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Végzettsége szerint ének-zene tanár, karvezető és egyházkarnagy. Korábban intézményi keretek között tanított, ám öt esztendővel ezelőtt más irányt vett az élete. Munkájának lényege a gyermek és szülő közötti kötődés erősítése elsősorban
15. oldal
a zene erejével. – Jó napot, mi újság? – kérdeztük Cseke Klárától.

Paksi Hírnök

Az írás megmarad.
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Fotó: Szegedi Béla családi örökségéből
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ÜDVÖZLET PAKSRÓL:
PAKSI PRÉSHÁZAK
12–13. oldal

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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Tovább vizsgálják a szabálytalan
csapadékvíz-elvezetéseket

30-40 mm/óra csapadék lehullása esetén a város szennyvízrendszere már túlterheltté válik,
nem tudja elvezetni a bekerülő
szennyvíz mellett a csapadékvizet, tartalma az aknákon keresztül az utcára kerül. A szennyvíztisztító sem bír el ekkora terhelést, a beérkező vízmennyiség problémát okoz a telepen.
Ezen a helyzeten a tervezett új
szennyvíztisztító építése sem
javít majd, hiszen a jelenlegi
állapotban a telep tervezett kapacitása sem bírja el a terhelést
nagyobb esőzés esetén. A problémát az új létesítmény üzembe
helyezéséig meg kell oldani a
városban, ezért döntött úgy a
Paksi Vízmű Kft., hogy a csapadékvizeket lehetőség szerint

Fotó: Molnár Gyula

Folytatódik a magáningatlanok csapadékvíz-elvezetésének vizsgálata. A Paksi Vízmű Kft. a szennyvízrendszer
esőzések alatti túlterheltsége
miatt döntött a program indításáról. Harmincnégy tulajdonost már felszólítottak a
szabálytalan rákötések megszüntetésére.

A SZENNYVÍZRENDSZER ESŐZÉSEK ALATTI TÚLTERHELTSÉGÉN
enyhít az a beruházás is, amely a Duna utcában zajlik. A Dózsa
György úti szennyvízcsatorna tehermentesítő szakaszának építése október elejére fejeződik be. A munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az érintett városrészben: teljes szélességében lezárták a Duna utcát a Duna utca 8. számú épületig. A
Duna, Halász és a Csónak utcát a Villany utcai parkolón keresztül közelíthetik meg a kivitelezés ideje alatt. Az 5,8 millió forintos önkormányzati beruházás felelőse a Hegedüs és Társa Kft.
kizárja a szennyvízrendszerből.
A program felülvizsgálattal indult. Kora tavasszal füstgenerátor segítségével ellenőrizték a
szakemberek az alvég házait,

azt vizsgálták, hogy vannak-e
szabálytalan csapadékvíz-rákötések a szennyvízrendszeren.
Közel háromszáz ingatlan közül 34-nél észleltek az előíráso-

kat sértő megoldásokat. Ezek
tulajdonosait írásban felszólították az állapot megszüntetésére. A vízmű fél év türelmi idő
után ismét beüzemeli a füstgenerátort, vizsgálva, hogy eleget
tettek-e a tulajdonosok a felszólításnak.
– Amennyiben még mindig szabálytalanul, a szennyvízrendszerbe vannak bevezetve a csapadékvíz-elvezetők, akkor az
önkormányzatnál hatósági eljárást kezdeményezünk az ingatlantulajdonosok ellen – tájékoztatott Gaál Zoltán. A Paksi Vízmű Kft. igazgatójától azt is
megtudtuk, hogy az utóellenőrzés lezárulása után a csapadékvíz-elvezetők vizsgálata tovább
folytatódik. A város teljes területét a tervek szerint két év alatt,
az új szennyvíztisztító telep átadásáig ellenőrzik végig a szakemberek. Az új létesítményt,
mint arról már többször hírt adtunk, európai uniós pályázati támogatás segítségével kívánja az
önkormányzat megépíteni. A
pályázat második fordulós döntés előtt áll.
Dallos Szilvia

Felvették a kesztyűt
Hulladékgyűjtési
akciót
szervezett a Paksi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat.
A Vedd fel a kesztyűt elnevezésű program során a város több területét is megtisztítják: első alkalommal
a Dankó és a Síp utca környékén takarítottak az önkéntesek.
– Szeretnénk tenni azért, hogy
tisztább legyen a környezetünk, a város, ahol élünk.
Ezért döntöttünk úgy, hogy
önkéntes munkát szervezünk a
város tisztaságáért – mondta
el Gomán János, a Paksi Cigány Kisebbségi Önkormány-

zat elnökhelyettese az első alkalommal meghirdetett hulladékgyűjtésen. A Dankó és Síp
utcákban gyűjtötték össze az
eldobált szemetet, az akcióhoz
sokan csatlakoztak. – Jól példázza ez a kezdeményezés,
hogy a romák ilyen hasznos
célért is össze tudnak fogni.
Fontosnak érezzük, hogy ne
csak az otthonaink, a környezetünk is gondozott legyen –
hangsúlyozta az akció egyik
résztvevője, Kecskeméti József, aki családjával együtt
vett részt a programon. A
Vedd fel a kesztyűt elnevezésű akció tovább folytatódik,
legközelebb az Ürgemezőn ta-

karítanak, majd a Paksi Sportegyesület környékén, tájékoztatott az elnökhelyettes. A

hulladékgyűjtésekre várnak
minden segíteni szándékozót.
-dal-

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. október 7.

3

2011. szeptember 23.

Paksi Hírnök

Döntés után
Áthelyezik Pákolitz István mellszobrát a
múzeumudvarról a városi könyvtárba
– döntött szeptemberi ülésén a képviselőtestület. A grémium tárgyalta a város költségvetésének első féléves teljesülését és módosította a szociális és gyermekjóléti rendeletet, mivel megváltozott a lakásfenntartási
támogatás rendszere.
Az önkormányzat pénzügyi
helyzete az év első felében kiegyensúlyozott volt és kedvezően alakult, az összefoglaló
anyag reális és részletes tájékoztatást ad a 2011-es költségvetési előirányzat eddigi teljesítéséről, a gazdálkodás körülményeiről – idézte a könyvvizsgáló véleményét a képviselő-testület ülésén Hajdú János.
A polgármester elmondta, az
év felénél

a költségvetés
egyensúlyban van,
és jók a kondíciói. A bevételek
időarányosan teljesültek, a kiadások elmaradásban vannak,
jelenleg 33 százalékon állnak,
ami annak tudható be, hogy a
beruházásokat a második félévben tudják indítani, így a kiadási oldal nem időarányosan
teljesül, ám év végére közel

száz százalékos teljesülésre
számít.
Az ülésen módosították a
szociális és gyermekjóléti ellátásokat szabályozó helyi
rendeletet, amire leginkább a
lakásfenntartási támogatást
érintő törvényi változás miatt
volt szükség. A legfontosabb,
hogy a jövedelemhatár a
nyugdíjminimum 150%-áról
annak 250%-ára emelkedett,
ugyanakkor a továbbiakban
nem az egy főre jutó jövedelemmel kell számolni, hanem
úgynevezett fogyasztási egységgel. További változás,
hogy vizsgálni fogják az
igénylők vagyoni helyzetét, illetve az, hogy minden esetben

természetben
kapják a támogatást
az érintettek, azaz a megállapított összeget a szolgáltatók-

hoz utalja az önkormányzat.
Szóba jöhet villany- vagy
gázszámlához adott hozzájárulás, esetleg hiteltörlesztés.
A helyi támogatás kiegészítő
vagy önálló jelleggel adható,
azok kapják, akik egyébként
is normatív lakásfenntartási
támogatásban részesülnek.
Hogy melyiket kapja az ellátott, attól függ, hogy az egyéb
rezsin kívül van-e más kiadása, albérleti díja, lakbére
vagy pedig lakáscélú hiteltörlesztése. Akik távfűtéses lakásban élnek, a jövőben csak
lakásfenntartási támogatást
kaphatnak, távfűtésit nem,
ugyanez igaz a gázártámogatásra. Akik megállapított
jogosultsággal rendelkeznek,
azoknak azt javasolják, hogy
az egy év lejárta után adják
be ismételt kérelmüket,
ugyanis az új központi szabályozás szerint támogatásuk
nem emelkedik, összegzett
Badics Istvánné. A szociális
osztály vezetője hozzátette,
hogy a szeptember 1-jei hatályba lépés óta több mint
száz kérelem érkezett a hivatalba, amelyeket már az új
rendszer szerint bírálnak el.
A támogatást egy évre állapítják meg. A kérelmek beadása folyamatos.
Arról is döntöttek a városatyák, hogy

Pákolitz István mellszobrát áthelyezik
a Városi Könyvtárba. Horváth
András, a város főépítésze a
helyszíni szemle során megállapította, hogy a könyvtár galériája méretét és a környezetet tekintve is alkalmas a szobor elhelyezésére. Megkeresték dr. Váradyné Péterfi Zsuzsannát, a Városi Múzeum
igazgatóját is, aki érdeklődésünkre elmondta, hogy a
könyvtár igazgatójának kezdeményezése érthető, hiszen
névadóként inkább köthető a
költő személye ahhoz az intézményhez, mint a múzeumhoz. Farkas Pál szobrászművész alkotását még ebben a
hónapban áthelyezik.
Az eredeti napirendi javaslatban szerepelt a

Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat is, amely az
illetékes minisztérium és az
önkormányzatok együttműködésével 2000 óta működik. A
téma tárgyalását, mivel a minisztérium még nem tette közzé a kiírást, visszavonták.
Amint megjelenik, a testület
napirendre tűzi.
Kohl Gyöngyi

A bűnmegelőzésben és a bizonyítási eljárások során is jelentős
segítséget biztosíthat a város új térfigyelő rendszere. Az önkormányzat 18 millió forintos beruházásának köszönhetően már 8
helyszínen 12 kamera figyeli Paks útjait. A rendszer központja a
Paksi Rendőrkapitányság ügyeletén működik napi 24 órás
ellenőrzést biztosítva. A felvételeket öt munkanapig tárolják, így
a jogsértés észlelését követően akár azonnal, jó minőségben ki
lehet nyomtatni és a bizonyítási eljárásban fel lehet használni az
eseményt rögzítő képet. Dr. Kuti István rendőrkapitány tájékoztatása szerint a térfigyelő rendszer minden közterületi jogsértésnél, így a közterületi garázdaság felderítésében és az
utazóbűnözők, betörők, gépkocsitolvajok kiszűrésében is segíti a
paksi rendőrség munkáját.
-dal-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Kamerák vigyázzák az utcát
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Eddig összekötötte, immár elzárja egymástól Biritót és
Csámpát az M6-os felett átívelő
felüljáró. Az út egy szakasza két
hete le van zárva. Feil József, az
önkormányzat külső városrészi
részönkormányzatának csámpai
képviselője azt mondta, senki
sem tájékoztatta a lakosságot
előre. Mindenkit meglepett,
amikor meglátta a behajtani tilos-táblákat szeptember másodikán, majd néhány napra rá a kézi
erővel elmozdíthatatlan akadályokat a felüljáró tövében. Sem a
hatos útnál, sem a Paks–Tengelic
úton nem jelzi semmi, hogy
nem lehet átjárni, mondta Feil
József, aki szerint Nagydorog
irányából sokan az atomerőműbe is erre jártak, de egy esetleges balesetnél vagy tűznél is komoly késlekedést jelenthet az elzárás, és az, hogy erről nem tud
senki. Mind a rendőrség, mind a
tűzoltóság vezetője, mind pedig
dr. Blazsek Balázs jegyző azt
mondta, valóban nem érkezett
értesítés a változásról. A város
címzetes főjegyzője azt viszont
megerősítette, hogy az érintett
úttal kapcsolatban korábban
nem jutottak dűlőre az építővel,
az M6 Tolna Koncessziós Zrt.
ugyanis át akarta hárítani a városra az üzemeltetés felelősségét. Dr. Blazsek Balázs azt
mondta, Paks „ebből nem kért”,
mert a város nem akart autópályát, ezért a kárfelelősséget és a
karbantartással járó költségeket
sem akarja viselni.
Az utat Réger Balázs tájékoztatása szerint a Tolna Megyei
Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége az építővel záratta le, mert nincs üzemeltetője, és
nem rendelkezik forgalomba
helyezési engedéllyel. A kabinetvezető-sajtófőnök beszámolt
arról, hogy hatóságuk az M6-os
autópálya Dunaújváros–Szekszárd szakaszához kapcsolódóan idén április 6-án megadta a
forgalomba helyezési engedélyt
az említett útszakaszra. Az út
kezelőjének az út építtetőjét és
az ingatlan vagyonkezelőjét, az

Fotó: Kövi Gergő

Betontorlasz zárja el Biritót Csámpától

Csak pár méterrel az útakadály előtt értesít tábla a lezárásról.
M6 Tolna Autópálya Konceszsziós Zrt.-t nevezte meg, amely
megfellebbezte az engedélyt. A
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Másodfokú Hatósági Főosztálya 2011. július 5-én kelt határozatában az elsőfokú döntést
megváltoztatta és a forgalomba
helyezési engedélyt nem adta
meg az útszakaszra. Ez alapján
szólította fel a Tolna Megyei

Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége az építtetőt, hogy
azt a közlekedés biztonsága érdekében fizikai elemekkel zárja
le augusztus 31-ig. A lezárással
ennek a felszólításnak tett eleget
néhány napos késéssel, derült ki
Réger Balázs tájékoztatásából.
A sajtófőnök kifejtette, ha egy
útnak nincs üzemeltetője, azt
használni nem lehet. Mint el-

Megszűnhet
az építési tilalom Csámpán
Napirenden van az atomerőmű körüli biztonsági övezet határainak módosítása, ami Csámpa jövője szempontjából fontos tényező lehet, hiszen a biztonsági övezeten belül egyéb korlátozások
mellett telekkialakítási és építési tilalom van érvényben. A nukleáris létesítmények és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló kormányrendelet-tervezet az eddigi három kilométer helyett ötszáz méter sugarú zónát ír elő. Ez az eddigi maximális határérték helyett a kötelező minimális távolságot jelenti.
A kormany.hu portálon olvasható tervezet kiemeli, hogy a
szemléletváltás nem csökkenti a nukleáris biztonságot, hiszen az
évtizedes méréseken alapuló vizsgálatok igazolják, hogy a biztonságiövezet-távolságok egyáltalán nem jelentenek sugárvédelmi kockázatot. Az üzemeltetés tapasztalatai azt mutatják, hogy a
biztonsági övezet határánál folyamatosan tartózkodó személy
számára előírt sugárterhelési korlátot már az üzemi területen sem
lépik túl. Az előterjesztés arra is kitér, hogy a Paksi Atomerőmű
Zrt. által végrehajtott fejlesztések, a szigorú sugár-egészségügyi
szabályoknak való megfelelés, az elkészített végleges biztonsági
jelentések is alátámasztják: a lakosságnak a nukleáris létesítményekből származó radioaktív sugárzástól való védelme nem indokolja a háromezer méteres biztonsági övezet fenntartását. Ezt
egyébként nemzetközi tapasztalatok is alátámasztják.

mondta, a közlekedési hatóság
július elején hozott határozatáról mind a paksi önkormányzatot, mind a készenléti szerveket
levélben, a lakosságot pedig hirdetmény útján tájékoztatták, ebből mindenki számára kiderülhetett, hogy le lesz zárva az út.
A felügyelőség megállapította
– tette hozzá –, hogy az útlezárás a vonatkozó műszaki szabályozásoknak megfelelően történt, azt a közlekedők részére a
megelőző útcsatlakozásokban
tábla jelzi.
Dr. Blazsek Balázs elmondta
lapunknak, egyeztetett az M6
Tolna Koncessziós Zrt. illetékesével, akivel egyetértettek
abban, hogy mindent meg kell
tenni azért, hogy megnyissák a
közlekedők előtt az utat. Az
önkormányzat változatlanul
nem kívánja átvenni az útszakaszt, ami a város jegyzőjének
információi szerint eredetileg
magánút volt, a pályaépítés
előtt pedig állami kezelésben
üzemeltették. Mint mondta, az
autópálya rengeteg pénzbe került a magyar államnak, éppen
ezért meglepő, hogy az építéskor nem gondoskodtak arról,
hogy legyen, aki üzemelteti az
utakat. A város főjegyzője az
útlezárásról való tájékoztatás
módját is kifogásolta, szerinte
illett volna közvetlenül az intézkedés előtt értesíteni az érintetteket, nem csupán egy hetekkel korábban postázott határozattal.
Az M6-os autópálya Dunaújváros és Szekszárd közötti középső szakaszát 2010. március
31-én adták át. A 65,1 kilométeres autópálya-szakaszt PPPkonstrukcióban, a magán- és
közszféra együttműködésében
az M6 Tolna Koncessziós Zrt.
építette és üzemelteti 2038. július 16-ig. A társaság és a gazdasági minisztérium közötti szerződés nettó jelenértéke 118,6
milliárd forint. A magyar állam
30 évig rendelkezésre állási díjat fizet a koncessziós társaságnak.
Vida Tünde
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A 15. népszámlálásra készülünk
Tolna megyében 950, ezen belül Pakson
73 számlálóbiztos fogja végezni az október elsején kezdődő népszámlálási
munkálatokat. Újdonság, hogy háromféle módon is eleget tehetünk adatszolgáltatási kötelezettségünknek: papíron
önálló kitöltéssel, interjú keretében a
számlálóbiztos segítségével, valamint ez
évtől akár az interneten keresztül is.
Az első átfogó adatfelvételt 1869-ben tartották, az idei a tizenötödik lesz a cenzusok sorában. A mostanit megelőzően
2001-ben kértek hasonló adatszolgáltatást
az ország lakosságától. Az október 1-31.
között zajló népszámlálás lebonyolításáról
minden településen a jegyző gondoskodik
a Központi Statisztikai Hivatal szakmai
irányításával. A lakosság szeptember 27.
és 30. között kapja kézhez a népszámlálási borítékot, amelyben tájékoztatják a válaszadási lehetőségekről, illetve abban található a lakás- és személyi kérdőív is, valamint az a kód, mely az internetes válaszadáshoz szükséges.
A népszámlálás egyik legfontosabb újdonsága az internetes válaszadás, ami rugalmassá teszi az adatszolgáltatást, ugyanis
a válaszadó saját időbeosztásához igazodva, szükség esetén akár megszakítva is el-

végezheti a kérdőív kitöltését. Az online
válaszadásra azonban csak október elseje
és 16. között lesz lehetőség, ezt követően
már csak a számlálóbiztosok vagy az adatszolgáltatók által kitöltött nyomtatványt
tudják elfogadni. Az emberek egy része
minden bizonnyal tart attól, hogy személyes adatai másokhoz is eljuthatnak, azonban a népszámlálásban résztvevőket szigorú titoktartás köti, az adatok a feldolgozás
korai szakaszában pedig elveszítik személyes jellegüket, mondta el lapunknak
Konstanzerné Nübl Erzsébet, a Központi
Statisztikai Hivatal Tolna megyei kirendeltségének osztályvezetője. A szakértő
hozzátette, mivel a népszámlálás név nélkül
zajlik, a borítékokat a lakások, háztartások
címére kell elhelyezniük a számlálóbiztosoknak, ezért nyomatékosan kérik a lakosságot, hogy a családi házak esetén legyen
jól látható a házszám a házakon, tömbházak
esetében pedig az emelet- és ajtószámok
pontosan azonosítható módon szerepeljenek a postaládákon. Fontos tudnivaló, hogy
akik az önkitöltős válaszolás mellett döntenek, akár interneten, akár papíron teszik,
október 16-ig kell visszajuttatniuk a kitöltött íveket, ugyanis a számlálóbiztosok már
csak azokat a címeket keresik fel interjúkészítés céljából, ahonnan a megadott határ-

időig nem érkeznek vissza a dokumentumok. Paks városát összesen 90 számlálókörzetre osztották, egy számlálóbiztoshoz
120 cím tartozik majd.

A számlálóbiztosok és az őket koordináló felülvizsgálók számára az ESZI főiskolai nagyelőadójában tartottak szakmai
képzést szeptember elején Pakson a KSH
szakemberei. Az összeírók a felmérés elkészítésekor sorszámmal és a területileg
illetékes jegyző aláírásával ellátott plasztikkártyával, valamint fényképpel ellátott
személyes okmányukkal igazolják magukat a lakosság előtt. A tervek szerint a
népszámlálás eredményei nyomtatott formában 2012 tavaszán jelennek majd meg.
Ezekből a felmérés témái alapján következtetni lehet a népesség iskolázottságára,
az ország korösszetételére vagy akár a
szakképzés szükségleteire is.
Matus D.

Tűzoltófelszerelést
vittek ajándékba

Idén is
Tök jó nap!

Szoros kapcsolatot ápol testvérvárosaival a
paksi önkormányzat, rendszeresen ellátogat egy-egy küldöttség az érintett településekre. Ahogy minden évben, idén is meghívást kapott városunk a kárpátaljai Visk falunapi rendezvényére, melyet idén szeptember 16-án tartottak. Amint azt Herczeg
József külkapcsolatokért felelős önkormányzati tanácsos elmondta, ezúttal a képviselők mellett a látogatócsoporttal tartott a
több jótékonysági rendezvényt szervező
Gárdai György és Bán Attila, a hivatásos
önkormányzati tűzoltóság parancsnoka is,
aki különleges ajándékkal örvendeztette
meg a vendéglátókat. A viski tűzoltóknak
egyáltalán nincs a munkavégzéshez szükséges védőfelszerelésük, saját ruhában
kénytelenek dolgozni, ezért a paksi tűzoltóság védőfelszereléseket ajándékozott a kinti kollégáknak, mondta el Herczeg József.
Egészen pontosan olyan felszerelésekről

A hagyományokhoz híven október 7-én
ismét megrendezi a Paksi Kertbarát
Egyesület a Tök jó napot a városháza
előtti parkban. A program keretében a
termelők és az alkotó kedvű jelentkezők
is megmérethetik termésüket, ugyanis a
szervezők 14 és 16 óra között várják a
nevezőket kreatív tökkompozíciók, valamint Paks legnagyobb töktermése kategóriában. A hangulatos töklámpások kiállítása mellett növény- és virágvásár,
kézműves termékek bemutatója, valamint mézárusítás várja az érdeklődőket,
16:30-tól pedig zsíros kenyérrel, teával
és sült tökkel kínálják a látogatókat. A
kreatív faragványok és figurák eredményhirdetése után 17:30-tól a Szaggató
zenekar koncertje teszi még hangulatosabbá az estét, majd a műsort követően
tombolahúzás lesz, ahol kisorsolják a
kertbarátok munkáit.
-dóra-

van szó, melyeket itthon leselejteztek, a tíz
darab egyéni védőkabát és védőnadrág
minden bizonnyal jó szolgálatot tesz majd a
viski tűzoltóknak, fejtette ki Bán Attila tűzoltó parancsnok.
Nem csupán Viskre látogatott paksi delegáció, a kézdivásárhelyi Őszi sokadalom
programján is részt vett a települési küldöttség, ahol a paksi berkekben közkedvelt
Szaggató zenekar is bemutatkozott, és a
Márkus Zalán által vezetett főzőcsapat is sikert ért el a rendezvényen. A nyár utolsó heteiben tette tiszteletét a paksi delegáció a
galántai futballtornán, az immár 14. alkalommal megrendezett barátságos mérkőzésen most első ízben aratott sikert a paksi csapat. A városi önkormányzat viszontlátogatásra várja testvértelepüléseit, legközelebb a
Roger Schilling jubileumi koncertjére jön el
Reichertshofen zenekara a Kenyér-, hal- és
borünnep keretében.
-md-
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Az óvárosba költözött a turisztikai iroda

Az Építők úti üzletsoron működő utazási iroda égisze alatt
kezdte meg tevékenységét a
Paksi Turisztikai Információs
Iroda négy évvel ezelőtt. Már
régóta keresték az alkalmat arra, hogy a város központjába
költöztessék át tevékenységüket, szeptember elején sikerült
megnyitni az új üzletet a Dózsa
György út 47. szám alatt. Szolgáltatási kínálatuk évről évre

Fotó: Szaffenauer Ferenc

A Dózsa György út 47.
szám alá költözött a Paksi
Turisztikai
Információs
Iroda. Csak a helyszín változott, a szolgáltatások széles palettája nem. Újdonságként paksi ajándéktárgyak közül is válogathatnak az érdeklődők.

bővült: az induláskor létrehozott turisztikai adatbázisban
Paks és a kistérség szálláshelyei, vendéglátó egységei és látványosságai mellett a program-

kínálat is fellelhető. Az Első
Paksi Programkalauzt hiánypótló kiadványként jelentették
meg 2009-ben, egy kisebb turisztikai térképpel bővítve. A

következő esztendőben gondozásukban paksi képeslapok és
egy újabb könyv érkezett: a
Szeretettel vár Paks című kiadványból már három nyelven tájékozódhat az olvasó a környék
turisztikai jellegű szolgáltatásairól. A városba érkező látogatók
számának emelkedésével és a
testvérvárosi kapcsolatok szorosabbá válása miatt jelentkezett az egyre sürgetőbb igény,
hogy a kiadványok mellett
ajándéktárgyak közül is válogathassanak az érdeklődők. Az
új irodában mindez már elérhető: kétféle színű és méretű törölközőn, hétféle méretű pólón
és összehajtható bevásárlótáskán szerepel Paks emblémája.
A kínálat a jövőben a tervek
szerint tovább bővül. -dallos-

Új elem az iskolarendőr-programban

Fotó: police.hu

nál. Ha rendőrt látnak, fékeznek
és készségesen átengednek – fogalmazott Rácz Márk, az intézmény diákja.
Az iskolarendőr-program is
kezdetét vette szeptember elsején. A Paksi Rendőrkapitányság
illetékességi területén található
összes oktatási intézmény faliújságján található egy telefonszám, melynek tárcsázásakor az
iskolához beosztott egyenruhásnak tehetnek bejelentést. – Az
iskolarendőr kapcsolattartóként
működik az intézmény és a
rendőrség között, jelen lesz a
rendezvényeken, valamint a
bűn- és baleset-megelőzési
programokon is – közölte a
rendőrség munkatársa. Faller

AZ ÉV

Fotó: Szaffenauer Ferenc

A tanév kezdetével a rendőrség
feladatai is megszaporodtak. A
korábbi évekhez hasonlóan a
reggeli és délutáni órákban
egyenruhások álltak a tanintézményekhez közeli gyalogátkelőhelyeknél. – Szeptember elején a rendőri erők az óvodáknál,
iskoláknál koncentrálódtak, a
gyalogátkelőhelyeken egyenruhások segítették a gyalogos közlekedést – mondta el Heisler Judit, a Paksi Rendőrkapitányság
sajtóreferense. A Bezerédj iskolánál a megkérdezettek mindegyike pozitívan értékelte az
egyenruhások jelenlétét a gyalogátkelőhelyeknél.
– Sok az autó, a sofőrök többnyire nem állnak meg a zebrák-

ISKOLARENDŐRE

LETT

Komlósiné Kiss Anett rendőr
százados. A Paksi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti
Alosztályának munkatársa a napokban vette át az újonnan alapított kitüntetést a Tolna megyei Rendőr-főkapitányságon.
A 2008 szeptemberében indult
iskolarendőr-program keretében koordinátorként, kilenc iskolában és egy óvodában iskolarendőrként dolgozik, tudtuk
meg a kitüntetettől, aki hozzátette: ez a munka egész embert
kíván, de egyelőre nincs rá
mód, hogy kizárólag ezzel foglalkozzon. Ugyanakkor a program tartalmát bővítik.

– Az iskolarendőr-program
keretében szeptembertől a Szuperbringa-program folytatásaként felső tagozatosoknak ún.
kerékpáros vezetői engedély
megszerzésére irányuló tanfolyamot indítottunk, ami az
egész tanévet felöleli. A végén
a diákok vizsgázhatnak és a
közlekedési felügyelőség jóvoltából kerékpáros jogosítványhoz juthatnak – tette hozzá Komlósiné Kiss Anett.
A rendőr százados munkája
hozzájárult ahhoz, hogy a Paksi Rendőrkapitányság illetékességi területén is bebizonyosodjon az országosan meghirdetett Az iskola rendőre program szükségessége, ami nagymértékben segíti a gyermekek
védelmére irányuló, átfogó
baleset-megelőzést. Az általa
felkészített óvodások és kisiskolások a „Pindur-Pandúr” Mini Kresz Országos Közlekedési
Versenyen legutóbb egy első,
illetve egy második helyezést
értek el, a következőn a cél két
első hely.
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Tánccal is megidézik a Vinca-kultúrát
Európa egyik legrégebbi és
legjelentősebb újkőkori civilizációjával, a Vinca-kultúrával ismerkedhetnek meg az
érdeklődők hamarosan a
paksi Városi Múzeumban. A
történeti előadást, kiállítást
és táncos-zenés bemutatót
magába foglaló fesztivál igazi
kuriózum.
A szerbiai Vincából származó
leleteket a második világháborút megelőzően Kr. e. 2700 tájára datálták, de újabban a radiokarbon-meghatározás alapján már a Kr. e. 6. évezred sem
zárható ki. A vincai házakat fából építették sártapasztással. Az
emberek lenvászon- és bőrruházatot viseltek, gyapjú- és kutyaprém takarókat használtak. A
halottakat temetőkben temették
el – ellentétben a megelőző kor
műveltségével, ahol a házak
padlói alá temetkeztek. A leletek nagy része kultikus tárgy,
szobrok, áldozati edények, antropomorf és állatot ábrázoló
edények, rajtuk piktografikus
jelekkel, amelyek korai írásként
is értelmezhetőek. Ezt a kulturális örökséget mutatja be a
fesztivál, amely Paks mellett
mindössze két helyszínen,
Vincában és Temesváron lesz

látható. Városunkban október
7-én 18 órától a programban
partner Városi Múzeumban kerül sor a bemutatóra. A szervezők magyarországi, Duna-menti régészeti múzeummal rendelkező települést keresve találtak
rá Paksra. Dr. Váradyné Péterfi
Zsuzsanna elmondta, a megkeresés felkeltette érdeklődését,
egyrészt mert régészeti szempontból igen fontos ez a kultúra, másrészt a kezdeményezés

újabb lehetőség arra, hogy a város és a múzeum széles körben
ismertté váljon. – Ez egy olyan,
a témát egyedi módon megközelítő program, amelyre Magyarországon még nem volt
példa – tette hozzá a múzeum
igazgatója. A rendezvényt a
vincai ásatások vezetője és a
Vinca-kultúra elkötelezett népszerűsítője, dr. Nenad Tasić régészprofesszor angol nyelvű,
szinkrontolmácsolt előadása

nyitja, amelyet a Vincanci Művelődési Egyesület neolitikus
kor ihlette táncos előadása és
koncertje követ a Vinca-kultúra
motívumait megelevenítő hangszerekkel, jelmezekkel, színpadi koreográfiákkal és előadásmóddal. A vándorfesztivál művészeti igazgatója és az egyesület vezetője Antonije Pušic, aki
egyébként Rambo Amadeus
néven igazi rock ’n’ roll ikonná
vált a volt Jugoszlávia területén. A fesztiválnak a Vinca-kultúrát bemutató kiállítás is része,
amely a kor tárgymásolatait, rekonstrukciókat és digitális bemutatókat vonultat fel magyar
nyelvű kísérőszöveggel. A tárlat egy hétig látogatható majd,
ami azért különleges, mert a
másik két helyszínen csak a
rendezvény idejére tárják a közönség elé. Ha a fesztivál sikeres lesz, hosszabb távú együttműködés nyitánya lehet, amelynek folytatásaként akár az eredeti tárgyakból szerkesztett kiállítás is érkezhet Paksra. A
vándorfesztivált,
amelynek
nem titkolt szándéka, hogy a
szerb–magyar viszonyt a kultúrán keresztül építsék, az
ERSTE Alapítvány és a Szerb
Kulturális Minisztérium is támogatja.
-gyöngy-

Megújult programokkal és a már ismert
lendülettel várja a fiatalokat ősztől a városi művelődési központ Placca. A szervezők minden hétköznap más-más programmal várják az idejüket tartalmasan eltölteni kívánó fiatalokat: hétfőn 15 órától
a kártyajátékoké a főszerep, ahol nem
csupán a nagyzsugásoké az asztal, kedden pedig honismereti vetélkedő lesz,
ahová a történelem iránt érdeklődő nebulókat várják. Amennyiben valaki hét közepére elfáradna az iskolapadban görnyedve, az ifi klubban átmozgathatja
zsibbadt végtagjait, ugyanis szerdán 15
órától macsó-csocsóban, kvíz pingpongban és földharcos twisterben mérhetik
össze tudásukat és ügyességüket a vállalkozó kedvűek. Csütörtök délutántól kü-

lönleges színpad várja a még felfedezésre
váró megasztárokat, ugyanis a Kara oké
klubban bárki megcsillogtathatja énekvagy tánctudását. A hét utolsó munkanapján 16 és 18 óra között kézműves foglalkozásra várják az érdeklődőket, a kreatív programon különleges technikákkal
készíthetnek egyedi játékokat, használati
tárgyakat és díszeket a résztvevők, melyeket később haza is vihetnek. Gyulai
István, a művelődési központ animátora
elmondta, az új szabadidős foglalkozásokat már az iskolákban is népszerűsítik, az
intézményvezetők pedig a szülőket is tájékoztatni fogják a lehetőségekről, melyekről többek között a városi művelődési központ megújult programfüzetéből is
értesülhetnek.
Matus Dóra

Fotó: Kövi Gergő

Megújult programok a Placcon
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Atomerőmű

Elkészült a második kamra, ezzel – egyelőre – befejeződött a vágatkialakítás, azaz a
bányászati munka dandárja a bátaapáti
Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban. A
mérföldkőnek számító eseményt a projektben résztvevők kötetlen összejövetelen ünnepelték meg szeptember 16-án. Előző nap
ugyanebből az alkalomból konferenciát tartottak Bátaapátiban.
2005 februárjában – mínusz húsz fokos hidegben – szentelték fel az aknákat Bátaapátiban. Az eltelt időben 5500 folyóméternyi vágat készült el, és 188 ezer köbméternyi kőzetet termeltek ki a bányászatban szokásos biztonsági elvárásoknál jóval szigorúbb előírásoknak eleget téve – összegzett
Csicsák József projektigazgató az előtt a
hozzávetőleg 150 ember előtt, akik a föld
alatti munkákban részt vettek, vagy azokat
elősegítették. Mint mondta, mindenki büszke lehet, mert balesetmentesen, magas minőségben dolgoztak. Berta József felelős
műszaki vezető elismerést, mégpedig a
Mecsekérc Zrt. fokosát adta át – egy-egy
személyes gondolat kíséretében – azoknak,
akik kiemelkedő munkát végeztek, majd ő,

Fotó: Paksi Hírnök archív

Mérföldkőhöz ért a bátaapáti beruházás

a projekt „rafinált műszaki vezetője” kapott
előbb vezérigazgatói dicséretet, majd néhány ajándékot. A megrendelő Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Kft. nevében Szabó
Attila kommunikációs vezető egy bányászlámpával, fokossal díszített óriási tortát
adott át neki, illetve a bányász embernagyságú papírmasé mását. Szabó Attila elmondta, hogy máig 70 ezren jártak az épülő
tárolóban, köztük a köztársasági elnök, az
országgyűlés elnöke, de számos külföldi látogató is, mint például az amerikai nukleáris

hatóság vezetője. A bányászok – mint Berta
József mondta – hazamennek Bátaapátiból,
és új feladatokat keresnek.
A Mecsekérc Zrt. ünnepi összejövetelét
megelőzte az Országos Magyar Bányászati
és Kohászati Egyesület országos szakmai
találkozója, ahol értékelték az eddigi munkákat. A Bányászati Szakosztály elnöke,
Erős György kiemelte, hogy a két kamra elkészülte jelentős állomás a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. és a bányászszakma
számára, és elsősorban a bányászok munkájának eredménye. Hozzátette, hogy bár
mélyművelésű bányák nincsenek, a bányászat nem halt ki, de más területen kell megvetnie a lábát. Egyik ilyen terület a radioaktívhulladék-kezelés.
Dr. Kereki Ferenc, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. ügyvezetője azt mondta,
hogy 2013-2015 között készülnek újabb
kamrákat kialakítani. Addig az atomerőmű
szakembereivel közösen új csomagolási és
vájatkialakítási módszert szeretnének kidolgozni annak érdekében, hogy hatékonyabban és gazdaságosabban helyezhessék el az
atomerőművi hulladékokat.
-vida-

Helytálltak az atomerőmű tűzoltói
a nemzetközi gyakorlaton
Nagyszabású nemzetközi gyakorlaton tesztelhette és gyarapíthatta tudását az Atomerőmű
Tűzoltóság nyolcfős válogatottja. Az Európai Unió elnökségét
ellátó Lengyelország Ukrajna,
Szlovákia, Csehország és Magyarország közreműködésével a
2012-es lengyel–ukrán rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságra készülve rendezte meg az EU
Carpathex 2011 polgári védelmi
gyakorlatot ezer szakember részvételével. Magyarország egy kisebb, 23 fős integrált mentőcsapatot küldött, amelyet egy műszaki mentésre kiképzett kutatómentő, egy veszélyhelyzeti felderítő csoport alkotott, illetve az
Atomerőmű Tűzoltóság annak
köszönhetően, hogy 2009-ben
Pakson megnyerték a főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságok

országos versenyét. Schreiner
István beszámolója szerint annak
ellenére, hogy most dolgoztak
először együtt, nagyon gyorsan
megtalálták a közös hangot, és
hatékonyan tudtak együttműködni. A csapatok puritán körülmények között, rajtra készen várták
a bevetésre hívó riasztást, ami
esetenként az éjszaka kellős közepén érkezett. A polgári védelmi akció során törzsvezetési, valamint szimulációs terepgyakorlatokat tartottak, ezek során gázrobbanás miatt romok alá került
embereket mentettek, vasúti szerencsétlenség körülményeinek
felszámolásán dolgoztak. A pénteki zárónapon pedig egy igen
összetett gyakorlat aktív részesei
voltak, amelyet egyébként a részt
vevő országok és az Európai
Unió vezető szakemberei a hely-

színen követtek nyomon. A feltételezés szerint egy szurkolókat
szállító vonat összeütközik egy
veszélyes vegyi anyagokat szállító szerelvénnyel. Egy szikrától
erdőtűz keletkezik, és a közelben
található vegyi gyárban egy nagy
hűtőtartály kigyullad. Schreiner
István azt mondta, a visszajelzések és a helyszínen tapasztaltak
alapján elmondhatja, sikerült nagyon jól megoldaniuk a feladatukat.
Az Atomix Kft. tűzoltási és
műszaki mentési vezetője arról
is beszámolt, hogy tűzoltóságuk
másik csapata az elmúlt szombaton Dunaújvárosban remekelt a
főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságok országos szakmai versenyén. Az Atomerőmű Tűzoltóság hagyományosan jól szerepel ezeken a megméretéseken,

de most elsöprő sikert arattak,
hiszen négy aranyéremmel tértek haza. Elsők lettek kismotorfecskendő- és falitűzcsapszerelésben, nem találtak legyőzőre akadálypályán és elhozták a
Flórián Kupát összetettben is.
Az országos szakmai versenyen Apró András, Dénes Attila,
Gyöngyösi Tamás, Hingl János,
Horváth József, Kovács István,
Papp Szilárd, Széles Ferenc,
Szénási Attila és Vázsonyi Lajos
vett részt, a csapat vezetője Major István volt.
Lengyelországban, az EU Carpathex 2011 gyakorlaton Szintai
László, Pesztericz Rajmund,
Szabó Tamás, Váncsodi Tibor,
Farkas József, Wolf István és
Cseh János képviselte az Atomerőmű Tűzoltóságot Schreiner
István vezetésével.
-tv-
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Nem kér a magyar az atomenergiából?
A magyarok többsége nem kér
az atomenergiából – állítja az
Origo internetes portál egy saját megrendelésére készült felmérés alapján. A Medián intézet közvélemény-kutatása szerint a megkérdezettek 32 százaléka támogatja, 63 százaléka
ellenzi a paksi atomerőmű élettartamának meghosszabbítását,
új atomerőmű építésével a válaszadók 36 százaléka igen, 58
százaléka viszont nem ért
egyet.
Felkai György, az MVM
Csoport kommunikációs vezetője erre reagálva közölte,
hogy az atomerőmű elfogadottságát rendszeresen mérik.
Legutóbb augusztusban került
sor ezerfős reprezentatív mintán, személyes megkérdezésen
alapuló közvélemény-kutatás-

ra, eszerint a lakosság 73 százaléka támogatja Paks jelenlegi működését, és 60 százalék
az üzemidő hosszabbítását. Az
atomerőmű
fejlesztésével
egyetértők aránya a fukusimai
atombaleset miatt csökkent, de
a lakosság többsége továbbra
is támogatja a bővítését.
Süli János, a Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgató-helyettese csütörtökön Bátaapátiban,
egy szakmai fórumon tartott
tájékoztatót az atomerőmű jelenlegi helyzetéről és terveiről.
Megjegyezte, hogy amint napirendre tűzte a kormány a bővítést, az ellenzők aktivizálták
magukat. – Eddig azt gondoltuk, hogy négypárti konszenzus van, hisz’ 2009. március
30-án a 95,4 százalék ezt mutatta – fogalmazott utalva a

Szakújságírók
a KKÁT-ben
A Radioaktív Hulladékkezelő
(RHK) Kft. paksi telephelye
adott otthont a múlt év óta zajló Nukleáris Újságíró-akadémia legújabb találkozójának. A
szakújságírók előbb dr. Kereki
Ferenc ügyvezető igazgatótól
kaptak átfogó képet a cég munkájáról, majd ugyanerről a témáról egy animációs filmet,
valamint az RHK Kft. irodaházában látható kiállítást nézték
meg. Ezek után a bővítés alatt
álló Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolójában (KKÁT) tettek látogatást Nagy Barnabás üzemvezető kalauzolásával. Az
1997-ben átadott tároló jelenleg 7200 kazetta befogadására
alkalmas, de már majdnem
megtelt. A most épülő és terv
szerint jövőre fogadókész négy
kamra több mint kétezer kazettányi kapacitása évekre elegendő. Az atomerőműből évente
két-három alkalommal érkezik
elhasznált fűtőanyag, összesen
évi 480 darab. Nagy Barnabás

emberbarát létesítményként
jellemezte a tárolót, mert az
sem a kezelőszemélyzetre, sem
a környezetre nem gyakorol
káros hatást, jelenléte a környezeti terhelés szempontjából
tulajdonképpen kimutathatatlan. A szakember azt mondta,
egy kórház radioaktív hulladékanyag-kibocsátása többszöröse a KKÁT kibocsátásának.
Nagy Barnabás újságírói kérdésre azt is elmondta, hogy az
általuk tárolt fűtőelemek évtizedek múltán is alkalmasak lesznek az újrahasznosításra. – Célunk, hogy akár 100-120 évig a
mostani formájában megőrizzük őket – fogalmazott. Miként
kifejtette, az újrahasznosítás,
azaz reprocesszálás ma még
nem gazdaságos, de ez a jövőben változhat. A skandináv államokat kivéve a legtöbb ország nem kezeli hulladékként
az elhasznált fűtőanyagot, és
nem veti el újrahasznosításának
lehetőségét.
-vt-

parlament bővítés-előkészítést
támogató döntésére. Ezzel
szemben, folytatta, az MSZP
népszavazási kezdeményezést
fontolgat.
Megerősítette, hogy múlt héten kapták meg a legutolsó mérés eredményét, amely szerint
az elfogadottság 73 százalék, a
bővítés támogatottsága pedig
50 százalék fölött van. A Medián adatai kapcsán azt mondta, furcsa, hogy az üzemidőhosszabbítás elutasítottsága
magasabb mint a bővítésé. –
Az mindig egyértelmű volt,
hogy az üzemidő-hosszabbításnak nincs alternatívája. Ha
mi műszakilag meg tudjuk oldani, ennél jobb, hasznosabb
megoldás nincs Magyarország
számára – hangsúlyozta. Rámutatott, hogy Magyarország

energiaellátása atomenergia
nélkül nem megoldható. – A
megújuló energia felhasználását értelemszerűen mi is támogatjuk, de azt tudni kell, hogy
mellette ugyanannyi kapacitású alaperőmű létrehozására is
szükség van – szögezte le. Kifejtette, hogy nemcsak a lakosság, hanem az ipar számára is
fontos az olcsó villamos áram,
hiszen ennek híján versenyképessége és azzal együtt a foglalkoztatottság tovább romolhat. Ha nincs megvilágítva teljes körűen, hogy hol lehet olcsón áramot előállítani, az a
versenyképes gazdaságot és a
munkahelyeket sodorhatja veszélybe, és hosszú távon sokba
kerülhet, mutatott rá a vezérigazgató-helyettes.
-tünde-

Mecénás erőmű
A Pécsi Tudományegyetem szenátusa a Paksi Atomerőmű Zrt.nek adományozta idén a PTE
Mecenatúra Díjat. Az elismerést
évente egyszer adományozzák
azoknak, akik jelentős támogatásukkal előmozdítják az egyetem
munkáját. Kovács L. Gábor, az
egyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese azt mondta,
hogy nagyon régi szakmai kapcsolatban állnak a paksi atomerőművel, amely mindig nyitott
volt a tudományos és oktatási intézmények támogatására.
– Van egy élő szerződésünk,
ebben definiáltuk a kiemelt területeket – vázolta. Mint mondta,
ezek egyike az egészségügyi tevékenység támogatása: egyes
műszerek szervizelését, beszerzését, egyes klinikák infrastruktúrájának javítását, szűrőprogramok támogatását vállalja fel az
atomerőmű. A másik az oktatási
tevékenység, amely az atomerőmű mai, illetve leendő szakembergárdájának biztosításában térülhet meg, illetve vannak olyan
direkt csomagok, ahol az atomerőmű, más gazdálkodási szer-

vezetekhez hasonlóan, bevétele
meghatározott részét tanulmányi, továbbképzési célokra fordíthatja. Ennek bizonyos százalékát a Pécsi Tudományegyetem
rendelkezésére bocsátja, mondta
a rektorhelyettes. Kovács L. Gábor beszámolt arról, hogy a Paksi Atomerőmű Zrt. idén „olyan
figyelemmel fordult feléjük és
számszakilag is legjelentősebb
külső támogatója volt az egyetemnek”, hogy egy ilyen „szerény elismeréssel tudatni kívánták a világgal köszönetüket”.
Kovács L. Gábor kiemelte, hogy
a PTE szerves része a Szekszárdon lévő Illyés Gyula kar, amely
nemrég egyetemi karrá lett, általa még közvetlenebb a közelében működő atomerőművel a
kapcsolat. Az atomerőmű bővítése kapcsán a kar és az atomerőmű közös – például településfejlesztési, képzési – projekteken dolgozik.
A PTE Mecenatúra Díjat
Mittler István kommunikációs
igazgató vette át Bódis Józseftől,
az egyetem rektorától.
Vida Tünde
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Tűzoltók sikere
A paksi önkormányzati tűzoltók diadalmaskodtak a megye
tűzoltóságainak szakmai vetélkedőjén, Kölesden. A helyi polgári védelmi bázison délelőtt
elméleti feladatok várták a régió hivatásos tűzoltóit, melyeken jogszabályi és szakmai ismeretekről kellett számot adni,
ám a legizzasztóbb rész csak
ezután következett. Árvai Imre
és csapata különösen embert
próbáló feladatsort állított össze
a polgári védelem föld alatti objektumában. – A tűzoltók labirintusszerű feladatot hajtottak
végre: füsttel teli helyiségben,
rossz látási körülmények között
kellett gázpalackot biztonságba
helyezni, emelést és különböző
tömlőkapcsolásokat végrehajtani, majd teljes felszereléssel
egy szűk hágcsón felkapaszkodni. A feladatok mindegyike
hozzátartozik a tűzoltói tevékenységhez – mondta el a tűz-

oltósági felügyelő. A feladatsornak a föld alatt nem volt vége, a felszínen mentőkötélfűzést, hordógurítást és rádióforgalmazást kellett végrehajtaniuk a lánglovagoknak.
A résztvevő csapatok közt volt
a Paksi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság és a Paksi
Atomerőmű Zrt. Létesítményi
Tűzoltóság is, utóbbi meghívásnak tett eleget.
A gépjármű-vezetési feladatot végül a paksi hivatásosok
pilótája, Keserű István teljesítette a legjobban és a leggyorsabban. Csapata is diadalmaskodott, így a paksiak képviselhetik a megyét lapzártánk után
Szegeden, az országrészi vetélkedőn. A későbbi országos
megmérettetésen, melynek az
atomerőmű tűzoltói már biztos
résztvevői, az értékes díjak
mellett a presztízsért is küzdenek majd.
Faller Gábor

Szépkorúak hete
a városi művelődési központban
SZEPTEMBER 26. (HÉTFŐ)
9.00–12.30 Laborszűrés: koleszterin-,
triglicerid-, vércukormérés, testzsírszázalék mérése, táplálkozási tanácsadás, vérnyomásmérés (15 perces előjegyzéssel)
9.00–14.30 Csontritkulásmérés (15 perces előjegyzéssel)
9.00–14.30 Mediterrán étkezési kultúra
és diéta: ételkóstolóval és tanácsadással
egybekötve a Dolce Vita olasz étterem
közreműködésével
SZEPTEMBER 27. (KEDD)
9.30–13.30 Allergiavizsgálat
(20 perces előjegyzéssel)
Légzésfunkció-vizsgálat (15 perces előjegyzéssel)
14.00 Idős korban előforduló krónikus
tüdőbetegségek. Dr. Szilágyi Éva tüdőgyógyász szakorvos előadása
8.00–16.00 Mami-manikűr. Készíti:
Engyel Péterné kéz- és lábápoló (60
perces előjegyzéssel)

2011. szeptember 23.

Kömlődi szüret

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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A húszéves Roger Schilling
Fúvószenekar, a Pusztahencsei
Vadvirág, a Baracsi Néptáncegyüttes és a Csámpai Country
Road Club volt a dunakömlődi
szüreti nap vendége. A 14. alkalommal megrendezett ünnepségen fellépett a Dunakömlődi Félnótás Dalkör és a helyi
tagokkal is bíró Szarkaláb
táncegyüttes is. Ahogy az már
megszokott, a szüreti menetet
minden állomáson a nagy ér-

SZEPTEMBER 28. (SZERDA)
9.00–12.30 Laborszűrés: koleszterin-,
triglicerid-, vércukormérés, testzsírszázalék mérése, táplálkozási tanácsadás, vérnyomásmérés (15 perces előjegyzéssel)
15.00 Magas vérnyomás és az érelmeszesedés. Dr. Nyirati Csaba belgyógyász szakorvos előadása
SZEPTEMBER 29. (CSÜTÖRTÖK)
9.00–14.30 Csontritkulásmérés
(15 perces előjegyzéssel)
15.00 Frissítő gyógytorna szépkorúak
mozgásszervi betegségeire
15.30 A gyógyvíz hatása az emberi szervezetre. Dr. Palotás Kinga reumatológus szakorvos előadása.
Fókuszban a paksi Gyógyászati Központ. Dr. Sztruhár Sándor projektkoordinátor, a Paksi Ipari Park Kft. ügyvezetőjének előadása
8.00–12.00 Frissítő hátmasszázs a Megújulás masszázsszalon közreműködésével (20 perces előjegyzéssel)
8.00-16.00 Mami-manikűr
Készíti: Engyel Péterné kéz- és lábápoló
(60 perces előjegyzéssel)

deklődés mellett vendégség is
várta, a présházsoron helyi borokkal is kínálták az érkezőket.
Hagyomány Dunakömlődön a
szürethez kötődő versenyek,
pályázatok kiírása is. A Szüret
süteményét idén Szurovecz
Istvánné sütötte, a madárijesztő-készítő pályázat győztese
pedig a helyi óvodások csoportja lett, akik az első helyet
Kimling Terka nevű madárijesztőjükkel érték el.

SZEPTEMBER 30. (PÉNTEK)
14.30 Szloboda Antal, a 100 éves festő.
Szloboda Antal kiállítása
15.00 Ünnepség
Az idősek világnapja alkalmából köszöntőt mond: Hajdú János polgármester.
Műsort adnak: Paksi Városi Nyugdíjasklub, Delelő Nyugdíjas Egyesület,
Atomerőmű Nyugdíjasklub Egyesület,
Dunakömlődi Nyugdíjasok Érdekszövetsége. Műsorvezető: Endrei Judit, a
Magyar Televízió egykori munkatársa.
A műsor után Paks Város Önkormányzata vendégül látja a megjelenteket.
KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK
Szeptember 26–29-ig
9.00-15.00: Salvia-mérés dr. Josef Jonáš
által kidolgozott módszerekkel a Ragyogás masszázsszalon közreműködésével.
Október 1. (szombat)
9.00-14.00: Egészség mellékhatások
nélkül – Biorezonancia és bio
táplálékkiegészítők.
Előadók: Molnárné Haholt Zsuzsanna
természetgyógyász, Szalay József életmódtanácsadó.
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Újfajta műtéti eljárás
az egynapos sebészeten

VÉRZÉS NÉLKÜLI VISSZÉRMŰTÉTET VÉGEZTEK szeptember
20-án a paksi egynapos sebészeten egy forradalmian új beavatkozásnak köszönhetően. A rádiófrekvenciás generátorral végzett műtétet követően a többhetes lábadozás helyett
mindössze néhány napos a felépülés, s maga a beavatkozás
is lényegesen kímélőbb, mint a hagyományos módon történő műtété. Először végeztek ilyen műtétet dr. Szabó Attila
irányításával a paksi egynapos sebészeten, melynek szakemberei eddig külföldön ismerkedtek az új eljárással. Az
országban még alig néhány helyen vehetik igénybe ezt az új
és kímélő eljárást a betegek, azonban a jövőben akár
Pakson is bevezethetik a módszert. Az eljárásra minden bizonnyal nagy igény lenne, ugyanis a visszérbetegség igen
elterjedt az országban, a lakosság 30 százalékának van valamiféle visszeressége. Az új módszernek köszönhetően
nincsenek vágások a bőrön, kevesebb a műtét utáni kellemetlenség, nincsenek bevérzések, és a hagyományos eljárással szemben nincs altatás, csupán helyi érzéstelenítés
történik – így a műtét után a beteg felkel és távozik. A bőrön ejtett szúrás nyomán vezetnek fel egy speciális katétert,
ami tulajdonképpen elsüti az eret. Ez az eljárás ujjnyi vastagságú, kitágult fő vénatörzs kezelésére szolgál, mondta el
lapunknak dr. Szabó Attila budapesti érsebész, a helyi bemutató műtét elvégzője, aki hozzátette, a beavatkozást nem
finanszírozza az egészségbiztosító.

mányaiból megvásárolhatta az
endoszkópos tornyot, amit
más-más eszközökkel kiegészítve több különböző szakterület is hasznosítani tud. Ez
ugyanis térdtükrözéshez, hasüregi vizsgálatokhoz és nőgyógyászati kezelésekhez egyaránt alkalmazható, tette hozzá
a szakember. A négy éve működő egynapos sebészetre a
rendelőintézet szakrendeléseiről, háziorvosoktól és magán
szakrendelésekről is érkeznek
betegek. Az ellátás lényege,
hogy 24 órán belül hazamehet
a páciens, s ezzel a kórházi kezeléshez képest jelentősen lerövidül az ellátás időtartama, a
beteg már otthonába visszatérve lábadozhat a kisebb beavatkozások után. Az emberek
többsége szívesen választja ezt
az eljárást: évente összesen
mintegy ezer műtétet végez a
paksi egynapos sebészeten
szolgálatot teljesítő tíz orvos,
akik sebészeti, ortopédiai, nőgyógyászati és fül-orr-gégészeti műtéteket hajtanak végre.
Matus Dóra

A TEIT
Fotó: Molnár Gyula

A beavatkozás lényege, hogy a
hasüreg felől a hashártya és az
izomfal közé hálót építenek be,
ami lefedi a sérvkapukat és
megszünteti a sérvet. Ehhez
nem csupán speciális hálóra, hanem olyan laparoszkópos eszközökre is szükség van, amik lehetővé teszik a has átvilágítását.
Az úgynevezett kapocsrakó készülék is szükséges, ami a hasfalon belüli hálórögzítést segíti.
Ezzel a technikával három kis
lyukon keresztül megoldható a
műtét. Az eljárásnak köszönhetően igen kicsi a vérzés, a beavatkozás után minimális heg
marad vissza, és drasztikusan
csökken a kiújulás lehetősége is,
mondta el lapunknak dr. Szemes László sebész-plasztikai sebész, a Paksi Egynapos Egészségügyi Alapítvány elnöke, aki
maga is végzi a speciális eljárást. A laparoszkópos lágyéksérvműtétet illetően azok a betegek élveznek előnyt, akiknek
kétoldali sérvük van, illetve
többször kiújult már a betegségük. A Pakson még újszerűnek
minősülő beavatkozást az Országos
Egészségbiztosítási
Pénztár (OEP) nem teljes egészében támogatja, így az alapítvány járul hozzá a műtétek finanszírozásához. Ekképp a beavatkozás minden paksi és kistérségben élő beteg számára térítésmentes, tette hozzá Szemes
László. Mivel a sérv gyakori betegség, évente körülbelül két-

2007 októbere óta működik,
hátterét a város biztosítja, a
legtöbb beavatkozást az OEP
finanszírozza a rendelőintézeten keresztül. A részleg jó eszközállománnyal kezdte működését, ami azóta tovább fejlődött annak köszönhetően, hogy
az alapítvány paksi vállalkozók és az atomerőmű adoFotó: Molnár Gyula

száz ilyen műtétet hajtanak végre az egynapos sebészet keretein
belül, laparoszkópos eljárással
pedig havonta 3-4-et szeretnének elvégezni.
Magyarországon
jelenleg
nagyjából negyven egynapos
sebészet működik, Paks ezek
közül a kisebbek közé tartozik.
A paksi egynapos sebészet

A másfél évvel ezelőtt a Paksi
Atomerőmű Zrt. támogatásával megvásárolt és üzembe állított endoszkópos toronyra
épül a paksi egynapos sebészeten bevezetett új eljárás, a
laparoszkópos lágyéksérvműtét. Az újfajta beavatkozást az
idén beszerzett kiegészítő eszközök teszik lehetővé, az eljárást egynapos sebészet keretein belül országosan csupán néhány helyen végzik.

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

Paksi présházak

A szeptember beköszöntével
megélénkült a Sárgödör tér
forgalma, benépesültek a
présházak közti utcácskák, a
gazdák sürögnek-forognak,
hordót mosnak, előkészülnek
a szüretre.
A paksiak életében emberemlékezet óta fontos szerepet
játszott a szőlőművelés és a
borkészítés, ami a meggazdagodás legbiztosabb forrását
jelentette évszázadokon keresztül. A keresztes hadjáratok Balkánra tartó seregeinek
útvonalába eső településnek a
bor a gabona mellett a legkeresettebb árucikke volt. A
XVI. század utazói is beszámolnak erről: „Augusztus
2-án… délben Pakson tartottunk pihenőt; itt jó bort, kenyeret, tojást, szőlőt, szénát és
más egyebet találtunk. Egykoron szép, nagy mezőváros
volt, de a török fölprédálta,
majd 1553-ban a hajdúk is
fölégették. A törökök félnek is
tőlük, naponta körbeportyáznak, s akit kézre kerítenek közülük, azt agyonverik. A Duna
mentén fekszik magas, agyagos partszakaszon, két nagy
kőtemploma van, továbbá az
agyagos földben sok hűvös
pincéje…” – írta Hans
Derschwam 1555-ben.

Evlija Cselebi, a legismertebb török utazó 1663-ban
nagykiterjedésű szőlőskertekről számolt be: „… A város
mögött sok szőlő van, s az
egész hadsereg szőlőt eddegélve vonult át. Kellemes és jó levegőjű hely ez is, népe különösen barátságos,…” Ismerve a
sereg több ezres létszámát, valószínű, hogy abban az évben
már sok munkát nem kellett a
szüretelésre fordítani...
Idézhetném további sorokban hosszasan, számtalan leírás, útinapló említi meg a jó
paksi bort és a pincéket, de a
szőlő- és borkultúra városszépítő erejéről számomra az
alábbi szerző érvelt a leghatásosabban: „…Igaz, hogy a
számos közbirtokosság műveltebb kör s a városnak népességéhez aránylag élénk kereskedése közelebbről is érdekelhet
bennünket; de az utczák rendetlensége, s hol a nagy sár,
hol a nagy por s a sok helyt
látható elhanyagolt düledező
viskófélék még sem igen szerettetik meg e várost, s ki a
szőlőskertek felé vezető utat
megtalálja, bizonyosan egész
Pakson ezt találja a legkedvesebb sétálónak.” – olvasható
az 1870-ben kiadott Honismertető Albumban.

Csak egyetérteni tudunk, a
szüret és az újborok idejétől
különösen kedvelt hely volt a
présházsor – és az ma is –,
amelynek zöme Pakson a XIX.
század második feléből és a
XX. század elejéről származik.
A paraszti gazdaságokban az
állattartás mindennapos munkája miatt az istállók a családi
ház mellé épültek, a házak
pincéje a termények: a krumpli, zöldség, marharépa tárolására szolgált, a gabonát a padláson, a kukoricát az udvarban
felhúzott góréban tartották. A
présház- és a pincesorok a német telepesek által kedvelt
gazdálkodási forma építészeti
megnyilvánulásai: a szőlő feldolgozása, a bor készítése, kezelése és tárolása nem a szőlő
területén, nem is a háznál, hanem a falu mellé szorosan
hozzáépült présházakban és
pincékben történt.
A présházak építésénél nagyon lényeges szempont volt
a tulajdonos lakóházának közelsége. A jó bor nemcsak
biztos anyagi hasznot, de rengeteg munkát (a szüret után
pedig napi teendőket) is jelentett, ám a családfő, a férfiak számára nemcsak elfoglaltságot, de menedéket is

biztosított a családi élet viharai elől, ahol a szomszéddal,
akit hasonló gondok űztek,
meg lehetett beszélni a borfejtés és -kezelés módozatait,
az eladás lehetőségeit, az élet
gondjait. Kóstolgatni, minősíteni az újbort, összehasonlítani az előző évek termésével. Kellemes és pihentető
foglalatosság, egyben szükséges és nélkülözhetetlen munka a szőlősgazda számára, a
házától néha csak tízpercnyire, a közelben.
Pakson még a múlt század
közepén is két présházsoros településrészt találhattunk: egyiket a település északi részén, a
Malomhegy lábánál: a Rókus
utcában, a Hidegvölgyben és a
Tavasz utcában. (A fentebb
említett Derschwam a Dunán
hajózva feltehetően a Rókus
utcai pincéket látta.) Az állandósult telekhiány, a szép dunai
kilátással bíró természeti környezet és nem utolsósorban a
malomhegyi, hidegvölgyi szőlőskertek felszámolása miatt a
legtöbbjüket mára családi
(gyakran emeletes) házakká
építették át, s csak imitt-amott
található még közéjük ékelődve egy-egy présház.
(Folytatás a 13. oldalon)

(Folytatás a 12. oldalról)
A nagyobb területű „pince-falu” a város délnyugati részén, a
Györkönyi és a Fehérvári utca
között (csak a legismertebbeket
sorolva: a Retek, a Liliom, a
Hajnal, a Lánc, az Ősz utcában
és a Sárgödör téren) alakult ki, s
az építésük különösen felgyorsult a szőlők homokterületre való telepítésével. A déli városrészben a présházak inkább
megmaradtak, de összefüggő
házsorokat már csak a Sárgödör
téren és közvetlen környékén, a
Fehérvári út mellett alkotnak.
Reméljük, számuk a jövőben
talán már nem fogyatkozik, és a
védett városkép részeként ősi
funkciójukban üzemelnek tovább, mint a jövedelem és a lelki béke forrásai.
Forrás: Hübner Mátyás–Lantay Attila: A paksi pincesor rehabilitációja. Műemlékvédelem,
43. évf. 3. sz. 142-148. o. A képeslapok a szerencsi Zemplén
Múzeum tulajdonában vannak.
Kernné Magda Irén

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.
Az Együtt a parlagfű
ellen Alapítvány
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adójuk 1%-át céljaink
elérése érdekében ajánlották
fel. A 2009-es szja 1%-ának
összege 368.308 Ft volt, melyet egészségmegőrző és betegségmegelőző programokra
fordítottunk. Bízunk abban,
hogy az elkövetkező években is
támogatják tevékenységünket,
köszönettel:
az Alapítvány kuratóriuma
és munkatársai
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A szoptatás népszerűsítése, hiteles, szakszerű és
gazdasági
érdekektől
mentes információk átadása – ez az elsődleges
célja a szoptatás világhete
alkalmából szervezett rendezvényeknek. A paksi védőnők most először központi nagyrendezvényt
tartottak a művelődési
központ nagyklubjában,
ahol az anyatejes táplálás
mellett számos más, a
gyermekek gondozását
érintő témáról is szó volt.
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A szoptatás világhetén
Több mint 120 országban
tartják a szoptatás világhetét
augusztus 1-je és 7-e között.
Pakson hagyományosan szeptemberben hívják a várandósokat, anyukákat, apukákat
találkozóra, amelynek fókuszában természetesen az
anyatejes táplálás áll, de más,
gyermekgondozást érintő témákban is számíthatnak az érdeklődők szakszerű tanácsadásra. A szoptatás azontúl,
hogy természet adta útja a
kisbaba táplálásának, segíti az
anya és a csecsemő közötti érzelmi kapcsolat kialakulását.
Az érzelmi kötődésben egy
olyan egyszerű eszköz, mint a
hordozókendő is szerepet
játszhat, erről Peti Orsolya
védőnő beszélt az érdeklődőknek a találkozón. Hasznos
a közlekedésben, mert kiváltható vele a babakocsi, és otthon is, hiszen a kendővel akár
egész nap testközelben lehet a
baba, miközben az édesanya

el tudja látni a háztartást. A
hordozás támogatja a mozgásfejlődést és az izomzat
megerősödését is, mivel a
kendőben a gyermek együtt
mozog a hordozójával, annak
minden mozdulatára reagál. A
hordozókendő térdtől térdig
széles alátámasztást ad, akár
újszülött kortól használható
mindaddig, amíg a gyermek
ölbe kéredzkedik. Természetesen fontos, hogy a megkötés
szakszerű legyen, ezért annak
technikáját és módozatait el
kell sajátítani, illetve a jó minőségű kendő kiválasztása
sem mellékes.
Míg a hordozókendő arra példa, hogy egy ősi hordozási
módszer reneszánszát éli, új találmányok is vannak. Ilyen például a környezetbarát pelenka,
amely eldobható és száz százalékban lebomló, de létezik
mosható változatban is. Utóbbiról Kristó Réka tájékoztatta
szülőtársait. Mint elmondta, az

anyaságra készülve talált rá az
interneten erre a pelenkára,
amely kinézetre ugyanolyan,
mint az eldobható nadrágpelenka, csakhogy ha ez tele van,
nem a szemétben köt ki, hanem
a mosógépben, így környezetbarát és egyben gazdaságos. A
mosható
nadrágpelenkákat
nem kell áztatni, illetve vasalni,
így a tisztításukra szánt idő
mindössze napi néhány perc. A
legmodernebb, új fejlesztésű és
természetes anyagokból készülnek: külső oldaluk anyagát
például hegymászók ruhájához
fejlesztették ki, hogy extrém
időjárási körülmények között is
biztosított legyen a megfelelő
szellőzés és vízhatlanság. A babahordozó kendő és az ökopelenka mellett szó volt a rendezvényen a baba-mama jógáról, a
szoptatás alatti táplálkozásról,
a babamasszázsról, a bőrápolásról, és szoptatási tanácsadást
is tartottak.
Kohl Gyöngyi

A KIZÁRÓLAGOS SZOPTATÁS AZT JELENTI, hogy a csecsemő az anyatejen kívül semmilyen egyéb
ételt és italt nem kap hat hónapos koráig, illetve a megfelelő táplálékkiegészítéssel a szoptatás a
kicsi kétéves koráig folytatódhat. A szoptatás legfontosabb előnyei a bensőséges anya-gyermek
kötődés kialakulásán túl, hogy az anyatej a babának legmegfelelőbb tápanyagokat tartalmazza,
könnyen emészthető, antitesteket és számos egyéb védőanyagot tartalmaz, amely növeli a
betegségekkel szembeni ellenállást. Pakson és a kistérségben ötven százalék körül van a hathónapos korig kizárólag anyatejjel táplált gyermekek aránya, ami magasabb az országos átlagnál,
tájékoztatott Péczné Kaszás Lívia kistérségi vezető védőnő.
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A Művészetek Palotájában
lépett fel a paksi tehetség
A Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében tartotta diplomahangversenyét a napokban Szabó Kata. Az immár végzett ifjú művész hétévesen iratkozott be a paksi zeneiskolába,
ahol Károly János volt a zongoratanára.
– Először zongorista pályára készültem,
majd tizenötévesen döntöttem, hogy az
orgonát választom – mesélte. Ebben nagy
szerepe volt annak, hogy 11 esztendősen
kántorkodni kezdett a paksi református
templomban. Hogy miért döntött az orgona mellett? – Amikor a hangszer mögé ültem és a korálokat kísértem a gyülekezetben, fenséges érzés volt maga a hangzás
és ezzel a hangszerrel kapcsolatba kerülni
– fogalmazott. Ez a felemelő érzés a tanulmányai során végigkísérte. – Mindig
éreztem, hogy jó helyen vagyok, és ezt
kell csinálnom – hangsúlyozta. A Pécsi
Művészeti Szakközépiskola orgona szakára felvételizett, ahol Marosvári Péternél
gyarapította tudását. 2004 áprilisában a
szegedi zsinagógában rendezett nemzetközi orgonistatalálkozón megismerkedett
Elekes Zsuzsa Liszt-díjas orgonaművésszel, a következő évtől nála folytatta
tanulmányait a Bartók Béla Zeneművé-

szeti Szakközépiskolában, Budapesten.
2006 szeptemberétől a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója lett Pálúr
János, Ruppert István, majd Fassang
László professzoroknál, eközben hazai és

nemzetközi kurzusok rendszeres résztvevője volt.
Egyetemi tanulmányai alatt Karasszon
Dezső és Spányi Miklós segítette szakmai
fejlődésében, 2010 szeptemberétől egy tanévet Christoph Bossert orgonaosztályának
hallgatójaként a würzburgi Hochschule für
Musik Erasmus ösztöndíjasaként tanult Németországban. Most, hogy befejezte tanulmányait, szeretne koncertezni, templomokban, istentiszteleteken játszani és tanítani,
amiben már kipróbálta magát, s, ami – mint
mondta – sokat ad számára. Azt is elárulta,
hogy fellépései előtt mindig izgalom járja
át, de ez menten elmúlik, ha az első hang
megszólal. Innen már más érzések kerítik
hatalmukba, a zene feledteti vele az izgalmat. És bár életének fontos része a muzsika, másra is jut ideje, ami azért is fontos,
mert egy jó könyv, egy kirándulás feltölti,
azokból tud meríteni, és az így szerzett élményeket adja vissza a zene által. A 25 esztendős ifjú művészt a pszichológia és a teológia is nagyon érdekli, illetve a zeneterápia. – A zenének gyógyító ereje van,
ahányszor megbetegszem, odaülök az orgona mellé, és a betegség elmúlik – vallja.
Vida Tünde

Megérkezett a Fortuna roadshow
Ordason, Uszódon, Dunaföldváron és Pakson rendezett
idén roadshow-t a Fortuna Rádió. A legutolsó paksi állomáson fergeteges X-Faktor Showval várták a hallgatóságot. 11
éve azért indították útjára a sorozatot, hogy a rádióhallgatók a
műsorvezetőket személyesen is
megismerhessék. – Ennek a legegyszerűbb módja, hogy elmegyünk a hallgatókhoz, s ha már
elmegyünk, viszünk is valamit –
fogalmazott Schuckert József
főszerkesztő. Mint mondta, ez a
valami általában néhány, éppen
divatos vagy feltörekvő énekes
volt, illetve táncos produkciók.
Hosszú évek óta fő szempont,
hogy olyan falvakba települjenek ki, ahol gondot jelentene
egy műsor finanszírozása. Ezt
segít kiküszöbölni a Fortuna azzal, hogy színvonalas produkci-

óval társul a települések hagyományos fesztiváljaihoz, falunapjaihoz. Így volt ez idén Ordason és Uszódon, illetve
Dunaföldváron is, hiszen utóbbin augusztus 20-án a Dunaparti programok szerves része
volt a Fortuna Roadshow.
– Éveken át nem szerveztünk
Pakson ilyen programot. Idén
viszont az eddigi legköltségesebb, és most már mondhatom,
leglátogatottabb roadshow-t
rendeztük – folytatta Schuckert
József. Szavai szerint szívesen
vették a paksiak az Erzsébet
szálló által biztosított népzenei
programot csakúgy, mint a Fortuna meghívására érkezett
Csámpai Country Road Club és
az első ízben bemutatkozott
Fantasy Magic Dance produkcióját, nem beszélve a tavalyi XFaktor sztárjairól, a Summer

Sisters-ről, Janicsák Vecáról és
Vastag Tamásról. A rádió főszerkesztője nem rejtette véka
alá, az ő kedvencei a Nyári lányok voltak. – Régóta foglalkozom zenével, de Koncz Zsuzsa
óta ilyen tiszta énekhang, amilyet a Nyári lányok képviseltek,

nemigen csendült fel paksi színpadon – fogalmazott. Mint hozzátette, számára legalább ekkora
élmény, amikor a roadshow-n a
települések apraja-nagyja megjelenik. A programnak, mondta,
eddig több mint negyven állomása volt.
-vt-
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Jó napot, mi újság?

A Kozma Kláraként született
Cseke Klára otthonról hozta a
zene és a képzőművészet szeretetét. Anyai dédapja hegedűs, koncertmester volt, nagypapája zongoratanár, édesapja
részéről pedig dédnagymamája
orgonista és régész, nagymamája festőművész. Édesapja
viaszképeket készít egyedi
technikával, édesanyja pedig
gitártanárnő. Klári kisgyermekként kezdett zongorát tanulni, de nem ez az egyetlen
hangszer, amelyen játszik. A
gitározás úgy kezdődött, hogy
figyelte, amikor édesanyja a
tanítványaival foglalkozott, aztán egy szép napon eljátszott
neki egy darabot. Ekkor hatéves lehetett.
Ahogy ezt, úgy azt is talán kevesen tudják róla, hogy Aradon
született. Még gyermek volt,
amikor családja Magyarországra költözött, az általános iskolát
Szigetváron fejezte be. Anyaországi bölcsőjének mégis Pécset tekinti, ahol közép- és felsőfokú tanulmányait végezte,
előbbit a művészeti szakközépiskola zongora szakán, utóbbit
a Janus Pannonius Tudományegyetem művészeti karának
ének-zene–karvezető szakán.
Időközben Budapesten a Mátyás-templom kurzusán egyházkarnagyi végzettséget is
szerzett, ami számára magától
értetődő volt, ugyanis vallásos
szellemben nevelték. Paksra
egy állásajánlat vezérelte. A
család egyik jó barátja hívta fel
a figyelmüket arra, hogy a Balogh Antal Katolikus Általános
Iskolában énektanárt keresnek.
Bár Klárit soha nem vonzotta
igazán a katedra, az iskola ajánlata visszautasíthatatlannak bizonyult, ugyanis azt az ígéretet
kapta, hogy bármilyen szabadidős zenei foglalkozást tarthat.
Ez a szabadság vonzotta, és ki
is használta: musicalcsoportot
indított, és gregorián kórust is
alapított a már meglévő gye-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

A titok a zene erejében rejlik

Isten, család, igazságosság, megélhetés,
nyugalom. Csupán néhány szó, de minden
benne foglaltatik, ami Cseke Klára számára fontos az életben. Végzettsége szerint
ének-zene tanár, karvezető és egyházkarnagy. Korábban intézményi keretek között tanított, ám öt esztendővel ezelőtt más
irányt vett az élete. Munkájának lényege a
gyermek és szülő közötti kötődés erősítése
elsősorban a zene erejével.
rekkar mellé. Három esztendő
múltán kissé megváltozott a világ. Az óraszámcsökkenés miatt már csak félállásban taníthatott volna az iskolában, ami a
családalapítás szempontjából
nem kecsegtetett biztos jövővel, így váltott. Pályáját a Pro
Artis művészeti iskolában folytatta, ekkor már első gyermeküket, Gabeszt hordta a szíve
alatt.

Amikor életet adott neki, még
nem is sejtette, hogy az anyaság lesz az, aminek kapcsán
újabb lehetőség nyílik meg
előtte. Történt, hogy egy babamamatorna
foglalkozáson
Salamonné Herbert Judit felvetette, lenne-e kedve zenebölcsődét tartani. Mivel az ötlet
tetszett Klárinak, utánajárt a
lehetőségnek, és belevágott.
Így született a Sünizene prog-

ram, amely ma már Pakson,
Szekszárdon,
Tolnán
és
Dunaföldváron is elfoglaltságot jelent számára. Innen aztán
már nem volt megállás. A
Sünizenén résztvevő édesanyák fogalmazták meg az
igényt, aminek nyomán megszületett a Süni Gyermekkuckó
alapötlete. Most Makkné
Gyömörei Zsanett óvodapedagógussal dolgozik együtt, akivel Sünizene foglalkozáson ismerkedett meg. Ez lett Klári
útja, amelyen immáron öt esztendeje lépked férje, Gábor segítségével és támogatásával,
aki a művészeti iskolában tanít, a Városi Vegyeskar karnagya és kiváló dszessz-zenész.
Mivel Klári művészlélek, nagyon nehéz számára az a háttérmunka, ami egy vállalkozás
működtetésével együtt jár, de
mint mondja, megéri ez a küzdelem, mert azzal foglalkozhat, amit szeret, azaz nevelhet,
zenélhet, énekelhet, sőt még a
díszítő falfestésnek is hódolhat, amellyel tíz éve foglalkozik. Hogy ezzel másoknak is
segít és örömet szerez, az hab a
tortán. Valahol itt tartottunk a
beszélgetésben, amikor Bori
lányuk, felébredve a délutáni
szunyókálásból, rögtön Klári
ölébe fészkelte magát, majd elújságolta, hogy anya pocakjában kisbaba van. Nagyon várják már azt az időt, amikor termestől-udvarostól harmadik
gyermekük is birtokba veheti a
családi napközit és játszóházat,
amelyet második otthonuknak
tekintenek. Ezen kívül Klári
nem vágyik másra, csupán
nyugalomra, boldogulásra, és
nem utolsósorban a kétszobás
szolgálati lakás helyett egy saját családi házra, mégpedig
Pakson, mert mint mondja,
megszerette ezt a helyet, amely
számára a nyugalom szigete,
tiszta és rendkívül gyermekbarát kisváros.
Kohl Gyöngyi
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Az Atomerőmű SE NB I-es férfi kosárlabdacsapata Mészáros
Zalán visszavonulása után új
csapatkapitányt választott. A
feladatot Kámán Tamás kapta.
A válogatott játékos a ZTE-től
érkezett a nyáron, kétéves szerződést kötött a klubbal. A pályán a hármas poszton játszik,
199 cm magasra nőtt. A kosárlabdával Zalaegerszegen ismerkedett meg, a felnőttek között
1997-ben, tizennyolc évesen
mutatkozott be. Két év székesfehérvári (2005/06, 2006/07-es
bajnokság) kitérő után a
Völgyi–Patonay páros irányításával bajnoki bronzot, majd
bajnoki és Magyar Kupa-címet

ünnepelhetett. A ZTE-ből a
klub anyagi gondjai miatt jött el
a 2010/11-es szezon után.
– Milyen feladatai vannak a
csapatkapitánynak?
– Az edző és a csapat közti
távolságot én próbálom áthidalni. Segítem a fiatalok beilleszkedését, néha rendet rakok
a fejekben. Mint rangidős tapasztaltabb vagyok a többieknél, próbálom ellátni őket jó tanácsokkal, és ha kell, a helyes
útra terelem őket. Igyekszem
az edző munkáját segíteni.
– Hogy sikerült a beilleszkedés?
– Simán ment, nagyon barátságosan fogadtak. A paksi
vezetőket már régebb óta ismerem, akár a csapattársak
nagy részét. A város nagyon
barátságos, a párommal belaktuk a lakást is, ahova költöztünk. A csarnok sem ismeretlen, hiszen itt nyertem
az első és idáig egyetlen bajnoki címemet. Bízom benne,
hogy én is részese lehetek
még itt bajnoki cím ünneplésének, azért is jöttem Paksra,
hogy bővítsem az éremkollekcióm.

AZ ADIDAS STREETBALL országos rendezvénysorozatában Kovács Gábor szervezésében idén ötödször vett részt Paks.
Mint azt az ASE egykori kosárlabdázójától megtudtuk, jó időben, jó hangulatban
és sérülésmentesen telt a paksi fesztivál.
Negyven csapat lépett pályára, érkeztek
vendégek Oroszlányból, Pécsről, Budapestről és Szekszárdról. Először jöttek
Paksra hátrányos helyzetű, sérült, speciális olimpikonok. Több esemény is volt a
mérkőzéseken kívül: a centerpályán VIPcsapatok mérkőztek egymással, volt táncbemutató, a tűzoltóság pedig kivonult az
új emelőkosaras járművével. Néhány szerencsés 40 m-es magasságból láthatta a
mérkőzéseket és a környéket. A streetball-fesztivál megrendezésében az atomerőmű, az önkormányzat és számos helyi
vállalkozás segített.
-kj-

– Jól halad a felkészülés a
bajnokságra?
– A felkészülés jól indult, de
többen megsérültek, emiatt egy
kicsit nehézkes lett. Készülünk,
ahogy tudunk mind taktikailag,
mind erőnlétileg, bízom benne,
hogy a bajnoki rajtig összeáll a
csapat. A sérülések miatt a Lévai
tornán nem azokon a posztokon
játszottunk, amit Völgyi Péter eltervezett. Körtélyesi például az
5-ös poszton játszott, én a 4esen, és Wilson is többször volt
irányító. Amiket edzésen tudtunk gyakorolni, azt igyekeztünk
a meccseken jól megcsinálni.
– Egymás után jönnek a felkészülési tornák, számít az
eredmény?
– A legfontosabb, hogy a sérültek minél hamarabb rendbe
jöjjenek, és bekapcsolódjanak a
munkába. Amikor már úgy tudjuk a taktikai elemeket gyakorolni, hogy mindenki a saját
posztján játszik, akkor lesz lényeges az eredményesség. Persze minden sportoló számára
fontos, hogy győztesen hagyja
el a pályát, de ezeken a mérkőzéseken elsősorban a taktikát
gyakoroljuk.

– A bajnoki rajt előtt már
Eurochallenge-mérkőzést játszotok. Szerepeltél már ilyen
rangos sorozatban?
– Még Egerszegen, amikor
felkerültem a nagy csapatba,
akkor indultunk ilyen kupában,
azóta sajnos nem. Nagyon sok
idő eltelt azóta, és nagyon várom. Bízom abban, hogy jól fogunk szerepelni, továbbjutunk
az osztrákokkal szemben, és
hasonló szép sikereket fogunk
elérni, mint tavaly a Szolnok.
Ezért is lenne jó, ha mindenki
hamar felépülne és játszana,
mert különben megerőltető
lesz. Ehhez a sorozathoz a bajnoksággal együtt nem elég 7-8
játékos, itt 11-12 embernek kell
játszani.
– A riválisokat figyelitek,
hogy látjátok az ellenfeleket?
– Természetesen figyeljük
őket. Ahogy tavaly, úgy idén is
a Szolnok, az Alba és a Körmend nagyon erős lesz, de a
Falco és a Kecskemét sem lesz
könnyű. A ZTE sajnos nem
lesz meghatározó. Ha négy közé jut az ASE, ott már bármi
előfordulhat, és szép sikert érhetünk el.
(joko)

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Molnár Gyula

Kámán Tamás az új csapatkapitány
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11. helyen az Ökölvívó Paks-kupa
MVM Paks
A legutóbbi két játéknapon mindössze
egy pontot szerzett az MVM Paks labdarúgócsapata az OTP Bank Ligában. A 8.
fordulóban a Diósgyőri VTK ellen hazai
pályán 1:1-es döntetlent játszott Kis
Károly együttese, majd Debrecenben
4:2-re kikapott a gárda. Az első osztályban kilenc mérkőzést követően 10 ponttal 11. helyen áll a zöld-fehér klub. A
Ligakupában viszont jobban szerepel a
sorozat tavalyi győztese. A Szolnok
10:1-es legyőzésével a Kecskemét mögött a négyfős csoportban a második a
paksi csapat. Az élvonalban legközelebb
a Pécs látogat a Fehérvári útra szeptember 24-én, míg a Ligakupában október
5-én 15 órakor a Kecskemét érkezik.
Faller Gábor

Gombostűt sem lehetett leejteni a Paksi SE
ökölvívócsarnokában. A sportolók és edzőik mellett számos érdeklődőt vonzott a
Paks-kupa nemzetközi verseny, köztük az
erdélyi Zilah öklözőivel. A terem kapacitása miatt csak 15 csapat bokszolóit tudta fogadni a zöld-fehér klub, pedig ennél jóval
nagyobb volt az érdeklődés a honi egyesületektől. – A profi boksz megszűnése után
hullámvölgy következett, de már látszik a
lassú fejlődés. Három kiválóan felkészült
trénerünk jelenleg negyven versenyzővel
foglalkozik, de többen hobbiból űzik ezt a
sportot, természetesen őket is szívesen látjuk és dolgozunk velük – mondta el Lakatos László, a PSE Ökölvívó Szakosztályának elnöke.
A Paks-kupán nyolc hazai bokszoló került
fináléba, köztük Horváth Renátó Patrik is,
aki serdülő magyar bajnok, de már a juniorok mezőnyében öklöz. 46 kg-ban a paksi

versenyző ezüstérmet szerzett. – Riválisom
négy kilogrammal nehezebb volt, és ezúttal
ez soknak bizonyult. Lazán, nyugodtan kellett volna bokszolnom, ami sajnos most
nem sikerült. De nem vagyok elkeseredve,
legközelebb visszavágok – fogalmazott a
zöld-fehér klub öklözője. A Paks-kupát
megelőzően a PSE ökölvívói a támogatóknak köszönhetően egyhetes hazai edzőtáborban csiszolták technikájukat és szerezték
meg erőnlétüket. Kajtár László vezetőedző
elárulta, versenyzőivel már a lapzártánk
után, szeptember 22-én kezdődő serdülő
magyar bajnokságra készül, így a mostani
eredmény, ha nem is másodlagos, de egyegy botlás még belefér. A Paks-kupán végül
Libor Sándor, Kovács János és Gungl Bálint megnyerte kategóriáját, míg Györgye
Norbert, Horváth Renátó Patrik, Sárközi
Tamás, Vidács István és Pintér Attila második helyen végzett.
röné

Fotó: Molnár Gyula

Csoknyai László Mongóliában járt

Az Atomerőmű SE 81 kg-os
dzsúdósa Mongóliában világkupaversenyen az ötödik helyen végzett. Jelenleg 24. a világranglistán, de ha kivesszük
az egy nemzetbeliek közül a
rosszabb helyen állót, akkor
17-18., ami olimpiai részvételt
jelent.
– Milyen volt az ázsiai utazás?
– Moszkvai átszállással 13
órát utaztam. Egyedül, szombat hajnalban érkeztem Ulánbátorba. Pihentem, majd csináltam egy kis átmozgatást a
repülőút után, a súlyom rendben volt. Vasárnap volt a verseny, először egy mongol,

majd egy kazah ellen nyertem.
A harmadik körben ismét egy
mongol ellenfelem volt, akitől
sajnos egy aranyponttal kikaptam. Egész nap úgy éreztem,
hogy jó erőben, jó formában
vagyok, ennek ellenére a harmadik helyért belementem egy
földharcba, amibe nem kellett
volna. Végül az ötödik helyen
végeztem.
– Erős volt ez a mezőny?
– Tavaly is voltam ezen a
versenyen, a mongolokat, a
szlovént is ismertem. Itt nincs
akkora létszám, mint egy európai világkupán, ahol akár
negyven fölött is van az indulók száma 81 kg-ban. Azonban
az ázsiaiak, mongolok, kazahok, üzbégek nem gyengék. Ez
az ötödik hely húsz pontot ért.
– A versenyen kívül jutott idő
másra is?
– Szombat este elvittek bennünket a világ második legnagyobb lovas szobrához, ami
egy kör alakú hotel tetején van.
Ott megvendégeltek bennünket, nagyon finom vacsorát
kaptunk. Más látnivaló nagyon
nem volt, jurták mindenhol,
térerő viszont nem sok.

– Hova utazol még az idén?
– Az abu-dzabi és a rotterdami
grand prix biztos, de lehet hogy
október első hétvégéjén Liverpoolba is megyek. Jó lenne minél előbb megszerezni az olimpiai kvótát, akkor az év végén
nem kellene Japánba és Kínába
mennem. Még egy arany vagy
egy ezüst kéne, vagy két bronz,
hogy jó legyek. Tehát még minimum három verseny az idén. Ha
nem jön össze, akkor jövő év
március végéig Párizs, Bécs,
Hamburg, Varsó és az Európabajnokság az, ahol megszerezhetem a pontokat az olimpiai induláshoz, de ezek a versenyek már
egymás utáni hétvégéken vannak. Durva lenne a végére.
– Idáig merre jártál?
– Csak a nyaramat sorolom:
Bukarest, Rio de Janeiro, Sao
Paulo, Venezuela, San Salvador,
Párizs, Mongólia. Ez hét verseny, és még a tavaszi viadalok.
– Ennyi verseny és utazás között hogy van idő edzeni?
– Általában a Laci bá’
(Hangyási László edző – a
szerk.) úgy készíti el a versenynaptáramat, hogy van két hét a
versenyek között. Az első hét

keményebb, a második lazább,
akkor már fogyasztás, utazás.
– Tanulásra hogy jut idő?
– Továbbra is Pécsre járok
testnevelő–edzőire. Amikor
itthon vagyok, ha tudok, megyek vizsgázni. A repülőn tanulok, egy hosszabb túrán sok
száz oldalt el lehet olvasni.
– Ellenfelekből hogy készültök fel?
– Laci bá’-nak nagyon sok
anyaga van az ellenfelekről, és
nekem is van otthon felvételem
22-23 versenyzőről. Ez hiányos, mert a 81 kg-ban körülbelül negyven ember van, akiről tudni kell, hogy mit csinál,
de majd igyekszem pótolni.
– Most is edző nélkül voltál.
Nem hiányzik Laci bá’?
– Már megszoktam, hogy
egyedül vagyok, de sokszor hiányzik. Kintről jobban látja, mikor van az ember intésveszélyben. A szőnyeg széléről nagyon
sok mindent meglát. Tudja
mondani, hogy: Menjél! Gyerünk, rakjál bele még, fordulj
még egyet, csináld! De tudom,
mi a dolgom, és csinálom. A fő
célom, hogy odaálljak és kemény legyek.
Kovács József
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Teniszhírek
zette együttes. Az utolsó játéknap a fiatal paksi tehetségről,
Pétersz Donátról szólt, aki 16
évesen először játszott a felnőttek között, és két szettben
egyéni győzelmet aratott. A
zöld-fehér egylet csapatkapitánya elárulta, 2012-ben a felsőház, vagyis az első négy
hely valamelyikének megszerzése a cél.
Faller Gábor

NEMZETKÖZI JUNIOR TORNÁT
rendeztek szeptember első hétvégéjén Pakson, négy csapat
részvételével. A házigazda ASE
junior csapata (képünkön) veretlenül nyerte a viadalt, a BEM
Ostrava, az Albacomp és a Novi

Sad együttesei előtt. A hónap
második hétvégéjén az ASE
kadettcsapata játszott egy villámtornát, amelyen a Baja és a
Dombóvár ellen is győztesen
vonultak le a pályáról a paksi fiatalok.
joko

Fotó: Molnár Gyula

A záró fordulóban a Pécstől elszenvedett 5:4-es vereség ellenére biztosan maradt az OB IIes teniszbajnokságban a Paksi
SE férfi felnőtt teniszcsapata.
A nyolccsapatos sorozat végső
sorrendjét később értékelik
részletesen a szervezők, de
annyi bizonyos, hogy az alsóházban, ötödikként vagy hatodikként zárt a Barta Attila ve-
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Egyszerre kell
húzni – ennyi
a lényeg
Tavaly hagyományteremtő
szándékkal először szerveztek
iparági sárkányhajóversenyt
Fadd-Domboriban. Akkor a
kezdeti lelkesedés miatt több
csapat, idén nyolc egység versengett. A küzdelmek a 200
méteres pályán ezúttal sokkal
kiélezettebbek, látványosabbak voltak.
– Véresen komolyan veszik a
csapatok a megmérettetést. Az
együttesek folyamatosan készülnek, és cserélgetik a tagokat azért, hogy a lehető legjobb
összetételben induljanak, és
minél előrébb végezzenek –
fogalmazott Hajósi Edit főszervező.
Az MVM Informatika egysége két éve alakult, a közös tréningek a nyári időszakban
rendszeresek, ennek köszönhetően töretlenül fejlődik a gárda. Kiss Tamás elárulta, 2010ben nyolcadikként zártak, míg

idén az előfutamok során sikerült beverekedniük magukat az
A-döntőbe, így biztossá vált az
érmes pozíció.
– Az igazi titok a csapatban
van, a jó eredmény annak erejében és összetartásában rejlik.
Egyszerre kell húzni, ennyi a
lényeg – foglalta össze a gyors
haladásról szóló tézist az
MVM Informatika csapatvezetője. Kiss Tamás és társai végül a harmadik helyen zártak.
A dobogó legfelső fokára a
Paksi Atomerőmű Zrt. csapata
állt, míg második az ELMŰÉMÁSZ-MÁSZ egysége lett.
A további sorrend: Atomix
Kft., E-ON Győr–ÉszakDunantúl, OVIT, EDSZDÉMÁSZ, Mavir. A másnapi,
igazgatóságok közötti házi
versenyt az üzemvitel egysége
nyerte, a humán igazgatóság és
a műszaki igazgatóság előtt.
Faller Gábor

Kocsitolásban is jók a paksi olimpikonok
Bár csak közvetve, de paksi sikert is hozott az idei Nemzeti
Vágta: a kocsitoló versenyben
nyertes sportolócsapatnak két
paksi résztvevője volt – Kovács
Antal és Kozmann György –,
maga a futam pedig az egyik főtámogató paksi atomerőmű nevét viselte. Kovács Antal elmondta, hogy Kocs település
hívta ki a sportolók és színészek
válogatottját. A kocsiak remekül
is szerepeltek, de a sportolóknak
sikerült rajt-cél győzelmet aratni. A győzteseknek járó babérkoszorút Hamvas Istvántól, a
Paksi Atomerőmű Zrt. vezetőjétől vette át az olimpikon. Maga a
Nemzeti Vágta nagyon jól sikerült, árulta el a sportoló. Több
futamot és a döntőt is megnézte,
de számára a legnagyobb élményt az jelentette, amikor egy

szinte még vad lovakból álló
ménest tereltek be a pályára. A
szervezők kérésére a több ezres
közönség néma csendben nézte
végig, ahogyan négy csikós apró
ostormozdulatokkal, pisszenésekkel irányította a harmincöt
paripát, közben Vivaldi Négy
évszak című műve szólt, a vé-

gén pedig kitört az üdvrivalgás,
idézte fel. Mint mondta, iszonyatos erőt sugároztak a vágtázó
lovak. Kovács Antal azt mondja, a Nemzeti Vágtát lehet populáris programnak tekinteni, de ő
úgy gondolja, hogy megnyitja
az utat a magyar kultúra egy
szeletéhez. Hozzátette, hogy a

rendezvény célkitűzésével, a
magyarság hagyományainak bemutatásával, életben tartásával
messzemenőkig egyetért.
Azt is elmondta, hogy az elmúlt hétvégén egy másik programon is képviselte a várost, az
atomerőművet. A Magyar Villamos Művek Energia 2.0 Futam
elnevezésű programján, ahol alternatív hajtású járművek versenyeztek, egy elektromos gokarttal állt rajthoz. Az, hogy ezek a
járművek lassúak, már a múlté,
derült ki Anti beszámolójából,
hiszen az Andrássy úton kialakított versenypályán 90 km/h-s
sebességgel száguldottak. Azt is
elárulta, hogy ugyan nem a győzelem volt a cél, de sikerült jó
csatát vívnia, és mások mellett
Görög Zitát is legyűrnie.
Vida Tünde

2011. szeptember 23.
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Bérlethirdetés

Moziműsor
Szeptember 28. (szerda) 17 óra
VERDÁK 2

amerikai animációs vígjáték
Szeptember 30. (péntek) 19 óra
AMERIKA KAPITÁNY:
AZ ELSŐ BOSSZÚÁLLÓ
Fotó: Molnár Gyula

amerikai
sci-fi akciófilm
Október 2. (vas.) 19 óra
ROSSZ TANÁR

amerikai vígjáték
Október 5. (szerda) 19 óra
X-MEN: AZ ELSŐK!

amerikai akciófilm
Október 9. (vas.) 17 óra
MACI LACI

MÁR CSAK NÉHÁNY NAPIG TEKINTHETŐ meg Lukács Péter Füzet
2D című, képünkön is látható kiállítása a művelődési központ
kiskiállítójában. Lapzártánk után nyílt meg a Kenyér-, hal- és
borünnephez kapcsolódó Régi mesterségek elfeledett eszközei
című tárlat, mely a Kiss–Nádas vendéglő, a Szárcsa bárka, a Paksi Halászati Szövetkezet és a Hangulat Presszó magángyűjteményéből áll össze. A tárlat október 24-ig tekinthető meg a művelődési ház nagykiállítójában.
Fotó: Molnár Gyula

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

FELHÍVÁS
A Nemzeti Kulturális Alap által támogatott „Múzeumok Őszi Fesztiválja 2011“
országos rendezvénysorozat keretében
„A dunai élet jelentősége a 19. századi
Paks történetében“ főtémát dolgozzuk
fel a 6–11 év közötti gyerekekkel. A három héten keresztül tartó program során
három témát vizsgálunk meg részletesen játékos foglalkozások keretében.
1. "Őrölj, malom, őrölj!"
– Hajómalmok
Időpont: 2011. október 3-6.
Helyszín: Városi Múzeum
Jelentkezni lehet a
06-20/883-03-73-as telefonszámon

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

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

Hét színház- és koncertbérletet
is meghirdet a városi művelődési központ. A színház szerelmeseit a Móricz- és
Latinovits-bérlettel várják, de
lesz Óvodás, Tipegő és Kisiskolás bérlet, illetve ifjúsági és
felnőtt hangversenybérlet.
A régi bérletek megújítása
szeptember 26. és 29. között
lehetséges (amennyiben ugyanazt a bérletet és helyet választja, ami az elmúlt évadban volt).
Az új bérletek váltására október 3. és 6. között van mód
(amennyiben másik bérletet,
másik helyet szeretne, vagy
még nem volt bérlete). Gyermekbérletek váltása: október
10-13. között.
A gyors ügyintézés érdekében a művelődési ház munkatársai kérik, hogy hozzák magukkal az elmúlt évi bérletet,
és nyugdíjasbérlet váltása esetén nyugdíjasszelvényüket. A
nyugdíjaskedvezményt csak
az arra jogosultak vehetik
igénybe.
A kedvezményes bérletek
nem ruházhatók át. Pénztári
órák a bérletezés ideje alatt: hétfőtől csütörtökig: 8–17 óráig.
MÓRICZ-BÉRLET

KULTURÁLIS TÚRÁVAL, CSALÁDI NAPPAL ÉS KONCERTEKKEL várta a
paksiakat a művelődési központ a Kultúrházak éjjel-nappal című rendezvénysorozat keretében. Az egykori Petőfi Kultúrotthon épületétől
induló túra állomásain ajándékok várták az érdeklődőket, a célállomás nem is lehetett más, mint a művelődi központ, ahol pénteken a
Hétrét zenekar, szombaton a Blues Services (képünkön) zenélt.

Könyvbemutató

Márai Sándor:
Válás Budán
Parti Nagy Lajos:
A Bandy-lányok
Hámos György–Vajda Anikó:
Mici néni két élete
Brecht–Weil:
Koldusopera
Szigligeti Ede:
Liliomfi
LATINOVITS-BÉRLET

Serdült Benke Éva Elindultam
szép hazámba című könyvének bemutatóját szeptember
26-án 18 órakor rendezik a
Pákolitz István Városi Könyvtárban. A kötetet Csete Örs, a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Határtalanul Programiroda vezetője méltatja. Közreműködik Fejes Margit.

Ronald Harword:
A nagy négyes
Móricz Zsigmond:
Sári bíró
Szabó Magda:
Régimódi történet
Deres Péter–Tormay Cécile:
A régi ház
Fenyő–Tasnádi:
Made in Hungária
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Európa-bajnokságon áll rajthoz idén 125 GP
kategóriában a Paksi Autó- és Motorsport
Egyesület fiatal versenyzője, Gyutai Adrián.
Nem ő az egyetlen persze a PAMSE tagjai
közül, aki versenyeken teszi próbára magát.
Az autósport szakosztály versenyzői 2005
májusától állnak rendszeresen rajthoz a ralikrossz versenyeken, mondta el a szakosztály
vezetője, Dóczi Szilárd, aki Horváth Sándor,
Kónya Zoltán és Piskolti Győző mellett maga is gyűri az idén teljesen újjáépített Trabant
800 Specialt. Az eddigi legjobb eredményt
2009-ben érték el, akkor kategóriabajnokságot nyertek. Idén csupán egy versenyen voltak Magyarbólyban, amit meg is nyertek. Az
ok egyszerű, rendkívül költséges műfaj az
autóverseny, és persze a motor is, derült ki az
egyesület elnöke, Payer László szavaiból, aki
elmondta, hogy köszönettel tartoznak mindazoknak, akik adójuk egy százalékával segítették egyesületüket, és továbbra is várják a
támogatókat, hiszen a nevezési díjak, üzemanyag-, gumi- és szervizköltségek igen tetemesek.
Szintén a szakosztály színeiben bontogatja
szárnyait egy 17 esztendős, tehetséges

Fotó: PAMSE

A száguldás szerelmesei

gokartversenyző, Kuminka Krisztián is, aki
jövőre – ha sikerül megteremteni a pénzügyi
feltételeket – a mostaninál több versenyen
szeretne indulni. Márkus László szakosztályvezető beszámolt arról, hogy az anyagi tényezők az enduro és motokrossz szakosztály
programjait is erősen befolyásolják. Elmondta, hogy az utóbbi két évben le kellett mondaniuk a 2000 óta rendszeresen szervezett országos bajnokságról. Abban viszont nincs
változás, hogy az ország legjobb versenyzői
náluk indulnak, és az utóbbi néhány évben
Németh Kornél, valamint Szvoboda Bence

jóvoltából mindkét kategóriában tudják hozni a bajnoki címet. Sok nem paksi versenyző
dönt úgy, hogy a PAMSE színeiben váltja ki
licencét, és a paksi egyesület hírnevét öregbíti. – Nagyon szeretnénk versenyeket, nyílt
napot rendezni, és várjuk az utánpótlást –
húzta alá Márkus László. Payer László hozzáfűzte, éppen ezért települtek ki a sportágválasztóra is.
Az egyesület üdvöskéje, a gyorsasági szakosztály 2009-től versenyző tagja, Gyutai Adrián, akinek életében az utóbbi időben jelentős változások történtek: ettől a tanévtől a
Dunaújvárosi Főiskola hallgatója, s ebben a
szezonban új kategóriában, 125 GP-ben áll
rajthoz. Adrián elindult a magyar bajnokságban, de az egy forduló után, nevezők híján
megszűnt. Maradt az Alpok–Adria, amely lehetőséget jelent az Európa-bajnokságra történő kvalifikációra. A sorozat első négy helyezettje automatikusan részt vehet az Eb-n, ám
Adrián ötödik helyen végzett. Ennek ellenére – az Európai Gyorsasági Motorsport Szövetségtől kapott szabadkártyának köszönhetően – egyedüli magyarként ott lesz október
elején Spanyolországban. Persze addig az
egyesületnek, illetve elsősorban édesapjának,
aki mindenben segíti őt, elő kell teremtenie
az induláshoz szükséges pénzt. Vida Tünde

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.

Lens Optika
Paks, Dózsa György utca 20.
Telefon: 75/511-246
www.lensoptika.hu

Paks, Villany u. 4.
Szekszárd, Garay tér 14-16.
Bonyhád, Szabadság tér 8.

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

Szeretettel várjuk továbbá Baranya, Tolna, Somogy
és Zala megyei fiókjainkban is. Kérdéseit felteheti a
06/40-200-900 telefonszámon.
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A szerződések részletes leírását
az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

