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Érdről érkezett a Paksi Képtárba, ahol pillanatok alatt befogadó munkakörnyezetre, szerethető városi közösségre és atmoszférára talált. Mára úgy érzi,
megtalálta a helyét Pakson. – Jó napot, mi újság? – kérdeztük Göttinger Eszter múzeumpedagógust.
Portrénk a 15. oldalon
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IDÉN RENDHAGYÓ MÓDON A
paksi tűzoltóság saját telephelyén várta a kicsiket gyereknapi
programra. Délelőtt tíz órától
gyermekek, szülők és csoportok előtt egyaránt megnyílt a
Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hivatásos Tűzoltóságának laktanyája, ahol az
érdeklődők megtekinthették a
gépjárműveket, kipróbálhatták a speciális felszereléseket

és egyéni védőeszközöket,
sőt a bátrabbak még a tűzoltók által használt csövön is
lecsúszhattak. Emellett a nagyobbaknak tartottak technikai
bemutatót, a kisebbek tűzoltós
mesefilmeket nézhettek meg,
a látogatókból verbuválódott
csapatok pedig maguk is megmérethették ügyességüket föld
feletti tűzcsapszerelés versenyszámban. Gyereknap alkalmá-

ból aszfaltrajz-versennyel és
ügyességi játékokkal várták a
kicsiket a dunakömlődi faluházban, Pakson pedig a városi
program keretében a kulturális
központ volt gyerekzsivajtól
hangos. Pénteken kiállításra
és zenés bábelőadásra (képünkön) várták az érdeklődőket,
szombaton pedig egész nap
tartalmas szórakozást kínáltak. Volt fajáték-bemutatótól a

Az akciós kamat feltételei: 30 napos lekötés esetén: lakossági számla nyitása (vagy meglévő számla), élő bankkártya vagy
bankkártya-igénylés beadása, jövedelem számlára irányítása (annak érkezése, vagy megtörténtéről igazolás benyújtása
legkésőbb a lejáratig) és legalább kettő tartós megbízás vagy felhatalmazás adása (megléte) a számlára, 60 és 90 napos
lekötés esetén: lakossági számla nyitása (vagy meglévő számla), élő bankkártya vagy bankkártya-igénylés beadása. Meglévő betétösszegekre: számlanyitás, illetve élő már meglévő bankszámla és erre kettő tartós megbízás vagy csoportos felhatalmazás adása (megléte). Az akció március 26-tól visszavonásig érvényes. EBKM mértéke megegyezik a kamat mértékével.

vándormuzsikusig számos előadás, lufihajtogatás, rendőrségi
járműbemutató, célba lövés
vízsugárral és sok egyéb móka.
A nagyobbakat este ingyenes
rock & roll oktatás, majd tánc
várta. Hasonlóan színes programokkal készült az Erzsébet
Nagy Szálloda, ahol volt kézműves foglalkozás, bohócműsor, arcfestés és habparti is.
Matus Dóra
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Modern és élhető lett a tömbbelső

Három évvel ezelőtt, 2009
őszén kezdődött a Barátság
út–Szabó Erzsébet utca közötti terület rekonstrukciójával a
lakótelep keleti részének korszerűsítése. A következő év
tavaszán már teljesen megújult
közterület fogadta az ott élőket
és a járókelőket. Új utcabútorokat helyeztek ki, a mai kor
követelményeinek megfelelő
játszóteret, parkolókat alakítottak ki, megújult a zöldfelület,
az aszfalt- és a térburkolatok,
korszerűsödtek a közművek,
modern lámpaoszlopok kerültek a közterekre. 2010 második
felében a Szabó Erzsébet és az
Újtemplom utcák közötti területen folytatódott a tömbbelső-korszerűsítés. Hasonlóan a
fenti területhez, itt is felújították a föld alatti közműveket,
és egy XXI. századi, korszerű közteret alakítottak ki, ami
méltó környezetet nyújt a sorra szépülő panelépületeknek.
A több évtizede változatlan
tömbbelsőt az ott élők igényeihez igazították, a kitaposott ös-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Ünnepélyesen is átadták a
Kodály Zoltán és Újtemplom
utcák közötti tömbbelsőt. Ez
volt az elmúlt néhány évben
elkészült negyedik lakótömbök körüli rekonstrukció
Pakson. Az önkormányzat
tervei szerint a felújítások
folytatódnak, az ütemezést a
pályázati lehetőségek határozzák meg.

vényekből kiépített utak lettek,
parkolók épültek, és hasonlóan
a fentebb felsoroltakhoz faltól
falig megújult a közterület.
2010-ben az óvárosban folytatódott a program, akkor a Váci
Mihály utcai tömbbelsőbe
tervezett felújítás első üteme
valósult meg: parkoló, játszótér, járda, csapadékvíz-elvezető
épült az ott élők nagy örömére.
A terület nagyságát tekintve a
legnagyobb feladat a tavaly
augusztusban elkezdett és idén
tavasszal befejezett Újtemplom és Kodály Zoltán utcák
közötti terület rekonstrukciója
volt, ami 202 millió forintból
valósult meg. A kivitelezés itt
is a föld alatti munkákkal vette
kezdetét: megérett a korszerűsítésre az ivóvíz- és a locso-

lóvíz-hálózat, a szennyvíz- és
csapadékcsatorna rendszer. 32
új lámpaoszlop váltotta fel a
régi közvilágítást, hat új parkoló épült. Közel 2300 négyzetméteren építettek ki térkő burkolatot, mintegy 4000
négyzetméteren füvesítettek,
cserjéket, fákat, sövényeket telepítettek. Új játszótéri elemek
kerültek ki: pingpongasztalok,
ivókút, padok, köztéri szemetesek. A kivitelező – csakúgy,
mint az előző lakótelepi beruházásoknál – a DC Dunakom
Kft. volt.
– Néhány esetben előre nem
látható problémák merültek
fel, egy-egy, terven nem szerepeltetett közművezeték megsértése miatt rövidebb ideig
szünetelt a víz- és áramellátás.
Ezeket a bonyodalmakat lehetőség szerint azonnal megszüntettük, így néhány kirívó
esetet kivéve egyik beruházás
során sem akadtak nehézségeink a lakókkal, a tömbbelsők
környezetében élők türelmesek voltak és örömmel vették
birtokba a megújult köztereket
– tájékoztatott a kivitelező cég
vezetője, Puskás János.
Az ünnepélyes átadáson Hajdú János polgármesterrel és
Leber Ferenccel, a körzet képviselőjével beszélgethettek a
megjelentek. A városvezetők

kíváncsiak voltak a lakók véleményére az átalakításról, és
a problémákra is együtt keresték a megoldást. Vájer Ferencné a kutyapiszok és az eldobált
cigarettacsikkek miatti boszszúságra hívta fel a figyelmet.
Hajdú János válaszában elmondta, hogy ezeket a gondokat csak a lakóközösség tagjai
tudják megszüntetni úgy, hogy
felhívják az együttélés szabályai ellen vétők figyelmét a
helyes magatartásra. – 32 ezer
forintba került négyzetméterenként a tömbbelső felújítása, a költségeket jelentősen
megemelte, hogy nem csak
a felszín rendbetételére törekedtünk, hanem a közművek
és a közvilágítás cseréjével
hosszú évekre élhető, szép, a
lakások értékét jelentősen növelő közterület-korszerűsítést
valósítottunk meg, kizárólag
önkormányzati forrásból. Az,
hogy a megújult közterület
ilyen is maradjon, minden ott
élő közös felelőssége – emelte
ki köszöntőjében Paks polgármestere. Hajdú János arról is
tájékoztatta a megjelenteket,
hogy terveik szerint a tömbbelső-felújítások folytatódnak, mint minden beruházásra, erre is keresik a pályázati
forrásokat.
Dallos Szilvia
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Döntés után

A képviselő-testület megvizsgálta és meghatározta a
2012/13. tanévben működtethető osztályok, csoportok és
álláshelyek számát az önkormányzati fenntartású oktatási
intézményekben. A gyermeklétszám-csökkenés a pedagóguslétszám csökkentését indokolja, ám ez várhatóan nem jár
elbocsátással, hangzott el az
ülésen. Tell Edit alpolgármester
arról tájékoztatott, hogy a végzős osztályok száma magasabb,
mint az új tanévben indulóké,
ez pedig iskolánként 2-3 fő tanító vagy tanár munkáját érinti.
Ezt kezelendő a részmunkaidő
és az ún. áttanítás lehetőségét
ajánlják fel az érintett pedagógusoknak.
Az első önkormányzati rendeletmódosítás a költségvetésről
szóló szabályozást érintette:
263 millió forint pénzmaradvány beépítésével a főösszeg
megváltozott, ennek legnagyobb része az általános tartalékokba kerül. Támogatásokról
is döntött a testület: a Paksi
Sportegyesület támogatását 14

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Kibővítette az időkorlátos
parkolási zónákat és kitüntetéseket is adományozott a
paksi képviselő-testület májusi soros ülésén. Arról is döntöttek, hogy Czethoffer Gyulánét bízzák meg a következő
öt évre az I. István Szakképző
Iskola igazgatói feladatainak
ellátásával.

Az újabb időkorlátos parkolók: a Báthory utca Villany utca és
Hattyú utca közötti szakasza és az Újtemplom utca 17-19., illetve a 25-27. szám előtt kialakított parkolók.
millió, az Atomerőmű Sportegyesületét 3,3 millió forinttal
emelték, emellett a Támogató
Szolgálat munkáját segítendő
egy új gépkocsit is vásároltak,
tájékoztatott Hajdú János polgármester.
Újragondolta és átalakította a lakások és helyiségek
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bérletéről szóló rendeletét a
város képviselő-testülete. A
szabályozás felülvizsgálata a
lakások bérbeadásának gyakorlati alkalmazása során felmerült problémák miatt vált
szükségessé. Ezután a helyi
szociális rendelet került terítékre. A szabályozást a nyári
gyermekétkeztetés rendszerének megváltoztatása miatt
módosították. Idén erre a célra
saját forrást különít el az önkormányzat, mintegy 3 millió forintot, ebből biztosítják
közel száz rászoruló gyermek
napi egyszeri étkezését június
közepétől augusztus közepéig.
A helyi rendelet prioritásokat is megfogalmaz: eszerint
előnyben részesítik a közfoglalkoztatásban résztvevő vagy
foglalkoztatást
helyettesítő
támogatásban részesülő családok gyermekeit.

A testület arról is döntött májusi ülésén, hogy tovább bővül az
időkorlátos parkolási övezetek
száma a városban, ezentúl a Báthory utcában és az Újtemplom
utca egy részében is csak meghatározott ideig és parkolóórát
használva lehet várakozni. A
parkolási rendeletként közismert szabályozás elérte célját,
hiszen megszűntek a városban
a parkolási problémák, indokolta a döntést Hajdú János.
A Paksi Többcélú Kistérségi
Társulási Tanács munkájáról
készített beszámolójának értékelésekor azt mondta el a
grémium vezetője, hogy mivel
2013 januárjától megszűnnek a
kistérségek, ezért a szervezetet
egy új társulássá alakítják át a
tagtelepülések. Megtartják az
eddig jól működő közös intézményeket, így megmaradnak,
ha új formában is az iskolafenntartó társulások, a központi
orvosi ügyelet és az alapszolgáltatási központ.
A képviselő-testület májusi ülésének napirendjén szerepelt az
I. István Szakképző Iskola igazgatói állására kiírt pályázat. A
grémium a következő öt évre az
eddigi vezetőt, Czethoffer Gyulánét bízta meg a feladattal. Az
igazgatói pályázatról, csakúgy,
mint három kitüntetés adományozásáról zárt ülésen döntöttek a képviselők. Utóbbi szerint
a Gyermekeinkért díjat Acsádi
Rozália és Vadász Csabáné, a
Pongrácz Sándor díjat dr. Berecz
Katalin, a Deák Ferenc díjat pedig Mayer Antalné kapja.
-dalA január elseje óta állami
irányítás alatt működő tűzoltóság beszámolója kapcsán
szóba kerültek a lépcsőházak
tűzvédelmi ellenőrzései. Bán
Attila
kirendeltség-vezető
elmondta: eddig két esetben
kellett bírságot kiszabniuk
a tűzvédelmi berendezések
nem megfelelő állapota miatt.
A tűzoltó alezredes hangsúlyozta, a vizsgálat központilag elrendelt, és nincs mérlegelési lehetőségük.
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A német gyökerek ápolója

A legtöbb fiatal még tizenévesen is tanácstalan abban, hogy milyen pályát válasszon.
Pintér Anikó esetében ez nem így volt, ő
ugyanis már óvodásként tudta, hogy majdan gyerekekkel szeretne foglalkozni, aztán a konkrét irány valamikor az általános
iskolában fogalmazódott meg benne. A
német nyelv volt az, ami felkeltette érdeklődését. Mint mondja, iskolájában olyan
alapokat kapott, amelyre a középiskolában
építhetett, így mire kilépett a nagybetűs
életbe, már biztosan tudta, hogy tanítani
fog, mégpedig német nyelvet. Anikó 19
éve van a pályán, 1993 óta változatlanul
a Deák Ferenc Általános Iskola nevelőtestületének tagja. 1997-ben visszaült az

Fotó: Molnár Gyula

– Azért örülök nagyon a díjnak, mert a
kollégáim javasoltak rá, és mert a szülők
és a gyerekek velem örültek. Megtiszteltetés, hogy a német nemzetiségi önkormányzat méltónak talált rá – mondta
Pintér Anikó, a Deák Ferenc Általános
Iskola pedagógusa, akinek munkáját a
szervezet Arany Rozmaring díjjal ismerte el. A nemzetiségi német kultúra
ápolása érdekében végzett közéleti tevékenység elismerésére alapított kitüntetést a német nemzetiségi napon adták
át, immáron harmadik alkalommal.

iskolapadba, és elvégezte a néptánc- és
gyermekjáték, majd 2008-ban a német
gyermektánc-oktatói tanfolyamot, illetve
nemzetiségi német tanítói végzettséget is
szerzett. Anikó jelenleg a 6-10 éves korosztálynak tanít heti öt órában német nyelvet, illetve kéthetente egy tanórát a nemzetiségi táncoktatásnak szentelnek. Ahogy
kollégái ajánlásában olvasható, oktató-nevelő munkájára jellemző a játékos tevékenykedés, a szituációs- és szerepjátékok

alkalmazása. Innovatív pedagógusként az
elsők között volt az iskolában, aki digitális
tábla használatával tartott bemutatóórákat.
Ahogy a kitüntetett elmondta, a lendületes,
vidám tanórák mellett minden lehetőséget
megragad arra, hogy diákjai részt vegyenek a német gyökereket erősítő programokon, legyen az a paksi német önkormányzat rendezvénye, a nyugdíjas kollégáknak
szervezett találkozó vagy az iskola művészeti napja. Nagy figyelmet fordít arra
is, hogy felkutassa és gondozza az ifjú
tehetségeket, így pályája tanítványai számos versenyeredményével van kikövezve.
Kiemelte, hogy a paksi gyerekek nagyon
szerencsések, mert a német önkormányzat
programnaptárja igen színes, a svábbáltól,
a karácsonyt vagy a húsvétot megelőző
foglalkozásokon keresztül, a német színházon át a vetélkedőig sok lehetőséget
kínálnak az iskolásoknak a német hagyományok megismerésére és ápolására. Egy
ilyen rendezvényen a diákok szinte észre
sem veszik, hogy tanulnak, számukra természetes, hogy németül beszélnek, ami
Anikónak örömet okoz. Az Arany Rozmaring díjat Féhr Györgytől, a Paksi Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől vette át a 14. Német Nemzetiségi Napon.
-gyöngy-

Közel kilencmillió forint
civilszervezetek támogatására
A paksi önkormányzat évek
óta a képviselő-testület bizottságai által kiírt pályázatokkal is támogatja a civilszervezetek
munkáját,
melyek számos program
megvalósítására nyújtottak
be pályázatot. Idén az egyesületek, alapítványok közel
kilencmillió forint összegben
jutottak támogatáshoz.
A közbiztonsági, ifjúsági, sportés esélyegyenlőségi bizottság
sport- és egyéb közösségi programok szervezésének témakörében tette közzé felhívását.
Sok más rendezvény mellett
a hátrányos helyzetűek aktív
részvételével zajló szabadidős
programokat, illetve a biztonsá-

gos szórakozás lehetőségét, valamint sportolók felkészülését
is segítették. 41 pályázatból 29
nyert el támogatást, a célterületek spektruma pedig igen széles, mondta el Bordács József,
a bizottság elnöke. A sikeres
pályázók között ott van például
a Vackor Autista Egyesület és a
Csámpai Lovassport Egyesület
is, de érkezett be pályázat a kézilabda- és röplabda-utánpótlás,
valamint az ifjú harmonikások
támogatására is. Az egyesületek, alapítványok összesen
mintegy 3,8 millió forint öszszegben jutottak segítséghez.
A humánpolitikai bizottság két
témakörben – kultúra és egészségügy – várta a pályázatokat.
Előbbinél kulturális alkotások,

események létrehozására, a
kulturális értékek megőrzésére, fejlesztésére nyújthatták
be elképzeléseiket a társadalmi szervezetek. A 11 sikeres
pályázó összesen 2,15 millió
forint támogatásban részesül,
amelynek köszönhetően egyebek mellett nyári alkotótelepet
szerveznek és több tánccsoport
jelmeztára bővülhet. Az egészségügy területén öt civilszervezet pályázott sikeresen. Az
összesen elnyert mintegy 1,3
millió forint hozzájárul a fiatalok számára szervezett prevenciós programok bővítéséhez,
illetve a paksi mentőállomás
felszereltsége is tovább javulhat, árulta el Csajági Sándor
bizottsági elnök.

A gazdasági bizottság a környezet- és természetvédelmi
feladatok megvalósítására, az
ezekkel összefüggő civil társadalom projektjeinek támogatására írta ki pályázatát. Ahogy arról Barnabás István, a gazdasági
bizottság elnöke is beszámolt,
pályázni a környezeti nevelés,
szemléletformálás számos témakörében, valamint a környezetvédelemhez kapcsolódó tevékenységekkel lehetett. Mind
az öt pályázó sikeresen szerepelt
a kiírt pályázaton, az együttesen
elnyert mintegy 1,5 millió forintot környezetvédelmi vetélkedő
és képzés megszervezésére,
madárbarát iskola kialakítására,
illetve egyéb színes programok
rendezésére fordíthatják. -md-
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A hetes körzet gondjai kerültek terítékre

Lakossági fórumra hívta a hetes körzet lakóit Leber Ferenc
alpolgármester, a körzet képviselője, hogy Hajdú János polgármester oldalán beszámoljon az
eddigi fejlesztésekről, illetve az
önkormányzat ez évi terveiről.
Mint Leber Ferenc elmondta, a
körzetet illetően történtek járdajavítások, illetve megoldottak egy vízelvezetési gondot az
Április 4. utcában a rendelkezésre álló képviselői keretéből.

– A négylakásos társasházak
között összegyűlő víz nagy esőzések idején veszélyeztette a
házak környezetét, ugyanígy az
alatta lévő Vadász utca otthonait
– vázolta a képviselő. Itt kiépült
egy vízgyűjtő, amit rákötöttek a
városi csatornarendszerre. Leber
Ferenc úgy tájékoztatott, hogy
elsősorban ilyen természetű gondokkal fordulnak hozzá a körzet
lakói, leggyakoribbak a vízelvezetési ügyek, járdahibák, de
akadnak teljesen más természetű
problémák is. Most például többeket nagyon érdeklő téma a Kölesdi út 17. szám alatti ház sorsa:
hajléktalanok költöztek be, a
fél tető leégett, tulajdonosváltás
zajlik, nem világos, hogy mikor
rendeződik az ingatlan sorsa, sorolta a képviselő, aki a körzetet
érintő fejlesztések kapcsán a következőképpen fogalmazott:
– Sajnos nem tudom elmondani
azt, amit legjobban szerettem

Leber Ferenc beszámolt arról,
hogy az idén rendelkezésére
álló képviselői keretből a Tolnai út 6/b előtti járdaszakaszt
és a vízelnyelőket javíttatja. A
vízelnyelők ugyanis a járdánál
magasabban vannak, a víz pedig ugyebár lefelé folyik. Nemsokára megkezdődik az útburkolat-javítás a Kandó Kálmán
utca egy szakaszán, a sportpálya és a lakóházas övezet
között. Ugyanitt járda is épül
majd. A jövőt illetően a hetes
körzet képviselője azt mondta,
első helyre rangsorolja az Ady
Endre utca felújítását, illetve
az Újtemplom utca alsó szakaszának rekonstrukcióját azzal
együtt, hogy a templommal
szemben szükség lenne egy
autóbusz-parkoló kiépítésére.
Miként mondta, bízik abban,
hogy ezekre a munkákra még
ebben a ciklusban sor kerül.
Vida Tünde

volna. Utcafelújításra nem került sor. Leginkább azért nem,
mert a prioritások a nagyberuházások mellett szóltak, és a
körzethez tartozó Kodály Zoltán utca és Újtemplom utca által határolt tömbbelső felújítása
kimerítette a keretet. Ez nagy
öröm és eredmény, de azokat
biztosan nem vigasztalja, akik
útburkolat-felújítást szeretnének. Kiemelt tényezőként szólt
a tömbbelső-felújítás mellett
az, hogy a társasházakban sokan élnek, így a beruházás
eredménye lényegesen több
lakót érint, a munkát ezért is
fontos volt elvégezni – emelte
ki. Emlékeztetett arra is, hogy
szintén most fejeződött be a
Tolnai úti kerékpárút Nyárfa
utca és hatos út közötti szakaszának kiépítése. Itt – mármint a Tolnai úton – szintén
orvosoltak egy vízelvezetési
problémát. A terveket illetően

Paks város önkormányzata és
a helyi iparosok között rendszeres a párbeszéd. Legutóbb
Hum Ferenc, a műszaki osztály
vezetője és Hoffmann Zoltánné
közbeszerzési referens tartott
tájékoztatót a vállalkozóknak
az építőipari kivitelezésben
történt változásokról a Prelátusban. Az eseményen részt
vett a BA-TU Kft. ügyvezetője,
Balogh József is, aki jelenleg
az Árvíz utcában a csónakház
kivitelezési munkáit végzi.
– Több példa is van arra, hogy
paksi beruházást helyi vállalkozó kap meg. Vannak olyan
munkák is, amiket nagyságrendjük miatt a paksi kis- és középvállalkozások nem érnek fel,
de azokon a közbeszerzéseken,
melyek a vállalkozások méretéhez rendelhetők, jó eséllyel
lehetnek eredményesek a paksi
iparosok – fogalmazott az öszszejövetelen a cég első embere.
Hajdú János, Paks polgármestere a fórumon kiemelte, a köz-

beszerzési eljárások kötött szabályrendszer szerint zajlanak,
az előírásokat a paksi vállalkozóknak is be kell tartaniuk ahhoz, hogy munkához jussanak.
A helyiek azonban még nem
minden esetben készültek fel
egy-egy nagyobb projekt megvalósítására.
– A paksi építési vállalkozások
műszaki fejlettsége megfelelő,
de pályázati képességük még
gyengébb a nagyobb cégekhez
képest. Sok energiát kell befektetni ahhoz, hogy a pályázatíró
rutin kialakuljon, és külön személyzetet is alkalmazni kell erre
a célra. Ez nem minden esetben
van meg, különösen a kisebb
vállalkozásoknál – hangoztatta
a polgármester. A fórumon a
város elöljárói vázolták a 2012es beruházási terveket. Idén útfelújításokra, világításkorszerűsítésre, intézményi felújításokra
és belső átalakításokra pályázhatnak a paksi vállalkozók.
Faller Gábor

Május 19-én, 13 órakor helyezték örök nyugalomba dr.
Németh Imrét a Kálvária temetőben. A Pro Urbe díjas helytörténész 1915-ben született,
legismertebb munkája az 1976ban kiadott Paks monográfiája,
melyet Somogyi Györggyel és
Koch Józseffel írt és szerkesztett. Dr. Németh Imre nevéhez
fűződik többek közt a paksi
plébánia történetének feldolgozása, írt tanulmányt a város
zenei életéről. Rendszeresen
publikált a Paksi Hírnök hasábjain, Emlékezzünk régiekről
című sorozatában a város és
vonzáskörzetének történelmi
eseményeit közölte, de feldolgozta Arany János, Jámbor Pál
és Petőfi Sándor levelezését is.
Dr. Németh Imre a Pécsi Tudo-

Fotó: Városi Múzeum

Vállalkozói fórum Elhunyt
a Pro Urbe díjas
helytörténész

mányegyetemen doktorált, tagja volt a paksi gimnázium első
tanári karának. Helytörténeti
munkásságát, mellyel lapunk
később bővebben is foglalkozik majd, 1995-ben a város Pro
Urbe díjjal ismerte el.
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Atomerőmű

Japánban gyarapították ismereteiket

Japánra irányította a világ figyelmét a 2011. március 11-én
történt természeti katasztrófa,
amely négy atomerőművi blokkon is komoly károkat okozott.
A Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulás, amelynek
az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt.-vel kötött szerződésében és
az alapszabályában is szerepel,
hogy nemzetközi tapasztalatokat is szerez, röviddel a történtek után meghozta a döntést
arról, hogy Japánt választja úti
célul 2012-ben. Ettől az sem
tántorította el a településvezetőket, hogy sorra leállították a
szigetország atomerőműveit.
Japánban 54 reaktor működött
2011 márciusáig. A földrengés
tizenötöt érintett, közülük négy
különböző mértékben sérült a
Fukusima Daicsi telephelyen.
A TEIT delegáció tagjai célul
tűzték, hogy az erőmű körzetébe utaznak, hogy első kézből
szerezzenek információt arról,
miként történt a lakosság értesítése, kitelepítése, hogyan zajlott
az újjáépítés, visszatelepítés.
Az atomerőmű közvetlen körzete 10 km-es sugarú körben
máig le van zárva, viszont a
10-20 km-es zónát április 22én megnyitották. Az, hogy ide
egy turistacsoport – még ha
az egy településvezetőkből és
erőműves szakemberekből álló
küldöttség is – bemehetett, a
delegáció tagjait is meglepte. A
zónában a földrengés és szökőár
pusztításának nyomai konzerválódtak, hiszen nem foghattak

hozzá a felújításhoz, a körzet
határán túl viszont alig látni
nyomát a történteknek. Csupán
a fölhalmozott törmelékek, a
sós víz miatt elvadult rizsföldek
utalnak a tizenegynéhány hónappal korábbi pusztításra.
Minamisoma hetvenezres város, melynek egyharmada a
fukusimai erőmű 20 km-es zónájába esik. A baleset után hatvanezer embert telepítettek ki.
Az élet csak látszólag tért vissza
a régi kerékvágásba, a fiatalokat
például még nem sikerült viszszacsábítani, a vállalkozói szféra
sem a régi, és – ahogyan a polgármester, Sakurai Katsunobu
mondta – morálisan sem tették
még túl magukat a történteken.
A városvezető arról is beszélt,
hogy napokon át nem érkezett
semmilyen hír, utasítás, neki kellett minden döntést meghoznia.
Azt, hogy nem volt megfelelő
a kommunikáció, a Gazdasági,
Kereskedelmi és Ipari Minisztériumhoz tartozó NISA-ban
(Nuclear and Industrial Safety
Agency) sem tagadták. A TEIT
delegációnak tartott előadás során az ügynökség munkatársai
beszéltek arról, hogy a történtek
rávilágítottak arra, hogy az eddigiektől eltérően függetlennek
kell lennie a hatóságnak az üzemeltetéstől. A NISA után képet
kaptak a magyar településvezetők arról is, hogy miként készítik fel gyakorlatban a japán embereket a különféle balesetekre,
katasztrófahelyzetekre. Tokió
egyik életvédelmi központjában
szimulált földrengést is átéltek.
A csoport elutazott Hirosimába
is, amely 1945. augusztus 6-án
atombomba-támadást szenvedett el. A történtekről az Atombomba Múzeum kiállításai mellett egy túlélő beszámolójából
kaphattak képet.
Abba pedig, hogy milyen hatást gyakorol a lakosságra és
gazdaságra az atomerőművek
leállítása, dr. Szerdahelyi István, Magyarország Japánba

delegált nagykövete segített
bepillantást nyerni a polgármestereknek, szakembereknek.
Elmondta, hogy a lakosságnak takarékoskodnia kell, de
a gazdaság nem szenvedett és
nem szenvedhet hátrányt. Az
atomerőművek leállítása miatt
nőtt a villamos energia ára és
az ország kitettsége is, hiszen
importból pótolják a hiányzó
mennyiséget, illetve csúcsra
járatják a fosszilis anyagokat
felhasználó erőműveket, ezért
arra lehet számítani, hogy azok
gyakrabban hibásodnak meg.
Fenntartásai vannak a japán

leszűrve a nagyobb biztonságra
törekszenek – összegzett. Gáncs
István, a TEIT társelnöke, Tengelic polgármestere azt mondta,
azontúl, hogy bepillantást nyertek a precíz, jól szervezett japán
társadalom életébe, első kézből
szereztek információt a katasztrófahelyzetek kezeléséről a polgármesterek, akik egyben településük védelmi bizottságának
vezetői is. Hozzátette, a látottak
tükrében fontosnak tartja, hogy
Paks környékén sor kerüljön
egy átfogó katasztrófavédelmi
gyakorlatra, amelyben a lakosság is részt vesz.

lakosságnak az atomenergiával
szemben, de az ország gazdasága nem nélkülözheti azt, így
várhatóan a stressztesztek és
biztonságnövelő intézkedések
elvégzése után a leállított atomerőművek újraindítása napirendre kerül, összegezte.
Török Ferenc elnök, Kalocsa
polgármestere szerint a TEIT
húszéves történetének legtanulságosabb útja volt a mostani,
ahol nagyon sok ismerettel gazdagodtak.
– Láttuk, hogy milyen feladatok
hárulnak a védelmi vezetőkre,
hogyan reagáltak a nem várt
események bekövetkezésére,
hogyan számolták fel azok következményeit, és azt is, hogy
az atomenergiára továbbra is
számítanak, de használata során a mostani tapasztalatokat

Paks képviseletében Tell Edit
alpolgármester utazott, de a
delegáció tagja volt Leber Ferenc alpolgármester is az atomerőmű képviseletében, ahol a
reaktor osztály vezetőjeként
dolgozik. Az őt ért benyomások közül elsőként azt emelte
ki, ahogyan a japán társadalom
kezeli ezt az eseményt. Mint
mondta, meglepő, hogy nem
messze egy ilyen válsággóctól
töretlen élet zajlik, méghozzá
magas színvonalon.
– Mintha az események iránt a
társadalom sokkal toleránsabban viselkedne. Az én benyomásom az volt, hogy a figyelem
nem annyira összpontosul erre
a témára, nálunk sokkal inkább
a hétköznapok témájává vált,
mint Japánban – foglalta össze.
(Folytatás a 7. oldalon)

Fotó: Vida Tünde

Első ízben utazott olyan országba szakmai tanulmányútra a Társadalmi Ellenőrző
és Információs Társulás, ahol
egyetlenegy atomerőmű sem
működik. Ennek ellenére a
mostanit tartják a TEIT vezetői a legtöbb tanulságot hozó
kiküldetésnek. A paksi atomerőmű körül fekvő tizenhárom települést tömörítő szervezet Japánban járt.
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(Folytatás a 6. oldalról)
Leber Ferenc arról is beszámolt, hogy a hatóság képviselőivel folytatott megbeszélés
olyan benyomást keltett, mintha a függetlenség, önállóság
gondolata csak az új szervezeti sémában jelenne meg,
ahogyan az a gondolat is, ami
Magyarországon és Európában
alapvető, miszerint a biztonság
elsődleges és a termelés csak
másodlagos.
– Nem biztos, hogy igazam
van, de az volt a benyomásom,
hogy náluk a termelés előrébb
volt a rangsorban – jegyezte
meg. Azt is hozzáfűzte, hogy
a japán atomerőművek balesete után gyakorlatilag a világ
összes atomerőművében elrendelték a célzott biztonsági
felülvizsgálatot. – Nagyon
sok cég most nagyon jól keres azon, hogy elemzéseket
végezhet, sok gyakorlati beavatkozás viszont nem fog
történni, mert a legfontosabb
biztonságnövelő
intézkedésekre már eddig is sor került,
legfeljebb néhány kiegészítést lehet tenni. Én úgy látom,
hogy Japánban a várhatóra
sem készültek fel, minket pedig a lehetetlenre próbálnak
felkészíteni – összegezte.
Rend, tisztaság, szervezettség.
Túlszabályozott,
uniformizált társadalom. Hagyomány
és csúcstechnológia az építészetben – ez volt a Japánban
szerzett benyomása Tell Edit
alpolgármesternek, aki arról is
beszélt, hogy egy zárt világban
szocializálódott
társadalom
teherbírása, fegyelmezettsége
bontakozott ki a tanulmányúton az elbeszélésekből, tapasztalatokból. Paks alpolgármestere hozzáfűzte:
– Az országban látszólag minden rendben van: a japánok
mosolyognak, tisztelettudóan,
alázattal köszönnek és megköszönnek mindent. Kedvesek.
Szabályosak. Az ország szép.
Szabályos. A szabályokat én is
szeretem. És szeretek érzékeny
európai nőként Magyarországon élni.
Vida Tünde

Paksi Hírnök

Zielinski-díj Sipos Lászlónak

A Magyar Mérnöki Kamara
megalakulásának 15. évfordulója alkalmából tartott ünnepi
küldöttgyűlésén Zielinski Szilárd-díj kitüntetésben részesült
Sipos László villamosmérnök,
a paksi atomerőmű munkatársa. Az elismerést a Tolna Megyei Mérnöki Kamara alapító
tagjaként, alelnökeként, a Magyar Mérnöki Kamara elnökségi tagjaként végzett kiemelkedő munkájáért kapta.
Sipos László 1978-ban a Közlekedési és Távközlési Műszaki
Főiskolán szerzett villamosmérnöki oklevelet, majd 2000-ben
a Budapesti Műszaki Főiskolán

lett minőségügyi szakmérnök.
1991-ben alapító tagja volt a
Mérnöki Kamara (egyesület)
Tolna Megyei Csoportjának,
majd 1996 óta az immáron köztestületi Tolna Megyei Mérnöki
Kamara (TMMK) alelnöke, valamint 15 éve elnökségi tagja a
Magyar Mérnöki Kamarának
(MMK) is.
Az Országos Atomenergia Hivatal és az MMK vezetőinek
felkérése alapján tagja lett a
2011-ben létrehozott nukleáris
biztonságtechnikai szakértőket
minősítő bizottságnak. Mint az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
mérnöke kezdettől fogva aktív

szerepet vállalt az erőmű mérnöktársadalma meggyőzésében
és aktivizálásában a hivatásrendi kamara létrehozásának
támogatásához. Az erőmű és
a TMMK kapcsolatainak intenzív, naprakész ápolásában
folyamatosan közreműködik.
Az MMK Hírközlési és Informatikai Tagozatában kifejtett tevékenysége, a mérnöki
tevékenységet elismertető és
népszerűsítő több mint ezer
szakcikkel fémjelzett szakújságírói tevékenysége hivatásbeli magas szintű munkájával
egyetemben kiérdemli a javasolt elismerést – hangzott el a
kitüntetés átadásán.
A Magyar Mérnöki Kamara az
„alkotó, mérnök, tudós egyetemi tanár, több mérnöknemzedék tanítómestere, az 1924-ben
megalakított Budapesti Mérnöki Kamara első elnöke tiszteletére és emlékezetére” alapította
2000-ben a Zielinski Szilárddíj kitüntetést. Sipos László díjazását a Tolna Megyei Mérnöki Kamara javasolta a Budapest
és Pest Megyei Mérnöki Kamara támogatásával.
-tv-

Atomenergiáról mindenkinek
A Pécsi Tudományegyetem
adott otthont és elsősorban fiatalok voltak a résztvevői annak
az Atomenergiáról mindenkinek című konferenciának, amelyet az Országos Atomenergia
Hivatal és partnerei rendeztek
csütörtökön. Az Atomenergiáról mindenkinek program
igyekszik elnevezéséhez hű
lenni, azaz olyan témákat tűznek napirendre, amelyek a
közvéleményt foglalkoztatják.
Így volt ez most is, amikor is
szó esett Fukusimáról és az ott
történtek hatásairól, a radioaktív hulladékkezelésről, a Föld
energiahordozó-készleteiről és
az atomerőmű bővítéséről.
Dr. Sükösd Csaba, a BME Nukleáris Technikai Intézetének
igazgatóhelyettese azt mondta,

a japán erőművek balesete ellenére számos ország – például az
Egyesült Államok, Finnország
– folytatja a tervezett atomerőmű beruházásait. Mint elmondta, továbbra is napirenden van
a paksi atomerőmű bővítése is,
amelyet példátlan egyetértéssel
támogatott a parlament. Az ütemezésről annyit mondott, hogy
még idén ki kell írni a tendert
a kivitelező kiválasztására, az
ötödik paksi blokk 2022–23, a
hatodik 2024–26 táján indulhat
el. Az egyetemi docens számításokkal, példákkal támasztotta alá, hogy az atomerőművek
megépítése és üzemeltetése
nem drágább, mint ugyananynyi villamosenergia-mennyiség
előállítására alkalmas nap- vagy
szélerőmű-kapacitás létesítése,

illetve azt is, hogy 2000 megawatt alaperőművi villamosenergia-termelést nem lehet
nap- vagy szélenergiával kiváltani. Kitért arra is, hogy a paksi
erőmű bővítésekor megnő majd
az igény a nukleáris szakemberek iránt, ezért buzdította a hallgatóság soraiban helyet foglaló
fiatalokat, hogy válasszák ezt a
területet.
Nős Bálint, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit
Kft. irodavezetője a radioaktívhulladék-kezelésről tartott
érdekes előadást, dr. Rónaky
József, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója pedig
a Japánt ért természeti katasztrófa atomenergia-felhasználásra gyakorolt hatását vázolta a
konferencián.
-vida-
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Elismerés
a polgárőröknek
Tisztújítás zajlott a Paksi Polgárőr Egyesületnél, de változás csak
a pénzügyi ellenőrző bizottságban történt. Az elnök, Bencze János úgy döntött, átadja a stafétát
a fiatalabbaknak, ezért új vezetőt választottak Bodáné Rausch
Mária Magdolna személyében.
A bizottság tagja lett még Albu
Györgyné és Sütő Sándorné.
Feil József, az egyesület 2009
októbere óta regnáló elnöke úgy
tájékoztatott, hogy a háromtagú
elnökség változatlan összetételű
maradt: Feil József mellett Kun
Sándor és Girst Ádám alkotja.
Nem változtak a feladatok sem,
mondta el az elnök: heti három
alkalommal adnak járőrszolgálatot és kiveszik részüket a
rendezvénybiztosítási feladatokból. A város minden civil szervezetét, intézményét szükség
szerint segítik ezzel a szolgálattal, ott vannak az évadnyitótól
a dunakömlődi falunapon át a
villamos napig minden programon. – Győzzük – reagált Feil
József a kérdésre, hogy a nagyjából huszonöt fős tagság eleget
tud-e tenni a kihívásoknak. Miként elmondta, öttel csökkent a
létszám, de fennakadást ez nem

okoz: azok maradtak, akik készek tenni is. Nem cél a tagság
felduzzasztása, de ha akadnak
még elhivatott jelentkezők, őket
továbbra is jó szívvel fogadják.
Az elnök arról is beszámolt,
hogy ülésükön jutalmazták a kimagasló munkát végzőket. Sütő
Sándorné, Horváth Ferenc és
Kun Sándor kapott Kiváló Polgárőr kitüntetést.
Feil József nem sokkal korábban szintén elismerést vehetett át. Az Országos Polgárőr
Szövetség a Polgárőr Érdemkereszt bronz fokozatával tüntette ki. A Tolna megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége
terjesztette fel a kitüntetésre.
Széles János megyei elnök azt
mondta, munkája kimagasló,
példaként szolgálhat minden
polgárőr számára. Legnagyobb
érdeme, hogy odaadó munkával újraélesztette a halódó
paksi egyesületet és abból újra
ütőképes csapatot hozott létre.
Elsősorban neki köszönhető
az, hogy mára ismét minden
szinten elfogadott a Paksi Polgárőr Egyesület, hangsúlyozta
Széles János.
-vida-
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Hamarosan új
táblák igazítanak
el az Ürgemezőn
Nem csak az időjárás viszontagságainak, rongálóknak is ki vannak téve az Ürgemező állat- és
növényvilágát bemutató táblák,
amelyeket az Ökocsiga Közhasznú Egyesület (ÖCSIKE)
kezdett felújítani. A táblák nem
a régi helyükre kerülnek viszsza, hanem két új túraútvonalra:
egy kisebb és egy nagyobb kört
alakítanak ki. A Duna-Dráva
Nemzeti Parkkal és a Demeter
Egyesülettel közösen dolgozták
ki a terveket, a túrázók vállalták
a jelölések felfestését.
– Egyszerűbb, időtállóbb táblák
elkészítését vállalta a volt konzervgyár területén tüzépet működtető támogatónk, segítségével két hónapon belül az összes
tájékoztatót megújulva helyezhetjük ki – tudtuk meg Sáfrány
Lászlótól. Az egyesület elnöke
elmondta azt is, hogy az indítótáblán egy térképen tüntetik fel a
hivatalos és a járművek számára
tiltott útvonalakat, emellett ikonok jelzik majd, hogy mit szabad és mit nem az Ürgemezőn.
A természetvédelmi területen

ugyanis tilos a quadozás, az illegális hulladéklerakás, a homokbányászat és például a legeltetés
is, a tapasztalatok azt mutatják,
hogy ezt még mindig sokan
nem veszik figyelembe. A szabályok ellen vétők figyelmeztetése és a folyamatos ellenőrzés
lesz a feladata azoknak a polgári természetőröknek, akiknek a
felkészítését az ÖCSIKE kezdeményezte, és felvállalta a Csengey Dénes Kulturális Központtal közösen a tevékenységhez
szükséges tanfolyam szervezését is. Huszonöten tettek sikeres
vizsgát, az új természetvédelmi
őrök nagyon lelkesek, tájékoztatott Sáfrány Szilvia. Az egyesület titkára felhívta a figyelmet: várják azok jelentkezését,
akik pár éve már elvégezték az
említett tanfolyamot, ám lejárt
az igazolványuk érvényessége
– ők hozzá fordulhatnak a meghosszabbítás ügyében. Munkájukra nagy szükség van, hogy
megőrizhessük az Ürgemező
természeti értékeit, tette hozzá
Sáfrány Szilvia.
-dal-

Fotó: Molnár Gyula

Keleti piacok felé nyitna a Jobbik

Az alternatív erőforrások
máig képtelenek önmagukban
helyettesíteni a hagyományos

energiaforrásokat, ezért a Jobbik a kezdet kezdetétől következetesen az atomerőmű bővítése mellett száll síkra, mivel
ennek egyelőre nincs alternatívája, mondta el Balczó
Zoltán május 25-én a Jobbik
Magyarországért Mozgalom
paksi lakossági fórumán. Az
Erzsébet Nagy Szállodában
tartott tájékoztatón a párt alelnöke és országgyűlési képviselője hozzátette, ezt a kérdést
Fukusima sem befolyásolja.
Mivel a magyar háztartások
kiadásainak jelentős részét az
energiafogyasztással kapcsolatos kiadások teszik ki, to-

vábbra is olcsó energiára van
szükség, derült ki a fórumon
elhangzottakból. A képviselő álláspontja szerint a paksi
bővítés kizárólag többségi
állami tulajdonnal és a hazai
vállalkozók nagyarányú szerepvállalásával képzelhető el.
Balczó Zoltán jelentős helyi
érdeklődés mellett beszélt
Magyarország uniós szerepvállalásáról is. Az országgyűlési képviselő úgy véli, mára
a görög válság is megmutatta,
hogy a folyamatos megszorítás és az állami szuverenitás
csorbítása rossz úthoz vezet,
ezért a brüsszeli és washing-

toni kritériumoknak való
megfelelés helyett a magyar
kormánynak is meg kell találnia a módot arra, hogy hazánk
önállóan is megálljon a lábán. Bár a képviselő elismerte, hogy az európai nemzetek
együttműködésének nincsen
sok alternatívája, a jelenlegi
integrációs folyamatokat a
Jobbik nem támogatja. Ehelyett a gazdasági vérkeringés
újbóli beindításához a kis- és
közepes vállalkozások megerősítését, valamint a keleti,
például orosz, kínai, török
kapcsolatok felfrissítését javasolják.
Matus Dóra
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Roma juniális,
A Lord lesz
nemcsak romáknak a sztárfellépő
Gazdag programot ígér a Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat június 9-re szervezett juniálisa. Az Ürgemezőn
reggel 9-kor megnyitja kapuit
az egészségsátor, fél órával
később indul az Ökocsiga Játszóház, a Süni zene, valamint
a főzőverseny, ahol a nevezők
kétezer forint nevezési díj befizetése fejében két kilogramm
marhahúst kapnak. Hatfős
csapatokkal lehet nevezni a
kispályás futballbajnokságra.
Az eddigi jelzések szerint nem
csak helybeliek lépnek majd
pályára, várnak csapatokat a
környező településekről, amelyek lakosságát a roma önkormányzatokon keresztül invitálták a programra, amely – mint
Berki Attila, a nemzetiségi
önkormányzat elnöke kiemelte – nemcsak a roma közösség,
hanem mindenki előtt nyitott.

Berki Attila, valamint Hajdú
János polgármester és Tell Edit
alpolgármester hivatalos megnyitója, azaz délután két óra
után egymást követik majd a
színpadi produkciók. Érkeznek
fellépők Ozoráról, Nagydorogról, Pálfáról, Bátáról, Zombáról és bemutatkozik a paksi
cigányzenekar is. A szervezők
lehetőséget biztosítanak paksi
csoportos és egyéni produkciók bemutatására. Aki tehetséget érez magában, jelentkezhet a rendezvény kezdetéig. A
juniális programját rendőrségi
bemutató színesíti, s báli mulatság zárja. Berki Attila arról
is tájékoztatott, hogy ingyen
ebéddel kedveskednek majd
mind a fellépőknek, mind a
közönségnek, a gyerekek pedig
díjmentesen használhatják az
ugrálóvárat és a körhintát.
-vida-

Olvass te is!
Meglepetésprogram várt a
résztvevőkre a Kincskereső
Gyermekkönyvtár olvasópályázatának eredményhirdetésén.
Harmadik alkalommal írta ki
olvasást népszerűsítő pályázatát a Pákolitz István Városi
Könyvtár Kincskereső Gyermekkönyvtára, idén Én még
olvasok, olvass te is! címmel. 73 diák jelentkezett a
pályázatra és vállalta, hogy
a korosztályonként megadott
tizenöt könyv közül elolvas
ötöt, majd válaszol a feladatlapon feltett kérdésekre. Ezt
a feltételt végül 46-an teljesítették, számukra szervezte
meg meglepetés-ajándékként
a különleges eredményhirdetést az intézmény. A program a
gyermekkönyvtárosok által vezetett ismerkedéssel és közös
nyelvi játékokkal indult, majd

este nyolc órától vendégek is
érkeztek. A Városi Múzeum
munkatársai ókori jelmezeket
hoztak, az Ökocsiga Egyesület tagjainak közreműködésével a paksi társasjátékot próbálhatták ki a diákok, majd a
rendőrség éjszakai bemutatója
zárta a programot. A pályázatra elsősorban alsó tagozatosok
jelentkezését várták, de a nevezők között voltak ötödik-hetedik osztályos diákok is. Nagyon sokan túl is teljesítették
a feltételként szabott öt könyv
elolvasását, és jóval több művet hazavittek a választhatók
közül, mesélte el Lázár Ágnes
gyermekkönyvtáros, akitől megtudtuk, hogy bár idén kevesebben jelentkeztek, terveik szerint
jövőre ismét lesz olvasást népszerűsítő pályázat, akkor más
formában és persze más helyszínen: a gyermekkönyvtár új székhelyén.
-dal-

Idén is a rock, illetve a főzőverseny alkotja a Biritói Napok gerincét. A rendezvényt
az eddigiekhez hasonló elvek
mentén, de a korábbiaknál
szerényebb
költségvetésből
rendezik. Tóth Attila, a részönkormányzat biritói képviselője elmondta, hogy a hagyományok megőrzése mellett
igyekeztek újdonságokat is
csempészni a programba. Az
atomerőmű által rendelkezésre
bocsátott sátornak köszönhetően komfortosabb lesz a program, s nem lesz kiszolgáltatva
az időjárás viszontagságainak.
Június 15-én pénteken este
7-kor a Paksi Harmonika
Együttes nyitja a sort és a
Szaggató Zenekar, majd a Lord
együttes koncertje után az Azúr
Parti zenekar zárja. Jegyeket,
ezer forintért a Szivacs büfében
(Paks, piactér) lehet vásárolni.

Szombaton délelőtt 10-től 11
óráig lehet nevezni a főzőversenyre, amit a közösségi ház
udvarán tartanak. Délután két
órára várják a Dunakömlődi
Félnótásokat.
Évek óta jól bevált menetrend szerint a biritói tagokat
is sorai között tudó Csámpai
Country Club fellépésével
hangol a közönség az esti bálra, ahol hagyományosan az
M6-Expressz Zenekar húzza
majd a talpalávalót.
-vt-

A Helikonon jártak
Szép sikerekkel érkeztek
haza a 2012-es keszthelyi Helikoni Ünnepségekről a paksi
Vak Bottyán Gimnázium versenyzői.
A versengés izgalma és az önfeledt szórakozás boldogsága,
taps és könny, siker és kudarc,
öröm és csalódás, a közösséghez
tartozás élménye, a szabadság
érzése, koncertek és spontán bulik… Ez mind-mind a „helikoni
élmény” része – olvasható a Balaton Színház honlapján. Mindebből sokat megélhetnek azok a
dunántúli középiskolások, akik
intézményük
képviseletében
részt vesznek a kétévente megrendezett Helikoni Ünnepségeken. Az idei minősítő versenyen
drámai, zenei, képzőművészeti,
irodalmi kategóriákban nevezhettek a fiatalok a háromnapos
ünnepségre. A paksi Vak Botytyán Gimnázium kórusa állan-

dó résztvevője a versenynek,
mellettük népzene kategóriában
Borzavári Róza, könnyűzenében Pintér Petra, képzőművészeti alkotással Mérges Laura,
vers-próza kategóriában pedig
Gracza Virág indult. A népes,
színvonalas produkciókat felvonultató mezőnyben a paksi
gimnazisták több minősítést
értek el. A kórus bronzot, Róza
aranyat, Virág pedig ezüstöt,
amire különösen büszke az iskola, mert ebben a kategóriában
régen volt minősített versenyzőjük. Hádingerné Lamm Judit, a
kórus vezetője elmondta, hogy
minden Helikonon nagy élmény
az összkari éneklés, ami ebben
az esztendőben sem maradt el.
A Balaton Múzeum előtti téren
Kodály Zoltán–Berzsenyi Dániel A magyarokhoz című művét
szólaltatták meg a versenyző
kórusok és vezetőik, mintegy
kétezren.
-gyöngy-

Paksi Hírnök

10

2012. június 1.

Halászléfőzéssel és nemzetiségi
nappal startolt a szezon
Az alaplevek már javában rotyogtak a bográcsokban, amikor a sokéves hagyományt követve Tell Edit alpolgármester
Hajdú János polgármester és
Leber Ferenc alpolgármester
kíséretében, tisztelegve a folyó előtt és emlékezve azokra,
akiket elragadott, megkoszorúzta a Dunát. Hajdú János
megnyitójában kiemelte, hogy
Paks nincsen a Duna nélkül és

Tavaly rendezték először egy
napon a szezonnyitó halászléfőző versenyt és a német nemzetiségi napot Pakson, hogy
a két rendezvényt összekötve
egész napos, tartalmas programot tudjanak kínálni a lakosságnak és a városba látogató
vendégeknek. A tapasztalatok
kedvezőek voltak, így idén is
hasonló formában nyitották
a 2012-es tavaszi-nyári rendezvénysorozatot, délelőtt a
Duna-korzón, délután pedig a
Sárgödör téren. A napfelkeltével versengve nyitották a kapukat és kezdték a pikkelyesek
árusítását a halászléfőző versenyen, amelynek tétje nem
volt más, mint hogy ki lesz
2012-ben Paks Halászléfőző
Mestere. A megtisztelő címért
a tavalyi tizenöttel szemben
idén huszonketten indultak.

kitért arra, hogy városi beruházásokkal, mint az új csónakház építése, erősíteni kívánják
a vízi életet, amely a civileknek is köszönhetően ismét felpezsdülni látszik. Talán senki
nem bánta, hogy ezen a napon
a parton nagyobb volt a forgalom, mint a folyón, köszönhetően a főzőverseny mellett
a programoknak, amelyekkel
elsősorban az ifjabb korosztálynak kedvezett a szervező
önkormányzat és a Csengey
Dénes Kulturális Központ. A
fák enyhet adó árnyékában az
Ökocsiga Játszóház és a Folton-folt Foltvarró klub tagjai
várták asztalaikhoz a gyerekeket, a Süni Gyermekkuckó pedig Cseke Klára zenés, játékos
foglalkozására. A vízi színpad
is benépesült, az eredményhirdetést megelőzően a Pro

Artis Wind Band szórakoztatott Tóth János vezényletével.
Mire eljátszották a ráadást is, a
zsűri készen állt az eredményhirdetésre. A Lévai Ferenc
(az Aranyponty Zrt. elnök-vezérigazgatója), Hajdú János,
Hegedűs László (az Erzsébet
Nagy Szálloda éttermének
igazgatója), Baracskai János
(a Baracsi Csárda tulajdonosa)
alkotta zsűri a harmadik díjat

ellátogathatott az Erzsébet
Nagy Szálloda sátrához, ahol
a menü szintén halászlé volt.
A
Duna-parti
program
Caramel fellépésével zárult,
majd a vendégeket meghívták a Sárgödör térre, ahol
nem sokkal később megnyitották a 14. Német Nemzetiségi Napot. A jó hangulatról
a hímesházi Millich Familia
gondoskodott, akik hosszú

Adorján Mihálynak, a másodikat Lisztmájer Istvánnak
ítélte, a mester pedig Csabai
István lett, aki a Paksi Turizmusért Egyesület Vízi Tagozatának körében készítette el
Paks emblematikus ételét. Halászlevének titkát ugyan nem
volt hajlandó elárulni, de mindenkit szeretettel invitált kóstolóra, ahogy a jelenlévő társaságok kivétel nélkül mind.
Akinek esetleg nem jutott,

évek óta visszatérő vendégek
Pakson, de programjuk minden alkalommal más, hiszen
széles körben kutatják a sváb
hagyományokat. Idei programjukban a zene, a tánc mellett a humor sem hiányzott,
ahogy a rendezvény hagyományaihoz hűen a helyi általános iskolások nemzetiségi
műsora és a Roger Schilling
Fúvószenekar fellépése sem.
Kohl Gyöngyi

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Több mint húsz csapat, 190
kilogramm hal a bográcsokban,
gyermekprogramok,
színpadi műsor, valamint
tánc és zene sváb hangulatban. Néhány szóban így
lehetne összefoglalni az idei
szezonnyitó halászléfőző verseny és a 14. Német Nemzetiségi Nap eseményeit. A két
rendezvényt idén ismét egy
napon tartották.

A PRO ARTIS WIND BAND ZENEKAR 2005-ben éledt újjá Tóth János irányításával, jelenlegi formájában négy éve működik. A zenekarban a művészeti iskola növendékei képviseltetik magukat,
de ülnek soraikban egykori diákok, a fúvós tanszak jelenlegi és
korábbi tanárai, valamint a Roger Schilling Fúvószenekar néhány tagja. Tavaly sikeres koncertet adott a két zenekar, ennek
folytatásában bíznak a felek. A zenekar repertoárja széles, a magyar indulók mellett néhány spanyol és amerikai is megtalálható
a palettán, illetve a könnyedebb műfajból is szívesen válogatnak.
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A nyári szünidőben sok családban gondot okoz a gyermekek felügyelete, amíg a
szülők dolgoznak. A problémára jó megoldás a táborozás, amire számos lehetőség
kínálkozik Pakson. Előző lapszámunkban minisorozatot
indítottunk, amelyben az idei
tábori kínálatból adunk ízelítőt. Elsőként a művelődési
intézményekéből csemegéztünk, ám a lehetőségek tárháza ezzel nem merül ki városunkban.

Fotó: Szivárvány Kreatív Művészeti Tábor

Ha azt mondják: Paks, sokan
egyből rávágják, hogy a sport
városa, ami a nyári táborozási lehetőségek tekintetében
is megmutatkozik. A Paksi
Sportegyesület Szabadidősport
Szakosztálya 7-12 éves, jól kerékpározó gyerekeknek hirdeti
nyári táborát július 23-27-ig. A
táborozók bázisa a PSE Sporttelep lesz, ahonnan indulva
minden nap ellátogatnak az
egyesület egyik szakosztályához, és megismerkedhetnek a
gyerekek az adott sportággal.
Jelentkezni június 15-ig lehet
a részvételi díj befizetésével a
PSE gazdasági irodájában. Az
Atomerőmű
Sportegyesület
Szabadidősport Szakosztálya
8-12 éveseknek rendez nyári
napközis tábort augusztus 6.
és 10. között. Az öt nap programjában szerepel sport, kerékpártúra, csapatversenyek,
zseblámpás túra, kézműves

foglalkozás és a strandra is
ellátogat a társaság. Jelentkezni szintén június 15-ig lehet a
részvételi díj befizetésével az
ASE Sportcsarnok titkárságán.
Bővebb információt Sánta István szakosztályvezetőtől lehet
kérni a 20/264-78-40-es telefonszámon. Mindkét egyesület
szabadidősport szakosztályának táborába 11 ezer forint a
részvételi díj.
Két korosztálynak szervez
képzőművészeti tábort a Paksi
Képzőművészeti Iskola a Csengey Dénes Kulturális Központban. A 6-14 éves táborozók
július 2-6-ig délelőttönként a
dinoszauruszok,
sárkányok,
mesebeli lények világában
kalandozhatnak, lesz többek
között őslénylábnyom-keresés, készítenek sárkányfogamuletteket és Jurassic Parkfrottázsokat. Az iskola másik
táborába, amelyet ugyanezen
a héten tartanak, 12 éves kortól várják a jelentkezéseket, de
egész napra. A képzőművészeti
alkotótelepen jobb agyféltekés
gyakorlatokkal, kreatív feladatokkal foglalkoznak a táborozók, illetve megismerhetik a
különböző technikákat. A palettán szerepel a szén, pasztellkréta, akrilfesték és az akvarell.
Az ifjabbaknak hirdetett tábor
ára 7 ezer, az idősebbeknek
szóló pedig 10 ezer forintba
kerül. Jelentkezni a kulturális
központban lehet személyesen
vagy a 75/519-155 és a 70/597-

Fotó: Szivárvány Kreatív Művészeti Tábor

Táborsoroló (II. rész)

65-82-es telefonszámokon. Ha
már a művészeteknél tartunk,
ismét lesz országos dobtábor a
Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. Tóthné Hanol Franciska elmondta,
hogy a program a tavalyihoz
hasonlóan alakul, azaz tartanak csoportos és egyéni foglalkozásokat, kamarazenét, illetve szabadidős programok is
lesznek, újdonság pedig, hogy
idén már a középiskolásoknak
is szól a lehetőség. A tábort
június 17-én nyitják és 23-án
tartják a zárókoncertet a képtárban. Jelentkezni a még meglévő néhány helyre június 11ig lehet e-mailben a művészeti
iskola honlapján megtalálható
jelentkezési lappal.
Szivárvány Kreatív Művészeti Gyermektábor is lesz ismét,
amelyre Hatvani Szabolcs táborvezetőnél lehet jelentkezni.
A részletekről a 20/998-1111-es telefonszámon, illetve a
www.kreativtabor.hu honlapon
kaphatnak felvilágosítást. Elöljáróban annyit elárulunk, hogy
a tábor első turnusa június 25től július 4-ig tart, a második
augusztus 6-tól 15-ig, a helyszín a Váraljai Parkerdő. A foglalkozásokon a zene, tánc, képzőművészet, népi iparművészet
világában kalandozva szerezhetnek életre szóló élményeket
a táborozók olyan szakemberek
vezetésével, akik az adott művészeti ágban tevékenykednek.
Szintén bentlakásos tábor lesz

a Zemplénben a VII. Dömötör
Sátras Tábor a Demeter Egyesület szervezésében. A kisiskolások, gyalogló kedvű óvodások érdeklődéséhez igazított
sátras természetjáró táborról
van szó, amelyet július 15-21.
között rendeznek. A helyszínből adódóan lesz várlátogatás,
a mindennapi kirándulásadag
után pedig lazító programok következnek: foci, fürdőzés, társasozás és esti mese. A táborról
érdeklődni Jakab Évánál lehet a
20/31-44-650-es telefonszámon
június végéig.
Ajánlónkból, amelyet a teljesség igénye nélkül állítottunk
össze, kiderült, hogy számos
intézmény, szervezet kínál
gyerektáborokat. Érdemes tehát széles körben érdeklődni,
összegyűjteni az információkat
és azok fényében meghozni a
döntést a családban.
-kgy-

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

TEIT

kalocsai látogatóközpont
(Szent István király út 35.)
nyitva tartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig
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Nem telik el nap, hogy legalább pár percet ne kellene
arra szánnia az embernek,
hogy kéretlen üzeneteket
töröljön ki az elektronikus
levelezőfiókjából. Legyen segítségkérős, pénzgyűjtős vagy
bármilyen veszélyre figyelmeztető felhívás, a mai napig sok jó szándékú ember
dől be annak, hogy e-mailek
továbbküldésével, sokszorosításával beteg gyerekeket
menthet meg, vagy valamilyen
veszélytől óvhatja meg kedves
ismerőseit. A hoaxok, vagyis
az emberek hiszékenységére
építő, legtöbbször ártalmatlan
átverések terepe mára kétségtelenül a közösségi média
lett, ahol nap mint nap újabb
és újabb hamis bejegyzés kerül megosztásra. Az egyik
közülük az emberek félelmére apellálva természetesen az
atomerőművel kapcsolatban
keringett.
A kamu levelek, álhírek, azaz
hoaxok leggyakrabban e-mailben kapnak szárnyra, de egy
időben faxon is terjedtek különféle változataik, és előfordult
már, hogy az írott sajtó vagy a
tévé is átvette őket. A hoax továbbküldéséből általában kézzel fogható kár nem származik,
célja leggyakrabban az adat- és
információhalászat. A hoax írója tudja, hogy a szélnek eresztett
levél fejlécében rövid idő alatt
rengeteg e-mail cím gyűlik öszsze, amelyek a levél többszörös
továbbítása után hozzá is viszszajutnak, így valós, működő
címekhez juthat. A hoaxok öszszegyűjtésére az Index hírportálon külön blog is indult, ahol
bárki ellenőrizheti a listában, ha
gyanús levelet kap, vagy ő maga
is felhívhatja a figyelmet egy
interneten keringő álhírre. A világ egyik leghíresebb hoaxa egy
tudományos-fantasztikus rádiójátékból kerekedett 1938-ban
Amerikában: bár az adás előtt
és alatt is többször elhangzott,
hogy a történet csak a fantázia

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Ezt a levelet ne olvassa el!

szüleménye, rengeteg hallgató
készpénznek vette, hogy marslakók támadták meg a Földet.
Természetesen ennél reálisabb
hoaxoknak jóval könnyebb felülni, mint például a hazánkban
aktuális slágernek: egy népszerű
körlevél a lehető legegyszerűbb
kullancseltávolítási módszert
ígéri. – Kész csoda, hogy a média még nem csapott le rá – írja
a szerző, aki azt ajánlja, hogy
nyálazzuk meg egy gyufa fejét,
majd közvetlenül a kullancs teste
mellett körözzünk, mert nagyon
szereti a nedves foszfor illatát,
így önként elhagyja testünket.
A kamu láncleveleknek három
jellemző fajtája van: egyik, amikor szerencse éri a levél feladóját, amennyiben továbbküldi azt
ismerőseinek. A segítségkérős,
pénzgyűjtős hoaxok többnyire
az olvasó érzelmeire, jó szándékára próbálnak hatni, azonban
fontos tudni, hogy ezek továbbításából, megosztásából senkinek
nem származik haszna. Kivétel
nélkül szinte az összes közösségi oldalon találkozhatunk olyan
felhívással, ami arra biztat, hogy
annak lájkolásával vegyünk
részt egy beteg kisgyermeknek
való pénzgyűjtésben, de ennek
nincs valós alapja. Népszerűek
a hamis vírusriasztások is, amikor veszélyes telefonszámokra,
számítógépes kártevőkre figyelmeztetnek ismerőseink, azonban pont ezek a levelek hordozhatnak veszélyes tartalmakat,
ezért megosztásukat alaposan
meg kell fontolni.

– Nem gondoltam volna, hogy
bajt okozok a továbbküldött levelemmel, csupán a jó szándék
vezérelt, hogy megkíméljem
egy barátom pénztárcáját a csalóktól. Mivel a szöveg hitelesnek tűnt, több cégre is hivatkozott, nem volt okom kételkedni,
azóta azonban kiderült, hogy
ezek nem is léteznek – mondta
egy átejtett olvasónk. Az egyik

legfrissebb májusi lánclevél
szerint például a rendőrség postaládáknak álcázott traffipaxokkal próbálja növelni bevételeit.
Illusztrációként fénykép is színesíti a történetet, amit később
a Magyar Posta Zrt. szóvivője, Szerdahelyi Kinga cáfolt.
2009-ben egy, a paksi atomerőművel kapcsolatos hoax is körbejárt az interneten. A hírlapi
kacsa arra figyelmeztetett, hogy
amennyiben a Föld órája akció
keretében mindenki egyszerre kapcsolja le a villamos fogyasztókat, a villamos rendszer
és az erőmű összeroppanhat a
hirtelen áramugrás hatására,
és akár teljesen meg is semmisülhet. Bár az állítás nem állja
meg a helyét, a körlevél mégis
riadalmat váltott ki olvasói körében. Természetesen a hoaxok
véget nem érő története nem fejeződik be, de a legbölcsebb, ha
a gyors meggazdagodást ígérő,
manipulatív leveleket a legjobb
szándékkal sem továbbítjuk ismerőseinknek.
Matus Dóra

PAKSON ÉS KÖRNYÉKÉN ELŐSZÖR!
LAKOSSÁGI ÉS IPARI
SZEKCIONÁLT GARÁZSKAPUK
FORGALMAZÁSA ÉS SZERELÉSE.

GARÁZSKAPU- ÉS KERTKAPU-AUTOMATIKÁK
4 cm-es hőszigetelt panelból,
minden méretben, többféle mintában
és színben.
Kérjen bővebb tájékoztatót telefonon!

06-30/361-8720 vagy
06-30/373-0359
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Az Erzsébet Nagy Szálloda ****
júniusi programajánlata
Június 8. és
július 1. között

A szálloda belső udvarában – rossz idő esetén a Kávézó emeletén
– a labdarúgás szerelmesei óriási kivetítőn követhetik figyelemmel
a foci-Eb közvetítéseit.
A KÖZVETÍTÉSEK IDEJE ALATT KEDVEZMÉNYEKKEL VÁRJUK VENDÉGEINKET!

Június 9.
Június 16.
Június 23.
Június 30.

18 és 21 óra között grillvacsorával várjuk kedves vendégeinket. A
vacsora ára 2990 Ft/fő, mely tartalmaz levest, grillezett húsok és
zöldségek korlátlan fogyasztását, salátákat, illetve fejenként 3 dl
üdítőt vagy egy pohár sört.

Június 16.

A nagy érdeklődésre való tekintettel Kávéházunkban megismételjük
karibi zenés esténket!

Június 23.

Szent Iván-éji grillvacsora musicalkoncerttel – az Operaház énekeseinek közreműködésével. Belépőjegyek korlátozott számban, elővételben kaphatók. A belépők ára 3990 Ft, mely a svédasztalos
vacsorát és a tombolát is tartalmazza.

További információ:
75/530-600
erzsebethotelpaks@npp.hu
www.erzsebethotelpaks.hu

Asztalfoglalás:
Eb-közvetítések: 75/530-630
Karibi est: 75/530-647
Szent Iván-éj: 75/530-600

Paksi Hírnök
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Díjaztuk őket

Élete egyik nagy álma vált valóra azzal,
hogy a Játék határok nélkül elnevezésű
nemzetközi vetélkedőn sportemberként
Magyarországot és Paksot képviselhette.
A mozgás szeretete egyszerre hobbi és hivatás számára, hiszen, mint ahogy azt már
gyermekként eltervezte, immár 14 éve dolgozik földrajz–testnevelés szakos tanárként
Sztanóné Körösztös Lívia.
Lívia a Vak Bottyán Gimnázium elvégzése
után Szegedre felvételizett a Juhász Gyula
Tanárképző Főiskolára, ahol négy év alatt
földrajz–testnevelés szakos tanári diplomát,
majd testnevelésből egyetemi végzettséget
is szerzett. Elárulta, sokakkal ellentétben
számára nem okozott fejtörést a továbbtanulás, 12 éves kora óta tudta, hogy tanár
szeretne lenni. Kislány korától tanító nénist
játszott, otthon naplót és osztálynévsort vezetett. Mire gimnáziumba ment, már azt is
kitalálta, hogy földrajz és testnevelés szakos
tanár lesz. Utóbbi sem véletlen, mivel a tájfutás meghatározta gimnáziumi éveit. Négy
egymást követő évben elnyerte a Tolna
megye legjobb női tájfutója címet, teljesítményét két egymást követő esztendőben a
Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány is
díjazta.
A főiskola utolsó félévében már Pakson
tanított, 1998 óta a Balogh Antal katolikus
iskolában dolgozik. Mint mondja, mindkét
szaknak megvan a maga varázsa: testnevelésórán sokkal közelebb kerülhet a diákokhoz, földrajzórán viszont elméleti tudásukat
gyarapíthatja, nagy utazóként személyes élményeivel is gyarapítva a tananyagot. Egyik

Fotó: Babai István

Nem tudna sport nélkül élni

legkülönlegesebb emléke pont a gimnáziumi érettségihez köthető. – Mivel oroszból
sokkal jobb voltam, mint németből, arra készültem, hogy abból érettségizem, azonban
éppen akkoriban csatlakozott Paks a Játék
határok nélkül elnevezésű vetélkedőhöz,
amelynek válogatóján én is bejutottam a
versenyen induló csapatba – Csakhogy kiderült, hogy az a repülőgép, ami Walesbe repítette őket, az orosz írásbeli napján indult,
így igazgatói engedéllyel németből tehetett
vizsgát. Ugyan gyengébb eredménnyel, de
ezt egy cseppet sem bánja, hiszen a vetélkedő életre szóló élmény volt számára. – Egy
álmom vált valóra azzal, hogy Magyarországot és Paksot sportkedvelő emberként a
Játék határok nélkül keretében nemzetközi
versenyen képviselhettem – mondta Lívia.
A sport szeretete természetesen azóta sem

A testépítés előszobájában
Arany minősítést kapott az IFBB Nemzetközi Testépítő és Fitness Kupa body fitness
versenyén Mihály Melinda fitneszedző (képünkön Drávavölgyi Tamás IFBB magyar
bajnokkal). Ez a kategória a testépítés „előszobája”, afféle tehetségkutató, ahol az első
ízben indulók mérethetik, minősíttethetik
magukat. A versenyt a Papp László Sportarénában rendezte több más kategóriával
együtt a Magyar Testépítő és Fitness Szövetség és a Fitbalance Magyarország. Mihály Melinda tizenöt éve sportol, dolgozik
edzőként, s mint minden sportolóban, benne is munkál a bizonyítási vágy, a versenyszellem. Mindezen túl azt is szerette volna
igazolni, hogy mindig lehet többet kihozni

magunkból, ha erős az elhatározás és van
kitartás. Mihály Melindában az a bizonyos
elhatározás az elmúlt ősszel fogalmazódott
meg, a felkészülést Szőke Zita segítségével
kezdte el, aki tulajdonképpen az ötletadó
is volt azzal, hogy meglátta benne a lehetőséget. A felkészülés nagyon kemény volt
annak ellenére, hogy a napi két-három óra
edzés és az egészségtudatos életmód, étkezés Melinda életének velejárója. A body
fitness más: speciális edzést és diétát igényelt, különösen a verseny előtti utolsó
időben. Ez fizikailag és mentálisan is megterhelő volt, különösen úgy, hogy a mindennapokban változatlanul helyt kellett állni, az
edzéseit meg kellett tartania.
-vida-

szűnt, háromszor futotta le a félmaratont
és nyolcszor úszta át a Balatont. Ugyanakkor a mozgás már nem csupán a saját, a
családja életében is fontos szerepet játszik.
Rengeteget kirándulnak, nyolcéves kisfiával
rendszeresen járnak síelni, szabadidejüket
mindig aktívan töltik. Lívia hét éve tekézik,
a városi tekebajnokságok aktív résztvevője,
emellett 2008-ban csapattársaival az országos amatőr női bajnokságon első helyezést
ért el, valamint tavaly a villamos-iparági
versenyen egyéniben is a dobogó harmadik
fokára állhatott. A mozgás örömét elhivatottan hirdeti nem csupán a gyerekek, a felnőttek körében is, nordic walking-trénerként
már több tucat embert tett Pakson is botfüggővé. Mint elmondta, az iskolai oktatásban
is mindig arra törekszik, hogy színes elfoglaltságokkal ismertesse meg a diákokat,
ezért viszi őket tekézni, tömegfutásra vagy
sárkányhajózni a Dunára. – A fiataloknak
olyan sportokat kell megmutatni, amivel
hasznosan el tudják tölteni a szabadidejüket,
és Pakson van is erre bőven lehetőség – állítja Lívia. Elárulta, a mai fiatalokat nehéz
kizökkenteni a lustálkodásból és ma már a
sikerek sem feltétlenül inspirálják, sarkallják őket nagyobb teljesítményre. Úgy vallja,
saját elismerései biztosították fiatalon arról,
hogy jó úton jár, és amiért dolgozik, annak
van eredménye. Hozzátette, ma már munkája elismeréséhez nincs szüksége díjakra,
elég, ha egy gyereknek felcsillan a szeme,
amikor sikerül valami – például egy víziszonyos diáknak az első hossz megtétele a
medencében.
-matus-
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Jó napot, mi újság?

Az alkotás örömére tanít

Az érdi származású fiatal hölgy szülővárosában a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait. Szervező típusú emberként a
kötelező elfoglaltságok mellett már ekkor
is számos plusz tevékenységbe folyt bele.
Diákönkormányzati képviselő volt, továbbképzésekre járt az Országos Diákjogi Tanácshoz, emellett több mint tíz évig
nagyon komolyan atletizált és egészen az
érettségiig úgy gondolta, hogy testnevelő tanár lesz. Határozottan erre a pályára
készült, ám egy komoly sportsérülés miatt
ezt az álmát fel kellett adnia. Félig-meddig kétségbeesve, de nem tágított a tanári pálya mellől: így talált rá 2005-ben az
Eötvös Loránd Tudományegyetem pedagógia és pszichológia karán a pedagógia
és művelődésszervező szakpárra. Ezzel a
párosítással a gyerekek okítása, ha nem is
a testnevelésen keresztül, mégis lehetővé
vált. A képzéssel kapcsolatban nem igazán
tudta, mire számíthat, átfogó ismereteket
szerzett az óvodai neveléstől a felnőttoktatásig. Különösen a nemzetközi kapcsolatok, illetve a migráns és hátrányos helyzetű
gyerekekkel való foglalkozás csábította,
majd tanulmányai harmadik évében váratlan felkérést kapott egy uniós pályázat
keretében. Így került első ízben kapcsolatba projektasszisztensként a múzeumpedagógia világával, a Szentendrei Skanzennel
együttműködve gyakorlati szempontból
vizsgálta, milyen a magyar közoktatás és a
múzeumok kapcsolata. Ez idő tájt hívta fel
a figyelmét Sinkó István egy paksi lehetőségre. (Zirczi Judit irányítása alatt ekkoriban kezdődtek meg a múzeumpedagógiai
foglalkozások.) Mivel a munka gyakorlati
oldalára is kíváncsi volt, nagy örömmel
vágott bele az új kihívásba. – Ekkor harmadéves egyetemistaként az egyetemen
gyerekekkel még nemigen találkoztam, a
kortárs művészettel pedig még csak barátkoztam, de az érdeklődésem megvolt
hozzá – mondta Eszter. (Ez a harmadik év
volt számára egyben az utolsó, az ötéves

Fotó: Babai István

Tősgyökeres érdi lakosként érkezett a
Paksi Képtárba, ahol pillanatok alatt
befogadó munkakörnyezetre, szerethető
városi közösségre és atmoszférára talált.
Mára úgy érzi, megtalálta a helyét Pakson, ahol már a letelepedési lehetőségeket is kutatja Göttinger Eszter múzeumpedagógus.

képzést ennyi idő alatt abszolválta.) Hozzátette, bár az ELTE elméleti képzésben
nagyon erős alapot adott, a gyakorlati tudás megszerzéséhez magának kellett megtalálnia a lehetőségeket. Elárulta, máig
élénken él benne első találkozása jelenlegi
munkahelyével. A képtár épülete előtt az
aktuális tárlat részeként sörösdobozokon
régi televíziók álltak. Mivel az intézmény
egy sajátos ipartelepen és egy italbolt közelében található, az egyetemről érkező
kollégáival hosszas keresgélés után sem
akarták elhinni, hogy a megfelelő helyen
járnak. Mint mondta, azóta szívéhez nőtt
az épület, amelynek monumentális méretei ellenére is van valamiféle diszkrét bája.
Eszter a múzeumpedagógiai foglalkozások
mellett, amelyeken saját bevallása szerint
még mindig legalább annyit tanul, mint a
gyerekek, a programok előkészítésével,
kiállítások, előadások szervezésével, valamint pályázatok előkészítésével és megvalósításával is foglalkozik. Mint fogalmaz,
bár a sportkarrierről le kellett mondania,
a pedagógia teljes mértékben betöltötte
az űrt. Eszter azt vallja, a tanítás hivatás,
nem lehet délután négykor egyszerűen
abbahagyni vagy fél gőzzel csinálni. Ez a
pálya folyamatosan kihívások elé állítja az
embert, hiszen minden gyerek eltérő bánásmódot igényel, meg kell találni azokat
a kapcsolódási pontokat, amelyekkel fel
lehet kelteni az érdeklődésüket.

– Nagy öröm, amikor egy olyan gyerek
talál rá az alkotás örömére, aki egyébként
tanulási nehézségekkel küzd, de a képtári
program siker és élmény számára – mondja Eszter. Az ifjú múzeumpedagógus
nem csupán szakmai számításait találta
meg Pakson, bár viszonylag fiatalon vágott bele a költözésbe, azt mondja, mára
megtalálta a helyét a városban. – Először
nehéz volt felvenni a város ritmusát, sokkal nyugodtabb és kisebb közösségről
van szó, mint a szülővárosomban. Furcsa
volt, hogy mindenki mindenkit ismer,
először ezeket az ismeretségeket kellett
felfedezni, feltérképezni és be is kapcsolódni. Mára megtaláltam a helyem a
város életében, sikerült életre szóló barátságokat kötni – vallja. Ezek, mint mondja, a munkából indultak, hiszen kiváló
kollektívával hozta össze a sors, akikkel
ma is sok közös programot szerveznek a
munkán kívül is, szívesen bográcsoznak
vagy bicikliznek a szabadban. Különösen
jó barátra lelt egykori kolléganője, Halász-Tisza Veronika személyében. Eszter
elárulta, azért a mozgás még mindig fontos szerepet játszik az életében, sokat jár
a környéken kirándulni, görkorcsolyázni,
gyorsan felfedezte a helyi sportolási lehetőségeket. Hozzátette, a családi ház nagyon hiányzik számára, ezért már a közeli
falvakban is potenciális otthon után kutat.
Matus Dóra
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Sport

Gyarapodott az örökös tagok köre
– Szakmai szempontból eredményes év volt a 2011-es, hasonló
folytatást szeretnénk – fogalmazott Kovács Antal, az Atomerőmű SE elnök-ügyvezetője az
egyesület éves rendes közgyűlésén – Az ASE-nak mintegy
1200 tagja van, ebből 400-an a
szabadidő szakosztály különböző szakcsoportjaiban sportolnak. Ezzel a számmal Kovács
Antal szerint a paksiak messze
a magyar átlag fölött vannak
a rendszeres szabadidősport

terén. Az egyesület cselgáncsban, kajak-kenuban, sakkban és
kosárlabdában is ért el hazai és
nemzetközi sikereket. A londoni olimpiára két dzsúdós, Bor
Barna és Csoknyai László már
biztosan utazik, a kajakos Boros Gergő és a kenus Kozmann
György ilyen szempontból nehéz helyzetben van.
A sportvezető a pénzügyekkel
kapcsolatban kifejtette:
– Pályázatokból is szereztünk
pénzt a gazdálkodáshoz, így

AZ ASE ÖRÖKÖS TAGJA LETT CSOM ISTVÁN
sakkozó, nemzetközi nagymester, olimpiai bajnok, aki 1997 óta tagja az egyesületnek mint játékosedző. – Ennél nagyobb
elismerés nincs, meghatottság nélkül nehéz
erről beszélni. Ez egy közösség ajándéka.
Az itt töltött 15 év gyorsan elrepült, edzői
munkámmal próbáltam nyomot hagyni, és
továbbadni, amire ez a sport megtanított.
Természetesen nemcsak a szakmaiakat,
hanem az emberieket is. Örömmel konstatálhatom, hogy már 5-6 játékos beépült a
csapatba azok közül, akikkel annak idején
elkezdtünk foglalkozni.

sikerült tartani a szakosztályok
költségvetését. A 2012-es év
nehéznek ígérkezik, 15%-kal
kisebb lesz a költségvetésünk,
de reményeim szerint ezt nem
érzik meg a szakosztályok.
Kovács Antal kiemelte: a többi magyar klub helyzetét látva
az Atomerőmű SE kiváltságos
helyzetben van: nyugodt munka folyik, az utánpótlás nagyon
jó. A sportegyesület szeretne a
kiemelt sportágakban a régióban vezető szerepet betölteni,

NAGY ISTVÁN 15 ÉVEN KERESZTÜL VEZETTE
a szabadidő szakosztályt, szintén az
ASE örökös tagja lett. – Már elköltöztem Paksról, de figyelemmel kísérem az
klubban történteket. Ismerem az eddigi
díjazottakat és közéjük bekerülni nagy
megtiszteltetés. A túrázást nem hagytam
abba, egy interneten szerveződött társasággal nyáron biciklizünk, télen gyalogolunk. Mindig azt mondtam: a túrázás
a legkitartóbbak sportja. Ha szakad az
eső vagy tűz a nap, a túrázónak akkor is
végig kell mennie a távon. Ez a kitartás
maga.

és akkor folyamatosan lesznek
a klubnak olimpikonjai.
Süli János és Osváth Péter elnökségi tagsága megszűnt,
a közgyűlés helyettük Leber
Ferencet, Paks város alpolgármesterét és Kópis Endrét, a
Kópis és Társa Kft. tulajdonosát választotta elnökségi tagnak, mandátumuk 2014-ig tart.
A küldöttgyűlés megerősítette
Kovács Antalt elnök-ügyvezető
posztjában.
Kovács József

AZ ASE ÖRÖKÖS BAJNOKA CÍMET MÉSZÁROS
Zalán kosárlabdázó kapta, aki 11 éven keresztül csapatkapitányként 4 bajnoki és 4
kupagyőzelemhez segítette az Atomerőmű
együttesét. – Büszke vagyok, hogy ilyen
hosszú időn át lehettem az ASE tagja. Nagyon jó közösség volt, ez rögtön kiderült.
Először nyertünk Körmenden, és hajnali
négykor még ünnepeltünk a szurkolókkal.
Olyan érdeklődés lett a városban a kosárlabda iránt, hogy azokat az időket vétek lenne
feledni. Pécsett dolgozom, mikor visszatérek
Paksra, kicsit irigykedem arra a sportbázisra,
ami más városoknak példaértékű lehet.

Hat EL-selejtező mérkőzésen
3 győzelemmel, 2 döntetlennel
és 1 vereséggel zárt az MVM
Paks, míg az OTP Bank Ligában 12 győzelem, 9 döntetlen
és ugyanennyi vereség szerepelt a zöld-fehérek neve mellett a szezon lefújásakor. Kis
Károly csapatának 47 rúgott
és 51 kapott bajnoki gólja jelzi: a gárda látványos, közönségszórakoztató találkozókat
vívott ellenfeleivel.
Süli János, a PSE elnökségi tagja
sikeresnek értékelte az évadot.
– A remek EL-selejtezők után
reális volt az első nyolcba várni
a gárdát. Magyar játékosokkal,
kevés átigazolási pénzzel, minimális költségvetéssel a jövőben
is az első tízbe várom a csapa-

tot. Bízom abban, hogy szerepel
még nemzetközi mérkőzéseken
a zöld-fehér társaság.
Haraszti Zsolt, a csapat ügyvezetője szerint az egész évet nézve a
hatodik hely jó eredmény.
– Ha visszatekintek, hogy milyen hullámvölgyeket vészeltünk át, azt látom, hogy lehetett
volna lejjebb és feljebb is. Korábban a Debrecen és a Győr
is nemzetközi szereplése miatt
visszaesett a bajnokságban, ennek figyelembevételével még
mindig mi jöttünk ki a legjobban
a többfrontos sorozatból. Erre a
szezonra lehet alapozni a jövőben annak ismeretében is, hogy
a riválisok várhatóan erősödnek.
Balog Judit, a csapat ügyvezetője kiemelte, fontos, hogy a lehető legnagyobb látogatottsága

legyen az egyes hazai mérkőzéseknek. Úgy gondolja, ezen a
téren is sikerült előrelépniük, a
közönség többszöri megszólításával még közelebb került egymáshoz szurkoló és csapat ebben
a szezonban.
Kis Károly vezetőedzőt büszkeséggel tölti el, hogy a csapat
a legtovább képviselte Magyarországot az európai kupaporondon, méghozzá magyar
játékosokkal. Leszögezte, a bajnokságban reális a hatodik hely,
ha tudnak játékban fejlődni,
akkor újra partiban lehet riválisaival a Paks. Kis Károly azt is
hozzátette, az 51 kapott gól brutálisan sok, ezen mindenképpen
változtatni kell.
Vayer Gábor csapatkapitány
szerint hullámzó, de összességé-

Fotó: Molnár Gyula

Kis: Reális a hatodik hely

A szezon utolsó mérkőzésén
MVM Paks–FTC 4:2.
ben pozitív volt az MVM Paks
teljesítménye.
– Hiányérzetem van az elszalasztott Európa Liga-selejtező
lehetősége miatt. Az utolsó 9
fordulóra újra összeért az a játék,
ami korábban jellemzett minket. Ez erőt adhat a következő
szezonra. A már kialakult, eredményes koncepció mentén kell
haladnunk a jövőben is.
efgé
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Megőrizte ezüstérmes pozícióját az első osztályú sakkbajnokság zárófordulójában
az Atomerőmű SE, ehhez a
középmezőnyhöz
tartozó,
korábban többszörös bajnok zalaegerszegi Z. Csuti–
Hydrocomp együttesét kellett
legyőznie. Berkes Ferenc, az
ASE éltáblása idén is oroszlánrészt vállalt a paksi sikerből. A sakkozó a nyitó lépést
követően hamar döntetlenezett
ellenfelével. – Gyimesi Zoltán
ült velem szemben, akivel öthat éve együtt elemezzük a
mérkőzéseket, a különböző
felállásokat. Minden nyitásunk, elképzelésünk megegyezik a sakkról, ezért meg sem
próbáltunk küzdeni egymás
ellen – fogalmazott a paksi kiválóság. Az ASE végül 8:4-re
diadalmaskodott.
Az NB I/B-s gárda tavaly
harmadik helyen végzett,
idén a középmezőnyben zárt.
Az utolsó fordulóban a Berta Tibor vezette csapat a

PKSE:
biztató játék
Két izgalmas mérkőzést játszott
a paksi csapat a Bács-Kiskun
megyei férfi kézilabda-bajnokságban. A negyedik helyezett
Kecelt meglepte a PKSE nyíltsisakos játéka, végig fej fej
mellett haladt a két csapat, de
a végjátékban a Kecel nagyobb
rutinja és a hazai pálya előnye
döntött. Kecel KC–Paksi KSE
28:24 (15:14).
Egy héttel később az ESZI csarnokban a bajnokság legerősebb
együttese ellen játszott a PKSE.
Kemény, de sportszerű találkozón a végjátékban a Kiskunhalas érvényesítette nagyobb
tudását, és ezzel a győzelemmel megszerezte a bajnoki címet. Paksi KSE–Kiskunhalasi
UKSC 24:33 (11:16).

Fotó: Molnár Gyula

Megvédte második helyét
az ASE sakkcsapata

Chourosek-csoportban a budapesti MLTC II-től kikapott
ugyan, de a riválisok már nem
tudták utolérni az elsősorban
fiatalokra alapozó és remekül
teljesítő atomosokat. A 9. hely
ebben a szezonban reális szereplés. – Tartalékosan álltunk
fel, ahogy tettük ezt egész évben, ennek is betudható idei

pozíciónk. A második csapatok kenyerét esszük ennek
minden előnyével és hátrányával – fogalmazott Berta.
Gosztola István szakosztályvezető elmondta, az ASE sakkcsapatai a következő szezonban ismét a dobogóért ülnek
asztalhoz.
Faller Gábor

Maradnak
az NB II-ben
Már a 28. fordulóban bebiztosíthatta volna bennmaradását
a másodosztályban a Paksi FC
II. az NB II. Nyugati csoportjában, ám meglepetésre vereséget szenvedett a forduló előtt
még utolsó előtti Soprontól. Az
összecsapást egyetlen, jól eltalált lövés döntötte el, a vendégek három ponttal gazdagodva
távoztak a Fehérvári útról.
– Mezőnyfölényünk meddőnek bizonyult, egy katasztrofális potyagóllal kaptunk
ki, sajnos nem először a szezonban – kesergett a lefújást
követően Lengyel Ferenc, a
paksi vezetőedző. Ami nem
sikerült a Sopron ellen, össze-

jött a Ferencváros II. otthonában a következő játéknapon. A
paksi legények Bohner góljával a második félidő közepén
vezetést szereztek a budapesti
zöld-fehérek ellen, ám a 92.
percben kapott gól eredményeként döntetlennel zárult a
találkozó. Az egy pont azonban elegendőnek bizonyult a
másodosztályú tagság meghosszabbításához, mivel a riválisok sem győztek. A PFC
II. az utolsó fordulóban június
első hétvégéjén a Szigetszentmiklóst látja vendégül, az NB
II-es szereplést következő lapszámunkban értékeljük.
-efgé-
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A közönség
felé nyitnának
A Paksi Labdarúgó Klub éves
közgyűlése gratulációval kezdődött: a vezetés elismeréssel
szólt az MVM Paks 2011. évi
teljesítményéről, a Ligakupa
megnyeréséről, a bajnoki ezüstéremről és az Európa Liga-selejtezőben elért eredményekről.
Elhangzott: a jelenleg harminc
aktív, valamint további örökös
és pártoló tagokat számláló
szervezet célja 2012-ben is a
labdarúgás népszerűsítése és a
paksi utánpótláscsapatok támogatása. Bencze János elnök a
pénzügyekre térve pozitívumként beszélt arról, hogy szűkös
anyagi lehetőségeikből sportfelszerelésekkel támogatták az
U15-ös csapatot és közreműködtek az egykor Szabadföld
Kupát nyert játékosokról való
megemlékezésben. Fájó pontként említette, hogy a klub által
életre hívott Somodi Kupa megújítása nem sikerült, és a Paksi
Nyürgeként ismert kabalaállat
népszerűsítése sem volt eredményes. A hivatalos rész zárásaként arra is választ kaphattak
a megjelentek, miért éppen az
Erzsébet Nagy Szálloda adott
otthont a közgyűlésnek.
– Próbálunk létrehozni egy olyan
rendezvényt, ahol az elmúlt időszak eseményeit, mérkőzéseit lehetne megtekinteni. A szélesebb
közönség felé nyitva megbeszélnénk a sporttal, labdarúgással
kapcsolatos kérdéseket – fogalmazott Bencze János.
röné

Magas keresettel
munkatársakat keresek
nem ügynöki munkára.
fix+jutalékért.

30/302-9520

A lényeg
a sikerélmény
Ismét népes mezőny gyűlt össze
a salakos idénynyitón az utánpótláskorúak tavaszi teniszversenyén. A PSE szervezésében
az igazoltakat és az amatőröket
egyaránt várták, így összesen
58-an ragadtak ütőt. – A korosztályokat és a felkészültségi
szintet is figyelembe vesszük
sorsoláskor. Vannak fiatal, de
ügyes teniszezők, akiket bátran
összesorsolunk idősebbekkel,
míg azok, akik később kezdték vagy nem olyan ütemben
fejlődnek, mint társaik, másik
csoportba kerülnek. A lényeg a
sikerélményen van – hangoztatta Kacsó Tibor versenyigazgató. A kétnapos tavaszi ifjúsági
versenyen 13 kategóriában osztottak aranyérmet.
-efgé-

Kosárlabda
Kecskeméten rendezték a kosárlabda NB I. U23-as csapatainak
nyolcas döntőjét. Az alapszakasz-helyezések alapján az első
mérkőzését a 8. helyen végzett
ASE az 1. Kecskemét ellen játszotta. A hazaiak biztos, 81-59es győzelmet arattak Schmidt
Béla legénysége ellen. A Kaposvár ellen Kerpel-Fronius
utolsó pillanatban beesett találatával 68-65-re nyert az Atomerőmű. Az utolsó mérkőzésen
az Albacomp ellen ugyanilyen
arányban, de alulmaradtak a
paksi fiatalok (70-73), és hatodik helyen zárták a bajnokságot.
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Már Londonra készülnek
A cseljabinszki Európa-bajnoksággal lezárult a magyar
dzsúdósok londoni kvalifikációs sorozata. Az oroszországival
párhuzamosan több kontinentális bajnokság is zajlott, így az
ottani eredmények beérkezése
után véglegessé vált az ötkarikás játékok mezőnye. Az ASE
versenyzői közül a nehézsúlyú
Bor Barna már biztos résztvevő
volt, a 81 kg-os Csoknyai László sorsa azonban az Ázsia-bajnokság végeredményétől függött.
Miután a rivális üzbég versenyző
nem jutott döntőbe, Csoknyai az
olimpiai rangsor huszonkettedik helyezettjeként direkt
kvalifikációt szerzett a londoni
olimpiára.
Bor Barna, az ASE nehézsúlyú
versenyzője Európa-bajnoki
ezüstéremmel tért haza Oroszországból:
– Két ember kivételével ott volt
mindenki, aki számít Európában, ezért azt mondhatom, jól
sikerült a szereplésem. Nagyon
jól rendezett verseny volt, tényleg az olimpia jegyében telt.
Lehetett ezt érezni a többieken
is, odatette magát mindenki. A
sorsolásom jó volt, a döntőben
a most már hatszoros Európabajnok Mikhalintól kaptam
ki. Szőnyegszéli helyzet volt,
mondhatni azt, hogy elbambultam. Tanulni kell belőle. Londonba csak a verseny előtt pár
nappal utazunk ki, szerintem
ez így jobb lesz. Egészséges
drukk van bennem, remélem,

Fotó: PAMSE
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nem izgulom túl magam, mint
Pekingben.
Csoknyai László a 81 kg-os
súlycsoportban képviseli a magyar színeket Londonban:
– Nagyon izgultam, mert az Eb
után még egy napot várni kellett az Ázsia-bajnokság eredményére. Amikor megláttam,
hogy az üzbég srác csak harmadik lett, nagyon boldog voltam, mert benn maradtam a 22es rangsorban. Most már utólag
úgy gondolom, jobb lett volna,
ha lazábbra veszem. Elizgultam a versenyeket, nagy volt
bennem a feszültség. Az utolsó
négy versenyem már jobb volt.
A hátralévő időben fejben kell
erősödnöm, lesz még rengeteg
edzőtábor, nagyon keményen
meg kell csinálni a munkát. A
leendő ellenfelek nagy részét
ismerem, de akit nem, azt is
megnézem és elemzem. Magával az olimpiai versennyel még
nem foglalkozom, nem akarom
stresszelni magam. Egyelőre
örülök annak, hogy olimpikon
vagyok!
Hangyási László edző:
– Nem volt egyszerű ez a kétéves időszak, de szerencsésen
a végére értünk. Most már az
olimpiai felkészüléssel megyünk tovább. Peking előtt
Barnának még nem volt felnőtt
világversenyen érme, most már
három Eb-ezüstnél tart. Ráadásul tavaly az abszolút világbajnokságon, ahol nemzetenként
négy versenyző indulhatott,

szintén ezüstérmes lett. Máshogy tekintenek rá, mint négy
évvel ezelőtt. Akkor ifjú titánként ment, most viszont már
vannak nagyon szép eredményei, és ezáltal az önbizalma
is nagyobb. Lacinak is voltak
szép eredményei, szép győzelmei, mert különben nem tudta
volna a 22. helyet megszerezni. Gondolok itt többek között
a párizsi Grand Slamra, ami a
világ egyik legerősebb versenye, ahol érmes tudott lenni,
japán versenyzőt is legyőzve.
Egy olyan nap kell neki az
olimpián, és akkor… Neki még
kontinentális versenyről hiányzik az érem, ott még nem tudta
úgy odatenni magát. Remélem, hogy ő lesz a kakukktojás
Londonban. A titkos vágyam?
Egyértelmű. Éremszerzés Barnánál, pontszerzés Lacinál, és
akkor maximálisan elégedett
leszek.
-joko-

A PAKSI AUTÓ- ÉS MOTORSPORT
Egyesület nyílt napot tartott
a Csónakház melletti motocross-pályán. – Azért szerveztük az eseményt, hogy
összehozzuk a szakosztályok
tagjait, családjait, mert év közben a versenyidőszakban erre
nem sok lehetőség van. Az
érdeklődők pedig bepillantást
nyerhetnek hétköznapjainkba,
találkozhatnak a versenyzőkkel, a szerelőkkel és hasznos
tanácsokkal, ötletekkel gazdagodhatnak – összegzett Péter

Gyula, a PAMSE elnöke. Az
egyesületet az alapító tagok
1997-ben hozták létre, a 2006os újjászerveződést követően
ma négy szakosztályt tömörít.
Az autósok és motorosok személyi állománya, képzettsége
és technikai fejlettsége évről
évre fejlődik, így színes palettát mutathattak be családi
napjukon az érdeklődőknek.
A Paksi Autó és Motorsport
Egyesület megtalálható az interneten a www.paksi-amse.
hu oldalon.
-fg-

Az olimpiai ruhapróba már
megvolt, a magyar küldöttség formaruháját, a melegítőket és egyéb felszereléseket június 26. és július 8.
között veszik át a sportolók
és edzők. Csoknyai László
július 27-én vagy 28-án utazik az angol fővárosba, versenyére 31-én kerül sor. Bor
Barna július 31-én érkezik
Londonba és augusztus 3-án
lép tatamira.
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A Paksi Rendőrkapitánysággal közösen indított közlekedésbiztonsági sorozatunkban
ezúttal gyakorta megszegett
szabályokból válogattunk.
A jobbkéz-szabály hivatalos
megfogalmazása szerint az
útkereszteződésekben, amenynyiben közúti jelzésből vagy
forgalmi szabályból más nem
következik, a jobbról érkező járműnek van elsőbbsége.
Vagyis ha a rendőr, rendőrlámpa, közlekedési tábla, útburkolati jel nem rendelkezik
másként, akkor a tőlünk jobbról érkező jármű haladhat át
először az adott kereszteződésen. Erre Pakson jó példa a
Tescónál lévő parkoló. Itt kell
megjegyezni, hogy bármilyen
forgalmi helyzetről legyen szó,
a balesetelhárítási kötelezettség felülírja az elsőbbségi jogot, ami azt jelenti, hogy egy

esetleges baleset elkerülése érdekében le kell mondani róla.
Csak azért nem hajthat bele
senki a másikba, mert neki volt
elsőbbsége, balesetnél nem lehet erre hivatkozni.
Főleg piaci napokon találkoznak a paksi rendőrök vészvillogóval parkoló kocsikkal. Jó
tudni, hogy a vészvillogót csak
műszaki hiba esetén és az elakadást jelző háromszöggel együtt
lehet használni, parkoláshoz
semmiképp. Ha már a parkolásnál tartunk, ez forgalommal
szemben is szabálytalan. Az út
szélén parkolni, várakozni csak
a haladással megegyező irányban lehet. A szabály az út mellett kialakított parkolóhelyekre is vonatkozik. Arra is akad
példa, hogy az autósok, motorkerékpárosok ráhajtanak a kerékpárútra, sőt parkolnak rajta,
például a Kurta Kocsmánál. Ez
természetesen szabálytalan.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Közlekedj okosan!

Kerékpárosok esetében nem
lehet elégszer hangsúlyozni,
hogy csak akkor minősülnek
gyalogosnak a zebrán, ha leszállnak a bicikliről. Kerékpárosok figyelmébe ajánljuk azt a
szabályt is, hogy nem hajthatnak be egyirányú utcába forgalommal szemben, kivéve, ha
ezt kiegészítő tábla megengedi.
Pakson utóbbira nincsen példa,
viszont tilalom van, például a
Báthory utcában.
A város több pontján van ellenben stoptábla, amelynél minden
esetben meg kell állni. Ez ak-

Vandálok a Sárgödör téren
Nem a helyhez illő, barbár módon szórakozó fiatalok törtek
borsot a Sárgödör téri présházak tulajdonosainak orra alá.
Lapunkat Kovács Mihály kereste meg, mondván, hogy minap
elszomorító látvány fogadta
őket. A történteket a szomszédos pince egyik tulajdonosával,
Kovácsné Volf Máriával idézték fel. Elmondták, hogy egy
közeli pincében buliztak a fiatalok, akik után kő kövön nem
maradt. Kitépték a virágokat,
flakonokat, műanyag poharakat, sörösdobozokat szórtak
szét mindenütt. – Mintha a virágokkal hógolyóztak volna. A
hamutartónkat meg bedobták a
szomszéd néni kertjébe – mesél-

te Kovácsné Mária. – Mi pénzt,
energiát áldozunk azért, hogy
szép legyen a tér, hogy az ide
látogatókat kulturált környezet
fogadja, ők pedig tönkreteszik
mindezt – tette hozzá. Arról is
beszélt, hogy éjszakánként nagy
a zsivaj, részeg tivornyázás,
megesett, hogy a tér szomszédságában lévő ház kapujában
éjszakázott az egyik pincében
mulatozó fiatal. – Örülünk, ha
a fiatalok itt szórakoznak, de tegyék azt úgy, ahogyan itt szokás
– hangsúlyozta.
Miként a Sárgödör tériek mondták, a bosszúság nagyobb, mint
az anyagi kár, bár a virágokat
pótolni kell, Kovács Mihály
pincéjénél a virágtartót is, mert

TEMETKEZÉS
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2.
Telefon/fax: 75/311-065
Irodavezető: Wágner Aranka
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

azt is összetörték. A pincetulajdonosok hozzáfűzték, hogy
még nem döntötték el, hogyan
reagálnak az esetre, felmerült,
hogy térfigyelő kamerákat szereltetnek fel, fontolgatják azt
is, hogy a rendőrségen tesznek
feljelentést.

kor is igaz, ha nem látható be a
kereszteződés, ilyen esetben a
beláthatóságig előre lehet csorogni, majd ott ismét meg kell
állni. A Kishegyi út alján például megfigyelhető, hogy a kikanyarodáshoz sorban álló autók
folyamatosan mennek az előttük
induló után, pedig mindegyiknek figyelembe kellene vennie
a stoptáblát. Sokakban az sem
tudatosul, hogy a hatos úton
az Erzsébet Nagy Szállodától
Szekszárd irányában már nincsen lakott terület, tehát lámpát
kell kapcsolni.
-gyöngyNem ez volt az első eset, hogy
a téren tartott vigasságok problémát okoztak. A hangoskodás
esetenként bosszantja a környékben lakókat, de történt már
rongálás is, a kistér utcabútorai
estek vandál támadás áldozatául.
Ezeket – mint Kovács Mihálytól
megtudtuk – rövid időn belül
megjavították a DC Dunakom
Kft. szakemberei.
-vt-

A májusi önkormányzati testületi ülésen dr. Kuti István rendőrkapitány tájékoztatójából kiderült, hogy Paks és a kistérséghez
tartozó 13 település közbiztonsága továbbra is az országos átlagot meghaladó, a rendőrlétszám megegyezik a hasonló kapitányságok állományával, a bűnügyi fertőzöttség viszont alacsonyabb,
mint más megegyező nagyságú városban. Dr. Kuti István hozzátette: a közterületi rend fenntartását továbbra is kiemelt feladatának tekinti a rendőrkapitányság, főként a hétvégi állandó rendőri
jelenlétnek köszönhetően a közterületi jogsértések, rongálások,
randalírozások száma csökkent.
d-sz

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok
és koszorúk rendelése
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TUD JOBBAT?
Euró-megtakarításaira

1 hónapra
évi 4,5%
betéti kamatot (EBKM 4,5%) kínálunk egyszeri
lekötésű lakossági számlabetétekre összeghatártól függetlenül, meglévő ügyfeleinknek is!

Címünk:
Paks, Barátság utca 3.
Telefon: 75/510-216

Paks, Villany utca 4.
Telefon: 75/511-240

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

