabb
adatok a hétvégi FaddDomboriban rendezett sárkányhajó-fesztiválról, mely
egyben a kilencedik magyar
bajnokság is volt, és a hat helyszín közül az ötödik a sorban.
Az esemény az összetartozás, a
kikapcsolódás és végül, de
nem utolsósorban a sportolás
jegyében zajlott. – Minden évben egyre többen leszünk, mivel egyre több a versenyszám
is. Először csak ifjúságiak jöttek, most már U23-ban is van
verseny, ezek mind világ- és
Európa-bajnoki számok. Ebből
a szempontból is próbáljuk követni a világot, így még több
érdeklődőnek biztosíthatunk
lehetőséget – fogalmazott
Sziklenka László, a Magyar
Sárkányhajó Szövetség elnöke.
Tolna megyében is egyre közkedveltebb a sárkányhajózás,
melynek népszerűsítésében a

Sárkány-ha-Jó csapat diadalmaskodott. Sziklenka László a
versennyel kapcsolatban elmondta, a dombori Duna-holtágat szeretnék a sárkányhajózás egyik központi helyszínévé
alakítani, melyben a Paksi
Atomerőmű Zrt. is szerepet
vállal majd.
efgé

Paksi Hírnök

Boros Gergely
indul az Eb-n
kajak
négyesben
A Kammerer Zoltán, Vereckei
Ákos, Kucsera Gábor, Boros
Gergely összetételű egység
nyerte az 1000 méteres férfi
kajaknégyesek szegedi válogatóját. A Storcz Botond szövetségi kapitány által összeállított négyes biztosan győzött
a versenyen induló másik három hajóval szemben. Ennek a
győzelemnek köszönhetően
június 17-19. között ez a négyes állhat rajthoz a belgrádi
Európa-bajnokságon. -joko-

Tájfutóeredmények
Az elmúlt hetekben is remekül
szerepeltek a Paksi Sportegyesület tájékozódási futói a különböző megmérettetéseken.
A Tolna Megyei Diákolimpián, melyet Szekszárdon rendeztek,
Horányi
Bence,
Kocsner Péter és Lénárt Dániel kategóriája bajnoka lett. Az
országos diákolimpián Nagykanizsa–Kistolmács térségében a legjobb eredményt
Lénárt Viktória érte el 11. helyezésével a sprint távon, majd
a másnapi normál távon ismét
ő volt a legerősebb paksi 14.
helyezésével. Huszonkettedikként még szintén jónak mondható helyre érkezett be Weisz
Pál. A diákolimpia kísérőversenyén, a Zala Kupán Kiss Gábor 5. helyezést ért el összetettben a felnőtt kategóriában.
A legutóbbi Baranya megyei
középtávú bajnokságon, a Mecsekben 17 fővel képviseltette
magát a szakosztály. A rendkívül párás idő és a magas aljnövényzet alaposan megnehezítette a futást, melyen végül
Horányi Bence révén egy első,
továbbá három ezüst- és két
bronzérmet szereztek a zöldfehér sportolók.
-röné-

Női sportnap
Második alkalommal rendezte
közösen a női sportnapot az
Atomerőmű SE és a Paksi SE
szabadidősport szakosztálya.
Június első vasárnapján öt,
egyenként nyolcfős társaság
vállalkozott arra, hogy mozgással tölti a délelőttöt. Sánta
István és Horváthné Szeip Ildikó szakosztályvezetők számos csapat- és egyéni sportágat felsorakoztattak, így igen
komoly kínálat fogadta a
résztvevőket. A teljesség igénye nélkül: utcai kosárlabda,
kézilabda, kispályás foci,
floorball, valamint ugrálókötelezés, hullahopp-karikázás, célba dobás is volt. A nap
végén az értékes sportszervásárlási utalványok és a további
egyéni díjak is gazdára találtak.
röné

Tarragonában
fociztak
Spanyolországban járt a Paksi Rendőrkapitányság futballcsapata a helyi IPA Tarragona szervezte, nyújtottpályás nemzetközi megmérettetésen. A gárda negyven csapat közül a 11. helyen végzett. – Tíz, egyenként négyfős
csoportba sorsolták a résztvevőket, csapatunk két spanyol
és egy olasz együttessel került össze. A kvartettből két
győzelemmel és egy vereséggel második helyen jutottunk
tovább a legjobb húsz közé.
Az egyenes kieséses szakaszban azonban ismét egy spanyol egylet került utunkba,
tőlük sajnos kikaptunk. A torna így befejeződött számunkra, de mindenképp pozitív élményekkel és új ismeretségekkel tértünk haza – mondta
el Simon Szilárd csapatvezető. Az egyenruhások szabadidejükben Barcelonába kirándultak, ahol a nevezetességek
közt természetesen a Camp
Nou futballstadiont is megtekintették.
Faller Gábor
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Barcelona olimpiai bajnoka
az ASE új elnöke

Fotó: Molnár Gyula
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Tisztújítás történt az Atomerőmű SE vezetésében, a posztjáról leköszönő Süli János helyett a küldöttgyűlés a 2014-es
küldöttválasztó közgyűlésig
megválasztotta az egyesület elnökének dr. Kovács Antalt. Az
olimpiai és világbajnok cselgáncsozó az elnöki teendők
mellett továbbra is ügyvezető
igazgató marad, de az operatív
munkában Bedecs Ferenc fogja
segíteni.
– Meglepte a felkérés?
– Kicsit váratlan volt, de nem
előzmények nélküli. Süli János
már tavaly is fontolgatta, hogy
leköszön az elnöki tisztségről,
mert nagyon sok a társadalmi
elfoglaltsága. Akkor meg tudtam győzni, hogy még csak egy
éve kezdtem az ügyvezetőséget, de most, a második év után
már nem tudtam kikerülni a
felkérést. Azzal a feltétellel
vállaltam, ha ő elnökségi tag
marad. Elnökként több protokolláris feladatom lesz, ezzel
nő a felelősségem, de azok a
dolgok, amelyeket közösen találtunk ki az elmúlt néhány évben, mennek tovább. Az operatív munkában Bedecs Ferenc
mint igazgatóhelyettes fog besegíteni, megkapja az aláírási
jogok egy részét, így ha elutazom pár napra, akkor sem áll
meg az élet. Vele nagyon jól
együttműködünk, a két év alatt
kiderült, hogy nagyon egyformán gondolkodunk.

– Tervez változásokat, vannak új elképzelések, új tervek?
– Folyamatban vannak: regionális központtá szeretnénk
válni azokban a sportágakban,
amelyekben jók, erősek vagyunk. Foci, kosár, dzsúdó, kajak-kenu, sakk – a Dél-Dunántúlon kevés olyan erős egyesület, szakosztály, műhely van,
mint nálunk. Azoknak a tehetségeknek, akik eljutottak egy
szintig, további lehetőségeket
kell biztosítani a fejlődéshez.
Tehetséggondozás életpályával együtt. Ebben benne van a
középiskolai képzés, a diploma, illetve a szakmaszerzés,
munkába állás lehetősége,
amelyet igyekszünk megteremteni.
– Mit szeretnének elérni?
– Azt, ami a fociban már
megvan. Magyar játékosokat,
és lehetőleg a környékbelieket
a kosárlabdában is. Kajak-kenuban is folyamatosan fejlesztünk, vannak tehetségeink, korosztályos válogatottak. Ha itthon megteremtjük a feltételeket – erős szakosztály, erős
csapat, jó edzői stáb –, nem
mennek el a gyerekek. Látjuk
annak a kockázatát, hogy bármilyen jó volt valaki ifiben
vagy juniorban, ha elkerül,
nem biztos, hogy be tud illeszkedni. Van, akinek sikerül,
van, akinek nem. Én azért nem
mentem el Paksról, mert nem
éreztem volna jól magam.
– Érzékelhető már ez a regionális szerep valamilyen szinten?
– A sport miatt egyre többen
szeretnének Paksra jönni tanulni. Már most elég sok az így
idekerülő dzsúdós, kosaras, focista. Nagyban függ a továbblépés a kollégiumtól, folyamatosan jönnének a gyerekek,
azonban kevés a férőhely, ami
behatárolja a lehetőségeinket.
– Ezek nagyon szép elképzelések, de meglesz rá a fedezet?

– Megvan hozzá a támogatás,
mind az MVM, mind a PA Zrt.
részéről. A sportnak nagy a közösségteremtő ereje, és az is
látható, hogy komoly sportmúlttal rendelkező emberek
nagyon szépen megállják a helyüket minden téren, így a
munkában is. Az országos szintet nézve nagyon kiváltságos
helyzetben vagyunk. Nagy klubok állnak a megszűnés szélén,
tele óriási tartozásokkal. Pakson tudatosítani kell, hogy nagyon jó helyzetben vagyunk, és
a gyerekeknek élni kell ezzel a
lehetőséggel, a sporttal, ami segíti őket a felnőtté válásban.
– Az ASE-ban csak utánpótlás-nevelés folyik a labdarúgásban, nincs felnőtt csapat.
Tovább tudnak lépni a tehetségek, például a PSE-be?
– A PSE és az ASE között folyik a tárgyalás, ami ezt a helyzetet igyekszik kezelni. Végleges megoldás még nincs, az útkeresés közepén vagyunk. A
PFC NB I-es licencében a mi
csapataink is benne vannak, tehát nélkülünk ez nem menne,
de azért ezt hatékonyabbá kell
tenni.
– Régóta húzódik egy új dzsúdó edzőterem építése, ahol jobb
körülmények között dolgozhatnának a versenyzők. Lát erre
lehetőséget mostanában?
– Ez most kizárt, csak akkor,
ha valahonnan lenne rá plusz
pénz. A dzsúdó nincs a kiemelt
sportágak között, ha benne lenne, akkor az utánpótlás miatt a
létesítményfejlesztésre is lehetne pénzt fordítani. Viszont benne van a kosárlabda és a futball, ahol lehet csinálni egy-két
beruházást a sportcsarnoknál,
ami segíti a munkát. Kifejezetten a dzsúdóra ez a sporttörvény most nem ad lehetőséget,
ha kiterjesztenék egyéni sportágakra, akkor nem lenne kérdés. Így azonban nem egyszerű.
Kovács József
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A verőfényes napsütésben ismét összejött
Gyapán a település apraja-nagyja, az apropó ezúttal a Vadai Mihály kispályás labdarúgó-emléktorna volt. A hetedik alkalomra
is szép számú csapat nevezett, köztük a
Nosztalgia FC-vel. – Másodszor sikerül
megszervezni a csapatot, ami nagy öröm.
Az együttest egykori, illetve jelenlegi gyapai lakosok alkotják, akik mind kiváló emberek és szeretik a futballt – mondta el
Frics István, a Gyapa Derbi SE elnöke. –
67 éves vagyok, nagy elvárásaim nincsenek a tornával kapcsolatban. Mindenhol jól
érzem magam, ahol foci van, ez Gyapára
kimondottan igaz. Játszunk, mozgunk, ha
nyerünk egy-egy meccset, már boldog vagyok – tette hozzá Loparics Pál, a Nosztalgia FC játékosa. Amíg a nagyobbak, illetve a felnőttek a futballpályán a labdát kergették, addig a kisebbek a gyermeknapi
programon vettek részt. A választék bőséges volt, hiszen sorversenyek, játékos vetélkedők, arcfestés, kötélhúzás és
lovaskocsikázás is szerepelt a lehetőségek

Fotó: Molnár Gyula

Emléktorna után falunap jön Gyapán
között. A focitornát a hazai egylet nyerte,
megelőzve a Söni-Vill Betérő és a Paksi
Mentősök együttesét. A női meccsen és a
hétméteresrúgó-bajnokságon a Dunakömlődi Emezenek jobbnak bizonyultak a
Gyapai Amazonoknál. A szombati eseményt a Gyapa Derbi SE és a Gyapai Településrészi Önkormányzat közösen szervezte. Az összefogásnak köszönhetően a
településen két hét múlva ismét komoly
esemény lesz, és az év hátralévő részében
további rendezvényekre várják a polgárokat. – Legjelentősebb programunk a falunap lesz. Főzőverseny, családi vetélkedők,
délutáni műsorok és az esti bál mind része
az eseménynek. Később a horgászversenyt
is közösen szervezzük csakúgy, mint az év
végi karácsonyi összejövetelt – fogalmazott Heizler Zoltán, a részönkormányzat
vezetője. Az egésznapos, jó hangulatú rendezvényen az eredményhirdetést követően
ízletes ebéddel kedveskedtek a szervezők.
Találkozó legközelebb a gyapai falunapon
lesz.
Faller Gábor

Kosárszurkolók a Vörösmalmi-tónál
Második alkalommal szervezte
meg horgászversenyét az
Atomic Boys Szurkolói Egyesület, amely az ASE kosárlabdacsapatának szimpatizánsait tömöríti. A taglétszám 70 fő, de a
támogatók is legalább ugyanennyien vannak, így nem meglepő, hogy a megmérettetésre
több mint százan látogattak ki
a Vörösmalmi-tóhoz. Ahogy
mondani szokás, jó horgász
beetet – ez meg is történt, így
sok volt a kapás: összesen kö-

zel 65 kilogramm kopoltyús
került a szákokba. Pavlik Jan,
az ASE korábbi játékosa is jeleskedett a halfogásban.
– Ahogy érkeznek a halak a
horogra, az én kedvem is egyre
jobb, és lassan megszeretem a
horgászatot. Tavaly ugyanebben a felállásban pecáztunk,
akkor nem sok sikerrel. Már
négy halunk van, elégedett vagyok – összegzett mosolygósan a kosárlabdázó. Az Atomic
Boys Szurkolói Egyesület el-

nöke, Szegi Mihály a szervezőgárdát irányította és a mérlegelésben vállalt oroszlánrészt.
Az AB vezetője bokros teendői
közt a 2010-2011-es szezonról
is elmondta véleményét. – Ha a
végeredményt nézem, minden
várakozást messze felülmúlt a
teljesítmény. Ha a végét nézem, akkor pici csalódás és hiányérzet is akad. Ennél azért
talán több is lehetett volna, ha
nem is eredményben, hanem a
mutatott játékban mindenképp

Moziműsor

Egyénre szabott

Paksi Hirdetőiroda

angol,
spanyol,
francia

Paks, Deák F. u. 3.
Tel.: 06-75-510-623;
06-20-949-2467
E-mail:
paksi-hirdeto@externet.hu

Június 19. (vasárnap) 17 óra
RIO

amerikai animációs film
Június 22. (szerda) 20 óra
ISMERETLEN FÉRFI

feliratos amerikai thriller

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255
(x)

nyelvórák
az Óvárosban
Üzleti és műszaki
szaknyelv is
20/25 13 339
30/911 58 45

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Tel.: 75/315-983
20/9450-992

– fogalmazott a vezető. Az
egésznapos, kétfordulós megmérettetést a Matéz–Varga páros nyerte, megelőzve a
Czimmer–Tumpek és SzélesiGáti duót. A legnagyobb hal,
egy 2,4 kilogrammos példány
Pupp Bence horgára akadt. Az
Atomic Boys jövő hétvégén
újabb eseményt szervez, akkor
2011 perces kosárlabdára várja
az érdeklődőket az atomerőmű
sportcsarnokba. Részletek az
ase.hu honlapon.
-efgé-

KIADÓ
INGATLANOK
Paks főutcáján, irodaházban (Tolnai u. 2.)
adminisztrációs vagy
szolgáltató tevékenységre irodák kiadók.
(15 m2–80 m2).
Érdeklődni:
30/9372-668,75/511-252.
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Nem várt kiadások?
Felújítás?
Átmeneti pénzhiány?

Lakossági ügyfeleink részére kínáljuk a felhasználási célhoz
nem kötött, forintban igényelhető „KOMBI” hitelünket.
Hitelösszeg: 100.000 Ft–5.000.000 Ft
Jegybanki alapkamat + 8%,
azaz jelenleg évi 14%;

Kamat mértéke:

Lakossági bankszámlával rendelkező ügyfeleink számára:

Jegybanki alapkamat +6%,
azaz jelenleg évi 12%
Futamidő:

Például:

1-15 év

Előtörlesztési díj:

Hitelösszeg
100 000 Ft
500 000 Ft
1 000 000 Ft

Futamidő
3 év
3 év
5 év

0 Ft!

Törlesztőrészlet JB+8% esetén THM %
3.430 Ft/hó
24,05
17.140 Ft/hó
17,59
23.370 Ft/hó
16,39

* Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek. Bővebb felvilágosításért kérjük forduljon kirendeltségeinkhez és fiókjainkhoz, vagy hívja
a 75/541-510 központi telefonszámot!
Hitel előkészítési díj 1 millió Ft-ig 2000 Ft; 1 millió Ft felett 2‰, de min. 3000 Ft. Kezelési költség
1%. Egyenlegközlő díja 300 Ft/év, zárlati díj 500 Ft/év amit a takarékszövetkezet minden év végén
egyszer számít fel, mindaddig amíg az ügyfélnek az év utolsó munkanapján tartozása áll fenn. 1 millió Ft feletti kölcsönnél ingatlanfedezet is szükséges, ehhez kapcsolódó nem a Takarékszövetkezet
részére megfizetendő egyéb költség: adó és értékbizonyítvány, jelzálogbejegyzés. (3 millió Ft felett
értékbecslést, jelzálogbejegyzést és közokiratba foglalást is előír a Takarékszövetkezet!)

Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Paks, Rákóczi F. utca 5-7. Tel.: 75/511-188
Paks, Táncsics M. utca 4. Tel.: 75/519-213

VILLA
DOCTORIS
MEDICI
Magánrendelő és diagnosztikai komplexum

A XXI. század
eszközös
diagnosztikája
várakozás nélkül!
Nyelőcső-, gyomor-, vastagbéltükrözés,
kapszula-endoszkópia, refluxdiagnosztika,
helicobakter 13c-urea kilégzési teszt,
h2 kilégzési teszt, labor-,
ultrahang-vizsgálatok

GASZTROENTEROLÓGIAI RENDELÉS
dr. Király Ágnes Ph. D., Med. Habil.
Véres székletürítés, hasfájás, puffadás, hasmenés, székrekedés,
refluxbetegség, gyulladásos bélbetegség, epe-, májbetegségek
kezelése, proctológia

Bejelentkezés: +36 30 443 5259
www.doctorismedici.hu
Pécs, Damjanich J. u .26

DIÁKKEDVEZMÉNY!

A Laszlóczki László Magán-Autósiskola

járművezetői
tanfolyamot indít
M, A, B járműkategóriákban
2011. június 20-án 18 órakor Pakson,
a Könyök utca 1. szám alatt.
Érdeklődni:
a 06-20/9428-153-as telefonon
vagy személyesen a helyszínen.

TUD JOBBAT?
Az idén ötvenéves
három hónapos
takarékszelvényre

évi 7%
betéti kamatot
(EBKM 7,033%) kínál
–
–
–
–

folyamatosan kedvező hozamok,
összeghatártól függetlenül,
meglévő ügyfeleinknek is,
számlanyitás nem szükséges.

Paks, Villany u. 4.
75/511-240
Szekszárd, Garay tér 14-16.74/510-115
Bonyhád, Szabadság tér 8. 74/550-818

