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Annak ellenére, hogy édesanyja azt mondta, atomerőműben nem dolgozhat, végigkísérte a paksi atom-
erőmű üzembe helyezését, felelt számos biztonsági rendszeréért, vezette teljesítménynövelési projekt-
jét, most pedig a nukleárisüzemanyag-osztály élén áll. Szőke Larisza ettől eltekintve megfogadta az
anyai intelmeket, miszerint nagyon keményen dolgozik és kedvességgel fordul mindenki felé.   

Írásunk a 15. oldalon

NYUGDÍJASHITEL
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 2567 Ft, 500 ezer forintnál 12831 a havi törlesztőrészlet. 

Kamat 16%, kezelési költség 2%. THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében.

Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. 

A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

50 éve Ügyfeleink szolgálatában!
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13. oldal
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Új röntgengéppel bővül a
szakorvosi rendelőintézet esz-
közparkja. Az új készülék be-
üzemelését követően, az év vé-
gétől  a tüdőszűrést várhatóan
már a Táncsics Mihály utcai
intézményben végzik.

A Deák Ferenc utcai tüdőgon-
dozóban jelenleg működő, el-
avult röntgengép több mint 25
éves, javítási költsége magas,
felbontási képe sem a mai kor-
nak megfelelő. Napjainkban a
tüdőszűrés hangsúlya a tébécés
betegek szűréséről egyre inkább
a daganatos betegségek korai
felismerése felé tolódik el. Eh-
hez a munkához már korsze-
rűbb készülékre van szükség,
tudtuk meg dr. Bodnár Imrétől,
a Városi Rendelőintézet igazga-
tó-főorvosától. Az új, 59 millió
forintos berendezés megvásárlá-
sáról a szakma javaslatára az
önkormányzat döntött, a beszer-
zéshez a Paksi Atomerőmű Zrt.
mint nagyadózó is hozzájárult,
ebben az esztendőben erre szán-
ják azt a 40 millió forint helyi
adót, melynek felhasználásáról
a cég dönthet. 

Az új berendezés használatba
állítása az orvosi indokok mel-
lett több előnnyel jár: költ-
séghatékony, hiszen az új ké-
szülék digitális, megspórolható
a film- és az előhívási költség,
nincs elrontott felvétel. – A tü-

dőszűrés során alacsonyabb su-
gárdózissal terhelik a pácienst,
mint ami egy hosszabb repülőút
során éri – mondta el a berende-
zést szállító cég vezetője, Sza-
kács Zoltán. Nagy előnye emel-
lett, hogy mivel a szakorvosi ren-
delőintézetben jelenleg is műkö-
dő rendszer és az új gép is digitá-
lis technikával dolgozik, a bete-
gek minden anyagát közös adat-
bázisban tárolhatják. Ez lehető-
vé teszi, hogy a Deák Ferenc ut-
cában dolgozó tüdőgyógyász és
a Városi Rendelőintézet röntgen
szakorvosa egymás leleteit fel-
használva nyomon követhesse a
változásokat, a pácienseknek
nem kell magukkal vinniük a
dokumentumokat a vizsgálatok-
ra. Az új tüdőszűrő gépet a
szakorvosi rendelő földszintjén,
a röntgen–ultrahang részlegen

helyezik el. Az ehhez szükséges
átalakítás napokon belül elkez-
dődik, és a tervek szerint a ren-
delés lehető legkisebb zavarásá-
val az év végéig befejeződik.

A fennmaradó 19 milliós ösz-
szeget és a belsőépítészeti átala-

kítás költségét az önkormányzat
biztosítja. – Az új gép beszerzé-
se már annak a folyamatnak az
egyik állomása, amely során a
szakrendeléseket a Táncsics ut-
cai rendelőbe és a mellette épü-
lő új gyógyászati központba
költöztetjük – mondta el Hajdú
János. Paks polgármesterének
tájékoztatása szerint a Deák ut-
cai tüdőgondozó az új centrum
átadása után költözik. A gyó-
gyászati központ megvalósításá-
ra megjelent közbeszerzési pá-
lyázatra egyébként hét ajánlatte-
vő adta le pályázati anyagát. A
szakmai bírálatok után a tervek
szerint néhány héten belül aláír-
ják a szerződést a kiválasztott
céggel. A kivitelezés ezt köve-
tően várhatóan decemberben in-
dul el a munkaterület-átadással.   

Dallos Szilvia
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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. november 4.

Paksi Hírnök

Rövidesen járda köti össze a
Wiedemann és az Öreghegy
utcát a Malomhegyen, így a
jövőben nem kell a temetőn át
közlekedniük a gyalogosok-
nak. A kivitelezés befejezésé-
nek határideje november 4.

Az Öreghegy utcai parkoló vé-
gén indul az új járda, amely a
Wiedemann utca megközelíté-
sét a temetőt kikerülve biztosít-
ja a gyalogosan közlekedőknek.
A több mint 50 méter hosszúsá-
gú járdát három hosszabb lép-

csős szakasz beépítésével készí-
tik el. A beruházás 4,8 millió fo-
rintból valósul meg, keretében
két kandelábert is üzembe he-
lyeznek és a tereprendezés is el-
készül. A munkálatokat novem-
ber 4-re fejezi be a BA-TU Épí-
tőipari Kft., az átadás után a ter-
vek szerint a Kálvária temetőt
éjszakára mindennap bezárják
majd, így csendesebbé válik a
környék és talán az elmúlt idő-
szakban előfordult sírkerti ron-
gálások is megszűnnek.

-dal-

Járda épül az utcák között

Modern röntgengép a rendelőintézetben
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Kettős céllal végeztek építési
munkálatokat az elmúlt másfél
hónapban a Barátság úti rende-
lőintézet mögötti parkolóban:
egyrészt felújították a burkola-
tot, másrészt a környéken la-
kók parkolási gondjait enyhí-
tendő újabb férőhelyeket épí-
tettek, mondta el dr. Nagy Ti-
bor, a körzet önkormányzati
képviselője a közelmúltban
tartott műszaki átadáson. A
Kronológ Kft. és alvállalkozói,

a Soltút és a paksi H-H Szer
Kft. jó minőségben, határidőre
elkészültek a kivitelezéssel. A
burkolat felújítása során beto-
nig felmarták a régit, majd
négy centiméter vastagon újat
hordtak a felületre, illetve a
parkolóba vezető út is új bur-
kolatot kapott. Emellett dol-
goztak a térvilágításon és 14 új
parkolóhelyet alakítottak ki,
ami miatt néhány fát ki kellett
vágni, de a növényzetet pótol-

ták a területen. A megújult par-
kolóval kapcsolatban megfo-
galmazott lakossági észrevételt
– miszerint több az időkorlátos
hely, mint amennyire szükség
lenne – vizsgálja a műszaki
osztály, és ha indokolt a felve-
tés, változtatnak rajta. A par-
koló felújítása az időközben
szükségessé vált támfalépítés-
sel együtt összesen 13,5 millió
forintba került.

Kohl Gyöngyi

Kibővülve újult meg

Kiírta a paksi önkormányzat a
Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatot. Az ösztöndíjrendszer-
rel a hátrányos helyzetű, szociá-
lisan rászoruló fiatalok felsőok-
tatásban való részvételét támo-
gatják. A pályázatok benyújtá-
sának határideje 2011. novem-
ber 14. 

A tizenegy éve működő ösz-
töndíj többszintű támogatási
rendszer, amelynek pénzügyi
fedezetéül három forrás szol-
gál: a települési önkormányza-
tok és a megyei önkormányza-
tok által nyújtott támogatás, va-
lamint a Nemzeti Erőforrás Mi-
nisztérium hozzájárulása a fel-
sőoktatási intézményeken ke-
resztül. Az A típusú pályázat a
már felsőoktatásban tanulók-
nak, a B típusú pedig azoknak
szól, akik érettségi előtt állnak
vagy már érettségiztek, de főis-
kolára, egyetemre még nem
nyertek felvételt, és nincs diplo-
májuk. Mivel szociális alapú tá-
mogatásról van szó, a kitöltött
pályázati adatlaphoz jövede-
lemigazolást, illetve jövedelem-
és vagyonnyilatkozatot kell
csatolni, a felsőoktatásban tanu-
lóktól pedig eredeti hallgatói
igazolást is kérnek. A felsorolt
mellékletekre fontos ügyelni,
mert ha valamelyik hiányzik, az
formai hibának minősül. A bí-
rálók a döntésről december 16-
ig írásban értesítik az érintette-
ket. Az önkormányzatnál meg-
állapított havi ösztöndíj összege
minimum ezer forint, felső ha-
tár nincs megállapítva, tavaly
ez hétezer forint volt. Az itt
megállapított összeghez a me-
gyei önkormányzat adhat to-
vábbi támogatást, majd az első
két lépcsőben megítélt ösztön-
díjat a minisztérium legfeljebb
ötezer forintig megduplázza. A
részletes kiírás a www.paks.hu
honlap Pályázatok menüpontjá-
ban olvasható, a pályázati űrlap
letölthető.                   Kohl Gy.

Idén is lesz
Bursa
Hungarica

Újabb három lakótelepi ját-
szóteret véd majd kerítés
Pakson. A 3,3 millió forintos,
lakossági kérésre megvalósu-
ló beruházás október végén
fejeződik be. 

Lakossági kérésre épül kerítés
a Kurcsatov utca északi olda-
lán az Ifjúság és a Rajk László
utca melletti játszótereken, va-

lamint a Pollack Mihály és a
Szedres utca közötti játszóté-
ren. A beruházás keretében
mindhárom téren másfél méter
magas, drótfonatos, zöld színű,
acéloszlopos kerítés készül. A
Pollack utcai tízemeletes épü-
let előtti terület játéktereit kü-
lön kerítés védi majd, amelyek
között az átjárás egy új, aka-
dálymentesre tervezett járdán

lesz biztosított. A munkálatok
befejezését október 27-re vál-
lalta a kivitelezéssel megbízott
Korpácsi és Társa Bt. Pakson
26 játszótér van az intézmé-
nyek játékterei mellett. Közü-
lük nyolcat véd kerítés. Keze-
lésük, karbantartásuk a DC
Dunakom Kft. feladata. A cég
ügyvezetője, Puskás János tá-
jékoztatása szerint a kerítések
felállításáról minden alkalom-
mal lakossági vagy képviselői
kérésre döntött az önkormány-
zat. A tapasztalatok szerint a
kerítések nem csupán a játékok
állagának megóvását, valamint
a kutya- és macskapiszok elleni
védelmet biztosítják, de ezeken
a tereken jelentősen csökkent a
dohányzás, nincsenek eldobált
csikkek, a kutyákat sem viszik
be a sétáltatás alatt, és mivel es-
ténként a legtöbb játszóteret
bezárják, az éjszakai randalíro-
zás is megszűnt – tudtuk meg
Puskás Jánostól.               -dal-

Nemcsak a kutyapiszok ellen
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Januártól minden hónap utol-
só hétfőjén városszerte egysé-
ges időpontban várják foga-
dóórára a polgárokat a körze-
tek képviselői. A találkozókon
lehetőség nyílik arra, hogy
személyesen beszéljék meg az
ott élők a lakókörnyezetüket
érintő témákat az önkor-
mányzat képviselőivel. 

A tapasztalatok azt bizonyít-
ják, a legtöbb körzetben csu-
pán néhány polgár érkezik a
fogadóórákra, a megkeresések
telefonon vagy előre egyezte-
tett időpontokban az érintett
helyszíneken vagy éppen vé-
letlen utcai találkozókon ér-
keznek. Mindezek ellenére a
körzetek egyéni képviselői
fontosnak tartják a rendszeres
fogadóórát. A paksiak nem
csupán panaszaikkal keresik
meg a testület tagjait, hanem,
mint azt valamennyi képviselő
elmesélte, egyre többen érzik
fontosnak azt is, hogy köszö-
netet mondjanak, ha megoldás
születik egy-egy ügyben. 

1. körzet
Az egyes választókörzet lakó-
inak egy részét érzékenyen
érintették a tavalyi esőzések
okozta károk, tudtuk meg kép-
viselőjüktől, Barnabás István-
tól. A helyreállításban jelentős
segítséget biztosított az ön-
kormányzati vis major keret,
amelyből kérelem útján lehet
támogatást igényelni, vissza
nem térítendő, szociális alapú
vagy elszámoláshoz kötött tá-
mogatás formájában 200 ezer
forintig. Pincékben, löszfalak-
nál keletkezett károk miatt
rendszeresen keresték a képvi-
selőt, aki elmondta, hogy a vis
major keret idén is ren-
delkezésre áll. A helyi állat-
tartási rendelet módosítása
tárgyalásának időszakában is
nagyon sok észrevétel érkezett
a körzet lakóitól Barnabás Ist-
vánhoz. Volt, aki a háztáji ál-

latok miatti bűz okán sürgette
a változtatást, akadtak, akik az
övezetek átalakítása miatt ál-
lattartási tevékenységük elle-
hetetlenülésétől féltek. A vé-
lemények hasznosnak bizo-
nyultak az új rendelet megal-
kotásakor, hiszen így minden-
ki számára elfogadható szabá-
lyozást alkottak, összegezte
tapasztalatait az egyes körzet
képviselője. Barnabás István
jelenleg új záportározók építé-
sének előkészítésén tevékeny-
kedik, hiszen a körzet több ut-
cájában nagy problémát jelent
az esőzések során lezúduló
víz, a Haladás utcai mű tervei
már készülnek.

2. körzet

A kettes körzetben élők Ulbert
Sándorhoz fordulhatnak gond-
jaikkal. – Csak olyan dolgok
miatt keresnek, amelyben
tényleg segítségre van szüksé-
gük – mesélte el a képviselő. 
– Ilyen volt a Váci Mihály ut-
ca 1. számú ház lakóinak ké-
rése, hogy az épület melletti
területet tegyük rendbe, hi-
szen nemcsak szemet sértő, de
használhatatlan is. A terület
átépítése még az idén megva-
lósul – tájékoztatott Ulbert
Sándor. A Duna utcában élők
egy balesetveszélyessé vált
járdaszakasz kijavítását kér-
ték, a Templom utcában pedig
a parkolási nehézségek oldód-
tak meg lakossági kérésre
úgy, hogy térburkolatot kapott
a járda és az úttest közötti fe-
lület. A Táncsics Mihály utcá-
ban vízelvezető árok épült, és
olyan is előfordult, hogy egy
társasház melletti parkolóban
mozgáskorlátozott-parkoló ki-
alakítását kérték a lakók. A
megoldott ügyekről és a kör-
zetet érintő gondokról, tervek-
ről is tájékoztatja a választó-
kat évenkénti rendszeres la-
kossági fórumán Ulbert Sán-
dor. A kéréseket, problémá-

kat, mint azt elmondta, az ön-
kormányzat illetékes osztálya,
illetve a szakhatóságok meg-
keresésével vagy képviselői
keretének felhasználásával si-
kerül orvosolnia – így dolgo-
zik valamennyi egyéni önkor-
mányzati képviselő.

3. körzet
Bordács József, a hármas kör-
zet képviselője tapasztalatait
értékelve azt emelte ki, hogy a
körzetben élők a személyes és
telefonos megkereséseken túl
rendszeresen kihasználják a
képviselői fogadóóra adta le-
hetőségeket. Nagy volt az ér-
deklődés a tavasszal megtar-
tott lakossági fórumon is,
amelyet ezentúl minden esz-
tendőben megszervez a képvi-
selő. – A körzetben visszatérő
probléma az utak, járdák rossz
állapota. A burkolatjavítási
igényeket minden esetben to-
vábbítottam a műszaki osztály
felé, a DC Dunakom Kft. fo-
lyamatosan dolgozik meg-
szüntetésükön – tette hozzá
Bordács József. A képviselő
kiemelte: ebben az évben ko-
moly útfelújítás nem lesz a
körzetben, idén a tervezésre
helyezték a hangsúlyt. Kivé-
telt képez a Toldi utca alsó
szakasza, ahol a szerződéskö-
téssel néhány héten belül
megkezdődik az új utcasza-
kasz kialakítása. Az Ősz utcai
ivóvízhálózat kiépítése, a
Laktanya utcai fatelepítés, ut-
cabútorok kihelyezése a Virág
és a Fehérvári úton, illetve a
város határában lévő hulla-
déklerakó felújítása lakossági
megkeresésre valósult meg. A
körzet egyik régi problémája a
Fehérvári út állapota. Bordács
József személyes közbenjárá-
sa is hozzájárult ahhoz, hogy a
legszükségesebb javítások
megtörténjenek és a közeljö-
vőben, várhatóan már jövőre
megvalósuljon a teljes útbur-
kolat felújítása.

4. körzet
– Ha csütörtök, akkor bejárás.
A körzetemben élők ezt tudják,
és már várnak ezeken a napo-
kon – Kern Józsefhez jutnak el
ily módon az információk a né-
gyes választókörzetben élők-
től. A bejárás alatt érkezett jel-
zések után lakossági kérésre
készült el a Zápor utca–Kishe-
gyi út sarkán lévő parkoló, fo-
lyamatban van a Pál, a Rákóczi
és a Kápolna utca sarkán lévő
park rendbetétele, valamint a
Kishegyi út 6. szám alatti tár-
sasház mögötti elhanyagolt ját-
szótér elbontása. Előfordult,
hogy nem hivatali dolgok:
szomszédok közötti telekvi-
szály vagy éppen közlekedést
akadályozó sövény miatt ke-
resték Kern Józsefet, minde-
nütt segített, ahol lehetett. A
képviselő helyzete speciális,
hiszen a külső városrészek te-
lepülésrészi önkormányzatá-
nak vezetőjeként Cseresznyés-
ből, Biritóról, Gyapáról és
Csámpáról is érkeznek hozzá
jelzések, általában az ottani
képviselőkkel történő rendsze-
res bejárásaikon. Legutóbb út-
szakaszok javításához kérték
közbenjárását a Gyapán és
Csámpán élők, ezek a problé-
mák még a tél beállta előtt
megoldódnak a DC Dunakom
Kft. segítségével – tájékozta-
tott Kern József.

5. körzet
A közösségi terek szebbé,
komfortosabbá tételével kap-
csolatban rendszeresen érkez-
nek észrevételek Csajági Sán-
dorhoz, az ötös körzet képvise-
lőjéhez. A játszóterekre új játé-
kok, padok kihelyezését és
épületek körüli területek par-
kosítását is kérték már a lakó-
telepen élők. Intézkedett a kép-
viselő lakossági jelzést követő-
en a garázssori világítás kijaví-
tásának ügyében is. 

(Folytatás az 5. oldalon)

Nemcsak kérnek, köszönik is
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Elbírálta az őszi pályázatára beérkezett
anyagokat a képviselő-testület közbiz-
tonsági, ifjúsági, sport-, és esélyegyen-
lőségi bizottsága. Hasonló tartalmú fel-
hívásukat még tavasszal tették közzé a
Pakson működő bejegyzett alapítvá-
nyoknak, közalapítványoknak, egyesü-
leteknek és társadalmi szervezeteknek.
Az akkor rendelkezésükre álló keretből
610 ezer forint megmaradt, amit újabb

pályázaton kívántak támogatható célok-
ra fordítani. Az összeget kiegészítették
a humánpolitikai bizottság pályázati
pénzmaradványával, így most összesen
1,063 millió forintról dönthettek. A ki-
írás ez alkalommal gyermek-, diák- és
szabadidősport-programok megszerve-
zésének, illetve hátrányos helyzetű
és/vagy fogyatékos fiatalok aktív rész-
vételével megvalósuló közösségi, sza-

badidős programok megvalósításának
támogatásáról szólt. A felhívásra nyolc
igény érkezett a bizottsághoz, amelyek
megfeleltek a feltételeknek, így a hu-
mánpolitikai bizottsággal egyeztetve
úgy döntöttek, mindegyiket támogatják,
összegzett Bordács József, a bizottság
elnöke. A megítélt összeg 60-200 ezer
forint között változik, az érintetteket
írásban értesítik. Kohl Gyöngyi

Minden pályázatot támogattak

(Folytatás az 4. oldalról)
Az Építők útján betonvázas
padok falécezését cserélték
újra a 22-24-es lépcsőházak
előtt. A Pollack Mihály utca
44-46. és a Gesztenyés utca
5-7. számú ház elé két-két új
pad is került közreműködésé-
vel. A körzetben két játszótér
megrongálódott kerítését ja-
vították az elmúlt időszak-
ban, a Gesztenyés és a Feny-
ves utcában, valamint lakos-
sági kérésre a Pollack Mihály
utcai tízemeletes előtti ját-
szóteret hamarosan drótkerí-
tés védi – tájékoztatott Csa-
jági Sándor.

6. körzet
Házak melletti lépcsőkhöz
korlátok készítése, a vízmosást
megakadályozó támfalelemek
telepítése és virágosítása ügyé-
ben is keresték már a
Kurcsatov utca lakói képvise-
lőjüket, dr. Nagy Tibort. Eb-
ben az utcában szintén lakossá-
gi kérésre bontották el és füve-
sítették be a 6. szám előtt az
egykori újságos pavilon beton-
talapzatát, nyolc új szemetest
helyeztek ki a Szabó Erzsébet
utca páros oldalán álló lépcső-
házak mellé, a Barátság és
Kurcsatov utca kereszteződé-
sében lévő parkolóban kivá-
gott fák helyét pedig befedték
– tájékoztatott a képviselő. Dr.
Nagy Tibor elmondta azt is,
rövidesen korlát kerül a
Kurcsatov utca és az elkerülő
út kereszteződésében lévő jár-
da melletti betonburkolatú
árokhoz. A képviselő hozzátet-

te: többször előfordult, hogy a
körzetben élők közös képvise-
lőkön keresztül keresték meg a
területükről összegyűjtött prob-
lémákkal.

7. körzet
Saját ingatlanhoz és a közleke-
déshez kapcsolódik a legtöbb
lakossági észrevétel, ami eljut
Leber Ferenchez a hetes körzet-
ben. – Gyakori probléma a nem
megfelelően kiépített vízelve-
zetés, az utakon lévő kátyúk,
gödrök például az Újtemplom
utcában, a Kölesdi úton élők
pedig a nyugalmukat zavaró ga-
bona-, illetve sóderszállító ne-
hézgépjárművek miatt kérték
közbenjárásomat – tájékoztatott
Leber Ferenc. A képviselő el-
mondta, hogy ebben az ügyben
rövidesen megoldás születik,
hiszen folyamatban van a 15
tonna fölötti járművek behajtási
tilalmát jelző táblák kihelyezé-
se a Kölesdi úton. Egy körzet-
ben élőtől érkezett kérés gya-
logátkelőhely kialakításáról a
Szentlélek-templom elé, és
volt, hogy 30 km/h-s forgalom-
korlátozó tábla kihelyezését
kérték a lakók többek közt a
Neumann és a Vak Bottyán ut-
cában. A problémákra minden
esetben az illetékesekkel
együttműködve keresi a megol-
dást Leber Ferenc.

8. körzet
A nyolcas körzet földrajzi
helyzetéből adódóan Spiesz
József képviselő nem tart fo-

gadóórát, telefonon, szemé-
lyesen és a településrészi
képviselők közreműködésé-
vel történik a kapcsolattartás
a lakossággal Dunaköm-
lődön. A közterületek állapo-
tával összefüggő jelzések
nagy számban fordulnak elő,
általában út-, járda-, csapa-
dékvíz-elvezetési gondok,
közvilágítási problémák,
parkgondozással, fűnyírás-
sal, veszélyes fák kivágásá-
val kapcsolatos kérések ér-
keztek, mondta el a képvise-
lő. A tavalyi csapadékos év
ebben a körzetben is jelentős
problémákat okozott, meg-
emelkedett a talajvízszint a
település majdnem minden
részén. Az érintettek megke-
resésükkel vártak hatékony
megoldást a vízzel elöntött
pincék, szuterénok vízmente-
sítésére. A partfalak eláztak,
bomlani kezdtek Duna-
kömlődön, otthonokat, mel-
léképületeket, vagyontárgya-
kat veszélyeztettek. A prob-
lémákat az önkormányzat
műszaki osztályának munka-
társaival közösen sikerült
megszüntetnünk, összegezte
tapasztalatait a részönkor-
mányzati vezető. A telepü-
lésrész kulturális és közös-
ség-összekovácsoló rendez-
vényeivel kapcsolatban is ér-
keztek ötletek, javaslatok
Spiesz Józsefhez, aki képvi-
selőként szerencsésnek érzi
magát, hiszen a dunaköm-
lődiek tesznek is a közössé-
gért, munkájukkal hozzájá-
rulnak a települési feladatok
megoldásához.

Dallos Szilvia

Paks Város Képviselő-testülete
a város kulturális életében dol-
gozó azon személyek részére,
akik Paks kultúrájáért, hazai, il-
letve nemzetközi elismertségé-
ért maradandót alkottak, „Paks
Kultúrájáért” kitüntetést alapí-
tott. Az elismerésben kétévente
egy fő részesülhet. A kitünte-
tésre november 23-ig írásban
nyújthatnak be javaslatot dr.
Blazsek Balázs címzetes fő-
jegyzőhöz. Az ajánlásnak tar-
talmaznia kell a jelöltnek azon
teljesítményét, ami méltóvá te-
szi a kitüntetésre. Az elismerést
januárban, a magyar kultúra
napján adják át. 

Ajánlás
kitüntetésre

Az önkormányzat ebben az
esztendőben saját készítésű
karácsonyi képeslappal sze-
retné üdvözölni partnereit. A
városi képeslapsorozatot diá-
kok munkáiból állítják össze,
így kívánnak egyedi, a telepü-
lésre jellemző üdvözlőlapot
létrehozni. A kiírásra a téli
Paksot ábrázoló vagy bármi-
lyen, a városhoz köthető kará-
csonyi témájú alkotást várnak
A/4-es méretben, az ábrázolás
technikája szabadon választ-
ható. Az alkotásokat – ame-
lyeken fel kell tüntetni a diák
nevét, iskoláját és osztályát –
iskolánként várják november
4-én 12 óráig a polgármesteri
titkárságon. 

Diákrajzokat
várnak
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Európa legrégebbi neoliti-
kus civilizációját ismerhette
meg a paksi közönség a Vá-
rosi Múzeumban rendezett
Vinca-vándorfesztiválon. A
különleges esten az újkőkori
emberek életét idézték fel. A
történeti előadást, kiállítást
és táncos-zenés bemutatót
magába foglaló fesztivál iga-
zi kuriózum volt. 

A Vinca-kultúra, az őskori
Európa legnagyobb civilizáci-
ója, Kr. e. 5500-tól 4000-ig
virágzott a mai Bosznia, Szer-
bia, Románia és Macedónia
területén. Nevét a Belgrádtól
tíz kilométerre keletre, a Duna
mentén fekvő Vinca faluról

kapta, ahol 1908-ban felfedez-
ték az újkőkori települést. Eu-
rópa első földművelői gabo-
nát, búzát termesztettek, ju-
hot, kecskét, szarvasmarhát
tenyésztettek. Edényeiket kéz-

zel készítették, agyagpadlójú
házakban éltek. A korai őskor
civilizációjáról dr. Nenad
Tasic régészprofesszor, a vin-
cai ásatások vezetője tartott
előadást a kőtárban. Elmond-

ta, hogy a vincai emberek va-
lószínűleg nagyon gazdagon
termő vidéken éltek, sok sza-
badidejük volt, amit haszno-
san töltöttek. Erről árulkodik a
leletanyag, amelynek tárgy-
másolatait Pakson is bemutat-
ták, és ebből adott ízelítőt a
Vincanci Művelődési Egyesü-
let bemutatója is. Utóbbi kere-
tében a neolitikus kor ihlette
táncos előadást és koncertet
láthatott a közönség. A Ma-
gyarországon elsőként Pakson
látható különleges program a
régészek és a zenészek, tánco-
sok együttgondolkodásából
született, célja a régészet nép-
szerűsítése. 

Dallos Szilvia

Őskori kultúrát idéztek meg

Félidőnél tart a népszámlálás,
melynek egyik legfontosabb
újdonsága az internetes vá-
laszadás: a rugalmas és telje-
sen önálló kitöltést lehetővé
tévő megoldást október 16-ig
választhatták a lakosok. A
cenzus korai értékeléséből ki-
derül, az érintettek többsége
az újdonság ellenére továbbra
is a számlálóbiztosok segítsé-
gére hagyatkozik, akiket a
többség bizalommal és segítő-
készen fogad. Ennek ellenére
a biztosokat nem egyszer
rendhagyó helyzetek fogad-
ják a terepmunka során.

Az október 17-i összesítés sze-
rint Pakson az internetes kitöl-
tés aránya 27%, ez az érték kö-
rülbelül 10%-kal haladta meg
az országos átlagot. A többség
az interjús kérdőívkitöltésnél
maradt, ilyenkor a kérdezőbiz-
tosok személyesen keresik fel a
lakásokat. Paks városát össze-
sen 90 számlálókörzetre osztot-
ták, egy számlálóbiztoshoz
mintegy 120 cím tartozik. A
felmérés során az emberek
többsége megértő és segítő-
kész, mondta el lapunknak
Rujder Klára, aki számlálóbiz-

tosi munkáját régebbi lakókör-
nyezetében végzi, így az embe-
rek barátsággal, régi ismerős-
ként fogadják. Ebből adódóan,
bár a szabályzat ettől óva int,
esetenként bizalmasabb légkör-
ben folyik a társalgás, árulta el.
Ez főként az idősebb emberek-
nél tett látogatásaira igaz, akik
gyakran alig várják, hogy meg-
érkezzen, örülnek, hogy valaki
bekopog, meghallgatja őket.
Bár manapság sokan osztják
meg legbensőségesebb titkai-
kat is a közösségi oldalakon,
mindig akad olyan ember, aki
firtatja, miért van szükség az
adataira. Teszi ezt annak elle-
nére, hogy a népszámlálási kér-
dőíven szinte nem szerepel
olyan kérdés, melyre valame-
lyik hivatalban ne tudnák a vá-
laszt. Amikor valaki tolakodás-
nak, személyes ügyeiben való
vájkálódásnak érzi a felmérés
egyes pontjait, a beszélgetés so-
rán végül mindig sikerül elosz-
latni a kételyeket, a fenntartás
okait, húzta alá Rujder Klára. 

Orsós György szintén pozitív
benyomással összegzi a terep-
munka során szerzett tapaszta-
latokat. Mint mondja, körzeté-
ben csupán a válaszadók 15

százaléka töltötte ki elektroni-
kusan a kérdőíveket, ezért a
legtöbb háztartást személyesen
keresi fel, melyből néhány
esetben kerekedett már ki rend-
hagyó, olykor vicces helyzet.
Volt olyan idős asszony, aki
kedveskedő szándékkal még a
szomszédokat is odacsődítette
magához, hogy ne kelljen fá-
radnia, a házakat végigjárnia.
Előfordult, hogy határozott fo-
gadkozása ellenére mindenkép-
pen meg kellett kóstolnia a csa-
ládfő messze földön híres teá-
ját, vagy éppen hajszárítás,
gyermekfürdetés idején érke-
zett a házhoz, így a kis poronty
neglizsében totyogott ki ajtót
nyitó anyukája után a lépcső-

házba. Feleségével történt meg
– aki szintén számlálóbiztos-
ként járja a házakat –, hogy a
szomszéd figyelmeztette, óva-
tosan menjen be az udvarra,
mert „veszett a kutya”. Ez,
mint mondja, vagy így volt,
vagy nem, mindenesetre ép
bőrrel megúszta az esetet. Bár
elenyésző százalékban, de
olyan is előfordul, hogy több-
szöri próbálkozásra is hiába
csönget, kiabál, nem nyitnak
ajtót, pedig tudja, hogy a tulaj-
donosok otthon tartózkodnak.
Mivel a kötelező adatszolgálta-
tás megtagadása a törvény sze-
rint szabálysértés, bírság is jár-
hat érte, hívta fel a figyelmet a
számlálóbiztos.                 MD

Pozitív a biztosok fogadtatása
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Ismét remekült szerepelt a
Csámpai Lovassport Egyesü-
let a lasszó Euróba-bajnok-
ságon: Polányi Máté két
számban és összesítésben is a
dobogó legfelső fokára állt,
ifj. Ledneczki László pedig
greenhorn kategóriában har-
madik lett.

Új példaképek születtek – fo-
galmazott Hajdú János polgár-
mester Polányi Máté és ifj.
Ledneczki László teljesítmé-
nyét értékelve. Hozzátette, a
kitartás, fegyelem, szorgalom
és alázat meghozta eredmé-
nyét. Minderről annak kap-
csán beszélt Hajdú János,
hogy a Csámpai Lovassport
Egyesület két versenyzője re-
mekül szerepelt a svájci
Matzendorfban rendezett lasz-
szó Eb-n. A két sportoló tisz-
teletére a városházán kis ün-
nepséget rendeztek, ahol Haj-
dú János azt is elmondta, hogy
a polgármesteri keretből száz-
ezer forintot juttat az egyesü-
letnek, amelynek vezetősége
dönthet arról, hogy személyes
jutalmazásra vagy eszközvá-
sárlásra fordítja a pénzt.
Mindezen túl köszönetet mon-
dott a két sikeres Eb-szereplő-
nek, hogy a város hírnevét
öregbítették. Legnagyobb ér-
dem, hogy a feltételeket ma-

guk teremtették meg, éveken
át gyakoroltak, sikerüket ma-
guknak köszönhetik, hangsú-
lyozta.

Csapó Sándor, a Csámpai Lo-
vas SE elnöke emlékeztetett
arra, hogy Polányi Máté tavaly
Németországban Európa-baj-
nok lett. Idén megvédte címét,
sőt tetézte is: akkor egy szám-
ban lett Európa legjobbja, az
október 8-9-én, Svájcban ren-
dezett Eb-n két számban és ösz-
szesítésben is elsőként végzett.
Tanítványa, ifj. Ledneczki
László az úgynevezett green-
horn, „zöldfülű” kategóriában
indult el és lett harmadik, ami
különösen annak fényében szá-
mít kiemelkedő sikernek, hogy
13 éves kora ellenére a felnőt-
tek között érte el.

Máté – mint már megírtuk –
eleinte csupán egy dobás-
nemet ismert, azt, hogy egyál-
talán több is létezik, a világhá-
lón böngészve tudta meg.
Ugyancsak innen leste el a fo-
gásokat, amelyeket aztán ren-
díthetetlen kitartással gyako-
rolt és gyakorolt. A sikerhez –
szerinte nem is kell más – csu-
pán a rengeteg gyakorlás.
Versenyről szóló beszámoló-
jából azonban kiderült, hogy
némi ravaszság sem árt, Máté
ugyanis a verseny előtt né-
hány trükklasszómutatvány-
nyal igyekezett „megtéveszte-
ni” riválisait, akik ezt látván
joggal hihették, hogy bonyo-
lult dobásokat kell bevállalni-
uk, ha fel akarják venni a
kesztyűt. Máté azonban okos

taktikával, a bonyolultabb és
biztosabb dobásfajtákat kom-
binálva állította össze prog-
ramját, ami be is vált. Máté
kedvence most az ocean wave,
ami nagyjából annyit tesz,
hogy először a test körül kör-
be kell forgatni a lasszót, majd
előre eldobni a műborjúra. Ezt
a dobásnemet tudomása sze-
rint Európában rajta kívül sen-
ki nem műveli.

Ledneczki Laci – mint elárul-
ta – hatévesen kapta első lasz-
szóját. A fogásokat Mátétól ta-
nulta, míg trénere lóról és föld-
ről is mutatott be gyakorlato-
kat, addig ő csak földről. Ez
nem jelenti azt, hogy a lovon
ne érezné otthon magát, az idei
magyar bajnokságban és a
western kupasorozatban is re-
mekül szerepelt. A sikerhez
rendkívül sok gyakorláson át
vezet az út, árulta el az ifjú Eb-
bronzérmes. Most az iskola
mellett kevesebb idő jut rá, de
nyaranta a napok reggeltől es-
tig gyakorlással telnek. A lasz-
szózásnak egyébként a tenge-
rentúlon vannak hagyományai,
Európában pedig Olaszország
a bázisa. Az Eb-n svájci, német
és osztrák versenyzők mellett
egyedüli magyarként vett részt
Polányi Máté és ifjabb Led-
neczki László.

Vida Tünde

Polányi megvédte Európa-bajnoki címét

Nemzetközi porondon mutatko-
zott be az alig egy esztendővel
ezelőtt alakult paksi Szarkaláb.
Az Iker Ibolya vezette néptánc-
együttes a Barcelona melletti
Calellában vett részt egy nem-
zetközi fesztiválon huszonhét
csoport között egyedüli magyar-
ként. A harminctagú csapatot
még húszan kísérték el Spanyol-
országba, ahol kitűnő fogadtatás-
ban volt részük. Két fellépésük
Iker Ibolya értékelése szerint na-
gyon jól sikerült, amit az is bizo-
nyít, hogy egy berlini, egy kölni
és egy grazi meghívással tarso-

lyukban tértek haza. Hispániá-
ban sárközi és somogyi táncokat
mutattak be, a menettáncot a kí-
séretükben utazó kalocsai A’ la
Carte zenekar muzsikálta. A
meghívás régi, személyes kap-
csolat gyümölcse, a művészeti
vezető már több együttessel be-
mutatkozott korábban. A Szar-
kaláb sem első ízben állt színpa-
don, igaz, eddig hazai vizeken
eveztek. A környékben legutóbb
a dunakömlődi szüreti napon
mutatkoztak be, ahol a csoport-
vezető szavai szerint szenzáció-
san érezte magát mindenki.   -vt-

Spanyolországban ropták

Fo
tó

:V
id

a 
Tü

nd
e



2011. október 21.Paksi Hírnök 8

Atomerőmű

Október hatodikán délelőtt gör-
dült be a háromezredik hordót
szállító teherautó Bátaapátiba.
A Nemzeti Radioaktívhulla-
dék-tárolót (NRHT) napra pon-
tosan három éve avatták. Az el-
ső hordók, amelyek kis és köze-
pes aktivitású radioaktív hulla-
dékokat tartalmaznak, decem-
ber 2-án érkeztek meg a paksi
atomerőműből. Végleges he-
lyük a felszín alatt épülő tároló-
ban lesz, de a nukleáris hatóság
engedélyével háromezer hordó-
nyit az NRHT technológiai
épületében helyezhettek el ad-
dig, amíg elkészül a föld alatti
tárolótér. 

Faragó László, a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Kft. ko-
ordinációs és gazdasági igaz-
gatója, az NRHT korábbi veze-
tője azt mondta: fontos tény,
hogy üzemzavar és probléma
nélkül üzemel átadása óta a tá-
roló, amely semmilyen ve-
szélyt nem jelent sem a kör-
nyezetre, sem a lakosságra.
Rendszeresek a hatósági és la-
kossági ellenőrzések, környe-
zeti mérések, de a tároló létére
semmi nem utal, a környezeti
korlátok százezred részét sem
használják ki. 

Az igazgató arra is kitért,
hogy a Paksi Atomerőmű Zrt.

ütemezése alapján, annak
szakembereivel szorosan
együttműködve történt meg a
betárolás. Paksról összesen
188 alkalommal szállítottak
szilárd, tömörített, kis és köze-
pes aktivitású radioaktív hulla-
dékokat, elsősorban munka- és
védőruhákat. Ha minden a ter-
vek szerint halad és a szüksé-
ges források is rendelkezésre
állnak, 2012 második negyed-
évében befejeződnek a föld
alatti tárolótérben a technoló-
giai munkák, és a szükséges
engedélyek birtokában a har-
madik negyedév végén, negye-
dik negyedév elején elkezdő-
dik a hulladék föld alatti elhe-
lyezése. Ehhez betonkonténe-
reket gyártanak, amelyek tesz-
telését már év elején elkezdik.
Egy konténerbe kilenc 200 li-
teres hordó kerül, a köztük lé-
vő űrt betonnal töltik ki. 

A háromezredik hordó érke-
zését az RHK Kft. munkatársai
és a környék településeinek
vezetői közösen fogadták. Da-
rabos Józsefné, Bátaapáti pol-
gármestere, a TETT elnöke azt
mondta, a lakosság támogatja
a tárolót, amelynek kizárólag
pozitív hatása van, hiszen a fa-
lu és a térség fellendülése en-
nek köszönhető.    Vida Tünde

Megérkezett 
a háromezredik

Vietnami szakemberek képzésében vállal-
hat szerepet a paksi atomerőmű. A részle-
tekről Kovács Pál energetikáért felelős he-
lyettes államtitkár tárgyalt a vietnami Okta-
tási és Szakképzési Minisztérium delegáci-
ójával. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hon-
lapján számol be Kovács Pál és a Bui Van Ga
miniszterhelyettes vezette küldöttség találko-
zójáról, amelynek célja a hazai energetika je-
lenlegi helyzetének, az Országgyűlés által el-

fogadott Nemzeti Energiastratégia fő iránya-
inak és céljainak bemutatása, valamint a két
ország közötti energetikai együttműködési
lehetőségek áttekintése volt.

Bui Van Ga miniszterhelyettes a látogatás
előzményeként említette, hogy a vietnami
kormány döntést hozott két új atomerőmű
megépítéséről, melyek közül az első 2018-
ra készülhet el. A jövő évtől elindulhat a vi-
etnami szakemberek elméleti és gyakorlati
felkészítése a paksi atomerőmű szimulációs

képzési központjában, valamint szakmai in-
formációcsere kezdődhet a nukleáris üzem-
anyag-beszerzés és a radioaktívhulladék-ke-
zelés területén. A fejlesztési tárca szakem-
berei szakmai és energiapolitikai tanács-
adással segítik a vietnami atomenergia-
program sikerét.

Az atomenergia mellett a megújuló ener-
giaforrások jelenthetik a két ország energe-
tikai együttműködésének kiemelt területét. 

-vida-

Távol-keleti szakembereket
képezhetnek Pakson

Megalapozottnak nevezte a
Nemzeti Energiastratégiát a
Magyar Nukleáris Társaság
(MNT) elnöksége, miután el-
végezte annak szakmai érté-
kelését.  Az atomenergia jö-
vőbeli szerepére vonatkozó
elemeket különösen fontosnak
minősítették. Az egyeteme-
ken, kutatóintézetekben dol-
gozó professzorok és tudomá-
nyos kutatók alkotta grémium
támogatja az „Atom-Szén-
Zöld” forgatókönyvet, amely
az atomenergia hosszú távú
fenntartásával, a szén alapú
energiatermelés szinten tartá-
sával számol, illetve a meg-
újuló energia arányának növe-
lését irányozza elő a gazdaság
teherbíró képességét és a vil-
lamosenergia-rendszer szabá-
lyozhatóságát szem előtt tart-
va. Hangsúlyozták, hogy a
megújuló energiaforrások
nem képesek helyettesíteni az
egyenletes villamos teljesít-
ményt nyújtó, alaperőműként
működő atomerőművet, de
egy egészséges energia-
mixben fontos szerepet játsz-
hatnak. 

Az MNT elnöksége kieme-
lendőnek tartja a stratégia
azon kijelentéseit, amely a
nukleáris biztonság fontossá-

gára, a fukusimai tapasztala-
tok hasznosítására vonatkoz-
nak. 

A paksi atomerőmű telephe-
lyén tervezett 5. és 6. blokk
belépési idejét nem határozza
meg az energiastratégia, de az
5. blokk várhatóan 2025-ben,
míg a 6. blokk 2030-ban már
működni fog. Az 5. blokk in-
dítása a 2020-as évtized elején
feltétlenül lehetséges, fogal-
maz az MNT elnöksége.

A Magyar Nukleáris Társa-
ság ugyanakkor komoly gon-
dokat is lát. Hazánkban a ter-
mészettudományos oktatás,
különösen a fizika oktatásá-
nak körülményei sokat rom-
lottak a rendszerváltás után,
a reálműveltség elvesztette
korábbi pozícióit. A lakosság
energiatudatossága gyenge,
és nincs elég energetikai
szakember sem. E helyzet ja-
vítása érdekében a közokta-
tásban azonnali intézkedések
szükségesek, fogalmaztak
hozzátéve, hogy veszélyes-
nek tartják azt, hogy egyes
politikai erők a nemzet jövő-
jét alapjaiban befolyásoló
energiastratégiát nem szak-
mai oldalról, hanem pártér-
dekek alapján közelítik meg. 

-tünde-

Szakértők az 
energiastratégiáról
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Különdíjat – ezzel egy zürichi
utazást – nyert a XX. Ifjúsági
Tudományos és Innovációs
Tehetségkutató Versenyen
Orgován József. Az ESZI 12.
évfolyamos diákja egy mobil
EKG-berendezést készített.
Ezzel már az előző évi tehet-
ségkutatón is sikerrel mutatko-
zott be. Az eszköz lényege,
hogy 24 órán keresztül nyo-
mon követi, rögzíti használója
EKG-görbéit, ezekből számítá-
sokat végez, és szükség esetén
értesítést küld a beteg orvosá-
nak. Korábban ez interneten
történt, az új változatot Józsi
mobiltelefonra készítette el.

További újítás, hogy helymeg-
határozóval építette egybe, így
az orvos azonnal információt
kap arról is, hogy páciense hol
tartózkodik. A berendezés még
nem nyerte el végleges formá-
ját, alkotója tovább szeretné
tökéletesíteni, legfontosabb –
mint mondta – a miniatürizálá-
sa. Annak ellenére, hogy még
fejlesztésre vár a berendezés, a
Magyar Innovációs Szövetség
seregszemléjén elismerést ara-
tott. Orgován József, illetve
egy másik pályázó, Lipécz
Ádám a Google „A nagy telje-
sítményű és felhasználóbarát
számítástechnikai projektet ki-

dolgozó legjobb pályázónak
járó különdíjában” részesült és
lehetőséget kapott arra, hogy
látogatást tegyen az infokom-
munikációs cég zürichi köz-
pontjában.

Az ifjú fejlesztőt lenyűgözték
a látottak, azt mondta, hogy
rengeteg élménnyel gazdago-
dott. Betekintést nyertek a
Google és a Youtube mérnöke-
inek munkájába, amelyről
részleteket nem árulhatott el,
mert – mint mondta – titoktar-
tásra kötelezték őket. Józsi
számára nemcsak a Google fel-
legvára, hanem a hasonló gon-
dolkodású fiatalokkal való ta-

lálkozás is rendkívüli élmény
volt. A svájci hétvégén, ahol
hat ország tizenhat fiatalja vett
részt, mindenki bemutatta saját
fejlesztését. 

Orgován József azt mondta,
nagyon sokat köszönhet
Nagyné Lakos Máriának és
Manzinger Józsefnek, akik sok
munkát áldoztak arra, hogy se-
gítségére legyenek. Azt is el-
árulta, hogy az elektronikában
az alkotás öröme nyűgözi le
leginkább. Terve az, hogy
érettségi után a Budapesti Mű-
szaki Egyetemen tanul tovább,
és villamosmérnök lesz.    

-tünde-

Paksi tehetség a Google fellegvárában

Jó pap holtig tanul – a közmondás napja-
inkban igazán érvényes, hiszen felgyorsult
világunkban nap mint nap új iparágak,
szakmák lépnek be a gazdaság vérkeringé-
sébe, s még új tudományágak is keletkez-
nek. A műszaki-technikai haladás révén
egy adott szakmában is folyamatos a válto-
zás, amivel az érintetteknek lépést kell tar-
taniuk. Az pedig nem megy másként, mint
az ismeretek folyamatos gyarapításával, te-
hát tanulással, képzéssel. Mára a világ több
mint száz országában emlékeznek meg a
felnőttkori tanulásról, melynek ünnepe a
’90-es évek közepétől a Magyar Népfőis-
kolai Társaság kezdeményezésére honoso-
dott meg hazánkban is. Az országos ese-
ményhez kapcsolódóan október 14-től egy
héten keresztül a paksi művelődési központ
is színes programokkal várta a város lakóit.
A VMK nem eseti jelleggel tűzte zászlajá-
ra az élethosszig tartó tanulás támogatását:
a házban több éve rendszeresen szerveznek
számítógépes tanfolyamot kifejezetten idő-
seknek, melyre minden turnusban kiemel-
kedő az érdeklődés. A pályázati támogatás-
nak köszönhetően ingyenesen meghirdetett
foglalkozásokon a számítógép-kezelés
alapjait, szövegszerkesztést és az internet
használatát sajátíthatják el a résztvevők,
akiknek a képzés során sikerül eloszlatniuk
a modern eszköz iránt érzett félelmeiket,
mondta el lapunknak Cselenkó Erika. A
legtöbb jelentkezőnek otthon is van számí-
tógépe, de nem meri bekapcsolni, itt pedig
konyhanyelven, bonyolult szakkifejezések
nélkül tanulja meg használni a gépet. Így

később otthon is önállóan, könnyedén ke-
reshet egy receptet vagy beszélgethet az
unokákkal az interneten, tette hozzá a tan-
folyam szervezője. 

Novák Lajos, bár otthon, autodidakta mó-
don tanulta meg kezelni számítógépét, 78
éves nyugdíjasként is szinte napi rendsze-
rességgel használja, hogy utánanézzen
azoknak az információknak, témaköröknek,
amelyek érdeklik. Az atomerőmű egykori
dolgozója rossz alvó, így az éjszakai órákat
gyakran olvasással, tanulással tölti. Lajos
bácsi gépészmérnökként a matematika, fizi-
ka és csillagászat iránt érdeklődik. Mint
mondja, ezekre az ismeretekre már nincs
szüksége, de kvantummechanikával a mai
napig foglalkozik, hogy tornáztassa az el-
méjét. Úgy véli, ezek a tudományterületek a
fejük tetejére álltak, mióta elhagyta az isko-
lapadot, ezért folyamatosan kutatja az új-
donságokat. Ebben nyújt segítséget számára
az internet, aminek segítségével szinte bár-
minek utána tud járni. 

Lajos bácsi felesége, Julika néni a nyelve-
kért rajong. Egyetemista kora óta tanulmá-
nyozza és hasonlítgatja egyiket a másikhoz,
kezdetben oroszul, angolul és franciául ta-
nult, de a lehető legbonyolultabb nyelvek, a
héber, a kínai és a török megismerésére is
elszánta magát, összesen 17 nyelven tart
könyveket otthon. Erdélyben végezte el a fi-
lológia szakot, 31 évig dolgozott Marosvá-
sárhelyen nyelvtanárként, majd miután ott
nyugdíjba ment, Magyarországra költözött
és 21 éve Pakson él. Városunkban sem ha-
gyott fel teljesen a tanítással, ugyanis több
Paksra érkező külföldi kosarast ismertetett
már meg a magyar nyelv szépségivel.    

Matus Dóra

Tanulás élethosszig

A napokban megnyílt a VMK új számí-
tógépterme. A könyvtár egy raktárból
átalakított helyiségében a korábban pá-
lyázaton elnyert géppark, illetve olvasó-
sarok kapott helyet. A terem átalakításá-
ban a ház szinte minden dolgozója részt
vett, a munkálatok költségeit a személyi
jövedelemadó egy százalékából fedez-
ték. Hefner Erika, a művelődési ház
igazgatója a számítógépterem megnyitó-
ján elmondta: ezentúl az új tér ad helyet
az ingyenes tanfolyamoknak, melynek
idei turnusaira már be is telt a létszám.
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Tíz lakója van a paksi hajlékta-
lanszállónak, nagyjából ugyan-
ennyien vannak, akik életvitelük
miatt tekinthetők hajléktalan-
nak, de többségüknek van hol
meghúznia magát. Ténylegesen
az utcán egy, legfeljebb két em-
ber él, derül ki Jilling Gábor
szociális segítő szavaiból. A
hajléktalanszálló gondnoka ut-
cai szociális munkásként kap-
csolatot tart ezekkel az embe-
rekkel, sőt nyilvántartást is ve-
zet róluk. Az összeírásra azért
van szükség, hogy segíteni tud-
jon. Hogy miben? Amiben kell,
mondja. És persze amiben tud.
Ha kell, a leszázalékolás elindí-
tásában segít, ha azt kérik, utá-
nanéz ellátásoknak, és élelmet
visz. Péntekenként kenyeret,
zsírt kapnak az utcán élők és a
hidegre tekintettel elindult a tea-
járat is, kétnaponta meleg teát
oszt Gábor. Korábban egy pá-
lyázat lehetővé tette, hogy kon-
zervet osszanak, de az már elfo-
gyott. A szociális munkás sze-
rint az utcán ténylegesen egy-
két ember él, alszik, a többiek
vagy önkényesen elfoglalt üres
épületekben, vagy a tulajdonos
által rendelkezésükre bocsátott
hétvégi házakban, többnyire a
Vácika dűlőben élnek. Akad
köztük olyan, aki hosszú-hosz-
szú évek óta. Össze-összejön-
nek a lakótelepi központi park-
ban, de nem békétlenkednek, és
többnyire nem hagynak maguk
után disznóólat, nincs konfliktu-
suk a lakossággal és a rendőr-
séggel sem. Ezt Heisler Judit, a
Paksi Rendőrkapitányság sajtó-
referense is megerősíti. Mint
mondja, nem érkezett hozzájuk
bejelentés sem arról, hogy kol-
dulnának, sem közterületi alko-
holfogyasztásról, sem arról,

hogy elkövettek vagy elszen-
vedtek volna bűncselekményt.
Hozzáfűzte, maga is arra jár lép-
ten-nyomon, s látja, hogy ott ül-
nek, beszélgetnek, de a rend-
bontás egyáltalán nem jellemző
rájuk. 

Ottjártunkkor szikrázó napsü-
tésben egy ember üldögélt a
művelődési központ melletti
park egyik padján. Pfeiffer Fe-
renc – Bingó –  két éve él haj-
léktalanként Pakson, ahol fel-
nőtt.  Az elmúlt években csavar-
gott, hol Budapesten, hol Pé-
csen, hol Nagyapostagon élt. 
– Honvágyam volt, itt születtem
– magyarázta hazatérésének
okát. Lakása, családja, jövedel-
me nincs, tette hozzá. Januártól
jár majd segély, 28 ezer, mond-
ja. Alkalmi munkából él, napi 4-
5 ezer forintot tud megkeresni
kertásásból, hasonlóból. A bak-
terházban laknak négyen, egyi-
kük nyugdíjat kap, a másik az
erőműben dolgozik. Nem kö-
tözködnek sem egymással, sem

mással, a rendőrség gyakori
vendég náluk, ellenőrzi őket, de
ők nem csinálnak semmi olyat,
ami felelősségre vonással járna.
– Azt mondják, a MÁV le akar-
ja bontani a bakterházat. Akkor
veszünk egy négyszemélyes sát-
rat, és abba költözünk – mondja.
A hidegtől nem tartanak, a bak-
terházban fűthetnének, de tavaly
még akkor sem gyújtottak be,
amikor mínusz 15 fok volt. A
hajléktalanszállóra nem szeret-
ne bemenni, mert ott mindenét
ellopnák a többiek, mondja.
Hozzáteszi, a kutyáját sem vi-
hetné be, nem engedik. Ráadá-
sul neki még két perzsa macská-
ja is van. 

A hajléktalanszállón, bár dél-
előtt van, viszonylag nagy a
nyüzsgés. Akad, aki nem örül a
fényképezőgépnek, mások a kér-
dések elől sem zárkóznak el. Zab
Ferenc 75 éves, kisebb-nagyobb
megszakításokkal négy éve él a
szállón. – Előtte a szocotthonban
voltam, de ittam és kiraktak –

meséli. Özvegy, már két asz-
szonyt eltemetett. Négy gyereke
van, kettő Ausztráliában, egy
Svájcban, egy Németországban.
Valószínűleg fogalmuk sincs,
hogy ő hol él, évek óta nem be-
széltek. Feri bácsinak tetszik az
élet a szállón, büszkén mutatja
ablak melletti ágyát, ami tényleg
kiváltságos helynek tűnik a töb-
bi, emeletes fekhelyhez képest.
Jilling Gábor korholására, misze-
rint az ital miatt még itt is bajok
lehetnek, azt mondja, ha kirak-
ják, majd lesz valami, majd csak
lakik valahol. Hogy mégis hol? 
– Hát biztos nem a Mariott Ho-
telben – mondja. 

A szállón nincs telt ház, a há-
rom férőhelyes női hálónak egy
lakója van, a férfiak kilencen
vannak a tizenkét férőhelyre.
Külön hálóban a fiatalok, külön
az idősek. A nyáron tisztasági
festést végeztek, újracsempéz-
ték a konyhát, korábban felújí-
tották a két fürdőszobát, tavaly
kicserélték a nyílászárókat. A
lakóknak a kosztért, kvártélyért
fizetni kell, de vannak olyanok
is – például Zab úr – , akik a
pénzüket leadják a gondnoknak,
mert féltik. Nemcsak másoktól,
maguktól is. Ha nincs pénz,
nincs kísértés. 

Gábor jól ismeri a bent lakókat
és a kint élőket is. Őt már elfo-
gadták, kölcsönös a bizalom
egymás iránt. Tapasztalatai sze-
rint a legtöbbjük élete a válás
miatt siklott ki. Másik gond a
munka, illetve annak hiánya.
Sokan húsz éve nem voltak ál-
lásban. A lakók egyikének sincs
állandó munkája. Akárki egyéb-
ként nem kerülhet be a szállóra,
a beköltözéshez paksi lakcím
kell, vagy az, hogy a város köz-
igazgatási területén fél éve élet-
vitelszerűen éljen a jelentkező.
A paksi lakcím a szociális ellá-
tások feltétele is. A többség ez-
zel nincs tisztában, de azok is
kaphatnak lakcímkártyát, akik
az utcán élnek – mondja a szoci-
ális munkás. Esetükben a doku-
mentumra az kerül, hogy: Paks,
lakcím nélküli.               Vida T.

Budapesten két hajléktalan
fagyott meg az első fagyok ér-
keztével, ők az őszi-téli idő-
szak első áldozatai. Pakson az
önkormányzat jóvoltából ut-
cai szociális munkás járja a
várost és segít azoknak, akik
az utcát választják hajlékul.

Paks, lakcím nélküli

A hajléktalanszálló női hálójának jelenleg egy lakója van. A
szekrény tetején biliárdversenyen nyert serlegek sorakoznak.
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Bár a szép időnek köszönhető-
en későn köszöntött be a nyir-
kos és hideg ősz, október 10-én
Pakson is elindította a fűtést a
Dunacenter Therm Kft. mind
a lakossági, mind a közületi fo-
gyasztóknál. A napokban a
családi házak többségénél is
bekerültek az első fahasábok a
kazánba vagy kandallóba, a
fűtési szezon elején azonban
érdemes ellenőriztetni az addig
szunnyadó tüzelőberendezése-
ket, kéményeket.

Pakson a Caminus Kft. végzi a
tüzeléstechnikai szolgáltatást,
azaz egyebek mellett a kémé-
nyek felülvizsgálatát és tisztítá-
sát. A cég Tolna megye teljes te-
rületén, valamint Dunaújváros-
ban felel a kéményseprő-mesteri
feladatokért, munkájukat bel-
ügyminisztériumi rendelet sza-
bályozza. Feladataik közé tarto-
zik a füstjáratok átjárhatóságá-
nak vizsgálata, dugulások és szű-

kületek elhárítása, a kémények
állapotának vizsgálata, valamint
az égéstermékek esetleges visz-
szaszivárgásának kiszűrése. A
lakosság jelentős része együtt-
működő a kémények kötelező el-
lenőrzésekor. Gázfűtés esetén
évente egyszer, szilárd tüzelésű
rendszerek esetén kétszer ellen-
őriznek kötelező jelleggel. A la-
kosság biztonsága érdekében ki-
emelkedően fontos, hogy az in-
gatlantulajdonosok lehetővé te-
gyék a munkálatok időszerű el-
végzését, mondta el lapunknak
Huszár Tibor ügyvezető. Az
ügyfelek azonban nem csupán a
kötelező ellenőrzések kapcsán
támaszkodhatnak a kéménysep-
rők szakértelmére. A tüzelési
mód megváltoztatásakor legtöbb
esetben szükség van a kémény
átalakítására, nem csupán a ve-
gyes tüzelésre való átállás kap-
csán, hanem az új típusú, úgyne-
vezett turbós gázkészülékek be-
szerelésekor is. Ilyenkor a szak-

emberek hozzáértésére kell tá-
maszkodni, mert a kalózbekötés
nagy veszélyt jelenthet a lakókra
nézve. 
Az éves közszolgáltatási mun-
kák ütemezését előre közzéte-
szik, az ellenőrzések díja pedig
nem haladja meg kéményenként
az 1500 forintot, mégis előfor-
dul, hogy a kéményseprők nem
nyernek bebocsátást a házakba.
Bár a kéménytisztítás valóban
némi kényelmetlenséggel és
kosszal jár, de ha a tulajdonos
nem járul hozzá a munkavég-
zéshez, saját és családja bizton-
ságát veszélyezteti. Eltömődött
füstjáratok esetén ugyanis nagy
a veszélye a mérgezésnek,
emellett keletkezhetnek lakástü-
zek, vagy meggyulladhatnak a
kéményben lerakódott anyagok
is. Tavaly néhány nappal kará-
csony előtt négy ember életét
követelte Pakson a fűtési rend-
szer, illetve a kémények szak-
szerűtlen használata. A házba

visszaáramló mérges gáz pár
óra alatt egy teljes családot ölt
meg. A Caminus Tüzeléstechni-
kai Kft. helyszíni vizsgálata
alapján kiderült, a tulajdonos
engedély nélkül vezette be a
gázkéménybe a szilárd tüzelésű
kazán füstcsövét, ennek követ-
keztében a kéményben keletke-
zett korom eltömítette a nyílást,
a szén-monoxid pedig vissza-
áramlott a lakásba. Huszár Ti-
bor ez eset kapcsán is kiemelte,
a füstjáratok átjárhatóságának
ellenőrzését és a tüzelési mód
megváltoztatását minden eset-
ben szakemberek hozzáértésére
kell bízni.                            MD

Az ellenőrzés életet menthet

Mostantól nem kell a paksi la-
kosoknak más városba utazni-
uk, hogy tévé-, internet- és tele-
fon-szolgáltatásaikkal kapcsola-
tos ügyeiket intézzék. A Magyar
Telekom megújult paksi Partner
üzlete szeretettel várja ügyfeleit,
legyen szó mobil vagy vezetékes
kábeltévéről, internetről vagy
telefonról.

A megújult üzlet T-Mobile szolgálta-
tások „képviselete” mellett immár T-
Home szolgáltatások értékesítésével
és ügyfélszolgálattal is várja az érdek-
lődőket. Most különösen érdemes
benézni, hiszen a digitális televízió-
valamint a szélessávú internetcso-
magokra rendkívüli akció keretében
minden eddiginél kedvezőbb áron le-
het előfizetni. 

De mit is értünk digitális televízió-
zás alatt? Az új technológiának kö-
szönhetően mindennapossá válhat
az interaktív tévénézési élményt
nyújtó IPTV szolgáltatás, amely töb-

bek között megállítható, visszate-
kerhető élő televíziós adást, video-
magnó nélküli, előre programoz-
ható műsorrögzítési lehetőséget, az
elektronikus műsorújságot, több
száz sikerfilmet kínáló Videotékát
(VoD), gyerekzárat, Netpincér-
elérési lehetőséget és választható
nyelvet kínál. A szélessávú inter-
netcsomagoknak köszönhetően pe-
dig a zenei és multimédiás tartal-
mak gyors letöltése válik könnyen
elérhetővé.

A Videotéka meghatározott filmjeit
digitális minőségben is kínáló IPTV té-
vészolgáltatás igénybevételéhez nem
szükséges lecserélni a meglévő tévé-
készüléket, mert a T-Home által biz-
tosított beltéri egység alkalmassá teszi
a hagyományos készülékeket a digi-
tális jelek megjelenítésére!

A T-Home ráadásul mindezt rendkí-
vül kedvező áron kínálja. A legújabb
ajánlatokban az előfizetők tévét,
internetcsomagot és telefonszolgálta-
tást együtt, többféle kombinációban

kedvezményekkel vagy akár külön-
külön is megrendelhetnek. Amennyi-
ben valaki két csomagot együtt vá-
laszt, dupla kedvezményben, ha hár-
mat, akkor tripla kedvezményben ré-
szesülhet. 

A 29 csatornás, népszerű magyar
szórakoztató és hírcsatornákat tartal-
mazó digitális Alap TV csomag T-
Home internet- és telefon-előfizetés
mellé 1990 Ft-os, az 56 csatornás di-
gitális Családi TV csomag pedig,
amely számos sport, gyermek és is-
meretterjesztő csatornát tartalmaz,
ugyanebben a konstrukcióban 2690
Ft-os havidíjon elérhető. A szolgálta-
tások igény szerinti kombinációkban
is megrendelhetők, így az egész csa-
lád számára ideális tripla csomag, 56
csatornát tartalmazó Családi TV elő-
fizetéssel, korlátlan, 5Mbit/s sebessé-
gű internettel, illetve telefon Alap cso-
maggal már 7790 Ft-os havidíjon
igénybe vehető.*

További kedvező lehetőségként a T-
Home és a T-Mobile három vezetékes

szolgáltatást és mobiltelefonálást biz-
tosító Paletta szolgáltatáscsomagokat
kínál egy havi díjért azoknak, akik a
vezetékes- és mobilszolgáltatásokat a
T-Home-nál és a T-Mobile-nál veszik
igénybe.

Az ajánlatok részleteiről illetve to-
vábbi információkkal kapcsolatban
érdeklődjön a megújult Partner üzlet-
ben, vagy hívja a +36 30 311-
2112–es vagy a +36 75/421-536-
os telefonszámokat 8.30 és 17.00
óra között!

A Magyar Telekom 
hivatalos Partner üzlete:

Te-Da 2000 Bt., 
7030 Paks, Dózsa Gy. 47.  

Nyitva tartás: hétköznap 8.30 és
17.00 óra között, szombaton 9.00 és
12.00 óra között. (X)

* Az ajánlat visszavonásig érvényes T-Home lakossági előfizetők számára,

a Magyar Telekom meghatározott szolgáltatási területén belül, műszaki

felméréstől függően.

T-Home és T-Mobile szolgáltatások
egy helyről Pakson
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Üdvözlet Paksról!

A világhírű építész életműve,
annak értékelése könyvtárnyi
irodalmat eredményezett, és
halálával e folyamat korántsem
zárult le. Nem tartom illendő-
nek (és szükségesnek sem),
hogy Makovecz Imre építőmű-
vészi tevékenységének esztéti-
kai-filozófiai értékéről e soro-
zat terjedelmében és műfaji ke-
retei között én nyilvánítsak vé-
leményt, írjak méltató sorokat,
ezt elvégezték, elvégzik he-
lyettem azok, akiket képesíté-
sük, szakmai tudásuk erre fel-
jogosít. 

Ám úgy vélem, a művész ha-
lála és a hatalmas, korszakte-
remtő életmű jelentősége el-
kerülhetetlenné teszi, hogy
számba vegyük munkásságá-
nak azt az 1986-tól 1990-ig
tartó időszakát és tevékenysé-
gét, amit paksi főépítészként
városunkban töltött, össze-
gyűjtsünk minden fellelhető
tényt és dokumentumot, és
természetesen a városi folklór
legendáit is, ami ez alatt a há-
rom és fél esztendő alatt az ő
paksi munkálkodása nyomán
születtek.

Az 1980-as évtized második
felére az atomerőmű bővíté-
sének érdekében szükségessé
vált tervezni az ezzel együtt
járó városrendezési, lakásépí-
tési feladatokat, olyan építési
terveket készíteni, amelyek
elkerülik és korrigálják azo-
kat a hibákat, amelyek követ-
keztében az erőmű dolgozói
számára olyan lakótelep
épült, ami térbeli elhelyezke-
dése folytán szinte kettéosz-

totta a várost. Ez a területi kü-
lönállás pedig csak erősítette
azokat a kulturális-szociális
különbségeket, amelyek éle-
sen megosztották a város la-
kosságát. Ennek az építészeti-
városrendezési feladatnak a
megoldására került Paksra
Makovecz Imre, akit az újon-
nan kinevezett (megválasz-
tott) tanácselnök, Jákli Péter
kért fel városi főépítésznek. A
Kövér Tamással készült inter-
júban Makovecz Imre erre így
emlékszik vissza:

„Pakson? Akárcsak Sárospa-
takon, hasonló szövetségre
kellett lépnem az egyház ve-
zetésével és a helyi párttitkár-
ral. Ezt teheti az építész…
Amikor Paksra mentem főépí-
tésznek, a történelmi városré-
szek olyan elhanyagoltak vol-
tak, hogy a szennyvíz sok he-
lyütt az utcán folyt – főként az
egykori sváb településeken.
Ezzel szemben a lakótelepe-
ken volt már távfűtés és kom-
fort. Ezt az aszimmetriát meg-
próbáltuk kiegyenlíteni. Fel-
emelni a halásztelepülést az
egészséges fejlődés útján.
Még a Grósz-kormányzat ide-
jén szerveztük az első útépíté-
si börzéket. 100 millió forint
befektetéssel 600 milliót érő
csatornát építettünk a mozgó-
sítással.

Normális és egészséges vi-
szonyt alakítottunk ki a sajátos
érdekeltséggel bíró atomerő-
művel is. Érdekes és fontos
feladat volt. 2000 lakás telepí-
tését kellett megtervezni.
Négy tervezőirodát fogtam

össze: ha kellett, szinte zsarol-
tam őket, hogy ki-ki tartsa
meg a szavát.”

Míg az utcák burkolatának
korszerűsítése – túlnyomó-
részt a Páli és a Pipiske tele-
pülésrészekben – akadálytala-
nul, mindenki megelégedésé-
re zajlott, az utcabeliek társa-
dalmi munkájával készültek a
járdák, az utak betonozása, a
csatornázás, a városrendezési
tervek, az új lakótelepek ki-
alakítására kidolgozott elkép-
zelései nem valósultak meg.
A Gerle János szerkesztésé-
ben (2006, Seridián kiadó)
megjelent, Makovecz Imre
életművét dokumentáló kötet
1985. évi datálással ismerteti
a négy tervezőiroda paksi vá-
rosrendezési tervét és
Makovecz Imre ugyanebben a
kötetben közölt visszaemlé-
kezésében így jellemzi ezt az
időszakot:

„Paksi beépítési tervek. Ösz-
szeismerkedtem a dunaföld-
vári tanácselnökkel, Jákli Pé-
terrel, aki hívott főépítésznek.
Akkor már megalakult a
Makona, magammal vittem az
egyik kollégámat (…) közben
Dunaföldvárról elvezényelték
Jákli Pétert Paksra, ott lett ta-
nácselnök, én otthagytam
Koppány Pétert Dunaföld-
váron, és elszegődtem Jákli
Péter szolgálatára. Három és
fél évig dolgoztam ott, akkor
még úgy nézett ki, bővíteni
fogják az atomerőművet, ami-
nek kiszolgálására kétezer la-
kást meg kellett volna építeni,
és ezt az alkalmat használtam

ki arra, hogy a tönkretett tele-
pülést, amely az új lakótele-
pekkel lényegében két részre
osztódott, megpróbáljam egy
egységes, vagy legalább job-
ban szervezett településsé ren-
dezni. Nagyon nagy munkát
végeztünk el, az akkor már ki-
bővült és megfiatalodott
Makona építészei egy hatal-
mas területen egy új várost
terveztek. Fölosztottam a vá-
rost a fejlesztés szempontjá-
ból a különböző területekre,
és az egyes munkákra bevon-
tam az Északtervet, a pécsi
tervezőirodát, amelyik úgy is
ott dolgozott korábban, és ké-
sőbb belekerült egy veszprémi
tervezőiroda is… de egyezte-
tési kötelezettségük volt, két-
hetente, havonta összejöttünk
egy tárgyalásra, ahol a tervek
és a szemlélet koordinálásáról
volt szó. A munka elkészült,
de nem fejlesztették tovább az
atomerőművet, és megszűnt a
pénz, amelyik a városba in-
vesztálódott volna.” 

A fent említett időszakban
az alábbi városrendezési, be-
építési tanulmánytervek ké-
szültek: 

– Paks, Jákli Péter lakóházá-
nak átépítési terve 1987. 

– Paks, 2000 lakás telepítési
tanulmányterve. Négy tervező-
csapat (pécsi, miskolci, kapos-
vári tervezőirodák és a
Makona) munkájának meg-
szervezése és összehangolása.
A tervezés több területen és
különféle tervezési fázisokban
1987-ig folyt.

(Folytatás a 13. oldalon)

In memoriam Makovecz Imre

Homlokzattervek a Makona Tervező Kisszövetkezet Paks belváros beépítési tanulmánytervéből (Tervezők Csernyus Lőrinc, Nagy
Ervin, Salamin Ferenc, Schultz Péter, Szentesi Anikó, Vincze László, Zsigmond Ágnes) 1986. Paks Város Polgármesteri Hivatala,
Tervtár, 5A és 5C jelű épület vázlatterve. A terv az erőműbővítés leállása miatt nem valósult meg.
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(Folytatás a 12. oldalról)
– Paks, 6-os út, Duna utca,

Dózsa György utca és Tán-
csics Mihály út közötti terület
beépítési tanulmányterve
(1986). Munkatársak: Cser-
nyus Lőrinc, Ekler Dezső,
Salamin Ferenc, Siklósi
József, Szalai Tibor, Turi Atti-
la, Vincze László, Zsigmond
László.

– Paks, Tisztviselőtelep csa-
ládi házas beépítése, minta-
tervek (1987). Munkatársak:
Turi Attila, Vincze László,
Zsigmond Ágnes, Zsigmond
László.

– Paks, Paksi Atomerőmű
Vállalat munkáslakások és
üzemviteli lakások tanulmány-
terve (1987. Lakóházak enge-
délyezési és kiviteli terve: Ta-
más Gábor).            

Folyt. köv.
Források: Kakasyné Jakab
Berta: A Frast-ház. Paksi Hír-
nök, 1990. február 14. 1. és 3.
o.; Kövér Tamás: Születésnapi
beszélgetés Makovecz Imrével.
Paksi Hírnök, 1995. december
15. 8-10. o.; Makovecz Imre:
Tervek, épületek, írások:
1959-2001. Szerkesztette Ger-
le János, Bp. Serdián, 2002.
128. o; Paks Város Önkor-
mányzata, Tervtár.

Kernné Magda Irén

SZÁZTÍZ ORSZÁG részvételével
zajlott az idei Frankfurti Nem-
zetközi Könyvvásár. A magyar
standon a paksi dr. Kiszl Péter
(képünkön balra), az ELTE In-
formatikai és Könyvtártudomá-
nyi Intézetének igazgatója rész-
vételével mutatták be az „E-
book kalauz. Az elektronikus
könyv kisenciklopédiája” című,

képanyaggal gazdagon illuszt-
rált kötetet. A bemutató után be-
szélgetést kísérhettek figyelem-
mel az érdeklődők a magyaror-
szági e-könyvkiadás problémái-
ról, ami azért is érdekes, mert a
rendezvény fókuszában a szer-
zők és könyvújdonságaik be-
mutatása mellett a könyvvilág
digitalizálása állt.        Kohl Gy.

A Vakok és Gyengénlátók
Tolna Megyei Egyesülete ki-
helyezett ügyfélfogadást tar-
tott Pakson a polgármesteri
hivatal kistermében. A régió-
ban közel 1500 látássérült
polgár él,  közülük 200-250-
en a paksi térségben. A szer-
vezet az idős, egyedülálló
vagy teljesen vak tagtársaikra
tekintettel évente kétszer, ta-
vasszal és ősszel tart kihelye-
zett ülést. Az összejövetelek-
re mindenkit várnak, aki
könnyebben szeretné intézni
ügyes-bajos dolgait.  

– A segédeszközök beszer-
zésében, a különböző pályá-
zatok, támogatási lehetőségek
megírásában segédkezünk, de
tagfelvétel is történik egy-egy
ülésen. A megjelentek kipró-
bálhatták és megvásárolhatták
a beszélő vérnyomásmérőt –
árulta el Baros Viktor, a Va-
kok és Gyengénlátók Tolna
Megyei Egyesületének mun-
katársa. A szervezet képvise-
lője a civil szervezet életével,
hétköznapjaival kapcsolatban
hozzátette, nem történtek új
jogszabályi változások az el-
múlt pár hónapban, de a mű-
ködés egyre nehezebb, pedig
a látássérültek koordinálása
nélkülözhetetlen. – Sokkal
több segédeszközre lenne
szükségünk, de olykor a szer-
vezet fenntartása is nehezen
megoldható. Alig írnak ki or-
szágos pályázatot, ha mégis,
szigorú feltételek mellett le-
het támogatáshoz jutni –
mondta el Baros Viktor. A
megyében októberben még
négy helyszínen volt kihelye-
zett ügyfélfogadás, Bonyhá-
don, Bátaszéken, Dunaföld-
váron és Iregszemcsén. A Va-
kok és Gyengénlátók Tolna
Megyei szervezetének továb-
bi programjairól bővebben a
www.tolnamegyeivakok.hu
honlapon tájékozódhatnak.

efgé

Fogadóóra 
látássérültek
számára

KIADÓ 
INGATLANOK

Paks főutcáján, iroda-
házban (Tolnai u. 2.) 
adminisztrációs vagy
szolgáltató tevékeny-
ségre irodák kiadók.

(15 m2–80 m2).
Érdeklődni: 

30/937-2668,75/511-252.

Jól felszerelt irodák, 
üzlethelyiségek kiadók 

az Erzsébet Nagy
Szálloda mellett.

Érd.: 06-20/5744-119

Nagy volt a jövés-menés a Vá-
rosháza előtti téren a Paksi
Kertbarát Egyesület Tök jó nap-
ján, legalábbis a délutáni órákig,
amikor rosszra fordult az időjá-
rás. A rendezvényt nyolc esz-
tendővel ezelőtt indította útjára
a civil szervezet, az adventi ki-
állítást váltották vele. Az egye-
sület tagjai nagy gonddal ké-
szültek az egész napos kaval-
kádra. Betakarították a kertjeik-
ben termett dísz- és sütőtököket,
amelyekből más természetes
anyagokat is felhasználva alkot-
tak látványos, kedves figurákat

szabadtéri kiállításukra. Fellé-
pőik közreműködésével műsor-
ral is kedveskedtek az érdeklő-
dőknek, volt virágvásár kerté-
szeti tanácsokkal, mézkóstoló
és kosárfonó, textiles és kerami-
kus is érkezett a rendezvényre.
Ez alkalommal is meghirdették
az alkotói pályázatot, változat-
lanul felnőtt, gyermek és cso-
portos kategóriában, amelyre
összesen tizenöt pályamű érke-
zett. Az eredményhirdetés után
következett a zsíroskenyérparti,
ahol sült tököt és forró teát is kí-
náltak.                         -gyöngy-

Tök jó nap volt
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Ráadásul a recesszió, a meg-
ugró munkanélküliség, a fo-
kozódó hitelterhek és 

a válság okozta

stressz 

hatására csak növekszik azok
száma, akik alkoholhoz, kábí-
tószerhez és egyéb pótszerek-
hez nyúlnak. A betegség keze-
lésének szükségességére és a
megelőzés fontosságára hívta
fel a figyelmet a paksi szerve-
zésű Szenvedélyek hete is.

A Városi Mentálhigénés
Egyesület és a művelődési
központ közös szervezésében
a Paksi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum nyilvános
ülésével kezdődött meg októ-
ber 10-én az egyhetes prog-
ramsorozat, melyen a függő-
ség különböző formáiról és
megítéléséről beszélt az ér-
deklődőknek Káli-Kullay
Károly, a Sziget Droginfor-
mációs Alapítvány ügyvezető-
je. Bár a szenvedély önmagá-
ban nem káros, betegségről
akkor lehet beszélni, ha bizo-
nyos kémiai anyagok rendsze-
res fogyasztásáról a személy
nem tud lemondani és akkor is
fogyasztja, ha testi, pszichés
vagy szociális épségét veszé-
lyezteti, illetve környezete is
ellenzi. A problémát a túlzott
kötődés jelenti, a nikotinfüg-
gőség például hárommillió
embert érint, mondta a men-
tálhigiénikus. Az érintettek
körét tekintve következő az
alkoholfüggőség, gyógyszer-

függőségben pedig öt-hatszáz-
ezer ember szenved. A kábító-
szerfüggők számát, bár talán
következményeit tekintve ez a
legsúlyosabb betegség mind
közül, az előzőekhez képest
csupán pár ezer főre teszik.

A Pakson öt éve működő Vá-
rosi Mentálhigénés Egyesület
az elmúlt két évben már ki-
emelkedő figyelmet szentelt a
problémának a Szenvedélyek
napján, idén ezt bővítette ki
egyhetes programra. A szerve-
zet egyrészt lelkisegély-szol-
gálattal várja a mentális prob-
lémával, depresszióval küzdő-
ket, másrészt konzultációra a
függőségben szenvedőket. Er-
délyi Gabriella addiktológiai
konzultáns, az egyesület

vezetője lapunknak elmondta,
legtöbb esetben alkoholprob-
lémával keresik meg őket,
azonban többnyire nem a gyó-
gyításra szoruló beteg, hanem
a hozzátartozó fordul hozzá-
juk segítségért. A konzultációt
és a segítő beszélgetést köve-
tően az érintetteket a megfele-
lő rehabilitációs intézetbe de-
legálják. A szakértő elmondta,
egyre több nő jelentkezik ná-
luk alkoholproblémával, és
úgy véli, a válság éveiben sza-
porodott a szenvedélybetegek
száma. Bár minden bizonnyal
a drogfogyasztás városunkban
nem terjedt el széles körben,
sajnos a fiatalok egy szűk kö-
rét ez a probléma is érinti. Ta-
valy kábítószerrel való vissza-
élés miatt 33 fiatal ellen indult
eljárás, ezek közül kettő 18 év
alatti, a többség 25 évnél idő-
sebb volt, mondta el lapunk-
nak Heisler Judit, a Paksi
Rendőrkapitányság sajtórefe-
rense. A rendőr százados hoz-
zátette, idén 29 fő ellen indí-
tottak eddig eljárást ez ügy-
ben, ebből 11 esetben sajnos
fiatalkorú ellen.

Bár a szenvedélybetegségek
kapcsán ritkábban esik szó a
munka-, illetve játékfüggő-
ségről, utóbbit napjaink
egyik legjellemzőbb problé-
májának tartják a fiatalok.
Kovács Fanni, aki a Pikk
Dráma Színtársulattal lépett
fel a Szenvedélyek hete kere-
tében, elárulta, elég sok fiatal
játékgépezik a könnyű pénz-
hez jutás lehetőségének re-
ményében. Fanni úgy véli, a
fiatalok már kisebb kocsmák-
ban is hozzáférhetnek a
nyerőautomatákhoz, melynek
használatát gyakran a na-
gyobbaktól lesik el. Tur-
csányi József, a színtársulat
másik tagja a dohányzás el-
terjedését tartja a legnagyobb
problémának. Véleménye
szerint a fiatalok 40-50 szá-
zaléka nikotinfüggő, pedig a
többség csupán a társaságba
való beilleszkedés miatt kezd
el dohányozni.

A jövedéki adó közelgő
emelése az élvezeti cikkek fo-
gyasztására is hatást gyako-
rolhat: november 1-jétől 

nő a szeszesitalok és

a dohánytermékek

adója.

A mai mérték ötszörösére
emelkedik a pénznyerő
játékautomaták tételes adója,
amely a szerencsejáték-tör-
vény módosításának értelmé-
ben havi 100 ezer helyett 500
ezer, míg a játékkaszinókban
üzemeltetett gépeké 120 ezer
helyett 700 ezer forint lesz.
Emellett január 1-jétől meg-
adóztatják az online szeren-
csejátékot is. A szakértők
azonban kevésbé optimisták,
a Pakson előadóként fellépő
Káli-Kullay Károly szerint az
áremelések eddig sem hatot-
tak a fogyasztókra.

Matus Dóra
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A SZENVEDÉLYEK HETE KERETÉBEN nyílt meg a VMK Panorá-
ma kiállítójában a Szenvedélyes életképek című tárlat. Az alko-
tásokat Fröhlich Virág, a Vak Bottyán Gimnázium tanulója,
valamint Aranyás Dóra Szegeden tanuló egyetemista (képün-
kön) és paksi iskolások készítették.

Szenvedélyek hete:
a válság miatt is több a szenvedélybeteg
Hazánkban több mint egymillióra becsülik a
nagy mennyiségű alkoholt fogyasztók szá-
mát: egy felmérés szerint minden ötödik fel-
nőtt magyar férfi és minden huszadik nő
nagyivónak tekinthető. Az alkohol azonban
csupán egy azok közül a szenvedélybetegsé-
gek közül, melyek egész családok életét tehe-
tik tönkre. 
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Jó napot, mi újság?

Élete része az atomerőmű
Annak ellenére, hogy édesanyja azt
mondta, atomerőműben nem dolgozhat,
végigkísérte a paksi atomerőmű üzembe
helyezését, felelt számos biztonsági rend-
szeréért, vezette teljesítménynövelési
projektjét, most pedig a nukleárisüzem-
anyag-osztály élén áll. Szőke Larisza ettől
eltekintve megfogadta az anyai intelme-
ket, miszerint nagyon keményen dolgozik
és kedvességgel fordul mindenki felé.

Igazi próbatétel, nagy kihívás volt a teljesít-
ménynövelés, nemcsak azért, mert teljesen
saját utat kellett járni, hanem azért, mert a
2003-ban történt üzemzavar miatt minden-
ki kételkedett abban, hogy sikerülhet. Fel-
merült, hogy egyáltalán etikus-e beszélni
teljesítménynövelésről ilyen háttérrel. Hál’
istennek sikerült a hatóságot is meggyőzni,
hogy ez hasznos, műszakilag megvalósít-
ható, mesél Szőke Larisza a teljesítmény-
növelési projektről, amelyet 2003-tól végig
ő vezetett. Hozzátette, a hatóság meggyő-
zése nem rábeszélést jelent, hanem azt,
hogy egy nagy terjedelmű, megalapozott
dokumentációval, elemzéssel bizonyították
létjogosultságát. A projekt majd’ tíz éven át
tartott és sikert hozott. Larisza 2006-ban
„megkapta” mellé a nukleárisüzemanyag-
osztály vezetését is, amit láthatóan ugyan-
olyan lelkesedéssel végez. Annak, hogy tö-
rékeny szőke nő létére férfias szakterületen
dolgozik, különösebb hátrányát nem látja.
Azt mondja, valójában Magyarországon
nem igazán van annak történelme, hogy
egy nő próbál érvényesülni műszaki terüle-
ten, ennek ellenére pozitívan álltak hozzá. 
– Ha azt látják, hogy értelmes vagy és
ugyanazt a nyelvet beszélitek, elfogadnak –
mondja. Majd nevetve jegyzi meg, hogy a
műszaki nyelvre gondol, nem az anya-
nyelvre, mert esetében az is más. Ő ugyan-
is férje, Szőke Attila oldalán Oroszország-
ból érkezett Paksra az egyetem befejezése
után. – Egy oroszországi mércével kisebb
városból, Dimitrovgradból mentem
Moszkvába tanulni. Ez a magyar nukleáris
szakma előtt is ismert, mert ott van Orosz-
ország egyik legnagyobb atomreaktorku-
tató-intézete. Én már hagyományból vá-
lasztottam szakmát, mert mindkét szülőm
ott dolgozott. Amikor elmentem a Moszk-
vai Energetikai Egyetemre, anyukám kikö-
tötte, hogy olyan szakmát válasszak, hogy
ne atomerőműben dolgozzak majd. Ezért
választottam az általános hőfizikát. Olyan

képzést kaptam, ami a kutatóintézetekben
hasznosítható – idézi fel. Egyetemistaként
rögtön az első héten megismerkedett mos-
tani férjével. Együtt jöttek Paksra, szegőd-
tek el az atomerőműbe, ami eddigi egyetlen
munkahelyük. Legnagyobb meglepetés ak-
kor érte, amikor ő, aki kutatóintézetbe ké-
szült, kapott egy „gyönyörű” pufajkát és
43-as gumicsizmát, no meg néhány rend-
szert, amire azt mondták: ez a tiéd, tessék
üzembe helyezni. Ekkor 23 éves volt. 

– Amikor az ember olyan fiatal és szerel-
mes, nem lát akadályt, azt gondoltuk,
megoldjuk – reagált a kérdésre, hogy nem
volt-e nehéz áttelepülni és munkába állni.
Mint mondta, ebben az is szerepet játszott,
hogy jó kollektíva fogadta.  – Óriási sze-
rencsém volt, abszolút jóindulatú, kedves,
okos emberek közé kerültem. Ez jellemző
volt egész pályafutásomra. A kollégáimtól
tanultam szakmai alázatot, amikor még fi-
atal voltam, óvtak, védtek. Abszolút segí-
tőkészek voltak, nagyon jók voltak a főnö-
keim, hagytak önállóan dolgozni, tudtam
tanulni – sorolta. Igaz, ő is igyekezett min-
denkihez kedvességgel fordulni, ahogyan
ezt otthon megtanulta. – Anyukámtól két
dolgot tanultam, de azt keményen. Azt,
hogy nagyon sokat kell dolgozni az élet-
ben, hogy eredmény legyen, és azt, hogy
kedvességgel nagyon sok mindent el lehet
érni – mondja. Ezt az elvet követte édes-
anyaként is. – Nyitottak, kedvesek, büsz-
kék vagyunk rájuk Attilával – mondja fia-
ikról. 

Férjével nincs köztük rivalizálás. – Hogy
is lehetne? – kérdez vissza. Amikor gyere-
ket vállaltak, nem az ő karrierje volt fontos,
amikor felcseperedtek, már maradt szabad
kapacitása. Férje szakmai segítséget, támo-
gatást adott a munkájához. Esetükben telje-
sen természetes, hogy a munkájuk otthon is
téma. – Mi itt nőttünk fel, itt szocializálód-
tunk, ezt imádjuk, életünk része – mondja
az atomerőműről, amelynek az egész család
elkötelezett híve. – Ha valaki Magyarorszá-
gon atomerőművet említ, és még azt is el-
mondja, hogy ott dolgozik, meghökkenés
követi. Én ilyenkor abszolút kedvesen el-
magyarázom, hogy biztonságos, itt minden-
ki felelősséggel végzi a feladatát. Mi elköte-
lezettek vagyunk és szeretjük, még a gyere-
keim is népszerűsítik – meséli. Mint mond-
ja, ez nem érzelmi dolog, e mögött tudás áll.
Ezt a tudást pedig folyamatosan igyekszik
bővíteni. Úgy gondolja, nincs olyan ember,
aki kikerül az egyetemről és kész szakem-
ber. Az pedig eszméletlen tudásanyagot igé-
nyel, hogy az atomerőmű üzemeltetve le-
gyen ától zéig, ezért ott mindenki állandóan
tanul. – Ez a jó ebben a szakmában. Állan-
dóan tanulunk, szélesítjük a tudásunkat –
összegzi. 

A felvetésre, hogy van-e honvágya, elárul-
ta, nagyon fegyelmezett ember, ezért ezt jól
tudja kezelni. Hiányzik a család, de be kell
látni, hogy ha az ember ezt az utat választot-
ta, nem sírhat, mert tönkreteszi a saját és
mások életét. Nem kérdés, hogy jó döntés
volt-e más hazát választania. – Én itt érzem
otthon magam, itt vagyok boldog. Minden
itt történt velem, itt születtek a gyerekeim,
itt van a munkahelyem, itt vannak a baráta-
ink – fogalmaz. Segít az is, hogy többen
vannak oroszok, tud anyanyelvén beszélget-
ni, nem érzi úgy, hogy teljesen elszigetelő-
dött. Larisza egyébként nagyon szeret ott-
hon lenni, hobbija és szenvedélye a virágos-
kertje. Férjével együtt szeretnek utazni, síel-
ni, rengeteget olvasnak, barátaikkal szer-
veznek közös programokat. 
És, hogy mit gondol a város és az atomerő-
mű jövőjét illetően? Azt mondja, bízik ben-
ne, hogy a józan ész felülkerekedik minden
máson és megépül a tervezett két blokk. 
– Nagyon szeretném, ha Paks olyan gyö-
nyörű, kedves, csinos, intelligens emberek-
kel teli város lenne, mint amilyen most. Ab-
ban a városban ahonnan jöttem, ugyanilyen
hangulat volt, talán azért is szeretem Paksot
– fogalmaz. Vida Tünde
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Sport

Jól kezdte a 2011/2012-es bajno-
ki idényt az ASE NB I-es férfi
kosárlabdacsapata. Az első alap-
szakaszbeli mérkőzést hazai kör-
nyezetben a Naturtex-SZTE-
Szedeák ellen játszotta Völgyi
Péter alakulata. A szegediek – az
egykori paksi sikerkovács Fodor
Péter irányításával és a piros-kék
színekben többszörös bajnok és
kupagyőztes „Szellő” Kiss Zsolt-
tal a soraiban – nem adták meg
könnyen magukat. Az első fél-
időben meggyőző volt az ASE-
fölény, de a harmadik és a ne-
gyedik negyedben a rendkívül
motiváltan játszó vendégcsapat-
nak sikerült megkeserítenie
Kámánék életét. A Tisza-partia-
kat a Dukic–Ivosev páros sokáig
meccsben tartotta, s hogy végül
mégis 93-80-ra  nyert az ASE, az
leginkább a hibátlanul dobó,
23/9 pontot szerző, 44 IBM-pon-
tot gyűjtő Williamsnek volt kö-
szönhető. A bajnoki rajt után
mindössze két nap pihenője volt
Morgenéknak, és már utaztak is
Ausztriába, Euro Challenge Ku-
pa-visszavágóra. Az első találko-
zón a Gesztenyés úti csarnokban
fölényesen, 70-48-ra nyert az
Atom az Arkadia Traiskirchen
ellen, azon a mérkőzésen játszott
először a jelentős NBA-múlttal
rendelkező Lee Nailon. A visz-
szavágó is paksi sikert hozott, az
osztrákok nem veszélyeztették

az ASE továbbjutását. A 85-80-
ra megnyert mérkőzésen nagyon
sok paksi szurkoló biztatta
Vojvodáékat. Pár napos pihenő
után ismét nyugatra vette az
irányt a csapatbusz, igaz, ezúttal
a határ innenső oldalán maradt a
társulat. A hűség városában,
Sopronban léptek parkettre a baj-
nokság második fordulójában. A
Kis-Rába menti Takarék-Sopro-
ni KC ellen már játszottak szep-
temberben a Göcsej Kupán, ak-
kor 77-63-ra nyertek Tóth
Ádámék. Azonban más egy fel-
készülési mérkőzés, és más egy
tétre menő; ráadásul a soproniak-
nál az a Horváth Imre a vezető-
edző, aki az előző szezonban
még az ASE mestere volt.
Hosszas huzavona után megkap-
ta játékengedélyét a hazaiak új
centere, Egemonye, így teljes
csapattal állhattak ki a vendéglá-
tók. A statisztikát böngészve az
látszik, hogy négyből három
negyedet az ASE nyert, de a
Sopron végig ott lihegett a Paks
nyakán, és 4-5 pontnál jobban
nem tudott meglépni a Völgyi-
legénység. Az Atom pontjainak
közel felét a Williams–Vojvoda
páros szállította. A 94-88-ra
megnyert mérkőzés valószínű-
leg sokat fog nyomni a latban
az alapszakasz végén, mert ha a
Sopron tartósítani tudja ezt a
formáját, akkor nem sokan fog-
nak győztesen távozni Kör-
télyesi Gergely szülővárosából.   

(joko)

Bajnoki és kupagyőzelmek

Az USA-ból érkezett, jelentős
NBA-múlttal rendelkező játé-
kos már rövid itt-tartózkodása
alatt sok szimpatizánst tudhat
magának. A pár hét alatt szer-
zett benyomásairól, a városról, a
csapatról kérdeztük.

– Hogy érzi magát Pakson?
– Nagyon tetszik! Annak kü-

lön örülök, hogy Paks kisváros,
családias a légkör. Szoknom
kell a nyelvet, az ételeket. Már
sokat hallottam a paksi halászlé-
ről és meg akarom kóstolni. 

– Az NBA-ban eltöltött évek
után nem szokatlan a magyar
bajnokság? 

– Már az USA méretei miatt is
egészen más az a bajnokság. Az
NBA-ban milliós nagyvárosok
csapatai vesznek részt, amelyek
hatalmas csarnokokban, jóval
több néző előtt játszanak, és a
szponzorok is egészen más kö-
rülményeket teremtenek. 

– Mit szól új csapatához?
– Nagyon meglepődtem, hogy

milyen sok fiatal van a csapat-

ban. Már 17-18 évesen játsza-
nak a felnőttek között, míg az
NBA-ban 21 év az alsó korha-
tár. Egyébként nagyon tehetsé-
gesek, és azt sem tartom elkép-
zelhetetlennek, hogy 4-5 év
múlva valaki közülük akár az
NBA-ba is bekerüljön.

– Milyen eredménnyel lenne
elégedett a bajnokság végén? 

– Mindenképpen meg akarom
nyerni a csapattal a bajnokságot.
Szeretném tanítani a fiatal játé-
kosokat. Elég hosszú a sorozat,

és mérkőzésről mérkőzésre sze-
retném megtanítani őket győzni.
Még két évig akarok kosárlab-
dázni és eddig csak egyszer vol-
tam bajnok, Venezuelában. Mi-
előtt visszavonulok, szeretnék
még egy bajnoki címet!               

(plézer-kovács)
Az interjú elkészülte után, a

Sopron elleni bajnoki mérkő-
zés harmadik negyedében Lee
Nailon térdsérülést szenvedett.
Pontos diagnózis csak lapzárta
után várható.

Nailon győzni jött Paksra

Az ASE az Arkadia Traiskirchen legyőzésével bejutott az Euro
Challenge Kupa csoportkörébe. A 32 együttest nyolc négycsa-
patos csoportba sorsolták. Az ASE a D csoportban az ukrán BC
Khimik Juzsnij, a lett BK Ventspils és az orosz Nizsnij
Novgorod ellen mérkőzik. Az első találkozóra a Gesztenyés
úton kerül sor, november 8-án este 20:30 órakor az orosz csa-
patot fogadják Völgyi Péterék.
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Ez a félig vicces megállapítás Kis Károly, az
MVM Paks vezetőedzőjének egyik barátjától
származik, melyet a legutóbbi értékeléskor osztott
meg a sajtó munkatársaival a paksi tréner. A zöld-
fehér klub a szezonban öt bajnokin három vagy
annál több gólt szerzett és négy olyan találkozón
van túl, melyeken négy gólt kapott. A legutóbbi
két mérkőzésén egyaránt 3:2-re diadalmaskodott
az MVM Paks OTP Bank Ligában szereplő lab-
darúgócsapata és megkezdte a felzárkózást a ta-
bellán. A jelenleg 8. pozíciót elfoglaló zöld-fehér
együttes idegenben a Budapest Honvéd, majd a
12. játéknapon a Haladás ellen gyűjtötte be a há-
rom bajnoki pontot. A fenti állítással vitatkozni
nem lehet, és úgy tűnik, a szurkolók is csak csend-
ben fohászkodhatnak, hogy a gólban gazdag és
egyben idegőrlő meccseken újabb sikerekkel és
pontokkal gazdagodjon a Fehérvári úti egylet.
Október 22-én a Vasas otthonában, míg egy hét-
tel később hazai pályán a Zalaegerszeggel csap
össze a paksi első osztályú gárda.    Faller Gábor

Kockázat nélkül 
nincs rizikó

A 16 csapatos mezőnyben a
15. helyen áll az NB II. Nyu-
gati csoportjában szereplő
Paksi FC II. labdarúgócsapata.
Kilenc fordulót követően a
mérleg egy győzelem, három
döntetlen és öt vereség, 8 rú-
gott és 12 kapott gól. Lengyel
Ferenc tanítványai eddigi
egyetlen győzelmüket a sereg-
hajtó Pálhalma ellen aratták.

– Mindenképp többre számí-
tottunk a rajt előtt, bár tudtuk,
ez az év nehezebb lesz, mint az
előző volt. Feljutóként minden
meccsen tapasztaljuk a két
osztály közötti óriási különb-
séget. Az előző gárdából távo-
zott meghatározó játékosok
közül ifj. Haraszti, Vári és
Bohner, ennek ellenére úgy
gondolom, alapcsapatunk erő-
södött. Tavaly nagyon jól mű-
ködött a kapcsolat az első csa-
pattal, akkor minden posztra
kaptunk erősítést. Ez idén kis-
sé megváltozott. Az MVM
Paks nemzetközi kupában in-

dult, Kis Károlynak mindenki-
re szüksége volt. Hozzánk,
mint a számokból is kitűnik,
jobbára védekező futballisták
érkeztek. A kapott gólokat te-
kintve jól állunk, de a támadó-
játékunk halovány. Célunk to-
vábbra is a bennmaradás és
természetesen az első csapat
kiszolgálása – fogalmazott a
vezetőedző. Az NB II-es egy-
let csapatkapitánya, Pap Ro-
land elmondta, fiatal kora elle-
nére hallgatnak rá a társak a
pályán és azon kívül egyaránt.
Az öltözői hangulat a kudar-
cok miatt ugyan nem a leg-
jobb, de mindenki azért dolgo-
zik az edzéseken és a mérkőzé-
seken, hogy tudása legjavát
nyújtva minél hamarabb rálel-
jenek a sikerhez vezető útra.
Az ősszel a Paksi FC II. a
Veszprémet a Baját és a Fe-
rencváros II. csapatát fogadja,
míg idegenbe Tatabányára,
Sopronba és Szigetszentmik-
lósra utazik.        Faller Gábor

Lengyel Ferenc:
cél a bennmaradás

Pirtó térségében rendezték
idén a Normáltávú Országos
Bajnokságot. A hétvégi ver-
seny szombati napján zajlottak
a selejtezők, ahonnan a leg-
jobb 24 fő jutott az A döntőbe.
A paksiak közül Weisz Pál és
Lénárt Viktória jutott a legjob-
bak közé. A másnapi fináléban
a nyílt, ligetes területtel tarkí-
tott jellegzetes alföldi homok-
buckás terepen Weisz Pál a 12
éves korú fiúk között 3. helye-
zést ért el, Lénárt Viktória pe-
dig 14. lett. A B döntőkben
Dömötör Balázs első, míg
Lénárt Dániel második helyen
végzett kategóriájában. A PSE
összesen 12 versenyzővel kép-
viseltette magát a megmérette-
tésen. A következő verseny
november első hétvégéjén az
Őszi Spartacus Kupa lesz, me-
lyet a Vértesben rendeznek.      

efgé 

Tájfutás

Cselgáncs-
sikerek

Kecskeméten rendezték az
ökölvívó junior OB-t, ahol 43
klub 138 versenyzője lépett a
szorítóba.  A 15-16 éves kor-
osztály színvonalas, küzdel-
mes versenyén a Paksi SE ver-
senyzői kitettek magukért:
Horváth Patrik (46 kg) és
Vidács István (57 kg) révén
két bronzérmet szereztek. A
paksi fiúk nagyon jól teljesí-
tettek, nem várt jó eredmény
született, mondta el Szakály
Sándor edző.                       (kj)

Az évzáró Dunaferr Kupa ka-
jak-kenu versenyen az ASE
sportolói közül C-1 ffi felnőtt
500 m-en Rohn Richárd arany-
érmet nyert, C-1 ffi ifi 500 m-
en Blatt Kristóf első, míg Péri
Dávid második helyen ért cél-
ba. A klub versenyzői a külön-
böző korosztályokban és távo-
kon ezenkívül három arany-,
négy ezüst- és öt bronzérmet
nyertek. Az összesített pont-
versenyben az ASE a második
helyen végzett.                -joko-

Kajak-kenu

Ökölvívás

Az ASE cselgáncsozói októ-
ber 15-én Baján léptek tatami-
ra. A Junior B Országos Baj-
nokságon Gard Richárd (60
kg) ezüst-, Szőke Attila (55
kg) bronzérmet szerzett.
Zimmerman László (60 kg) a
hetedik helyen zárt. Ugyanitt a
Serdülő B Országos Bajnoksá-
gon Kövér Bence (70 kg) és
Bagi Levente (54 kg) egyaránt
a dobogó harmadik fokára áll-
hatott fel, Fricz János (70 kg)
az ötödik helyen végzett. 

Másnap, ugyancsak Baján a
Bácska Kupán az U11-es kor-
osztályban Kövér Zsófia (+50
kg) második, Kovács Dóra
(33 kg), Járai Levente (30
kg), Palásti Patrik (36 kg) és
Lacza Ákos (40 kg) egyaránt
ötödik lett. Az U13-asok kö-
zött Pásztor Barbara (+50 kg)
arany, Fricz Balázs (60 kg)
bronzérmes lett. Édl Kevin
(54 kg) ötödik lett. Az U15-
ösök között Sárosi Sára (+63
kg) és Molnár Márton (+70
kg) is a dobogó tetejére állha-
tott fel. Kovács József
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2011 első félévében hat alka-
lommal történt közúti baleset
azért, mert az okozó személy
ittasan vezetett járművet, le-
gyen az motor, segédmotor,
kerékpár vagy éppen lovas
kocsi. A július elseje óta tartó
fokozott ellenőrzés első hónap-
jában még két ilyen esetről
számolt be Herman Gábor, a
Paksi Rendőrkapitányság köz-
lekedési osztályvezetője, az el-
múlt két hónapban azonban
pozitív változások történtek. 

– Az elmúlt hetekben nem
történt baleset kapitánysá-
gunk illetékességi területén,
és egyre kevesebb az ittas so-
főrök száma is, ami annak kö-
szönhető, hogy fokoztuk, sű-
rítettük az ellenőrzéseket – ér-
tékelt Herman Gábor. Az ok-
tóber-novemberi időszak is-
mét problémás lehet, említi az
osztályvezető, ugyanis javá-
ban tart a szüret és a borkészí-
tés időszaka. – Nem titok,
hogy járőreink egyre gyak-
rabban fordulnak meg a prés-
házak, pincék környékén,
meg kell értetnünk mindenki-
vel, hogy az ellenőrzés a pol-
gárok érdekében és nem elle-

nük történik – tette hozzá
Herman Gábor. Nem árt meg-
jegyezni, hogy július elsejétől
a büntetési tételek emelked-

tek. Az egyenruhások az ittas-
ságra vonatkozó kontrollt
2011. december 31-ig hirdet-
ték meg. 

Megérkezett az ősz, hűvös
reggelek és éjszakák váltják
egymást, megváltoztak az út- és
látási viszonyok, a környezeti
hatások. A rendőrség illetékesei
a közlekedőktől a mérsékelt se-
besség mellett fokozott figyel-
met várnak. A napokban a 6-os
számú főút 106-os kilométer-
szelvényénél a dunakömlődi ka-
nyarban személyautó ütközött
teherautóval, a balesetben egy
ember súlyosan, kettő könnyeb-
ben sérült. – A nyári, meleg,
száraz idő elmúltával a gépjár-
művek az eső áztatta vagy a haj-
nali pára, köd miatt nyirkos uta-
kon könnyen megcsúszhatnak.
A sebesség helyes megválasztá-
sa mindennél fontosabb – hívta
fel a figyelmet a Paksi Rendőr-
kapitányság közlekedési osz-
tályvezetője, majd hozzátette:
az ősztől tavaszig tartó időszak-
ban a közlekedők figyeljenek a
meteorológiai előrejelzésekre és
időben induljanak útnak. Fontos
a megfelelő gumiabroncs is, az
elkövetkezendő napokban, he-
tekben érdemes a gépjárműve-
ket szervizben átnézetni és fel-
készíteni az esős-havas időjá-
rásra.                    Faller Gábor 

A Szeged elleni első kosárlabda
alapszakasz-mérkőzésen na-
gyon kevesen voltak az Atomic
Boys szurkolói. Ekkor sokan
tették fel a kérdést, lesz-e B-
közép? Babik Róbert, a szur-
kolói egyesület alelnöke adta
meg rá a választ: 

– Épp a Szeged elleni nyitó
forduló idejére sikerült össze-
hoznunk a szurkolókkal a kö-
zös nyaralást, de a következő
meccstől már ott leszünk! An-
nak ellenére, hogy taglétszá-
munk nőtt, most 73-an va-
gyunk, a lelátón sajnos egyre
jobban fogyunk. Az új belé-
pők inkább nézők, mint szur-
kolók. Vidékre ugyanazok az

emberek mennek évek óta, az
nem csökken annyira, a hazai
meccsekkel van gond. Nem
nagyon állnak oda mögénk.
Sajnos ez más csapatoknál is
megfigyelhető. Mindamellett
Plézer Gábortól úgy tudom,
sokkal több bérletet adtak el
az idei szezonra.

– Mit lehetne tenni, hogy töb-
ben legyetek-legyenek a né-
zők?

– Ha nőne a meccsek nézett-
sége, mi is nőnénk. Letettünk
a klub vezetői elé egy többol-
dalas tanulmányt, mit kellene
tenni ahhoz, hogy nőjön az ér-
deklődés. Az Atomic Boys
Egyesület megpróbál lépni an-

nak irányába, hogy minél több
embert becsábítsunk. A játé-
kosokat igyekszünk kivinni az
emberek közé, próbáljuk is-
mertté tenni őket. Más csapa-
toknál például elmennek kór-
házba látogatni vagy gyereke-
ken segítenek, levezetnek egy
testnevelésórát az iskolában,
ilyeneken gondolkodunk első
körben. Nagyon sok akció vi-
heti közelebb őket az embe-
rekhez, ami akár lehet egy
véradás is. 

– Milyennek látjátok az új
csapatot?

– Roppant szimpatikus és
összetartó társaság, már most
lehet látni. Jó a hangulat, sze-

retnek edzésre járni. A csa-
pategységgel és játékerővel
idén biztos, hogy nem lesz
gond, mert mindig lesz vala-
ki, aki viszi a prímet a mecs-
csen. Nem lesz egyszerű meg-
tippelni a legjobb dobót. Sok-
kal másabb csapat, mint az
eddigiek, meglátjuk, hogy mi
sül ki belőle. 

– Az Euro Challenge mecs-
csekre elkíséritek őket?

– Tervezzük az utakat, de
nem lesz könnyű: az ellenfelek
messze vannak és elég drága
az utazás. Legalább egy helyre
mindenképpen szeretnénk el-
menni, de ehhez támogatókat
kell keresnünk.   Kovács József

Új ötletekkel készült 
az új idényre az Atomic Boys

Csúszós utakkal érkezik az ősz
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PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255
(x)

Október 30. (vasárnap) 17 óra
HUPIKÉK TÖRPIKÉK

amerikai-belga animációs film

November 2. (szerda) 19 óra
COWBOYOK ÉS

ŰRLÉNYEK
amerikai sci-fi

Moziműsor

Paksi Hírnök

DUNAFÖLDVÁR 
ÉS VIDÉKE 

TAKARÉKSZÖVETKEZET
Devizahitelek végtörlesztéséhez 

forint alapú hitelt 
ajánl ügyfelei részére

Hitel összege: 1.000.000–20.000.000 Ft
Futamidő: 5–20 év
Hitel kamata: változó, jelenleg évi 10,0%
Kezelési költség: egyszeri 0,5 %
Hitel előkészítési díj: 3 ‰, min. 5.000 Ft
Előtörlesztési díj: 0 Ft

Bővebb felvilágosításért kérjük keresse fel kirendelt-
ségeinket, fiókjainkat, vagy hívja a 75/541-510-es közpon-
ti telefonszámot !

Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek.

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

Paksi Hirdetőiroda
Paks, Deák F. u. 3.
Tel.: 06-75-510-623; 

06-20-949-2467
E-mail: 

paksi-hirdeto@externet.hu

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel.: 75/315-983

20/9450-992

Népzenei műsor és kézműves
kirakodóvásár zárta a Te-
raszt a Városi Művelődési
Központban. A nyár elején
megnyitott találkozóhely ked-
velt és látogatott rendezvény-
tér lett. A programok tavasz-
szal folytatódnak. 

Májusban rendezték be a Te-
raszt a Városi Művelődési Köz-
pont árkádjai alatt. A nyári nagy
melegben kellemes helyszínt
biztosított a ház és az intézmény
könyvtárának programjai szá-
mára, kedvelt lett a lakótelep új
találkahelye. – Kétszer vártuk
könyvbemutatóra olvasóinkat,
volt nyugdíjastalálkozó helyszí-
ne a Terasz, és a könnyűzenei
estekre is szívesen ellátogattak a
város fiataljai – mesélte a talál-

kahely kialakításának ötletgaz-
dája, Gutai Istvánné könyvtá-
ros. A rendezvényekre minden
alkalommal szép számmal ér-
keztek érdeklődők. A hűvösebb
idő beköszöntével a Terasz át-
menetileg szünetel, zárórendez-
vényét is a hideg miatt a műve-
lődési házba kellett költöztetni-
ük a szervezőknek. Ekkor a
könyvtár előtti területen kézmű-
ves kirakodóvásáron tizenöt, a
kistérségben tevékenykedő al-
kotó portékáiból válogathattak a
programra érkezők. A Terasz-
zárón zsíros kenyérrel és meleg
teával kedveskedtek a vendé-
geknek. A programot népzenei
műsor zárta: a Kalinkó és a Ve-
tővirág együttes zenészei álltak
közönség elé. 

-dal-

Évzáró a Teraszon

ELADÓ INGATLANOK
Pakson, a Kossuth Lajos utcában 1 szobás, összkom-
fortos lakás kerttel, tárolóval eladó. Irányár: 7,8 M Ft.

Pakson, a Gesztenyés u. elején földszinti, hőszigetelt,
2 szoba erkélyes, (48 m2 + erkély) lakás eladó.
Szekszárdi másfél szobás lakást a vételárba beszámí-
tok. Irányár: 8,6 M Ft.

Pakson a Kurcsatov utcában a CBA-val szemben 72
m2 alapterületű, első emeleti téglafalú lakás eladó.
Irányár: 14,8 M Ft.

Pakson az Óváros központjában a Duna mellett
tetőtérbeépítéses, panorámás, 4 szoba összkomfor-

tos családi ház nagy terasszal, szép kerttel eladó.
Irányár: 28 M Ft.

Pakson, a Mező utcában 4 szobás családi ház garázzsal,
pincével, melléképületekkel eladó. Irányár: 19,5 M Ft.

Pakson, a Kinizsi utcában 443 m2-es telken 4 szoba
összkomfortos, gázfűtéses, 132 m2-es, tetőtér-
beépítéses családi ház, egy különálló 1 szoba
összkomfortos, kis házzal eladó.  3 szobás erkélyes
vagy 2 szobás, erkélyes (mindkettőt is) lakást a
vételárba beszámítok. Irányár 26,8 M Ft.

Részletes felvilágosítás: Fonyó Ingatlan és Média Iroda
Tel: 06-30/557-3645. 

E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu
Ingatlanok értékbecslése, eladás-vétel lebonyolítása.

Különleges zenei rendezvényre
invitálja az érdeklődőket a mű-
velődési ház október 29-én,
melynek központi témája a
Beatles. Lesz kiállítás, filmvetí-
tés és Beatles-totó, 20 órától pe-
dig a BeatBack zenekar játssza a
legendás brit együttes dalait.
A belépés díjtalan.

Beatles-nap

KÉPEK ELŐTTE ÉS UTÁNA cím-
mel nyílt tárlat lapzártánk után
Markó Tímea festményeiből a
művelődési ház kiskiállítójában.

RENDHAGYÓ gobelin- és kézi-
munka-kiállításra várja az alko-
tók műveit a Dunakömlődi Falu-
ház. A tárlat október 26-én
17.30-kor nyílik meg.

Kiállítás

Dunakömlődön és Gyapán is
táncházba várják a népzene iránt
érdeklődőket. Október 28-án 18
órától a Szaggató népzenei estje
és táncháza kezdődik a Duna-
kömlődi Faluházban, 29-én 19
órától pedig Gyapán, az étterem-
ben a Tönköly húzza a talpalá-
valót. Itt a táncokat hagyomá-
nyosan a Gerner- és nívódíjas
Vass Oszkár, a Mecsek Tánc-
együttes vezetője tanítja majd. 

Táncház

Tehetségkutató rendezvényt
szervez a Paksi Úttörők és a  mű-
velődési ház négy kategóriában:

– vers-, próza- és mesemondás
(egyéni). Korcsoport: alsós (1-4.
osztály), felsős (5-8. osztály) és
középiskolás (9-13. osztály)

– tánc (egyéni, páros és csopor-
tos). Korcsoport: alsós, felsős és
középiskolás (9-13. osztály)

– hangszeres zene (szóló és ka-
mara – legfeljebb 8 fő).   Korcso-
port: felsős (5-8. osztály) és kö-
zépiskolás (9-13. osztály)

– ének (szóló és duett). Korcso-
port: felsős (5-8. osztály) és kö-
zépiskolás (9-13. osztály)

A jelentkezéseket október 28-
ig várják. További információ:
www.paksivmk.hu.

Ki mit tud?
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Pokorni-Lovas Katalin igazán magasra tette a
mércét, amikor eldöntötte, hogy részt vesz a
Kormányablakokat népszerűsítő pályázaton. A
kiíró ugyanis számos feltételt szabott a jelentke-
ző művészeknek. A benyújtott alkotásoknak oly

módon kellett felhívnia az emberek figyelmét a
kormányablakok működésére, hogy egyúttal
utalniuk kellett Tolna megyére, az Európai Uni-
óra és a tevékenységüket meghatározó környe-
zettudatosságra is.

Kati fontosnak tartotta, hogy minden kritérium-
nak megfeleljen, ezért hosszú ideig dolgozott fest-
ményén. A végeredmény egy színes, összetett,
mégis letisztult kép lett, melyet a második leg-
jobbként értékelt a zsűri.  Elsősorban szimboliku-
san közelítette meg a témát, egy hatalmas szerte-
ágazó fát helyezve a középpontba. Bátran nyúlt a
színpaletta erőteljesebb árnyalataihoz, hogy a kü-
lönböző természeti elemeket felhasználva életet
leheljen alkotásába. A burjánzó lombok és a csu-
pasz ágak között megbújó arcok tudatosítják ben-
nünk igazán az emberi jelenlétet. Az emberét,
amely a káoszon és zűrzavaron is uralkodni képes
és harmóniát teremt a rendszertelenségben. A kép
alapjául a pályázat címadóját, a változatos, sok-
színű megyét tette meg. Ebből emelkedik ki ren-
díthetetlen fatörzsként a hivatali rendszer. Ágai
lassan, de biztosan kúsznak a vihar után tisztuló
ég felé, ahol egyesülnek az uniós keretekből elő-
bukkanó Kormányablak friss hajtásaival.               

Adorján Csilla

A megoldás fája
FELHÍVÁS

A Nemzeti Kulturális Alap által támoga-
tott „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 há-
rom héten keresztül tartó program során
három témát vizsgálunk meg részlete-
sen játékos foglalkozások keretében.

3. „Hej halászok, halászok“ 
– Halászat a Duna mentén

Időpont: 2011. november 7–10.
Helyszín: Városi Múzeum

Jelentkezni lehet a 
06-20/883-03-73-as telefonszámon

Egyénre szabott
angol, spanyol,  

francia 
nyelvoktatás

Pakson,  az  Óváros-
ban minden 

korosztályban
Jelentkezés: 

illetve 20/251-3339 
vagy 30/911-5845

PLATANUS TRIÓ: 
kedvező kamatozású forintkölcsön

A Platanus Trió olyan termékkombináció, mely
az állam által nyújtott kedvezményeket, támogatá-

sokat egyesíti egy kedvező kamatozású hitellel.

Kinek ajánlott a Platanus Trió?
Mindenkinek, 

– aki lakást szeretne vásárolni, építeni
– aki devizaalapú lakáscélú hitelét szeretné forintosítani
– aki meglévő lakását kívánja felújítani, korszerűsíteni

Miért pont a Platanus Trió?
Az Ön ügyfél-előnyei:

– Lakáscélú hitelfelvételi lehetőség akár AZONNAL is.
– Alacsonyabb törlesztőrészletek árfolyamkockázat nélkül.
– Állami támogatás a lakás-takarékpénztári szerződésen
keresztül a felhalmozási időszakban.

A Platanus Trióról tájékozódjon a 06/40-200-900
telefonszámon, érdeklődjön fiókjainkban vagy 
tekintse meg a honlapon!

Paks, Villany u. 4.   75/511-240
Szekszárd, Garay tér 14-16. 74/510-115
Bonyhád, Szabadság tér 8. 74/550-818

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. 
A termék részletes feltételeit a terméktájékoztató, 

az Általános Szerződési Feltételek, 
illetve a Hirdetmények tartalmazzák!

www.mecsekvideke.hu


