Fotó: Szaffenauer Ferenc

Aki nem bírja a nehéz fizikai munkát, vagy nem akar sokat dolgozni, az ne válaszsza a táncosok életútját, mert nem könnyű sportág, vallja az első látásra törékeny
nőnek tűnő Szarka Gitta, aki több mint tíz éve tanítja Pakson a balett szépségeire
15. oldal
az ifjú tehetségeket. Ezúttal tőle kérdeztük: jó napot, mi újság?
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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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Hatvanötmilliós fejlesztés az iskolákban
Lezárult az önkormányzati
fenntartású iskolákban a nyár
elején elindult informatikai
fejlesztés. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatán elnyert közel 65 millió forintos
támogatással a Bezerédj Általános Iskola és Diákotthon, a
Deák Ferenc Általános Iskola,
a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola, valamint a Vak Botytyán Gimnázium számítógépparkja bővült. A támogatási
összegből 46 új számítógépet,
48 úgynevezett tantermi csomagot: digitális táblát, hozzá
tartozó projektort és laptopot,
illetve egyéb kiegészítő számítástechnikai eszközöket vásárolt az önkormányzat. A II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola informatikai eszközállománya 29 új PC-vel gyarapodott, ezek egy része a pedagógusok adminisztrációs munkájának megkönnyítésére a kistanári szobákba kerül, másik
részét pedig a már elavult tan-

termi és könyvtári számítógépek cseréjére fogják felhasználni, hiszen a cél, hogy az informatikai termekben a tanulók által használt eszközök a
lehető legkorszerűbbek legyenek, mondta el Till Józsefné
igazgató. Mindemellett 15 új
interaktív csomaggal is gazdagodott a lakótelepi iskola, ezeket a nyár folyamán a kivitelező szakszerűen, a határidőket
pontosan betartva üzembe helyezte. Ezzel párhuzamosan
kiépítették az optikaikábelrendszert is, így minden tanteremben internetcsatlakozási
lehetőséget biztosítanak a tanulóknak. Nagyon komoly fejlesztés ez az iskola számára,
hiszen minden tanteremben
lesz számítógép, és a 15 digitális táblát is úgy helyezték el,
hogy valamennyi tanulócsoport részt tudjon venni azokban a tevékenységekben,
melyekre az új eszköz lehetőséget nyújt, emelte ki az intéz-

ményvezető. Till Józsefné elmondta, az interaktív tananyagok színes tartalma kinyitja a világot a tanulók előtt,
forradalmasítja a szemléltetés
módszereit, ezzel hatékonyan
segíti elő a gyerekek figyelmének tartós lekötését. Az igazgató hozzátette, hasznossága
ellenére egyik eszköz sem veszi át a pedagógus szerepét,
akinek ezentúl az is feladata
lesz, hogy figyelje, milyen információk között barangolnak
a gyerekek.
Az informatikai eszközök elnyerése mellett a pályázati
program része volt, hogy a kivitelező oktatást biztosított a
felhasználók számára, ennek
keretében a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolából hatvan pedagógus részesülhetett 30 órás
képzésben. Az új eszköz kezelésének elsajátítását konkrét
gyakorlati példák és az interaktív tananyagok széles tárházának megismerése segítette,

de az intézmény további képzésekkel is támogatja a pedagógusok felkészülését a digitális tananyagok alkalmazására.
Még a tanév megkezdése előtt
belső továbbképzésen, majd a
következő tanévben a tervek
szerint 30 órás akkreditált tanfolyamon vehetnek részt az iskola tanárai, tájékoztatott Till
Józsefné.
A közel 65 millió forintos beruházást teljes egészében európai uniós forrásból finanszírozta a város. Az eszközöket a
gyermeklétszám és a jelenlegi
informatikai
infrastruktúra
alapján osztották fel az önkormányzat által fenntartott oktatási intézményekben. Tell Edit
alpolgármester elmondta, az
oktatás fejlesztését a városvezetés mindig fontos területnek
tartotta, és az önkormányzat
minden alkalommal igyekszik
kihasználni azokat a pályázati
lehetőségeket, melyek forrást
biztosítanak erre a célra. -md-

Nevét keresi a gyerekkönyvtár
Augusztustól új szolgáltatással várja a település lakosságát a Pákolitz István Városi
Könyvtár: információs pont
nyílt az intézményben. Az
épület földszintjén kialakított
pultnál a várossal kapcsolatos információkról éppúgy
érdeklődhetnek a betérők,
mint a kulturális programokról, rendezvényekről. A cél,
hogy az érdeklődő széles körű útmutatást kapjon, akár a
rendőrség által nyújtott nyaralókártya szolgáltatásról,
akár arról, milyen kiállítást
láthat éppen a Városi Képtárban. A földszinti pultnál
ezentúl a könyvtári szolgáltatásokat is igénybe lehet venni, legyen szó beiratkozásról,
kölcsönzésről, illetve fénymásolásról, szkennelésről. A
kismamák és az idősek számára is könnyebbséget jelent, hogy a kikölcsönzött

könyveket itt is vissza lehet
adni, elősegítvén ezzel az
akadálymentes közlekedést,
tájékoztatott
Szentgáliné
Erőss Márta. A tapasztalatok
azt mutatják, hogy igény van
a szolgáltatásra, hiszen a városközpontban található intézménybe eddig is sok érdeklődő tért be különféle
kérdésekkel, melyekre ezentúl könnyedén választ is kaphat, mondta el az igazgató.
Az információs pont mellett,
mely keddtől péntekig, reggel fél kilenctől este fél hétig
fogadja az érdeklődőket, a
könyvtár új, letisztult honlapja is számos friss információval várja az intézmény látogatóit. A www.vkpaks.hu
címen megtalálható oldal
nem csupán kellemes arculattal, de kibővített tartalommal
szolgál: történeti visszatekintés, online katalógus, hasz-

nos linkek, aktuális hírek és
rendezvényajánlók állnak a
könyvbarátok rendelkezésére, emellett külön foglalkozik a kistérségi intézmények
legfrissebb híreivel is. A
Pákolitz
István
Városi
Könyvtár új internetes felületén tette közzé azt a felhívását is, mely szerint lakossági

ötleteket várnak a gyerekkönyvtár nevére. A javaslatokat október 25-ig személyesen az intézményben, illetve
a lazar@vkpaks.hu címre lehet eljuttatni. A legötletesebb
tippet leadó nevét október
28-án hirdetik ki, a győztes
értékes ajándékban részesül.
Matus Dóra

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. szeptember 9.
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Megújult épületek várják a gyerekeket

A nagyobb összegű felújításokról az intézményvezetők
kéréseit figyelembe véve a
képviselő-testület határozott
a költségvetés elfogadásakor.
Az idei jelentősebb korszerűsítések 71,5 millió forintból
valósulnak meg a hét óvodában és általános iskolában. A
Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti tagóvodájában világításkorszerűsítés és padlóburkolat-csere történt, emellett
festették és mázolták is az
épületet. A Deák Ferenc Általános Iskola felső tagozatán
hasonló felújítások zajlottak
augusztusban. A városi hálózatra csatlakoztatták a Mesevár tagóvoda csapadékvíz-elvezető rendszerét, a Mun-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Tovább korszerűsödnek a
város oktatási intézményei.
Tíz óvodában és iskolában
dolgoznak a szakemberek,
hogy a tanévkezdésre készen
álljanak a megújult épületek.

kácsy utcai tagóvodában pedig az utcai bejáratot építették át akadálymentessé és az
eddiginél kényelmesebbé.
Tovább korszerűsödött a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola épülete is. A második
emeleti tantermi épületszárnyon ajtókat, egy másik szárnyon pedig ablakokat cseréltek.

A felsorolt a beruházásokkal
párhuzamosan az Eötvös utcai
tagóvodában tetőfelújítás zajlott és a Pro Artis művészeti iskola régi, udvari épületének tetőzetét is korszerűsítik. A munkálatok kivitelezőit ajánlatkéréses eljárásban választotta ki
az önkormányzat, minden felújításra helyi vállalkozások
kaptak megbízást.

A több mint hetvenmilliós
beruházás mellett kisebb korszerűsítési munkálatok is történtek a nyáron a város oktatási intézményeiben. Tíz óvodában és iskolában dolgoztak a
DC Dunakom Kft. szakemberei. Az önkormányzattal kötött
karbantartási szerződés alapján
az előre elkészített ütemezés
szerint egyebek mellett a Mesevár tagóvodában az udvari
burkolatot javították, és egy új,
pályázaton nyert játékot is beépítettek, a Hétszínvirág tagóvodában új kerítésrész épült,
a Vörösmarty tagóvodában fa
vázszerkezetű fedett udvarteret
alakítottak ki a tornaterem
mellett. A Vak Bottyán Gimnáziumban a könyvtár bútorzata és polcrendszere újult meg, a
Bezerédj Általános Iskolában
pedig a főbejárati lépcsőt javították. Ezek a karbantartási
munkálatok mintegy 10 millió
forintból valósultak meg.
-dal-

Támfal épül a Gárdonyi-kilátó alatt

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Háromszázmillió forintos partfal-stabilizáció kezdődött Pakson, a Deák utcában európai uniós támogatásból. A kivitelezésre a
közbeszerzési eljárásban nyertes Alisca
Bau Építőipari Zrt.-vel kötött szerződést a
paksi önkormányzat. A cég a Gárdonyi-kilátó tövében több mint 150 méter hosszúságban támfalat épít 2012 áprilisáig. A
beruházáshoz a paksi önkormányzat
290.355.750 forint vissza nem térítendő
támogatást nyert a Dél-Dunántúli Regionális Operatív Programban. Az összeg a
költségek 85 százalékát fedezi.
A közbeszerzési eljárásban nyertes Alisca
Bau Zrt. a Deák Ferenc utca 28-42. számú
házak mögött épít támfalat, amelynek magassága egyes helyeken az 5,5 métert is eléri. A munkálatok során – ahol szükséges –
lebontják az érintett házak mögötti melléképületeket. Ezeket az építkezés befejeztével
visszaépítik, az igénybe vett területeket pe-

Korcsmár István, az Alisca Bau Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy több helyszínen – köztük Dunaszekcsőn –
végeznek hasonló munkát. A paksi műszakilag nem jelent a szokásosnál komolyabb kihívást, de a külső körülmények
befolyásolják a munkát. Ilyen az időjárás, illetve az, hogy a kivitelezés egy része régészeti felügyelet mellett zajlik
majd. – Ha leletmentést kell végezni, befolyásolja az ütemezést – fogalmazott a
cégvezető, hozzátéve, hogy a 2012 áprilisi határidőt ennek ellenére tartják.
Hum Ferenc, a polgármesteri hivatal
műszaki osztályának vezetője a részleteket illetően elmondta, hogy a szögtámfal
magassága 2,5-5,5 méter között lesz, a
felette lévő rézsűt gerendarács-hálózattal
rögzítik és talajhorgonyokkal erősítik
meg. Hozzáfűzte, a beruházás a Gárdonyi-kilátó átépítését nem tartalmazza. (X)
dig eredeti állapotukba állítják vissza. A lakókkal már a tervezés és engedélyezés során is egyeztetett a paksi önkormányzat, és
így lesz ez a kivitelezés folyamán is.
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Megújuló lakótelep:
újabb tömbbelsőt korszerűsítenek

Az elmúlt évek során a Barátság úttól az Újtemplom utcáig
két tömbbelső újult meg teljesen a lakótelepen. Az önkormányzat az Újtemplom és a
Kodály Zoltán utca közötti terület rekonstrukciójával folytatja a megkezdett munkát. Az
újabb tömbbelső-felújítás, hasonlóan az előző beruházásokhoz, hosszú előkészítő munka
után indulhatott el.
– A tervezési folyamat lezárultát követően lakossági fórumokon tájékoztattuk a környéken élőket az elképzelésekről, a munka menetéről.

Fotó: Molnár Gyula

Újabb tömbbelső korszerűsödik Pakson. A sérült növényzet eltávolításával az elmúlt héten kezdődött el az
Újtemplom és a Kodály Zoltán utca közötti terület rekonstrukciója.

Az előzetes terveket a lépcsőházakban is kifüggesztettük,
és az interneten is megtalálhatóak voltak. A lakosság
észrevételeit, javaslataikat lehetőség szerint beépítettük a
végleges tervekbe – tájékoztatott dr. Nagy Tibor, a körzet
képviselője. A beruházás a

munkaterület-átadással augusztus 10-én indult. A tömbbelső teljes körű felújítására a
DC Dunakom Kft. kapott
megbízást, alvállalkozóként
is paksi cégek dolgoznak a területen. A rekonstrukció közel 200 millió forintból valósul meg.

A munkálatok a sérült növényzet eltávolításával kezdődtek meg, majd a járdalapok felszedésével és tereprendezéssel
folytatódnak. Ezt követően kerül sor a közművek rekonstrukciójára és a terület újjáépítésére,
tudtuk meg Puskás Jánostól, a
DC Dunakom Kft. ügyvezetőjétől. A beruházás keretében új
utcabútorok és köztéri játékok
is kerülnek a tömbbelsőbe. Bár
a szerződésben vállalt határidő
2012. április 30., tervei szerint a
kivitelező még idén befejezi a
felújítást. Az átadás kedvezőtlen időjárás esetén húzódhat át
a jövő évre a növénytelepítés és
a füvesítés miatt. A munkálatok ütemezéséről a közös képviselőkön keresztül tájékoztatják az ott élőket, de a beruházás
során a helyszínen dolgozó építésvezetőhöz is fordulhatnak
kérdéseikkel.
-dallos-

Új pihenőszigetek szolgálják
a hármas körzet lakói és az
arra járók kényelmét. A köztéri padok, virágládák kihelyezését Bordács József képviselő kezdeményezte, a beruházás képviselői keretéből
valósult meg.
A tíz új virágláda és a hét köztéri pad a Fehérvári út egy szakaszát és a temető Virág utcai
oldalán kialakított, térkövezett
pihenőszigetet díszíti. A kis terek kialakítását a körzet képviselője, Bordács József indította
el a képviselői keretéből megvalósított négyéves program
első lépcsőjeként. A közterület-szépítés jövőre a város széle felé haladva folytatódik,
igény esetén a körzet utcáiba is
kerülhetnek padok, hulladékgyűjtő edények és virágládák.

A pihenők kialakítása mellett
három nagyobb beruházás zajlik még idén a körzetben: az
Ősz utcai présházsoron kiépítik az ivóvíz-gerincvezetéket,
a Május 1. utcában csapadékvíz-elvezető rendszer készül a
későbbi telekkialakításokat
előkészítendő, és szilárd burkolat kerül a Toldi utca alsó
szakaszának köves-földes útjára. A városi kamerarendszer
bővítése a körzetet is érintette:
a Fehérvári út végén már
üzembe helyeztek egy új berendezést. Az utcabútorok kihelyezésére Bordács József
biztosított forrást másfél millió
forintos képviselői keretéből.
Az ebből fennmaradó összeget
a Laktanya utca szépítésére
fordítja a városatya, itt a lakók
kérésére ősszel új facsemetéket ültetnek.
-dal-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Pihenősziget a
lakók kényelméért
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Mindenkinek tennie kell a boldogulásért
Egyre több programot kínál a
roma közösségi ház, mely a közelmúltban nyitotta meg kapuit
a KRESZ-park szomszédságában. Ezek a lehetőségek elsősorban a gyerekeket várják, de a
felnőttekre is gondolnak a szervezők. A közösségi ház programjairól azon a lakossági fórumon hallhattak az egybegyűltek, amelyet a cigány kisebbségi
önkormányzat hívott össze a városházára. Ugyanitt a beiskolázással és a szociális támogatási
rendszer változásával kapcsolatos tudnivalókról is tudomást
szerezhettek a megjelentek.
– A fórum arra szolgál, hogy
mindenki megismerje a lehetőségeket, hangsúlyozta Berki Attila. A cigány kisebbségi önkormányzat elnöke kiemelte,
együttműködési megállapodást
kötöttek a Pakson már korábban
is tevékenykedő Élőszó Gyülekezettel. Ennek eredménye az
is, hogy elindult a közösségi
házban a kézműves és rajzszakkör. Előbbit egy pedagógus,
Vájer Judit, utóbbit egy helyi alkotó, Gazdag János vezeti, tájékoztatott Rafael Gyula, a gyülekezet szolgálói vezetője. Miként
elmondta, a gyerekekért ő maga
elmegy, foglalkozás végén pedig hazafuvarozza őket. Az érdeklődés egyre nő, az első találkozón még csak hatan voltak, a
legutóbbin kétszer ennyien. A
foglalkozások időpontja az iskolakezdés miatt módosul, a
rajzszakkör szerdánként, a kézműves péntekenként lesz 16 és
17 óra között. Rafael Gyula arról is beszélt, hogy gyülekezetük nagyjából négy esztendeje
foglalkozik roma emberekkel.
Az a céljuk, hogy elérjék, ne
gyűlölettel közelítsenek egymás
felé, hanem szeretettel. Vasárnaponként bibliaismereti foglalkozást tartanak gyerekeknek,
hétfőnként ugyanebben a témában a felnőttekre számítanak.
Mindeddig csütörtök esténként
tartották zenés összejöveteleiket
– amelyeken alkalmanként 3035 fő gyűlt össze –, de ez a jövő-

ben átkerül hétvégére, számolt
be.
Tell Edit, a város alpolgármestere a fórumon, amelyen 80-90
fő gyűlt össze, úgy tájékoztatott,
hogy azt az országosan jellemző
problémát, ami a munkahelyteremtést illeti, Pakson sem tudják
megoldani, de minden törekvésük az, hogy a közfoglalkoztatásba bevonják a roma közösség
tagjait. Mint mondta, igény merült fel arra, hogy az önkormányzat télre tűzifát adjon a rászoruló roma családoknak, ezt
azonban a jelenlegi szociális ellátórendszer keretein belül nem
kívánják megvalósítani. Az önkormányzat továbbra is

öngondoskodásra
kéri
a roma családokat,
többek között arra, hogy nyáron ne a konténerbe és a közterületre hordják a tüzelésre alkalmas fahulladékot, hanem
tartalékolják a téli hónapokra.
Szó esett továbbá helyi földprogram indításáráról. Az önkormányzat még nem látja elérkezettnek az időt erre – a helyi
cigány közösség együttműködése, együttgondolkodása, felelősségvállalása, az öngondoskodásra való akarata szükséges
hozzá –, és jól működő modellt
sem ismernek. A másik égető
probléma, amellyel szinte naponta megkeresik a város alpolgármesterét, a lakhatás, ám
e téren sem tudott biztatót mondani, mivel a város összes szociális bérlakása foglalt. Nyáron
felülvizsgálták, hogy ezeket
rendeltetésszerűen használjáke. Ugyancsak környezettanulmányra kerül sor rövidesen
mindazoknál, akik bérpótló juttatásban részesülnek. Akik lakásukat, portájukat nem tartják
rendben, parlagon hagyják a
konyhakertjüket, előbb felszólítást kapnak, majd, ha a helyzet nem változik, az önkor-

mányzat megvonja tőlük ezt a
támogatást.
Tell Edit kiemelte, hogy a jövőben Rafael Gyula közfoglalkoztatás keretében segíti a cigány kisebbségi önkormányzat,
illetve ezzel együtt a település
önkormányzatának munkáját.
Tevékenysége sokrétű lesz, a
közösségi ház rendezvényeinek
szervezése csupán egy a sok feladata közül. Ahogy fogalmazott, terepi munkát végez majd,
azaz sorra felkeresi a cigány
családokat. Ezáltal jobban megismerik a helyzetüket, ők pedig
a lehetőségeiket. Egyik ilyen lehetőség az általános iskola befejezése, amelyre a 15 és 22 év
közöttieknek nappali képzésben, az idősebbeknek tanfolyam
keretében van módja az I. István
szakképzőben. A fórum óta már
nyolc jelentkező van, a többiek
felkutatása Rafael Gyula feladata, miként az is, hogy megtudakolja, kik szeretnék gyerekeiket
a tanodába járatni. Ez szintén a
közösségi ház keretein belül
működik majd szeptember végétől. Tell Edit szavai szerint
nyugdíjas és aktív korú pedagógusok vállalták önkéntesként,
hogy foglalkoznak a gyerekekkel. Alsó tagozatosokat várnak,
akiknek segítséget nyújtanak a
felkészülésben, de gondjuk lesz
a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra is.

Legfontosabb, hogy
a gyerekek óvodába,
iskolába járjanak,
hangsúlyozta a lakossági fórumon és lapunknak is Tell Edit.
Hozzátette, ez kitörési lehetőséget jelenthet. Mint mondta, a nevelés terén vannak nagy lemaradások, ezek leküzdésében igyekeznek előrelépni. – Célunk,
hogy minden cigány család vegye komolyan a saját és a gyereke sorsát, az iskolába, óvodába
járatást, amelyhez Paks város
önkormányzata minden támo-

gatást megad. Szinte missziószerűen igyekszünk rábírni őket,
hogy adjanak feladatot a gyerekeiknek, beszélgessenek velük,
tegyenek ők is azért, hogy tanuljanak, megfeleljenek az iskolai
elvárásoknak.
A paksi intézmények és azok
vezetői egy emberként állnak a
kezdeményezés mögé, derült ki
az alpolgármester szavaiból. Ha
igény lesz rá, drámapedagógiai
szakkört indítanak, már szervezik a múzeumi órát, de bekapcsolódhatnak a gyerekek a művészeti képzésbe is. Szintén az ő
boldogulásukat szolgálja a felzárkóztatási ösztöndíj, amelyet
az önkormányzat cigánygyerekeknek nyújt, ha nincs igazolatlan mulasztásuk és megfelelő a
tanulmányi eredményük. Az adható összeg szeptembertől a
duplájára nő, így, ha a diák eléri
a 4,51-os tanulmányi átlagot,
havi nyolcezer forintot kaphat.
A legkisebb havi támogatás háromezer forint, hármas tanulmányi átlagnál. A fórumon, majd
az azt követő napokban ingyenes füzetcsomagot igényelhettek a rászorulók, az ehhez szükséges forrást a ckö az önkormányzat szakbizottságától nyerte el pályázaton.
Rövidesen útjára indul a kifejezetten roma fiataloknak szóló
éjszakai sport, amelynek a Deák Ferenc Általános Iskola
sportcsarnoka ad otthont, szervezésében pedig Poór József
segít.
Végezetül Tell Edit kiemelte,
hogy a hivatal dolgozói mindenben segítséget nyújtanak, ő maga szinte folyamatosan a cigányság rendelkezésére áll, bár
sok esetben nem tud segíteni,
mert nem írhatja felül a helyi
rendeleteket. Mint hangsúlyozta, a paksi hivatalban nincs ígérgetés, a konkrét helyzetről korrekt felvilágosítást nyújtanak,
hangsúlyozva, hogy mindenkinek a lehetőségeihez képest
meg kell tennie mindent önmaga és családja boldogulásáért.
Vida Tünde
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Atomerőmű

Jól vizsgázott az atomerőmű
nyező hatásokkal vagy azok
következményeivel szemben.
Az erre vonatkozó teendőket a
végleges jelentésben határozzák meg.
Vizsgálták földrengés, árvíz, áramkimaradás esetleges
hatásait, a szükséges teendőket. Eszerint földrengések ellen megfelelő védelemmel
rendelkezik az erőmű, ebben
a helyzetben is biztosított a
reaktor leállítása és lehűtése.
Árvízveszélyre a létesítmény
fekvése miatt nem kell számolni, a Duna ritkán bekövetkező, rendkívül alacsony
vízállásának kezelésére pedig megfelelő műszaki felkészültséggel rendelkezik a létesítmény. Az elemzések sze-

rint áramkimaradás esetén a
blokkok leállítására és hűtésére is felkészültek Pakson.
Az extrém meteorológiai
helyzetekkel kapcsolatos védettséget és a telephely talajszilárdságát a következőkben
vizsgálják.
A cbf, azaz a stresszteszt lefolytatását áprilisban határozták el az európai országok a
földrengés, illetve szökőár
nyomán történt fukusimai reaktorbaleset-sorozat hatására.
Célja, hogy különféle elemzésekkel kimutassák, a reaktorok milyen hatásokat viselnének el, és a különböző szélsőséges események hatásait hogyan lehet kivédeni. Hamvas
István vezérigazgató azt köve-

tően, hogy május 2-án az Országos Atomenergia Hivataltól átvették a vizsgálathoz
szükséges dokumentációt, kifejtette: nincs szó arról, hogy
extrém hatások alá vetik az
atomerőmű
berendezéseit.
Elemzésekkel igazolják azt,
hogy a különféle hatásokat és
következményeiket képes-e
kivédeni a létesítmény. A
vizsgálat a nyilvánosság bevonásával zajlik, annak előrehaladásáról nemrégiben a térség polgármesterei számára
tartott beszámolót Hamvas
István, az OAH számára elküldött jelentés pedig bárki
számára elérhető az atomerőmű honlapján.
Vida Tünde

Fotó: Paksi Hírnök

Semmilyen azonnali beavatkozásra nincs szükség a paksi
atomerőműben a fukusimai tapasztalatok alapján. Az eddigi
elemzések szerint a védelmi
rendszer jól vizsgázott, a létesítmény blokkjai megfelelnek
a nemzetközileg elfogadott, és
a hazai hatóságok által előírt
követelményeknek, beleértve
az esetleges belső és külső hatásokkal szembeni védettség
kritériumait is, közölte Mittler
István annak kapcsán, hogy a
Paksi Atomerőmű Zrt. az előírt
határidőre benyújtotta a célzott
biztonsági felülvizsgálat (cbf)
előrehaladásáról szóló jelentést
a nukleáris hatóságnak. Az Országos Atomenergia Hivatal
számára a végleges jelentést
október 31-ig kell elküldeni.
A kommunikációs igazgató
tájékoztatása szerint a paksi
atomerőmű védettsége jónak
bizonyult a feltételezett kulcseseményekkel, különböző veszélyekkel szemben, ezért
nincs szüksége halaszthatatlan
intézkedésekre, de a meglévők
mellett további műszaki lehetőségek is kínálkoznak a védettség fokozására rendkívül
kis valószínűségű, de esetleg
jelentősebb terhelést eredmé-

Reálisan vélekednek a fiatalok
az atomenergiáról
Három fesztiválon, a VOLTon a Balaton Soundon és a
Szigeten is megjelent az Magyar
Villamos
Művek
(MVM)
Energiaszigete,
amely egyidejűleg népszerűsítette az atomenergiát és az
alternatív energiaforrások
használatát. Az MVM tájékoztatása szerint a különleges
kiállítótéren több tízezer vendég fordult meg: ki azért
ment, hogy a mobilját kerékpárral feltölthesse, ki azért,
hogy többet tudjon meg az

atomenergiáról, amit az is bizonyít, hogy a látogatók
90%-a betért az interaktív kiállításra, hogy közelebbről is
megismerje a paksi atomerőmű működését. A mobiltöltős
kerékpárokkal a három fesztiválon összesen 9000 km-t tettek meg, ami annyit tesz,
mintha Tokióig bicikliztek
volna. A Sziget Fesztiválon
Kovács Antal olimpiai bajnok dzsúdós, az ASE elnökügyvezetője, a paksi atomerőmű munkatársa is megje-

lent egy interaktív tárlatvezetés erejéig. Mint mondta, azt
tapasztalta, hogy a fiatalok
nagyon nyitottak, többségük
elég sok információval rendelkezik, és érdekli nemcsak
az atomenergia, hanem az
egész villamosenergia-rendszer. Kifejtette: éppen ezért
nem árt, ha a fiatalok, a jövő
potenciális döntéshozóinak
véleményét sikerül tudatosan
formálni. Úgy tapasztalta,
hogy a fiataloknak nincs torzult képe a megújuló energi-

ákról, tudják, hogy e téren hazánk nem rendelkezik megfelelő potenciállal. Mint mesélte, megállapították, hogy a
legjobb energia, amit nem
kell megtermelni, vagyis amit
meg lehet spórolni, de a ma
tapasztalható energiaigénynövekedés jelzi, hogy nem ez
a járható út. – Abban is
egyetértettünk, hogy az atomenergia nem nélkülözhető, de
azt a lehető legjobban kell
„megcsinálni” – tette hozzá.
-tünde-
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Az ország nagy részén befejeződött az aratás, a búza minősége kiváló, a termésátlagok meghaladják a hektáronkénti négy
tonnát – nyilatkozta Czerván
György, a Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára az augusztus
derekán közzétett mezőgazdasági adatok alapján. Az időjárás
valóban kedvezett az utóbbi
időszak betakarításainak, ennek
köszönhetően az őszi árpa aratását már befejezték a gazdák és
az őszi búza nagy része is bekerült a földekről. 165 ezer hektárról 669 ezer tonna jó minőségű árpa került a raktárakba, a
952 ezer hektáron vetett őszi
búzának pedig több mint 80
százalékát aratták le idáig. A
betakarított búza mennyisége
már most jelentősen meghaladja a tavalyi év eredményét, akkor országosan csupán 3,7 tonnás termésátlaggal lehetett szá-

Fotó: Molnár Gyula

Kimagasló lett a búzatermés Tolnában

molni hektáronként. Bár a kukorica betakarítása nem kezdődött még el, az előzetes termésbecslések szerint idén 6600 kilogrammos hektáronkénti hozam mellett összesen 8,1 millió
tonna termés várható. A szép
eredményeknek köszönhetően
már most látható, hogy a betakarított gabonamennyiség fedezni fogja az ország szükségletét, sőt exportra is jut majd belőle.

Idén Tolna megyében sem lehet ok a panaszra, ugyanis a
hektáronkénti 4,7 tonna feletti
termésátlaggal Baranya és Komárom-Esztergom megye mellett itt volt a legmagasabb az
őszi búza hozama, közölte az
Agroinform. – Az őszi búza
minősége nagyon jó lett, ez annak is köszönhető, hogy időben sikerült betakarítani a termést, így az nem ázott meg –
mondta el lapunknak Liszt-

mayer István, a Dunakömlődi
Agrár Zrt. növénytermesztési
ágazatának vezetője. A Tolna
megyei vállalat 250 hektáron
termeszt búzát, melynek vetése
nem sikerült túl jól a rengeteg
őszi csapadék miatt, majd tavasszal nem kímélte a növényt
a szárazság sem, ennek
következtében a hektáronként
betakarított 4,5 tonnás hozam
csupán közepesnek értékelhető, mondta a szakértő. A
Dunakömlődi Agrár Zrt. az
őszi búza mellett 100 hektáron
napraforgót és 400 hektáron
kukoricát is termeszt, a napraforgó betakarítása várhatóan
két-három hét múlva megkezdődhet és ennek a terméseredménye is jónak ígérkezik,
emelte ki az ágazatvezető.
Megkerestük a Paksi Dunamenti Zrt.-t is, ám ők elzárkóztak a nyilatkozattól.
Matus Dóra

Pályaválasztási konferencia
Csupán néhány hónap és ismét elérkezik a végzős általános iskolások pályaválasztásának ideje. Nem mindegy,
hogyan döntenek a továbbtanulásukról, ugyanis ez hatással lesz további életükre. Választásukhoz a Baranya Megyei Munkaügyi Központ Paksi Kirendeltsége partnereivel
karöltve egy több éve működő
és egyre bővülő programmal
nyújt segítséget. A sorozat
újabb állomásaként a kirendeltség és a Dél-Dunántúli
Humánerőforrás Nonprofit
Kft. pedagógusoknak szóló
kistérségi
pályaválasztási
konferenciát rendezett.
A végzős általános iskolások
életében mérföldkő a pályaválasztás. A fiatalok későbbi boldogulásának feltétele, hogy szívesen járjanak a választott úton,
alkalmasak legyenek az adott
pályára, szakmára, illetve végzettségük megfeleljen a munka-

erő-piaci igényeknek. Ezt elősegítendő a Baranya Megyei
Munkaügyi Központ Paksi Kirendeltsége számos programmal igyekszik megtapasztalható
közelségbe vinni a gyerekekhez
a pályaválasztás lehetséges útjait, és ehhez a munkához partnereket is talált. Együttműködnek a Dél-Dunántúli Humánerőforrás Nonprofit Kft.-vel, a
kamarákkal, cégekkel, a középiskolákkal és a Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központtal, illetve segíti munkájukat a
paksi önkormányzat, a kistérség
településeinek önkormányzatai
és a Paksi Atomerőmű Zrt. A
széles körű összefogás eredményeként gördülékeny és színes
palettájú programsorozattal segíthetik a fiatalok pályaválasztását, emelte ki Feilné Szombat
Csilla, a paksi munkaügyi kirendeltség vezetője.
Ennek legrégebbi eleme a
szakmatúra, amelynek gondolata 2007-ben vetődött fel egy

munkáltatói konferencián, és a
rákövetkező esztendőben útjára is bocsátották. Lényege,
hogy a diákok szervezett formában ellátogathatnak a munkáltatókhoz, és személyesen
szerezhetnek ismereteket a különböző szakmákról. Része a
programnak, hogy a központ
munkatársai a pedagógiai
szakszolgálat szakembereivel
karöltve osztályfőnöki órákon
és szülői értekezleteken beszélgetnek a pályaválasztással
kapcsolatos tudnivalókról a
szülőkkel, diákokkal. Tavaly a
gyerekeket szakmaszínházi
előadásra is invitálták, rajzpályázatot hirdettek, valamint
megrendezték az első, Mesterségem címere című kistérségi
vetélkedőt. Mindemellett elkészült egy szakmaismereti munkafüzet, amely az 5-6. osztályosoknak szól, mivel igény
volt arra, hogy ennek a korosztálynak is lehetősége legyen
megismerni a szakmákat. A

2011/2012-es tanévre kidolgozott pályaválasztási programsorozat nyitányaként a kistérség pedagógusait invitálták
konferenciára, ahol részletes
tájékoztatást adtak a tervezett
rendezvényekről, bemutatták a
Nemzeti Pályaorientációs Portált, szó volt a szakma- és pályaalkalmasság jelentőségéről
a pályaválasztásban, valamint
a Paks Térségi Pedagógiai
Szolgáltató Központ segítő
munkájáról a pályaválasztásban. A konferencia végén bemutatták a paksi önkormányzat
támogatásával megjelent Szakmaismereti
Munkafüzetet,
amely ingyen hozzáférhető a
kistérség általános iskoláiban.
Bár a munkának csak évek
múltán lesz mérhető eredménye, de az, hogy a családok már
most kérik a segítséget, azt mutatja: komolyan foglalkoznak
gyermekeik pályaválasztásával,
ami már fél siker.
Kohl Gyöngyi
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Szent István ünnepén
A Jézus Szíve-templom előtti térre várták
a lakosságot az augusztus 20-i városi ünnepségre, ahol Hajdú János polgármester
mondott ünnepi beszédet. Ebben egyebek
mellett megidézte Szent István ma is ható,
sok területen érvényes művét; a kort,
amelyben cselekedett; beszélt hitről, társadalmi rendről és a vezetőkbe vetett bizalomról. Kiemelte, hogy az ország jelenlegi
vezetésében megvan az erős eltökéltség a
rend kialakítására, de nélkülünk, a mi közreműködésünk, akaratunk, türelmünk és
kitartásunk nélkül mindez nem, vagy jóval
lassabban, nehezebben megy. Arra kért
mindenkit, hogy adjon további bizalmat
annak az országvezetésnek, amely ismét, a
már valamikor járt utat, a Szent István-it
választotta. – Tudtuk és tudjuk nehéz lesz.

Egyrészt azért, mert a gyors siker hiányában sokan elcsüggednek, kiábrándulnak,
másrészt azért, mert a vándorokhoz, zarándokokhoz potyautasok is csatlakoznak,
olyanok, akik csak a saját hasznukat nézik,
akik lejáratják a közös ügyet. Mindezt el
kell viselnünk, a tévelygőket a helyes útra
kell terelnünk. Pakson igyekszünk rendet
tartani, az ország és a település lakóinak
érdekeit szem előtt tartva irányítani a várost. Ígérem: ezután is így lesz. Arra törekszünk, hogy a folytonosan változó körülményekhez alkalmazkodva jó és nemes
célokat tűzzünk ki, azokat tisztességes
eszközökkel valósítsuk meg úgy, hogy
utódainknak ne kelljen miattunk szégyenkezni vagy helytállni – mondta.
(Folytatás a 9. oldalon)

Fotók: Molnár Gyula

„Semmi sem emel fel, csakis
az alázat, semmi sem taszít
le, csakis a gőg és a gyűlölség.” Szent István ezen gondolatával zárta ünnepi beszédét Hajdú János polgármester az augusztus 20-i városi ünnepségen. A megemlékezés után a Duna-parti sétányon folytatódott a nap a
Duna-átúszással, majd délután színpadi műsorral és
este tűzijátékkal.
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AZ ÜNNEP ELŐESTÉJÉN IS a sétányra
várták a lakosságot. A partra a megyeszékhelyen és a környező településeken élő zenészekből másfél éve alakult Szekszárdi Jazz Orchestra csalogatott. A kellemes dallamok után a
táncé volt a főszerep, a Duna Party
Táncklub színvonalas műsora felért
egy tánctörténeti időutazással. A műsor folytatásában a helyi Jack-ki zenekar játszott, majd a Budapest Bár készülődött fellépésére, amely azonban
a csapadékosra fordult időjárás miatt
elmaradt.
nem verseny, azért mindenki kíváncsian
figyelte a bolyt alaposan elhagyó első
partot érőt, Horváth Tamást. A középiskolás fiatalember vehette át elsőként az
ajándékpólót a vízi színpadon.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fotó: Molnár Gyula

(Folytatás a 8. oldalról)
A városi ünnepséget követően, amelynek végén megáldották és megszegték
az új kenyeret, a program a tizenkét
éves múltra visszatekintő Duna-átúszással folytatódott. A körülmények idén
kedvezően alakultak, a Duna vízszintje,
a víz hőmérséklete és az időjárás is
megfelelt az elvárásoknak. A vízi rendezvényen 249-en csobbantak, ami eddigi történetének egyik legnépesebb
mezőnye volt. A jelentkezőket a kompkikötőben várták, majd átszállították
őket a géderlaki oldalra, ahonnan indulva hajózási zárlat, illetve megfelelő biztosítás mellett tették meg a körülbelül
nyolcszáz méteres távot. A legifjabb
úszó a hétesztendős Domonkos Benedek volt, a legidősebb pedig Hoós László, aki hetvenen túl vállalkozott arra,
hogy átszeli a Dunát. Bár ez az úszás
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Délután visszavárták a partra a lakosságot, a hagyományőrzés és értékteremtés
jegyében szervezett színpadi műsorra,
amelyet a Paksi Harmonika Együttes nyitott. A paksi művészeti iskola égisze alatt
működő, Papp Olga vezette csoportot a
pusztahencsei Vadvirág Népi Együttes
követte a színpadon a Kóborzengő zenekarral, valamint az erdélyi Meszes Táncegyüttes magyar tagozatának táncosaival,
akikkel baráti kapcsolatot ápolnak. Az est
további részében az Ulbert Ferenc–Hesz
Ádám duó zenélt, ez alkalommal trióvá
alakulva, majd Károly Katalin, Simon
Boglárka, Kiss Zoltán és Alagi János
énekelt operettekből és musicalekből. Az
estet a Tűzvirág Táncegyüttes óriási sikert arató előadása zárta, majd elsötétült
a színpad, ám hamarosan új fények gyúltak az égen a tűzijátékkal.
Kohl Gyöngyi
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Helytörténeti pályázatot írt ki a levéltár
Helytörténeti pályázatra várják végzettségtől és kortól
függetlenül Tolna megye történetének bármely korszakáról, politikai, gazdasági, oktatási, kulturális, közművelődési, egészségügyi, igazságszolgáltatási területéről, illetve hivataláról, intézményéről, vállalatáról, üzeméről,
fontosabb vállalkozásáról
vagy jelesebb személyiségéről írott tanulmányokat. A
pályázat szempontjából különösen figyelemre méltó,

hogy 2011-ben lesz a szekszárdi apátság alapításának
950., Liszt Ferenc és Perczel
Mór születésének 200. évfordulója.
Feltétel, hogy a pályamunkák egykori levelezések, iratok vagy cikkek, falukrónikák, levéltári, irattári, illetve
személyi tulajdonban lévő dokumentumok felhasználásával és a források pontos megjelölésével készüljenek. A pályázat terjedelme minimum
egy ív, azaz 22-23 oldal, olda-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Frissítő
kánikula idején

lanként 30 sor, soronként 60
leütéssel. Falutörténet esetén
a minimális terjedelem három
ív. A pályázatra egészben
vagy részben publikált tanulmányokat nem lehet beküldeni, a szakdolgozat nem számít
publikációnak.
A munkákat jeligével ellátva, egy példányban kell elküldeni a Tolna Megyei Önkormányzat Levéltárába (Szekszárd, Béla tér 1.), a dolgozat
címlapján a szerző neve nem
szerepelhet. A pályamű mel-

lé, a jeligés feliratú lezárt borítékba kell elhelyezni a szerző nevét, postai levelezési,
e-mail címét és telefonszámát. A munkák beküldésének
határideje szeptember 10., a
zsűri által megjelölt első három helyezett értékes díjat
nyer: az első helyezett 80, a
második 60, a harmadik 50
ezer forint jutalomban részesül. A díjazott legjobb pályamunkák megjelenését a kiírók
elősegítik, illetve a közlés jogát megvásárolják.
-md-

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai
Bizottsága pályázatot hirdet a városban működő bejegyzett
alapítványok, közalapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek
számára.
A pályázat célja:
Pénzbeli támogatás nyújtása azon szervezetek, csoportok részére,
amelyek
· kulturális alkotások, események létrehozására,
· a város kulturális értékeinek, hagyományainak megőrzésére,
ápolására, illetve fejlesztésére vállalkoznak.
A pályázatok benyújtásának módjáról, a pályázat feltételeiről, tartalmi, formai előírásairól, kötelező mellékleteiről a www.paks.hu
oldalon olvashatnak.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai
Bizottsága pályázatot hirdet a városban működő bejegyzett alapítványok, közalapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek számára.

BÁR AZ IDŐJÁRÁS SOKÁIG NEM VOLT KEGYES a nyaralókhoz,
lapunk megjelenésének hetére melegrekordot prognosztizáltak: keddre másod-, szerdára harmadfokú hőségriadót rendelt
el az Országos Meteorológiai Szolgálat. 27 fok körül alakult
a napi átlaghőmérséklet és erős volt az UVB-sugárzás is. Fotónkon a Paksi Vízmű Kft. munkatársai hűsítő vizet osztanak
a járókelőknek.

A pályázat célja:
· A folyamatos és sürgősségi betegellátás színvonalának és hozzáférhetőségének javítása.
· Az egészségmegőrzés, a szenvedélybetegségek megelőzését, gyógyítását és utógondozását segítő tevékenységek támogatása.
· A lakosság egészségi állapotának javítását célzó szűrési, gondozási feladatok támogatása.
· Az egészségügyi ellátás informatikai rendszere továbbfejlesztésének támogatása.
· A város egészségügyi és szociális ellátásában részt vevő szakemberek képzése, továbbképzése.
· A család szerepének erősítését, zavarainak leküzdését célzó tanácsadások, szolgáltatások fejlesztése.
· A lakosság szociális és gyermekjóléti alapellátási, szakellátási
színvonalának javítása, a már meglévő szolgáltatások fejlesztését
megvalósító programok támogatása.
A pályázatok benyújtásának módjáról, a pályázat feltételeiről, tartalmi, formai előírásairól, kötelező mellékleteiről a www.paks.hu
oldalon olvashatnak.
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Gosztola Edina lett Kelet Szépe

A Kelet Szépe 2011. Görögország produkció tavasszal látványos televíziós válogató keretében rendezte meg a több
éves múltra visszatekintő nemzetközi
szépségverseny hivatalos elődöntőjét
Kazincbarcikán, ahol több mint 120 nevező indult el a megmérettetésen. A
szépségversenyre 17 és 27 év közötti,
Kelet-Európában élő lányok jelentkezhettek, közülük 15-en juthattak be a Görögországban megrendezett döntőre. A
fináléba került lányok tíz napot tölthettek az égei országban, ahol reggeltől estig minden nap forgatásokon és fotózáson vettek részt. – A táborban töltött idő

Kedves Menyasszonyok,
Vőlegények, Koszorúslányok és Bálozók!
A Százszorszép Esküvői Ruhaszalonban Pakson, a Kossuth Lajos
utcában szeretettel várok minden
kedves házasulandó párt, koszorúslányt és bálozót.
Szalonunkban több mint 50 márkás mennyasszonyi ruhából, és
az ehhez tartozó kiegészítőkből
választhatnak a leendő arák.
Emellett már katalógusból is rendelhetnek egyéni ízlésüknek
megfelelő ruhát kölcsönzésre, de
akár megvételre is.
Most álmai mennyasszonyi ruhája akár fél áron is az Öné
lehet! A részletekről érdeklődjön
üzletünkben.

Fotó: Kelet Szépe

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ajakon, nemzetközi fesztivál keretében
hirdették ki augusztusban a Kelet Szépe
2011-es szépségverseny győztesét. A legszebbnek járó korona büszke tulajdonosa egy fiatal paksi lány, Gosztola Edina lett, aki több mint 120 induló közül
jutott be a Görögországban megrendezett 15 fős döntőbe és hódította el az elsőnek járó díjat.

A ruhák többféle méretben megtalálhatók, a hiányzó méretek – egyes
esetektől eltekintve – megrendelhetők, illetve méretre igazításukat
szakképzett varrónő közreműködésével díjtalanul elvégezzük.
Az esküvői ruhák mellett koszorúslányruhák, menyecskeruhák,
báli és koktélruhák széles választékával is várom a kedves
érdeklődőket.
Ajánlatainkat
megtekinthetik honlapunkon is,
a
www.szazszorszepszalon.hu oldalon.
Százszorszép Esküvői Ruhaszalon
Paks, Kossuth Lajos utca 3.
(Kossuth L. utca alsó sarka)
Tel.: 06-20/316-64-37
Nyitva tartás:
H-P: 10.00–12.00; 14.00– 17.00;
SZO: 9.00–12.00
Nézzen be hozzánk, megéri!

A fátylakat és gyűrűpárnákat
helyben, az egyéni igények figyelembevételével meg is tervezzük,
és el is készíttetjük.
Folyamatosan bővülő választékkal kaphatók a Flor Moda, Achberger, és Lilly esküvői kiegészítők és egyedi ékszerek.
A vőlegényeket is szeretettel
várjuk! WILVORST, TZIACCO
öltönyök, ceremóniamellények, ingek és egyéb kiegészítők is kaphatók.

alatt rengeteg felvétel készült, rengeteg
rendezvényre voltunk hivatalosak, egy
percre sem volt megállás – mondta el lapunknak Edina, aki hozzátette, a szoros
programbeosztás mellett azért jutott idő
a szórakozásra is. A tengerparton sokat
strandolhattak és kipróbálhatták a legkülönfélébb vízi sportokat is, az estéket pedig valamelyik helyi klubban töltötték.
Edina azt is elárulta, hogy 15 éves kora
óta vesz részt szépségversenyeken, ahol
eddig hétszer hódította el az elsőnek járó
díjat. A megmérettetések közül mégis
ezt tartja a legszínvonalasabbnak, mivel
ez már nemzetközi verseny volt, és a vetélytársak is egytől egyig mind gyönyörűek voltak. A legszebbnek járó korona
elnyerésében, melyet egy évig viselhet,
minden bizonnyal a rutin is segített, vallja. A fejére került ékszert a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei Ajakon megrendezett eredményhirdetés és nagyszabású
gálaműsor keretében vehette át, ahol
győztesként egy wellness hétvégét és
egy 150 ezer forint értékű ékszerutalványt is nyert.
Matus D.

A legszebb kertek
Minden eddiginél több nevező vett részt a városi virágosítási versenyben, közel
hetven kertgondozó munkáját értékelte a zsűri. Az eredményhirdetésen Kern József
képviselő köszöntötte a résztvevőket.
Tizennegyedik alkalommal
hirdette meg a városi virágosítási versenyt az önkormányzat támogatásával az
Együtt a parlagfű ellen Alapítvány. A nevezők munkáját háromfős zsűri értékelte. A szakemberek két alkalommal járták
végig a várost: áprilisban és júliusban látogattak el a versenyre jelentkezőkhöz. Az ítészek
elsősorban az összhatást bírálták, emellett értékelték az egynyáriak és évelők arányát, valamint a fák, bokrok megfelelő
elhelyezését, a füves terület
nagyságát. Az alapítvány székházában tartott eredményhirdetésen minden nevezőt köszön-

töttek, oklevelet és kerámiát
kaptak a résztvevők. A három
kategória három legszebbnek
ítélt kertjének gondozói 125,
100, illetve 75 tő virágpalántát
is átvehetnek majd a tavaszi ültetés előtt. A hét nevező lépcsőház közül a Kishegyi út 22.
számú ház lakóközössége vehette át az első helyezettnek járó díjat, másodikként a Kishegyi út 18., harmadik legvirágosabbként pedig a Dózsa
György út 6. számú házban
élőket köszöntötték. Az utcák
versengésében ötöt értékeltek
idén, legvirágosabbnak a Kisfaludy utcát találták a szakemberek, második a Szérűs utca,
harmadik pedig a Gyár utca
lett. A Legszebb virágos kertes
háznak járó emlékplakettet 54
zsűrizett kert közül Dallosné
Pintér Éva vehette át a Munkácsy utca 34.-ből. Második
Horváth Andrásné, harmadik
pedig Ritter Józsefné kertje
lett.
-dal-

Paksi Hírnök

12

2011. augusztus 26.

Üdvözlet Paksról!

Süveges rév, Malom utca, Mónár út
A képeslap egyik mozaikja a
Süveges révet ábrázolja, a paksi Duna-partnak azt a részét,
ahol a sétány véget ért. Az elnevezés jelentette a partszakasz nevét, innen lehetett a
Fölső malomrév malmait megközelíteni, és a kis utca, vagy
inkább köz (a csak lovas szekér szélességű lejáró) nevét is,
ahonnan a hajdani Malom utcáról (ma ez a Deák Ferenc utca, előtte az ötvenes évektől
Lenin utcának hívták) a rövidebbik úton lehetett a folyópartra jutni.
A települések földrajzi nevei
is megőrizték a közösségek
életében valaha jelentős mesterségek emlékét, alábbi írásomban a molnárokra utaló
paksi helyneveket veszem
számba. Közülük a legrégebbi
a Malomhegy, a település északi részén, az ún. Öreghegytől
északra húzódó löszdomb, az
első katonai felmérés (17851786 között készített) térképszelvényén is megtaláljuk
Mühlberg néven. Nevét feltehetően az itt, ezen a dombtetőn
valaha működött szárazmalmokról kapta. A molnárokra
utaló többi tulajdonnév a Paks
északi és déli Duna-szakaszára
települt hajómalmokhoz kapcsolódik.
A legismertebb (a fentebb
említett), az egykor hivatalos
utcanévként is nyilvántartott
Malom utca, így nevezték a
Paks északi településrészén
található, az ún. Fölső malomrévhez vezető kocsiutat,
amihez a 6-os főút elkészülte
előtt hozzátartozott még a
mai Rókus utca eleje is. Az
utcában, hiszen a parthoz nagyon közel volt, több molnárcsalád, s más vízi népek
laktak. Újabban a paksiak
Malomhegynek nevezik a régi Malom utca fölött húzódó
dombtetőt is: „a Malom utca
fölötti hegyet”, s az itt kialakított városrészt.

A Malom utca széles kocsiúttal kanyarodott le a Süveges révhez, ahol molnárlegények várták a folyóparton a paksi és a
környékbeli gazdákat, hogy dereglyéikkel a gabonás zsákokat
a malmokra szállítsák. Innen
eredeztethető az elnevezés is:
bizony mindenkit, aki őrletnivalót hozott, szegényebbet, módosabbat egyaránt megsüvegeltek,
vagyis kalaplevéve köszöntöttek. Az egykor forgalmas rév a
dunai őrletés megszűnése miatt
elveszítette jelentőségét, és a 6os főút megépítése után az utca
képe is megváltozott. A vízparton nyaranta az idősebb asszonyok egy ideig még továbbra is
mostak, a fiatalok strandoltak,
bár úszni tilos volt, de ezt senki
nem tartotta be. Kis srácok jártak le itt piszézni a Dunára, a
sok vizet szerető család tartotta
itt a csónakját, hol egyikben, hol
másikban hajnalonta horgászok
is szerencsét próbáltak. Mindez
már a múlté, a csónakokat ellopnák, snecizni fölösleges, nincse-

nek kacsák a baromfiudvarban,
amik megennék. Nem is elegáns, mostanság horgászni halastavakra, klubok partszakaszaira járnak felnőttek és fiatalok egyaránt.
A közelmúlt szebbik eseménye, hogy a lejáró mára betonozott, a Bezerédj iskola úttörő vízi rajának tagjai és a szülők társadalmi munkájával készült el,
hogy a kocsikat, amellyekkel a
hajóikat a gyerekek az Anna utcai tárolóból a vízre szállították,
könnyebben lehessen húzni-tolni. Mára a vízpartot a sétányról
is épített lépcsőn lehet megközelíteni, ám ez a partrész főként
mint kutyasétáltató és -fürdető
használatos. Napjainkra a Süveges rév lejáróját utcanévként, ha
egyáltalán a közbeszédben megnevezik, csak Hirt közként említik, a hajdani jó nevű kereskedőcsaládról, amelynek az üzlete az
Anna utca sarkán állt, túloldali,
„államosított” házukban pedig
az ötvenes években a paksi vízirendőrség állomásozott.

A dunai malmokban Józsefnaptól András-napig tartott az
őrlés. A jégzajlásos téli hónapokat a Telelőben, a régi paksi vasútállomás alatt húzódó,
mára kiszáradt Holt-Duna-ágban vészelték át. Egyébként a
vasúti fűtőház melletti erdőrészt is, ami körbevette a holtág vizét, a köznapi szóhasználatban a paksiak Molnárerdőnek hívták, hiszen a tulajdonosok télen naponta jártak erre, hogy ellenőrizzék a Telelőben lehorgonyzott malmaikat; ha tüzet raktak, itt szedték a fát hozzá.
A folyó déli szakaszára, az
ún. Alsó malomrévbe települt
malmokat a Fő utcáról a Báró
(ma a Táncsics Mihály) utcán,
a Tolnai útról a hajdani Kispáskomon át vezető Molnár
(Mónár) úton lehetett megközelíteni. A hajdan forgalmas
földutat ma kevesen használják, nyomvonalának egy része
a sóderkirakóhoz vezető út. A
mellette húzódó Molnár árokban felgyűlő és kiáradó esővíz az utóbbi években gyakran okozott bosszúságot és jelentős károkat a Dunára húzó
újvárosi kiskertekben. A malmok megszűnése, a határrész
gazdasági és útviszonyainak
megváltozása miatt ezek a nevek a hivatalos utca- és dűlőnévjegyzékben nem szerepelnek, jóllehet a tősgyökeres újvárosiak a mindennapi beszédben mind a mai napig így
említik őket.
A paksi Vörösmalom dűlő nevének legendáját Jókai Mór is
megörökítette, aki írásában
Petrich Mihálynak, s az ő példás gazdálkodásának állított
emléket, és ennek kapcsán számolt be a „veres ormú malom”
felépítéséről. Petrich a XIX.
század első felében költözött
családjával a Paks és Kömlőd
határában elterülő elvadult, lápos területre.
(Folytatás a 13. oldalon)

(Folytatás a 12. oldalról)
Itt egy kicsiny dombtetőn házat építtetett, és a művelhetetetlen, zsombékos területet hosszú éveken át tartó, türelmes és következetes munkával csatornázott, gazdagon
termő birtokká varázsolta.
„…A derék férfi akkor azon
szerencsés ötletre jött, hogy a
csatorna lefolyó vízére malmot
építsen. Három őszi hónap
alatt megfeszített erővel dolgozott, maga volt építőmestere,
mérnöke, palléra a munkának,
nem riasztatá magát vissza az
őszi esőktől, nem hagyta félbeszakítani munkáját a korai fagyok által, s újév napjára az elkészült malom legelső őrléséből sütött kenyér állt családja
asztalán. ...Most e mocsár helyén gazdag mező terül; középen mint egyenes ezüstszalag
foly alá egy csatornázott patak,
a veres ormú malom hat kereke
olyan vígan kelepel fölötte.” –
számolt be cikkében Jókai Mór
Petrich Mihály és háznépének
munkálkodásáról. A korabeli
kataszteri térképek is Petrichbirtokként jelölték a Paks–
Dunakömlőd határába áthúzódó Vörösmalom dűlő területét.
Olyan szerencsém volt, hogy a
szekszárdi levéltárban megtaláltam e malom feltehetően
utolsó tulajdonosainak nevét
is: az 1948-ban keltezett, a hajdani uradalmi birtokokon lévő
malmokat felsoroló irat szerint
a Vörösmalmi patakmalom
Heiszler Jánosé és Heiszler Jakabé volt.
Forrás: Jókai Mór: Életképek napjainkból. Egy nevezetes gazda honunkban. Vasárnapi Újság 3. évf. 2. sz.1856.
január 13.11-12; Tolna Megye
Önkormányzatának Levéltára,
Alispáni iratok, 3403/1948;
Tolna megye földrajzi nevei.
Szerkesztette: Végh József,
Papp László, Ördögh Ferenc.
Bp.1981; Rauh Konrádné
Blatt Magdolna és Peterdi
Istvánné szíves közlései.
A képeslap saját tulajdonom,
Hirt Jánosné kiadása, 1943ban postázták.
Kernné Magda Irén
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Pakson is megállt a Balabán
kikötőben Ulbert Sándor önkormányzati képviselő fogadta a baráti társaságot. A találkozón
a két település közötti kapcsolat folytatásáról
is szó esett. Ulbert Sándor elmondta: a paksi
városvezetés szeretné meglátogatni a ráckeveiek vízimalmát, hiszen terveik között szerepel
egy hasonló megépítése, az egykori paksi Blatt
vízimalom mintájára.
Dallos Szilvia

A ráckeveiek üdvözletével érkezett utazó delegáció a paksi kompkikötőbe az ulmi
schachtel mintájára épített, Balabán nevű
hajón. A vízi küldöttséget Ulbert Sándor önkormányzati képviselő fogadta.
A tíz éve alakult Ráckevei Duna Baráti Kör
tagjai Balabán nevű hajójukkal indultak a Duna-menti városok és civil szervezetek barátságát erősítő vízi túrára. A fából készült hajót hét
éven át építették a németországi Ulm város jelképhajójának mintájára. Egy éve üzemel, kirándulásokra, programok helyszínéül használják; a baráti kör most úgy döntött, hogy az augusztus 20-i ünnepségek nyitányaként végiglátogatja fedélzetén a Ráckevétől délre, a Duna
mentén található városokat Bajáig. Minden településen ahol kikötöttek, átadták a ráckevei
pékek munkáját dicsérő új kenyeret, amelyhez
a lisztet a helyi vízimalomban őrölték. A kenyér mellé a ráckevei borászok által termelt és
palackozott bort is ajándékul hozták. A komp-

Fotók: Molnár Gyula

2011. augusztus 26.

Elkötötték a tárva-nyitva
hagyott kocsikat
Eljárást indított a Paksi Rendőrkapitányság
egy 22 éves paksi fiatalember ellen, aki a Táncsics Mihály utcában lévő parkolóból ellopott
egy Volkswagen Golf személygépkocsit. A tulajdonos azóta visszakapta autóját, miután az a
rendőrök gyors intézkedésének köszönhetően
hamar megkerült, az öröme azonban mégsem
lehetett teljes, ugyanis a tolvaj összetörte az
elkötött kocsit: a hajnali órákban Madocsán a
Fő utcán a Duna part felől egy jobbra ívelő kanyarban felfutott az autó az útpadkára, majd
ezt követően egy családi háznak ütközött, és a
szomszédos ház kerítésének hajtva állt meg.
Az anyagi kár a gépkocsiban 300 ezer forint.
A paksi elkövetőt a rendőrök elfogták, de a
bűncselekmény körülményeinek tisztázása jelenleg is folyamatban van, tájékoztatott
Heisler Judit rendőr százados.

Az eset nem egyedi, az elmúlt hetekben több
esetben is kötöttek el autót Pakson. Július 21én egy utcán parkoló, nyitott Skoda Fabiát,
benne az indítókulccsal az éjszaka folyamán
loptak el, melyet később Várpalotán találtak
meg a rendőrök, ezt megelőzően pedig egy
Honda Accord tűnt el a Nádor utcából a tulajdonos háza elől, melyet lakossági bejelentés
nyomán leltek meg Dunaszentgyörgyön.
Az esetekre reflektálva Heisler Judit, a Paksi Rendőrkapitányság sajtóreferense lapunknak elmondta, a legtöbb esetben nyitva hagyták a tulajdonosok az éjszakára leparkolt autóikat, nem egyszer az indítókulcsot is a gépjárműben hagyva, így a történtek fő oka a figyelmetlenség és az óvatlanság. Ezúton is
kérik, mindenki körültekintőbben figyeljen
tulajdonára.
Matus Dóra
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Moholy-Nagy-tárlat érkezik Paksra
„A dizájn nem egy
szakma, hanem egy
világnézet.” – vallotta
Moholy-Nagy
László, aki a nemzetközi avantgárd első
magyar származású
multimédia-művésze
volt, konstruktivista
festő,
fotográfus,
ipari formatervező,
a kísérleti filmek
egyik magyar úttörője. Munkásságát
kamarakiállításon
mutatják be a közeljövőben a Paksi
Képtárban.
Moholy-Nagy László (18951946) a huszadik századi
avantgárd művészet nagyhatású alakja volt, aki az utópisták tiszta bizodalmával és
buzgalmával alkotott a fotó,
a film, a pedagógia, a szobrászat, a festészet, általában a
vizualitás és a haladó gondolkodás területén, mindvégig kutatva az új kifejezési
eszközöket. A film és a fotográfia területén egyaránt újat
alkotott. Kamera nélküli fotográfiái, fotogramjai, fotókollázsai és absztrakt filmjei
a XX. század egyik legfontosabb fotográfusává és a mai

Moholy-Nagy László Asztaltársaság című alkotása
az Antal–Lusztig Gyűjteményből.
médiatudósok szellemi elődévé avatták.
Moholy-Nagy László a Baja
környéki Bácsborsodon született. Az első világháborúban szerzett sebesüléséből lábadozva írta meg „Fény Látomás” című versét, amelyben már kifejeződik vágyakozása a rend és a fény iránt,
szinte előrevetítve későbbi
életútját. Bár a háború után
befejezte jogi tanulmányait,
figyelme teljesen a festészet
felé fordult, és az avantgárdtól megérintve 1922-ben Berlinbe ment. Felesége, Lucia
Schultz által ismerkedett
meg a fotográfiával és rögtön
kísérletezni kezdett. Első kiállításának évében, 1922-ben
találkozott Walter Gropi-

Jelöléseket várnak
Paks Város Képviselő-testülete „Segítő Kéz” kitüntetést alapított azon személyek részére,
akik munkájukkal hozzájárultak a város szociális és gyermekjóléti ellátásának javításához, vagy e tevékenységük során kimagasló teljesítményt
nyújtottak. A kitüntetést első
ízben 2003-ban adták át, s kétévente ítélik oda. Legutóbb
Benedeczki Mihályt, az Idősek

Otthonának munkatársát érte a
megtiszteltetés.
A kitüntetésre szeptember
13-ig írásban nyújthatnak be
javaslatot dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyzőhöz. Az
ajánlásnak tartalmaznia kell a
jelöltnek azon teljesítményét,
ami méltóvá teszi a kitüntetésre. Az elismerést novemberben, a szociális munka napján
adják át.

usszal, akinek meghívására a
Bauhaus tanára lett, az előkészítő tanfolyam és a fémműhely, majd a fotócsoport vezetője. 1928-ban visszatért
Berlinbe, ahol fotográfiai és
reklámgrafikai
munkákat
vállalt, illetve díszlettervezőként dolgozott. Ebben az időben nyitotta meg a környező
falakon színes fényjátékot teremtő fém és műanyag szobrával, a Fény-tér modulátorral a képzőművészet másik új
fejezetét. A nácizmus elől
1934-ben Hollandiába emigrált és Amszterdam egyik
legnagyobb
nyomdájában
vállalt állást, miközben kísérleteket folytatott a színes
film és színes fényképezés
továbbfejlesztésére. Később

Angliába költözött, kiállításés filmtervező volt, majd
Amerikába vitte útja, ahol
idővel saját iskolát alapított,
amely 1944-ben az amerikai
dizájn egyik legfontosabb
műhelyeként államilag elfogadott főiskola lett.
Moholy-Nagy László csupán villanásokban összefoglalt munkásságát hamarosan
időszaki kiállításon ismerheti
meg a közönség a Paksi Képtárban a Paksi Atomerőmű
Zrt. támogatásával. A tárlaton
kiállított
műtárgyegyüttes nyomán kirajzolódik az alkotó művészetszemléletének formálódása, amely
elsősorban a magyar aktivizmusból és a német életreform-mozgalomból nyerte
inspirációit, és amely végül a
festészet, fényképészet és
film kapcsolatának új műfajelméleti meghatározásaihoz
vezetett. A kamarakiállítás
1918-tól tárja elénk az alkotó
szűkített életművét közel 50
munkán keresztül, amelyeket
elsősorban magángyűjteményekből, illetve a kecskeméti
Fotómúzeum anyagából válogattak. A tárlatot szeptember 22-én 17 órakor dr.
Bajkai Éva művészettörténész ajánlja a közönség figyelmébe, köszöntőt Csajági
Sándor, az önkormányzat humánpolitikai bizottságának
elnöke mond.
Kohl Gyöngyi
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Jó napot, mi újság?

Aki nem bírja a nehéz fizikai munkát,
vagy nem akar sokat
dolgozni, az ne válassza a táncosok
életútját, mert nem
könnyű sportág, vallja az első látásra törékeny nőnek tűnő
Szarka Gitta, aki
több mint tíz éve tanítja Pakson a balett
szépségeire az ifjú tehetségeket. A törékeny táncos külső
erős akarattal és a
tanítás végtelen szeretetével
párosul,
melyet saját bevallása szerint élete végéig gyakorolna.
Szarka Gitta már nagycsoportosként elkezdett balettozni,
miután egy óvodai válogatót
követően a Dunaújvárosban
oktató balett-tanárok felvetették szüleinek, hogy érdemes
lenne gyermeküket megismertetni ezzel a mozgásformával.
Aztán általános iskolában már
balett-tagozatos osztályba iratkozott, ahol a korai sikerélményeknek köszönhetően igazi
szerelem született, így nem is
volt kérdés a folytatás. Bár középiskolai tanulmányait külkereskedelmi szakközépben végezte, ezzel párhuzamosan az
első két évben Budapestre járt
egy balettiskolába, ahol középfokú balettoktatói képesítést
szerzett. Felsőfokú tanulmányait a Magyar Táncművészeti
Főiskolán folytatta klasszikus
balett szakirányon, ahol táncpedagógusként végzett. Mint
mondta, hamar megismerte a
kemény munkát, hiszen közép-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Táncosnak lenni kemény munka

iskolásként nem volt egyszerű
két területen is helytállni, de fiatalon az ember még sok mindent elvállal, akkor is, ha nehéz. Ezért az életpályáért meg
kell küzdeni, aki nem bírja a
nehéz fizikai munkát, vagy
nem akar sokat dolgozni, az
meg se próbálja, mert ez nem
egy könnyű sportág, vallja Gitta. – Nincs olyan, hogy elfáradtam vagy nincs kedvem
hozzá. Így nem lehet haladni,
ezt folyamatosan gyakorolni,
művelni kell, nem lehet hoszszabb időre kizökkenni, és persze a főiskola sem gyaloggalopp, tehát rengeteg akaraterő
és kitartás kell az eredményekhez – húzta alá.
Szülei testvérével együtt mindig arra nevelték Gittát, hogy
amit elkezd, azt vigye is véghez, ez természetes is volt számára, élete során csupán két-

szer ingott meg. Kamaszkorban, amikor az ember elkezd
lázadni az ellen, amit éppen
csinál, amit kötelességnek
érez, és egyszer a főiskolán, de
mind a neveltetés, mind a tánc
iránti szeretet tartotta benne a
lelket, hogy ne adja fel a hullámvölgyekben.
Mint mondta, lélekben kitartónak kell lenni, hogy az ember
végigvigye ezt a pályát, de számára sosem volt kérdés, hogy
táncpedagógus legyen. – Főállású táncosnak lenni rengeteg
lemondással jár, az nem egy
kifejezetten családcentrikus
életpálya, ezért is választottam
a pedagógiát, ahol nem magáért, hanem másokért dolgozhat
az ember, én például már gyermekkoromban eldöntöttem,
hogy tanítani fogok. Már kisgyermekként mindenkit okítani akartam, a babáimat, az ál-

latkáimat, a szomszédokat –
mesélte Gitta, aki szabadidejét
igyekszik családjával és barátaival tölteni, kikapcsolódásként pedig szívesen kipróbál
más mozgásformákat, mint
például a pilátesz.
Régi dunaújvárosi tanárai
tartottak balettórákat Pakson,
ők hívták ide régi tanítványukként óraadónak, így került több mint tíz éve tanárként városunkba. Mint mondta, szeret itt dolgozni, hiszen
Pakson minden körülmény
adott a jó munkához, csak azt
sajnálja, hogy egyre kevesebb
gyerek érdeklődik eme táncforma iránt. Úgy véli, a művészet manapság háttérbe szorul,
a magas iskolai óraszámok és
a rengeteg tanulás mellett már
a szülők és az iskola is nehezen szorítja be a napirendbe.
Pedig a mozgás, a művészet
rengeteget ad a léleknek.
Szorgalomra, kitartásra nevel,
fejleszti a szépérzéket és a
testtartást, kialakítja a zene és
mozgás iránti szeretetet. Mivel csoportos foglalkozás,
erősíti az összetartást, az egymásra figyelés képességét. A
színpadi jelenlétnek köszönhetően a diákok könnyebben
felelnek, magabiztosabbak, és
a balett a magatartásukon is
formál, hiszen a teremben
fontos a fegyelem, ott nem lehet bolondozni, hangsúlyozta
Gitta. Természetesen egy tanár nemcsak tanít, hanem nevel is, tette hozzá, hiszen a diákok lelkét erősíteni kell, tanár és növendéke között jó
kapcsolatot kell kiépíteni. – A
kicsik és az idősek kedvelik a
humort, a kamaszok viszont a
lelkizést igénylik. Ezért sem
lehet megunni ezt a pályát:
mindig új és új gyerekekkel
találkozhatok, minden nap különbözik a másiktól – ebbe
nem lehet belefásulni. Egy
életen át kell csinálni.
Matus Dóra
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Sport

Pupp Réka, az Atomerőmű SE versenyzője kilenc éve kezdte a dzsúdót, jelenleg 44
kg-os súlycsoportban versenyez, tagja a
korosztályos válogatottnak. Idén a dobogó
tetejére állhatott az ifjúsági országos bajnokságon, az ifjúsági diákolimpián, a
nemzetközi Budapest Kupán és az ausztriai Strasswalchenben rendezett nemzetközi
versenyen is. Prágában az „A” kategóriás
Európa-kupán ezüstérem került a nyakába,
míg hazai pályán, a nemzetközi Atom Kupán bronzérmet szerzett.
– Hogy kerültél a tatamira?
– Általános iskola első osztályában
kaptam szórólapokat a különböző sportágakról, és a tanárnő felolvasta őket. Hazamentem, és anyának megmutattam a
dzsúdósat, mondtam, hogy erre szeretnék beiratkozni. Megkérdezte, hogy honnan veszem, mi van a papíron, amikor
még nem is tudok olvasni. Másnap bementünk az iskolába, mert ott volt a
dzsúdóoktatás, és beiratkoztam. Azóta
csinálom.
– Kik a példaképeid?
– Kovács Antal, Braun Ákos, Bor Barna,
Mészáros Anett. Hangyási Laci bácsi mellett Braun Ákos az edzőm, sokat tanulok

Fotó: Molnár Gyula

Pupp Réka már a nagyokkal edz

tőle. Nemrég kerültünk fel a nagyok közé
edzeni, jól be tudtunk illeszkedni.
– Laci bácsi szerint nem ártana kicsit
híznod, te hogy látod ezt?
– A 44 kg-os súlycsoportban általában
45-46 kg-ról fogyasztanak mérlegeléskor
44 kg-ra. Ezután rögtön vissza is mennek
eredeti súlyukra, és az az 1-2 kiló izomban
sok. Nekem is fel kellene szedni egy ki-

csit. Ellenük pörgősebben kell odaállni,
mert a súlyingadozás miatt kicsit elgyengülnek, könnyebben elfáradnak.
– Mennyire erős a mezőny?
– A magyar ifi mezőny nem erős, a serdülők között vannak ellenfelek. A nemzetközi mezőny viszont nagyon erős, oroszok, belgák, olaszok fizikailag és technikában is nagyon jók. Az Atom Kupán is
nagyon komoly volt a mezőny.
– Hogy állsz az edzéssel?
– A technika gyakorlását, a küzdelmet,
sőt még az erősítő gyakorlatokat is szeretem csinálni, a futás nem a kedvencem, de
azért amit kell, lefutom. Kisebb fiúkkal
gyakorlok, általában erősebbek, és oda
kell magam tenni.
– A tanulást hogy egyezteted össze a
sporttal?
– Próbálom úgy alakítani a dolgokat,
hogy ne menjen a tanulás rovására. Az
ugyanolyan fontos, mint a sport, de a
dzsúdót is komolyan szeretném csinálni,
és jó eredményeket elérni. Szeptembertől
a Vak Bottyán Gimnáziumba fogok járni
reál szakra. Szeretem a matekot és a fizikát, ebben apukámra hasonlítok.
Kovács József

Szeptemberben ismét sportágválasztó

Idén újdonságok is lesznek,
tudtuk meg Bedecs Ferenctől,
a paksi Nagy Sportágválasztó
szervezőjétől. A szokásokhoz
híven az első napon, pénteken
az általános iskolák 1-8. osztálya látogat a strandra szervezett formában. Az atomerőmű jóvoltából autóbusszal
szállítják a Balogh Antal, a
Bezerédj és a Deák Ferenc ál-

talános iskolák diákjait, a II.
Rákóczi tanulói pedig átsétálnak, mondta el Bedecs Ferenc. Szombaton nyílt nap
lesz, amikor a nagycsoportos
óvodásokat, a környező települések általános iskolásait és
a középiskolásokat is várják.
Reményeik szerint azok is újra visszajönnek, akik pénteken nem tudták végiglátogatni az összes sportágat.
– Ezt egy pecsétgyűjtő füzettel igyekszünk ösztönözni.
Minden sportágnak lesz számozott pecsétje és az a nebuló,
aki az adott sportot a helyszínen kipróbálta, kap egy pecsétet. A füzetben összegyűjtött
15 pecsét kisebb ajándékot ér,
20-ért már nagyobbat tudunk
adni. Szeretnénk, ha a szülők is
kijönnének a gyerekekkel, hiszen a döntés rajtuk is múlik.

A szervező hozzátette: több újdonság is lesz, a sportágak között
először lesz ott az autó-motor, és
helyi nyelviskolák is megjelennek a Sportágválasztón. Az
Ökocsiga Munkacsoport a környezettudatos életmódról, környezetvédelemről, szelektív hulladékgyűjtésről tart a gyerekeknek tájékoztatást. A paksi rend-

őrkapitányság is képviselteti magát drogmegelőzési programjával. Bedecs Ferenc két nap alatt
mintegy 2600 paksi gyermekre
számít, és szeretné, ha a sokszínű
programkínálat segítene abban,
hogy egészséges, környezetre figyelő, nyelvet tanuló és tudó,
sportoló generáció nőhessen fel.
(joko)

Fotó: Paksi Hírnök arhcív

Idén ősszel Budapest mellett
már 15 vidéki városban is
megrendezik a Nagy Sportágválasztót. Pakson szeptember 2-3-án harmadik alkalommal kerül sor erre az eseményre. Az ürgemezei strandon 20-22 sportág képviselői:
edzők, élsportolók várják a
gyerekeket, és segítenek az
adottságaiknak megfelelő
sport kiválasztásában.
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Nem termett érem Vereséggel
Szegeden a
mutatkozott be
paksi evezősöknek a Lengyel-gárda
Érem nélkül maradt a szegedi,
olimpiai kvalifikációs kajakkenu világbajnokságon Kozmann György és Boros Gergely. Kozmann, az Atomerőmű SE kétszeres olimpiai
bronzérmes kenusa 500 méteren társával, Korisányszky Pé-

terrel a 9. helyen végzett, míg
a szintén atomos Boros Gergely a kajaknégyes tagjaként
1000 méteren Kammerer Zoltánnal, Vereckei Ákossal és
Kucsera Gáborral egy hajóban
ülve hetedikként haladt át a
célvonalon.
-fg-

Az újonc Paksi FC II. vereséggel kezdte az NB II. Nyugati
csoportjának küzdelmeit. Lengyel Ferenc együttese 3:1-re
kapott ki a Győri ETO FC II.től az Atomerőmű Sporttelepen megrendezett találkozón.
A vendégek évek óta az NB II.
résztvevői, a gárdát a korábban az Atomerőmű SE utánpótlásában, majd a PSE vezetőedzőjeként dolgozó Klement
István trenírozza. A rekkenő
hőségben jól játszottak a paksi
legények, bár gólt a hazaiaktól
nem láthatott a Gesztenyés úti
létesítménybe kilátogató publikum. Nem úgy a vendégektől: Varga a 31. percben vette

be Kiss Máté kapuját. A térfélcserét követően sokat tett az
egyenlítés érdekében a Paksi
FC II, aminek a 80. percben
meglett a jutalma: Feil egalizált. A hajrában azonban
Strestik és Serfőző is betalált a
Klement-csapatból, így pont
nélkül maradt a nyitó fordulóban a Lengyel-egylet. – Megérdemelten nyert a Győr, hiszen három gólt szerzett, míg
mi három helyzetünkből csak
egyet – értékelt a találkozó
után a paksi edző. A Paksi FC
II. a második játéknapon a Budaörsi SC ellen idegenben lép
pályára augusztus 27-én.
efgé

Fotó: Molnár Gyula

Kiss Gábor
bizonyított a
Hungária Kupán
Tizedik helyen
az MVM Paks
Az OTP Bank Ligában szereplő MVM Paks labdarúgócsapat neve mellett a legutóbbi
három játéknapon győzelem,
döntetlen és vereség is szerepelt. A negyedik fordulóban
Újpesten maximális pontszámmal gazdagodott a klub,
Éger és Vayer egyaránt büntetőből talált a hazaiak kapujába,
míg Csernyánszki minden lilafehér próbálkozást hatástalanított. A következő meccsnapon
a Siófok látogatott a Fehérvári
úti stadionba, a végeredmény
1:1 lett, a paksi gólt Bartha fe-

jelte. A találkozón Kis Károly
egylete közelebb állt a győzelemhez, de a szervezetten védekező Balaton-parti gárda védelmét csak egyszer sikerült
kijátszania a zöld-fehér csapatnak. A Győri ETO FC ellen
pedig második vereségét szenvedte el az Atomváros együttese az idei szezonban.
Montvai gólját megelőzően
Völgyi és Pilibaitis is bevette a
paksi kaput. Az MVM Paks
hat forduló után 8 ponttal a tabella 10. helyén áll.
Faller Gábor

A nyári hónapokban sem tették le a térképet és az iránytűt
a Paksi Sportegyesület tájékozódási futói, akik két rangos
viadalon képviselték a zöld-fehér klubot. Július elején szervezőként a pécsi szenior világbajnokságon tizenhárman segédkeztek a sikeres lebonyolításban. A rendezvényen 4000
versenyző rajtolt a világ minden tájáról.
Augusztus közepén az ötnapos Hungária Kupán 18-an húzták fel a PSE legújabb szerelését. A versenynek Mórahalom
adott otthont a Kiskunságon, az
idei az elmúlt évek legnagyobb
létszámú Hungária Kupája volt
1900 indulóval.
A terep tipikus alföldi volt,
változatos futhatóságú fenyvesekkel, mély homokkal, fiatal

ültetésekkel, ligetes-nyílt területekkel. A legeredményesebb
paksi versenyzőnek Kiss Gábor
bizonyult, aki az ötödik napon
kategóriáját megnyerte és öszszetettben hatodikként zárt, valamint Tinnyei Petra, aki az
N15-18 C csoportban 9. lett. A
többi paksi versenyző is eredményesen teljesített, hiszen
mindenki korcsoportja első felében végzett. Szeptemberben
újabb négy vidéki versenyen indulnak a PSE sportolói.
röné

Napi sporthírek
a Paksi Hírnök
hírblogján:

www.paksihirnok.hu
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Két keréken
az éjszakában
Hemzseg a különböző programoktól a Demeter Egyesület
ASE Természetjáró Szakosztállyal közös rendezvénynaptára. A túlnyomórészt gyalogos
programok mellett az elmúlt
hetekre két kerékpártúrát is
hirdettek. Az előbbi, egy vadászokkal közös erdőjárás, szálkai kirándulás az eső miatt elmaradt, az éjszakai túra ellenben kiválóan sikerült és a korábbiaknál több résztvevője
volt.
Veisz Zsuzsanna, a túra
szervezője elmondta, hogy
hatodik alkalommal hívták a
biciklizés és a kalandok kedvelőit a Demeter Éjszakai
Bringatúrájára. Felhívásukra
huszonhatan gyűltek össze

főként helyből, de Szekszárdról, Veszprémből is érkeztek
résztvevők.
A csapat este 9-kor indult
Dunakömlődről, a plébániáról. A gyűrűsi löszvölgyeken
át, Kanacs-pusztát, Gyapát és
a Vörösmalmi-tavat érintve
26 km-t tettek meg. A célba
érkezőket zsíros kenyérrel és
frissítővel vendégelték meg a
plébánián. Veisz Zsuzsanna
elárulta, hogy nem tudnak hasonló programról, arról viszont igen, hogy rajtuk kívül
is van néhány „elvetemült”,
aki szívesen vállalkozik arra,
hogy vaksötétben, két keréken
túrázzon, nekik szeretnének
évről évre lehetőséget nyújtani erre.
-vt-
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Vitorlát bontottak
a Balatonon
az ifik is
A Magyar Köztársaság Ifjúsági OTP utánpótlás országos vitorlásbajnokságon szerepelt az
Atomerőmű SE Vitorlás Szakcsoportjának két versenyzője:
Spiesz Bianka és Ujváry Dénes. Az eseményt Balatonfüreden rendezték a Magyar Vitorlás Szövetség és a Balatonfüredi Yacht Club szervezésében.
Az ötnapos verseny első három napján, valamint a záró
napon szélcsend miatt nem indítottak futamokat, viszont a
negyedik napon kétszer is vízre
szállhattak a fiatal vitorlázók.
A 91, Optimist hajóosztályban
versenyző közül összetettben

Ujváry Dénes az 58., míg
Spiesz Bianka a 71. helyen
végzett.
Teljesítményükről
edzőjük, Varjú Gábor elmondta, elégedett volt az ifjoncok
hozzáállásával, minden nap ők
voltak először vízen, és a népes
mezőnyben ügyesen próbálkoztak hajójuk irányításával.
Dénes idén még további három, míg Bianka két versenyen
indul, tette hozzá a tréner. A vitorlázók pályafutásuk első magyar bajnoki indulását az ASE
VSC vezetősége támogatta.
Edzőik Stadler Csaba és Varjú
Gábor, további segítőjük Adorján Ferenc volt. Faller Gábor

Azt mondják, az elmúlt harminc év nyarainak leghidegebb
időszaka volt az elmúlt héten
Dél-Csehországban. A Vlatava, azaz Moldva körülbelül 16
Celsius fokos vize csak úgy
„gőzölgött” a hideg hajnalokon. Bizony elkelt az esőkabát;
a vastag pulóver a külső, és a
folyékony fűtőanyag a belső
felmelegítésére. Szerencsére
mindegyikkel készültek azok,
akik az Atomerőmű SE Természetjáró Szakosztálya szervezésében egyhetes vízi túrán
vettek részt ezen a vidéken.
Adorján József gyakorlott
túrázó, két éve az ASE vizsgázott, aktív túravezetője. Eddig hegyeket-völgyeket bejáró kirándulásokra invitálta a
természetjárókat, de csak idő
kérdése volt, hogy vízi túrák
is színesítsék repertoárját, hiszen rendszeresen járta korábban a hazai vizeket, Dunát,
Tiszát, Körösöket. Ismerősök
élménybeszámolói keltették
fel érdeklődését a csehek
nemzeti folyója iránt, ezért

Fotó: Wollner Pál

Szelíd vadvizen a paksi evezősök

szervezte meg a Moldva-túrát. Mint elmondta, ő maga
azt kapta, amit várt, sőt még
annál is többet, mert a Moldva hangulata magával ragadta. A kanyargós folyó, a partján itt-ott felbukkanó hol tiptop, hol ütött-kopott vagy éppen hippi külsejű büfék, kocsmák, kempingek és a nagy
forgalom varázslatos volt,
mondta. Valóban, fittyet
hányva az esőre, hidegre, a
folyón kora reggeltől késő es-

tig egymást követték a különféle vízi járművek – köztük
néhány saját készítésű is –, a
benne ülők pedig hangos
ahoj! kiáltással köszöntötték
egymást. A paksi csapat valamivel kevesebb mint nyolcvan kilométert tett meg a
Moldván Vyšši Brodtól
Boršovig. Közben arra is volt
lehetőségük, hogy megismerjenek néhány hangulatos délcseh városkát. A folyó kettős
kanyarulatának partján fekvő

Ceský Krumlovra – amelynek
történelmi központja a világ
örökség része – egy egész napot szántak.
A túra – ahogyan szervezői
aposztrofálták – amolyan szelíd vadvízi túra volt, az amúgy
sem túl haragos folyó pedig
különösen barátságos arcát
mutatta. Sekély volt a víz, borulással még a duzzasztóknál
kialakított csúszdák se fenyegették a stabil vadvízi gumicsónakokat. Ez nem jelenti azt,
hogy megúszták szárazon a
Moldva-túrát, hol a sziklán
fennakadt hajót kellett menteni, hol az okozott izgalmat,
hogy a kalandvágyó evezősök
odahagyták a járt utat a járatlanért, és olyan oldalágat választottak, ahol vízre dőlt fatörzs
alatt kellett átpréselni magukat. Az evezés fáradalmainak
feledtetése érdekében a cseh
gasztronómia remekeinek hódoltak, beleértve persze a sört
is, ami – hasonlóan a
Moldvához – kihagyhatatlan.
Vida Tünde
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Moziműsor
Augusztus 28. (vas.) 17 óra
MICIMACKÓ

amerikai animációs film
Augusztus 31. (szerda) 20 óra

Koncertek
Augusztus 27-én 17 órától a
Rusty Tunes, a Duck Tape és
az Audio Love Nation zenél a
művelődési központ Teraszán.
Rossz idő esetén a helyszín a
ház előtere.

A FÉLSZEMŰ

feliratos amerikai western
Szeptember 2. (péntek) 19 óra
ÉLVE ELTEMETVE

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

Képviselői
fogadóóra
Minden hónap utolsó hétfőjén,
ezúttal augusztus 29-én 16 és
17 óra között várják fogadóórára a paksiakat a körzetek
képviselői.
– Barnabás István, a Bezerédj Általános Iskolában;
– Ulbert Sándor, az Ulbert
Kft. Villany utcai irodájában;
– Bordács József a PSE
sportpálya klubházában;
– Kern József a városházán;
– Csajági Sándor, dr. Nagy
Tibor és Leber Ferenc pedig a
művelődési ház kisklubjában
várja a paksi polgárokat.
A 8-as körzetben nem hirdetnek külön fogadóórát, Spiesz
József a helyszínekhez igazodva fogadja az ott élők megkereséseit.

KIADÓ
INGATLANOK
Paks főutcáján, irodaházban (Tolnai u. 2.)
adminisztrációs vagy
szolgáltató tevékenységre irodák kiadók.
(15 m2–80 m2).
Érdeklődni:
30/937-2668,75/511-252.

Szeptember 16-án 20 órától az
őrségi Hétrét zenekar koncertezik a művelődési ház színháztermében. A program a
Kultúrházak éjjel-nappal rendezvény keretében valósul
meg, a belépőjegy 1500 Ft.

Véradás
A Vöröskereszt paksi szervezete véradást szervez szeptember
6-7-én (kedden és szerdán)
9–16 óra között a Városi Művelődési Házban (Gagarin u. 2.).
A szervezők minden véradót
megvendégelnek. Ne feledje:
ha vért ad, megment három életet! A véradás egyben szűrés is.

IGN MONTIVO Kft.
paksi telephelyére keres
munkavállalókat a
következő munkakörökben:
Minősített hegesztő
(AWI kombinált,
meleg-szilárd)
csőszerelők,
lakatosok.
Érdeklődni:
Baranyai Rudolfnál
telefonon: 20/260-2275
vagy jelentkezés beküldhető a palyazat@ign.hu
e-mail címre.

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

Jól felszerelt irodák,
üzlethelyiségek kiadók
Pakson, az Erzsébet
Nagy Szálloda mellett.
Érd.: 06-20/5744-119

Paksi Hírnök

Lelkisegélyszolgálat
A Paksi Városi Mentálhigiénés Egyesület Pakson, a
Dózsa György út 20. szám
alatt várja a segítségre szorulókat. Nyitva: hétfőn és
szerdán 16-18 óráig. Telefon:
20/240-1380, 20/570-4204.
Az egyesület segítséget nyújt
fiataloknak és felnőtteknek
mindennapi problémáik megoldásához.
– Lelkisegély-szolgálat: segítségnyújtás krízis esetén,
pl. válás, munkanélküliség,
gyász.
– Addiktológiai konzultáció
szenvedélybetegeknek
és
hozzátartozóiknak. Segítő beszélgetés, állapotfelmérés
(alkohol-, gyógyszer-, kábítószer-, játékfüggőség)
– Életvezetési tanácsadás:
kudarcok, érzelmi-hangulati
labilitás, önértékelési problémák esetén.

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

Pakson, max. 30 fős
rendezvényterem
a POLIGON Irodaházban
előadásokra, tanfolyamokra,
egyéb rendezvényekre kiadó.
(Kivetítő van.)
Érd.: 20/5744-119
Katedra Nyelviskola Paks angol
és német nyelvtanárokat keres.
Jelentkezés
fényképes önéletrajzzal.
Tel:+36 75 676 201
E-mail: paks@katedra.hu

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

TelePaks
Augusztus 29-étől ismét napi
híradóval jelentkezik a városi
televízió, a hírműsor hétfőtől
péntekig 19 órától kezdődik. A
nyári szünet végével újraindulnak a csatorna népszerű
magazinjai is: hétfőnként Közélet közelről, keddente Lelátó,
csütörtökönként Paletta és
Gastroblues magazin várja a
TelePaks nézőit.

Komp
A Paks–Géderlak között üzemelő komp 7-től 12 óráig,
majd 14-től 19 óráig közlekedik óránként. Igény esetén különjáratot biztosít az üzemeltető Charon Kft.

Pakson a Barátság utcában
4 szobás 110 m2 harmadik
emeleti, 2 lakás összenyitásával kialakított, felújított, nagy
konyhás, klímás panellakás
eladó. 20/526-7484
Egyénre szabott

angol,
spanyol,
francia
nyelvórák
az Óvárosban
Üzleti és műszaki
szaknyelv is
20/25 13 339
30/911 58 45
VAGYONVÉDELMI
ORSZÁGOS
KIKÉPZŐ
KÖZPONT
biztonsági őr, testőr,
vagyonőr
intenzív, OKJ-s szakmunkás képzést indít
a szakmai szakszervezetek
és az ORFK-RSZKK ajánlásával

szeptember 11-én Pakson.
+36-30-981-19-83
Hétvégén is hívható!
Hölgyek, nyugdíjasok,
pályakezdők jelentkezését is várjuk!
www.vokk.hu

Gyors elhelyezkedés!
Fegyvervizsga 1 nap alatt!
NE HIGGY az átverőknek,
ÓVAKODJ az olcsó tanfolyamoktól!
Fnysz: 01022-2010
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TUD JOBBAT?
Lakossági új euró-megtakarításra
évi 3,5 % kamatot (EBKM: 3,50 %),
vállalkozói új euró-megtakarításra
évi 3,0% kamatot (EBKM: 3,0 %)
kínálunk 3 hónapos egyszeri lekötésű
számlabetétekre, meglévő Ügyfeleinknek is.
Az akció visszavonásig érvényes.
Paks, Villany u. 4.
Szekszárd, Garay tér 14-16.
Bonyhád, Szabadság tér 8.

Lens Optika

Szeretettel várjuk továbbá Baranya, Tolna, Somogy
és Zala megyei fiókjainkban is. Kérdéseit felteheti a
06/40-200-900 telefonszámon.

Paks, Dózsa György utca 20.
Telefon: 75/511-246

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A szerződések részletes leírását
az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

www.lensoptika.hu

DUNAFÖLDVÁR
ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET
„KOMBI” hitellel
segít beiskolázási gondjain
Lakossági ügyfeleink részére kínáljuk a felhasználási célhoz nem
kötött, forintban igényelhető „KOMBI” hitelünket.
Hitelösszeg: 100.000–10.000.000 Ft.
Kamat mértéke:

Futamidő: 1–15 év
Hiteltörlesztési díj: 0 Ft!

Jegybanki alapkamat + 8%, azaz jelenleg évi 14%
Lakossági bankszámlával rendelkező ügyfeleink számára:
Jegybanki alapkamat + 6%, azaz jelenleg évi 12%
Hitelösszeg
100.000 Ft
500.000 Ft
1.000.000 Ft

75/511-240
74/510-115
74/550-818

Futamidő
3 év
3 év
5 év

Törlesztőrészlet JB+8% esetén
3.430,- Ft/hó
17.150,-Ft/hó
23.390,-Ft/hó

THM %
19,3016
16,6355
15,9418

Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek. Bővebb felvilágosításért kérjük, forduljon kirendeltségeinkhez és fiókjainkhoz,
vagy hívja a 75/541-510 központi telefonszámot!

Hitel előkészítési díj: 1.000.000 Ft összegig 2.000 Ft, 1.000.000 Ft felett 2‰, de
minimum 3.000 Ft. (Szeptember 1-jétől 1.000.000 Ft összegig 5.000 Ft, 1.000.000 Ft felett
3‰, de minimum 5.000,-Ft.)
Kezelési költség: 1%. Egyenlegközlő díja 300 Ft/év, zárlati költség 500 Ft/év, amit a Takarékszövetkezet minden év végén egyszer számít fel mindaddig, amíg az ügyfélnek az év utolsó munkanapján tartozása áll fenn.
1.000.000 Ft feletti kölcsönnél ingatlanfedezet is szükséges, ehhez kapcsolódó nem a Takarékszövetkezet
részére megfizetendő egyéb költség: Adó- és értékbizonyítvány és jelzálogbejegyzés díja. (3.000.000 Ft
felett értékbecslést, jelzálogbejegyzést és közokiratba foglalást is előír a Takarékszövetkezet.)

