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A hőség megviseli a paksi kutya-
menhelyen élő állatokat is, de ko-
rántsem olyan drámai a helyzet, 
mint azt az egyik bulvárlap írta. 
A Blikk beszámolója szerint hul-
lani kezdtek az ebek a telepen és 
fertőzésveszély van. A lapnak La-
kos György, a Felelős Állattartás 
Nemzeti Civil Program koordiná-
tora nyilatkozott mondván, hogy 
a 40 évvel ezelőtt fúrt, ősrégi kút 
az idők folyamán egyre iszaposo-

dott, a rettentő szárazságban pedig 
végképp elapadt a vize. A menhely 
450 állata egy pillanat alatt víz nél-
kül maradt, és sorra hullani kezd-
tek a jószágok. Először az idősebb 
kutyákkal végzett a szárazság és a 
forróság, néhány nap alatt elpusz-
tult 16 kutya. A paksi kutyamen-
hely nevében az interneten cáfolat 
jelent meg. Gál Tiborné, a telep 
vezetője lapunknak is megerősí-
tette, szó sincs arról, hogy hulla-

nának az állatok, arról pedig fő-
ként nem, hogy a helyet ellepte az 
ürülék és a döglegyek, ezek pedig az 
emberre is veszélyes betegséget ter-
jeszthetnek. Ha hamarosan nem 
lesz megoldás, elképzelhetetlen 
járvány következhet. Gál Tiborné 
azt mondta, a környék kútjaiból 
az utóbbi években valóban eltűnt 
a víz. A menhelyé mindeddig ki-
vétel volt, de most – ebben a rend-
kívüli szárazságban – nekik sincs 
vizük. Eleinte pénzért szállíttatták 
ki a szükséges mennyiséget, majd 
segítségükre sietett a Mezőföldvíz 
Kft., amelytől a szükséges meny-
nyiséget – napi három köbmétert 
– térítésmentesen kaptak.
A Mezőföldvíz Kft. szervezési és 
kommunikációs osztályvezetője, 
dr. Hanol János ezt megerősítet-
te. Mint beszámolt róla, július 
6-án kaptak értesítést a NOÉ 
állatvédő szervezet közvetítésé-
vel a paksi kutyamenhelyen ki-
alakult kritikus vízhiányról. – A 
bulvármédia állításával ellentét-
ben nincs horror, a kutyák nem 
haldoklanak, a telepen a rend 

fenntartható, sem a fekália, sem 
a döglegyek nem okoznak prob-
lémát, és a járványveszéllyel való 
riogatás is alaptalan – szögezte 
le dr. Hanol János. A több mint 
négyszáz ebet eltartó telepen a 
közöltekkel szemben nem 16, 
hanem 8 idősebb eb pusztult el, 
mert megviselte őket a hőség. Az 
itatáshoz, fürdetéshez tartályt, 
műanyag ládákat szállítottak a 
telepre, a betont és a kenneleket 
locsolással hűtötték. Ebben a víz-
műves dolgozók mellett a tűzol-
tók is segítséget nyújtottak.
A Mezőföldvíz Kft. kétnaponta 
ingyenesen hordja a friss vizet a 
telepre, ameddig a hőség és kri-
tikus helyzet meg nem oldódik, 
tájékoztatott az osztályvezető.
Gál Tiborné azt mondta, hogy 
egy új kút fúrása jelentene meg-
oldást, de erre most nincs pén-
zük. Valószínűleg jó szándék 
vezérelte azt, aki dramatizálta a 
helyzetet, de ilyen áron senkitől 
sem kell segítség, fűzte hozzá a 
menhely vezetője.

Vida Tünde

Pályázati támogatásból szervező-
dött az első, kifejezetten családok-
nak szóló program a Paksi Segí-
tők Házában. Az önkormányzat 
közbiztonsági, ifjúsági, sport- és 
esélyegyenlőségi bizottsága 50 
ezer forintot biztosított a családi 
nap lebonyolítására.
– Azokat vártuk, akik rendsze-
resen felkeresnek minket élele-
mért, segítségért, csak most a 
családjaikat is hívtuk, hogy meg-
tapasztalhassák, milyen a gyer-
mekeikkel együtt töltött, közös 
családi program – tájékoztatott 
a szervező Molnár Imréné An-
cika. A gyermekeket játékos fog-
lalkozások várták, bohóc gon-
doskodott a szórakoztatásukról, 
emellett egy kamra közös beren-
dezését követően az élelmiszer-
tartósításról, a vitaminokról és 
a takarékossági lehetőségekről 
beszélgettek. A kicsik mellett a 
szülőkre is gondoltak Anciká-
ék, a felnőttek megtanulhatták 
a szövőszék használatát, volt 

vérnyomásmérés és személyre 
szóló életmód-tanácsadás is. A 
kellemes családi délelőttöt közös 
ebéd zárta, halászlé, rétes és po-
gácsa került az asztalra. A prog-
ram végén az összegyűjtött ado-
mányok közül is válogathattak 
a megjelentek. Bár családi nap 
csak akkor lesz ismét a Tolnai 
úti intézményben, ha pályázati 
forrást nyernek rá, a gyermekek 
támogatását továbbra is fontos 
feladatuknak tekintik a segítők: 
a nyár végétől iskolafelkészítő 
foglalkozásokat terveznek, az 
igények felmérése elkezdődött. 
A felajánlásokra továbbra is szá-
mítanak a ház működtetői. Mint 
azt elmesélték: egyre több bajba 
jutott érkezik hozzájuk, közöttük 
egyre több család, az adományok 
száma pedig egyre kevesebb. A 
tartós élelmiszerekre, bútorokra, 
használt háztartási gépekre és 
ruhaneműkre nagy szüksége van 
az utcán és szegénységben élők-
nek.                             Dallos Szilvia

Augusztus 5-ig vehetik fel a szü-
lők a diákbérlet-támogatást az ál-
taluk előzetesen megjelölt helyen: 
az oktatási intézményben vagy 
a polgármesteri hivatal pénztá-
rában. A paksi önkormányzat 
évek óta támogatja a tanulók he-
lyi közlekedését lakóhelyük és az 
iskola, illetve az általuk látogatott 
sportlétesítmény, művészeti okta-
tási intézmény között. Az elmúlt 
tanévben a támogatást kiterjesz-
tették a külterületeken, Gyapán és 
Csámpán lakó diákokra is, akik 
nem helyi, hanem helyközi járat-
tal járnak iskolába. Az idei költ-
ségvetésben nyolcmillió forintot 
különítettek el erre a célra. Az ön-
kormányzat a megvásárolt bérlet 
összegének 80 százalékát fizeti ki 
utólag azoknak, akik a visszaté-
rítés iránti kérelmüket jelezték a 
tanév során a polgármesteri hiva-
tal szociális osztályán. A képvise-
lő-testület tavaly változtatta meg 
a helyi autóbuszra szóló tanuló-
bérlet támogatásának igénylési 

rendjét. Eszerint az önkormány-
zat a bérlet utólagos bemutatá-
sakor biztosítja a kedvezményt, 
ennek oka, hogy a tapasztalatok 
szerint olyanok is igénybe vették 
a támogatást, akik nem használ-
ták fel a bérletet. A tanév végéig, 
azaz júniusig támogatja az önkor-
mányzat a diákok közlekedését, a 
szülő vagy törvényes képviselő 
pedig augusztus 5-ig veheti fel 
a lejárt bérlet ellenében a bérlet 
összegének 80 százalékát.  A felté-
telek nem változtak, de a határidő 
pontos betartására kérik a lakos-
ságot, hívta fel a figyelmet Haáz 
Ádámné, az önkormányzat pénz-
ügyi osztályának osztályvezetője. 
Aki az oktatási intézményt jelölte 
meg kifizetőhelyként, az a nyári 
intézmény-karbantartások miatt 
július 30. és augusztus 3. között 
keresheti fel az intézményt, ahol 
14-től 17 óráig állnak a szülők 
rendelkezésére. A polgármesteri 
hivatalban ügyfélfogadási időben 
kereshetik fel a pénztárat.      -md-

Kutyákon segített  
a Mezőföldvíz Kft.

Családi nap Támogatás a bérletre
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Tilos a Gárdonyi kilátó alatti, 
korláttal védett szervizút hasz-
nálata, bár erről sokan nem 
vesznek tudomást. A balesetve-
szély és a gyakorta tapasztalha-
tó vandalizmus megszünteté-
séért hamarosan újabb korlát 
épül, védve a látogatókat és je-
lezve a közterület végét. 

Az újabb korlát kihelyezéséről 
a gyakori lakossági bejelenté-
sek kivizsgálása után döntött 
az önkormányzat. A panasz 
legtöbbször a tavasszal átadott 
támfal alatt lévő ingatlanok tu-

lajdonosaitól érkezett, ugyanis 
a beruházás során a Gárdonyi 
kilátó alatt épített úgynevezett 
szervizútra lemászó fiatalok 
kedvelt szórakozásává vált, hogy 
szemetet, köveket dobálnak az 
udvarokba, céltáblának hasz-
nálva például az ott felállított 
medencéket, veszélyeztetve a la-
kókat. A Gárdonyi kilátót ezért 
a rendőrség, a polgárőrség és a 
városgondnokság összehangol-
tan és sűrűn fogja ellenőrzi, a 
szabályok ellen vétők akár öt-
venezer forintig terjedő bírságra 
számíthatnak. 

Nem csak a vandalizmus ti-
los, a szervizút használata is 
az. A korláttal védett beton-
sáv ugyanis kizárólag a támfal 
üzemeltetésére, a kertészeti, 
karbantartási feladatok ellátá-
sára használható. A látogatók 
védelmére, illetve a közterület 
határának jelölésére korlát épí-
téséről döntött az önkormány-
zat, az építmény a közeljövő-
ben elkészül. Ezzel egyidejűleg 
a szabályok ismertetésére két 
táblát is kihelyeznek a kilátó-
ban, és még a nyáron a parkban 
lévő utcabútorokat és a növény-

zetet is felújítják, tájékoztatott 
Cseh Tamás. A DC Dunakom 
Kft. részlegvezetőjétől megtud-
tuk azt is, hogy a kivitelezővel 
és a tervezővel közösen kereste 
és lelte meg az önkormányzat a 
megoldást a támfallal kapcso-
latos másik, nagyobb esőzések 
alkalmával tapasztalható prob-
léma megszüntetésére, záporok 
idején ugyanis nagy mennyi-
ségű föld csúszik a támfal alatti 
ingatlanok udvarába. A hibael-
hárítás hamarosan elkezdődik, 
ígérte Cseh Tamás. 

Dallos Szilvia

A cívis város nevezetességei-
vel ismerkedett harminc pak-
si roma fiatal. A kirándulást a 
roma nemzetiségi önkormány-
zat szervezte és finanszírozta a 
város önkormányzata által biz-
tosított keretből azért, hogy az 

ország második legnépesebb vá-
rosába is eljussanak a hátrányos 
helyzetű gyerekek. Az autóbuszt 
az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. bocsátotta rendelkezésük-
re. Miként Berki Attila elnök 
elmondta, a színes programok 

összeállításában Jantyik Margit 
pedagógus volt segítségükre. 
Arra törekedtek, hogy a tanul-
mányi úton szerzett új ismere-
teket felhasználhassák a diákok 
a földrajz, történelem, iroda-
lom tantárgy tanulása során is. 
A harminc gyerekkel tizenhat 
kísérő utazott, köztük a roma 
nemzetiségi önkormányzatból 

Berki Attila elnök, Gomán János 
elnökhelyettes és Gomán Tibor 
képviselő.
A kirándulás napján reggel 7-kor 
indult az autóbusz a Dankó Pista 
utcából, 11-re értek Debrecenbe, 
ahol először a Nagytemplomot 
nézték meg. A Református Kollé-
gium múzeumában és a Nagyer-
dei Kultúrparkban jártak még.

Debrecenben jártak

Korláttal a vandálok ellen a kilátónál
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– Meglepte?
– Az, hogy derült égből villámcsapás, nem 
kifejezés. Egyrészt nem adtam rá okot, más-
részt már nagyon vén vagyok. Képzelje 68 
évesen, bypass-műtét után, csípőprotézissel 
pakolni. Háromezer könyvem van… Nem 
volt előzménye. Gondolt egyet a püspök úr, 
és azt mondta: menj el Szigetvárra, vedd át a 
plébániát. És ami csúcs, a legjobb barátomat 
helyezi ide. 
Itt ketten voltunk, ott egyedül leszek. Igaz, 
van előnye is, ott egy falu van, nem kell any-
nyit mászkálni, nem kell annyi településen 
egyeztetni, konfrontálódni. Ahogy nálunk 
mondják: egy falu, egy nóta.
– Nem Önt érinti csak a változás, nagy a 
mozgás…
– Hát igen, olyan, mint amikor az elefánt 
bemegy a porcelánboltba.
– De nincs apelláta?
– Persze, hogy nincs. Nálunk úgy indul a 
dolog, hogy papszenteléskor van egy meg-
nyilatkozása a püspöknek, amikor átadja a 
papi hatalmat. Azt mondja, fogadsz-e enge-
delmességet nekem és utódaimnak. A vá-

lasz: igen. Földhöz vágott, nem tudom értel-
mezni, nem tudok neki örülni, de elmegyek 
Szigetvárra. Hogy mi az oka, nem tudom. 
Én nem kértem, ő nem adott magyarázatot.
– Emlékszik arra, milyen élmények érték 
először itt?
– Mintha… (nevet) Most vasárnap a mi-
nistránsok összefogtak és búcsúztattak. Van 
egy tüneményes kislány, jön a virágcsokor-
ral, mondja könnyes szemmel, hogy a Pali 
bácsi nyolc év után búcsúzik. Hát az a nyolc 
év kilenc volt minap. Július 11-én szerepel-
tem itt először, 2003-ban. Kilenc év alatt hi-
hetetlenül sok momentum, felvillanás van.  
– Mégis mik voltak az első paksi élményei?
– Ez így nem jó kérdés. Mindenféle. Első 
élményem, hogy megyek föl a Keskeny ut-
cában a Weiszékhez, jön egy srác autóval, 
ma is tudom, ki volt. Akkorát szólt, amikor 
leköpött.
– Lehet, hogy csak véletlenül beleszaladt…
– Lehet. (megint nevet) De nekem van egy 
meggyőződésem: nem hiszek a véletlenek-
ben. Abban sincs véletlen, hogy eltesznek. 
De minden rosszban van valami jó is. Nem-
rég jöttek barátok, összecsapták a kezüket, 

mondták, hogy nekem mekkora kárhozat az 
a sok lépcső, ami itt van. Egy előnyöm, hogy 
ott nem kell majd lépcsőzni. 
– Milyen tervekkel indul neki?
– Harminc év után kell valami frissítés 
arra a plébániára. Az elődöm begubódzott, 
mondják, hogy ott arra vágynak az embe-
rek, hogy legyen valami pezsgés, nyüzsgés.  
– Mi azért hisszük, hogy a szívét kicsit itt 
hagyja.
– Természetszerűleg. Nagyon sok okból. 
Hihetetlen jó embereket is megismertem a 
hívek között. Vannak, akik – nem mondom 
azt, hogy a világ végére is eljönnének velem, 
de – vették a lapot, vették a stílusomat. Má-
soknak meg biztos nagy örömet szerzek, ha 
elmegyek, hiszen voltak olyanok, akik tün-
tetőleg átjártak Németkérre, Nagydorogra 
misére. Pakson millió-egy lehetőség volt, 
hihetetlen sokat terveztünk, sok munka van 
a két templomban, miután idekerültem, fél 
éven belül renováltuk a katolikus iskolát, 
rendben van a két temető. Vannak olyan 
emberek, akik nélkül esélyem sem lett volna 
ezeket megcsinálni. Évi 14 millió forint fe-
letti összeggel gazdálkodtunk, ezt-azt meg-
csináltunk, annak nyoma maradt.
– És azért majd visszajön? Mondjuk a Gast-
robluesra?
– Biztos, hogy nem. Tíz perce jött a telefon, 
kérdezték, akiket nemrégiben adtam össze, 
hogy Atya, lenne a keresztelő. Megcsinálja? 
Nem, mondtam. Marha messze van. És – 
szoktam mondani – első a munka, második 
a Ferencváros.
– A sors fintora, hogy egy barátja, Csősz Ist-
ván követi itt. Mit kell róla tudnunk?
– Tüneményes jó ember. Sokkal jobb, mint 
én. Tolna megyei srác, három évvel fiatalabb 
nálam. Hatalmas nagy zenész. Elsőként csi-
nálta a beatmiséket, nem röstelli, gyakran 
előkapja a gitárt miséken ma is, főként a di-
ákmisék fognak menni. Negyven éve pap, 
harminc éve szolgál Mohácson. A jubileu-
mon engem kértek fel ünnepi szónoknak. A 
felkéréskor még nem, de az ünnepségen már 
tudtuk, hogy áthelyezik, úgyhogy ott már 
mondhattam: előttem az utódom.       Vida T.

Jó barátja váltja dr. Keresztes Pált

Kilencévnyi paksi szolgálat után Szi-

getvárra helyezték dr. Keresztes Pál 

plébánost. Az okot nem tudja, nem 

kutatja, de nem örül neki. Jó hír vi-

szont – mondta el lapunknak – hogy 

utódja jó barátja, Csősz István lesz, 

akit harmincévnyi mohácsi szolgá-

lat után helyezett Paksra dr. Udvar-

dy György püspök. A változásról  

dr. Keresztes Pállal beszélgettünk.

Felfokozott, picit mégis felemás érzelmek közepette ünnepelték a hívek Csősz Istvánt. Az emocionális kettősség egyik oka 
többszörösen is kivételes: kanonok-plébánosunkat negyven éve szentelték pappá, harminc éve szolgálja a mohácsi híveket és húsz éve kapta meg 
a plébánosi címet. Az miatt viszont nem kevés szomorúság is vegyült az ünneplésbe, hogy a mohácsiak kivételes megbecsülésnek, szeretetnek 
örvendő „Tiszije” – az egyházmegye átszervezése folytán – hamarosan Pakson folytatja papi pályafutását – olvasható Mohács város honlapján. 
Ugyanitt írják, hogy Csősz István munkásságát a szeretet, a segítőkészség jellemzi. Problémáival bárki megkereshette. Az elmúlt évtizedek 
alatt kinevelt egy olyan nemzedéket, amely ma már aktívan részt vállal Mohács kulturális és közösségi életében, s amely sokrétű szociális és 
lelki segítséget nyújt a rászorulóknak. A város lakosságáért kifejtett áldozatos és eredményes munkásságáért 2003-ban díszpolgári címmel 
tüntették ki. Csősz István augusztus 1-jétől Pakson folytatja szolgálatát.
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Kiemelkedő a szorgalma, pon-
tossága és kollégáival ápolt kap-
csolata – ez a jellemzés olvasha-
tó Mayer Antalnéról abban a 
felterjesztésben, melyben Deák 
Ferenc-kitüntetésre javasolták 
a polgármesteri hivatal mun-
katársát. A díjazott több mint 
harminc éve dolgozik a köz-
szférában, a pénzügyi hivatali 
ágazatfelelőst lapzártánk után 
az Erzsébet Nagy Szállodában 
megrendezett köztisztviselői 
napon köszöntötték a kollégák 
és a város vezetői. 

Pakson született, itt végezte el az 
általános iskolát, majd a bony-
hádi Perczel Mór Közgazdasági 
Szakközépiskolában megszer-
zett érettségi után néhány év 
múlva a mérlegképes könyvelői 
végzettséget igazoló oklevelet 
is átvehette Mayer Antalné Jut-
ka. Első munkatapasztalatait is 
szülővárosában szerezte meg, 
két évig egy helyi vállalkozásnál, 
majd a közszférába kerülvén. 
16 éven keresztül a mai II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskolá-
ban dolgozott könyvelőként, a 
gazdasági vezető helyetteseként 
látta el feladatait, majd 2000-től 
a polgármesteri hivatal pénz-

ügyi osztályán tevékenykedik, 
több munkakörben kipróbálva 
szaktudását. A nagykincstár in-
dulásakor számviteli, pénzügyi 
ügyintézőként az intézményi 
bankszámla-kivonatok össze-
rendezése, a könyvelés számí-
tógépes rögzítése és az adóha-
tósággal kapcsolatos feladatok 
tartoztak a hatáskörébe. 2006-tól 
a polgármesteri hivatal könyve-
lése a dolga: a főkönyvi könyve-
lés, a kincstár felé készülő beszá-
molók előkészítése és a tervezési 
csoport munkájának alapjául 
szolgáló adatszolgáltatás Mayer 
Antalné munkája. (Ez alapján 
állnak össze a képviselő-testület 
elé kerülő költségvetési tervek.) 
Szabadidejében sem szakad el 
szakmájától, a könyveléstől, hi-
szen, ha éppen nem olvas vagy 
kézimunkázik, akkor munka-
időn kívüli feladatként 2011 óta 
a Paksi Kistérségi Alapszolgálta-
tási Központ könyveléséért felel 
a tervezéstől a beszámolásig.
– Bár előfordul, hogy nagyon 
sok a munka, szorosak a határ-
idők, emiatt túlóráznunk kell, 
szeretem a szakmámat. Már 
általános iskolásként könyve-
lő szerettem volna lenni, a pá-
lyamódosítás soha nem jutott 

eszembe – mesélte el a díjazott, 
aki szerint választott hivatása 
sokat változott az elmúlt har-
minc évben. Bár ma már szinte 
minden munkafolyamatot szá-
mítógépen végeznek, bonyo-
lultabb lett a könyvelés: a be-
vallások, jelentések elkészítése 
tájékozottságot, állandó napra-
készséget igényel. Ez utóbbiban 
nagy segítségére vannak azok a 
továbbképzések, amelyeket az 
önkormányzat biztosít számára 
és munkatársai részére. Egymás 
munkájának segítése is fontos 

minden kolléganő számára, 
ezért is olyan jó a közösség a 
pénzügyi osztályon. Évenkénti 
osztálykirándulásaikról (tavaly 
például a bikali élményparkban 
jártak) élményekkel gazdagodva 
térnek haza, tudtuk meg Mayer-
né Jutkától, aki büszkén mesélt 
családjáról is. Férje a mezőgaz-
daságban dolgozik, gyermekei 
közül Anti villamosmérnök-
ként, Éva pedig édesanyja hi-
vatását követve közgazdászként 
tevékenykedik Budapesten. 

-dallos-

Közlekedésbiztonsági soroza-
tunkban ez alkalommal a Cse-
resznyés felé vezető Györkönyi, 
a Péter és a Pál utca találkozá-
sánál kialakított kereszteződést 
vesszük górcső alá. 

Ebben az útkereszteződésben 
gyakran megfigyelhető a köz-
lekedők elsőbbségadással és 
irányjelzéssel kapcsolatos bi-
zonytalansága, ami talán abból 
adódik, hogy úgynevezett eltolt 
útkereszteződésről van szó. Fo-
kozottabb figyelmet az igényel, 
ha a Pál utca felől érkező le kí-
ván térni a kanyarodó útról, és 
fizikailag egyenesen szeretne 
továbbhaladni, vagy a Péter ut-

cában folytatni útját, ugyanis 
mindkét esetben jobbra kell in-
dexelnie. Ha ilyenkor egy másik 
közlekedő érkezik a Péter utcá-
ból, nem biztos, hogy egyértel-
mű számára a másik haladási 
iránya. Ebben az esetben érde-
mes figyelni az érkező autó se-
bességét, ugyanis ha a Péter ut-
cába kanyarodik be, alaposan le 
kell lassítania, míg ha „egyene-
sen” halad tovább, akkor nem. 
Ha valaki mégis bizonytalan a 
másik irányát illetően, inkább 
várja meg, amíg elhalad. A Pál 
utca másik vége felől, illetve a 
Péter utcából érkező járművek 
között a jobbkéz-szabály érvé-
nyesül. Egyébként az ebből a két 

irányból érkezőkkel szemben 
a kanyarodó úton haladóknak 
van elsőbbsége, akár azon foly-
tatják útjukat a kereszteződés 
után, akár letérnek róla valame-
lyik irányba. Előző esetben attól 
függetlenül, hogy kanyarodik 
az út, nem kell indexelniük, ám 

ha lekanyarodnak róla, akkor a 
KRESZ szabályainak megfele-
lően igen. A közlekedési szabá-
lyok betartásával, a jelzőtáblák, 
útburkolati jelek figyelembevé-
telével nem okozhat problémát 
a balesetmentes közlekedés ezen 
a helyen sem.                  -gyöngy- 

Deák Ferenc-kitüntetés Mayer Antalnénak

Közlekedj okosan!

 Paksi Hírnök, 2012. július 20. n 5



Atomerőmű

Dr. Kovács Antal felel az erőmű 
kommunikációjáért
Megsokasodtak a feladatok, 
bővült az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt. kommunikációs 
szervezete, amelynek élén is 
változás történt. Július 1-jétől 
dr. Kovács Antal kommuniká-
ciós igazgatóként, a korábbi ve-
zető, Mittler István szóvivőként 
dolgozik.
Dr. Kovács Antal, Magyaror-
szág máig egyetlen olimpiai és 
világbajnok cselgáncsozója az 
elmúlt években az atomerőmű 
térségi kapcsolataival foglal-
kozott. Diplomáját a Pécsi Tu-
dományegyetemen szerezte 
marketing kommunikációból, 
szakdolgozatát és doktori érte-
kezését az atomerőmű kommu-
nikációjából írta.

Új megbízása kapcsán el-
mondta, hogy az atomerőmű 
kapacitásbővítése új kihíváso-
kat jelent, fontos, hogy min-
denkiben – az atomerőmű dol-
gozóiban, a térségben élőkben 
– tudatosodjon, hogy a paksi 
atomerőmű a legolcsóbban, a 
környezetet kímélve állítja elő 
a villamos energiát, ráadásul 
– ellentétben a szintén fontos 
megújuló energiaforrásokkal 
– megfelelő mennyiségben, 
kiszámítható módon, a rend-
szer irányítást nem próbára 
téve teszi ezt. Hozzáfűzte, 
hogy azok, akik a megújuló 
energiaforrásokat ismerik és 
elfogadják, azok atomenergia 
iránti elkötelezettsége várható-

an erősödik, hiszen az hason-
lóan környezetkímélő.
Az újdonsült kommuniká-
ciós igazgatót, aki elkötele-
zett lokálpatriótaként ismert, 
megkérdeztük az MVM és a 
paksi atomerőmű viszonyá-
ról. – Érezhető némi feszült-
ség szervezeti szinten és az 
emberek között is – válaszolta 
dr. Kovács Antal a felvetés-
re, miszerint az látható, hogy 
az MVM erősödik, de sokan 
attól tartanak, hogy Paks és 
a térség kárára. Az igazga-
tó rámutatott, hogy a belső 
kommunikáció nagyon fontos 
erőművön belül és a két szer-
vezet között is. Az atomerőmű 
bővítése majdnem az évszázad 

legnagyobb beruházása lesz, 
ennek sikere érdekében az 
MVM-nek és az atomerőmű-
nek össze kell fogni. Meg kell 
találni, fel kell tárni és fel kell 
oldani a feszültséget okozó 
pontokat, húzta alá. Emlékez-
tetett rá, hogy a paksi atom-
erőmű tulajdonosa az MVM, 
ezért az elvárásoknak meg kell 
felelni, viszont azt a hihetetlen 
tudást, munkakultúrát, amit 
a paksi atomerőmű képvisel, 
nem lehet figyelmen kívül 
hagyni. – Deklaráltan a cég 
kiemelt projektje a bővítés. Az 
atomerőmű, a tervezett blok-
kokkal a zászlóshajó, ezen áll 
az MVM sikere – fogalmazott. 

Vida Tünde

Országosan mintegy 176 ezer hektárról – 
3,6 tonnás hektáronkénti termésátlaggal 
számolva – 640 ezer tonna körüli őszi árpa 
kerülhet a raktárakba. A száraz, forró idő-
járásnak köszönhetően az őszi búza aratása 
is országszerte javában zajlik már, azonban 
az aszályos időjárás nem kedvezett a kalá-

szosoknak. Az őszi búza termésátlaga 3,3 
és 4,5 tonna között szóródik hektáronként, 
és a learatott gabona minősége is vegyes, 
sok helyütt nem tett jót a szárazság. A Tolna 
Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi 
Igazgatóságának adatai szerint 6238 hektá-
ron 28.553 tonna búzát arattak le, ami hek-
táronként 4,58 tonnás átlagnak felel meg. 
Ez alacsonyabb a tavalyinál, aminek legfőbb 
oka, hogy ősszel és tavasszal alig esett eső, az 
utóbbi hetekben pedig rendkívüli volt a szá-
razság. Több mint 200 milliméter csapadék 
hiányzik a növényeknek, de a környéket még 
a záporok is elkerülik, panaszolta Lisztmayer 
István, a Dunakömlődi Agrár Zrt. növény-
termesztési ágazatvezetője. A szakember el-
árulta, az aratás rendben lezajlott, a termés 
minősége jó, azonban a mennyiség elmaradt 
az elvártaktól, csupán gyenge-közepes lett 
a hozam. A kukoricaültetvények helyzete is 
aggasztó, ha nem jön hamarosan kiadósabb 
eső (legalább 30 mm-re lenne szükség) je-
lentős károk keletkezhetnek: ha nem lesz 
csőtermés, a kukorica csak takarmánynak 
lesz alkalmas, le kell silózni. 
A búza aratása napokon belül a Paksi Arany-
kalászos Mezőgazdasági Kft.-nél is lezajlik, 
termést mintegy 120 hektárról takarítanak 

be, emellett 34 hektáron termesztenek még 
tritikálét is. Itt sem ezek miatt fő a gazdák 
feje, a napraforgó- és kukoricaültetvénye-
ken komoly károk várhatóak. Ha hamarosan 
nem esik kiadós eső a megyében, akkor a 
tengerit jelentős kár éri. Rég nem tapasztalt 
aszály sújtja a mezőgazdaságot, ilyen mér-
tékű szárazság 2005 óta nem volt, mondta 
lapunknak Braun János növénytermesztési 
ágazatvezető. Ha napokon belül megjönne 
az eső, az még megmenthetné a termény je-
lentős részét, de a homokosabb területeken 
már így is megsült a növény. A talajok utolsó 
víztartalékai is lassan kimerülnek, csapadék 
a környéken csupán egy-két milliméternyi 
volt. Az óriási hőség száraz napokkal páro-
sulva megpecsételheti a növények sorsát, 
ugyanis ez az időszak a legkritikusabb a ku-
korica életében, hiszen most van a növény 
címerhányása és virágzása. A napraforgó 
esetében a tányérok nem akarnak szeme-
sedni, a kukorica pedig helyenként a csévét 
sem tudta kitolni, részletezi a szakember. A 
termelők arra számítanak, magas lesz a ga-
bona piaci ára, a Tolna Megyei Agrárkamara 
szerint a búza tonnánkénti ára megközelíti 
vagy meg is haladja majd a 60 ezer forintot. 

Matus Dóra

Jelentős károkat okoz a szárazság
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A regisztrált dinnyetermelők 
teljes körű ellenőrzését rendelte 
el júliustól a vidékfejlesztési mi-
niszter. Ennek célja, hogy csak 
olyan őstermelők árusíthassa-
nak a kijelölt, forgalmas hely-
színeken magyar görögdinnyét, 
akik saját termésüket értékesí-
tik. Tolna megyében a 6-os főút 
mellett, illetve nagyobb városok 
bevezető útjainál, többek között 
Paks mellett is előfordult, hogy 
már a szezon elején hazai ter-
mékként árulták a standokon a 
gyümölcsöt, holott a görögdiny-
nye itthon akkor még nem érett 
be. Július derekán viszont már 
a hazai termények ízét is élvez-
hetik a fogyasztók. A Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal a razziát 
nem szüntette meg, ugyanis a cél 
nem csupán a csalók kiszűrése, 
hanem az esetleges hiányossá-
gok feltárása is. A NAV dél-du-
nántúli régiójának adóellenőrei 
az alkalmi kitelepüléseken, utak 
mentén vagy városközpontok-
ban árusító, mezőgazdasági ter-
mékeket értékesítőket nyáron 
kiemelten, többször ellenőrzi, 
akár társhatósági együttműkö-
dés keretében is. Az őstermelők 
körében végzett ellenőrzések fele 
általában hiányosságot tár fel, 
mondta el lapunknak Fülöp Esz-
ter, az adóhivatal sajtóreferense. 
A szakértő szerint a mulasztá-
sok közül a leggyakoribb, hogy 
az őstermelők nem állítanak ki 
bizonylatot, pedig ha ezt a tevé-

kenységet rendszeresen, üzlet-
szerűen, haszonszerzés céljából 
végzik, minden egyes értékesítés 
után erre kötelezettek. A szám-
la-, illetve nyugta-kibocsátási 
kötelezettség elmulasztásáért az 
adóhivatal egymillió forintig ter-
jedő mulasztási bírságot szabhat 
ki, így minden értékesítőnek jól 
meg kell gondolnia, hogy mivel 
áll ki az út mellé. Fülöp Eszter 
hozzátette, a revizorok nem egy-
szer találkoztak „álőstermelők-
kel” is, akik mástól szerzik be az 
eladásra kínált terméket és saját 
termelésű áruként értékesítik. 
Kovács István őstermelőként 
több mint tíz éve foglalkozik 
dinnyetermesztéssel és eladással, 
a gyümölcsöket nem csupán Pak-
son, Szekszárdon is értékesíti, de 
azt mondja, sehol nem találko-
zott olyan szigorú és gyakori elle-
nőrzésekkel, mint városunkban. 
Lapunknak úgy nyilatkozott, a 
revizorok kukacoskodása mind 
a termelők, mind a fogyasztók 
helyzetét nehezíti. Dinnyét lékel-
ni az egészségügyi és fogyasztó-
védelmi előírások miatt egyál-
talán nem vagy csupán folyóvíz 
alatt lehet, amit a körülmények 
nem mindig tesznek lehetővé, 
de a vásárlók igényelnék. Pakson 
diákok alkalmazása révén több 
standon is árusítja dinnyéit, és 
nem tud mindent figyelemmel 
kísérni, de a diákok hibáiért, pél-
dául nyugtaadás elmulasztásáért 
is ő felel. A bírságok több száz-

ezer forintnál kezdődnek, árul-
ta el lapunknak Kovács István, 
aki úgy véli, a revizorok olykor 
még a fába is belekötnek. A mi-
nap bírságolták meg azért, mert 
csak a település nevét tüntette fel 
a dinnyék származási helyeként, 
a hazai szót viszont nem írta ki. 
– Milyen ember nem tudja, hogy 
Csámpa vagy Fácánkert nem 
Magyarországon van, ez abszur-
dum – panaszolja az őstermelő. 
– Kaptam már bírságot azért is, 
mert a nap elhalványította azt a 
papírt, ami a mérleg hitelességét 
bizonyította volna. A közel 100 
ezer forintos helypénz, az üzem-
anyag, a diákok fizetése jelentős 
költség, ráadásul a dinnyék jó 
része idén kényszerérett, napszú-
rást kapott, így egy-egy bírság 
hazavághatja a bevételt – mondta 
a termelő. Az őstermelők mellett 
az adóellenőrök a nyári szezon-
ban megélénkülő bolhapiacokat 
is fokozottan ellenőrzik. Pakson 
legutóbb július derekán volt vásár, 
az ebben a formában történő ér-
tékesítésre is konkrét adójogi sza-
bályozás vonatkozik: a gazdasági 
tevékenységet folytatók áfa-alany-
nak minősülnek, ezért az érté-
kesítésről mindenki bizonylatot 
köteles kiállítani. Ha az értékesítés 
másik adóalany részére történik, 
az eladót számla-, egyszerűsített-
számla- vagy felvásárlásijegy-kiál-
lítási kötelezettség terheli, minden 
más esetben nyugtát köteles kibo-
csátani.                                         -md-

Tolna megye 3. számú válasz-
tókerületében is megalakult a 
Demokratikus Koalíció (DK), az 
alakuló ülést Pakson tartották. A 
DK 2011. október 22-én jött lét-
re Gyurcsány Ferenc vezetésével. 
Tavaly december 1-jén a párt-
elnök tagtoborzó körútja során 
már járt Pakson. A pártalapítást 
megelőzte a Magyar Szocialista 
Párton belül formálódó Demok-
ratikus Koalíció Platform, mely 
új irányelveket fogalmazott meg, 
majd kivált a pártból. Az új poli-
tikai erő célja a választókörzetek 
átalakítását követően létrejött 106 
egyéni választókerületben kép-
viselőjelöltet állítani. A megala-
kulások folyamata jelenleg zajlik, 
Magyarországon jelenleg 80% 
körüli a lefedettség, hangzott el a 
rendezvényen. 
– A párttagság csupán 30%-a 
jött az MSZP-ből, a többség más 
pártokból, csoportosulásokból 
társult vagy párton kívüli volt. 
Ők most perspektívát látnak 
bennünk, ezért csatlakoztak. 
Tény, hogy gyökerünk balol-
dali, az is marad, de leszöge-
zem, hogy középre nyitott bal-
oldali párt leszünk a jövőben 
– fogalmazott Horváth Gábor, 
a Demokratikus Koalíció Tolna 
megye 3. választókerületének 
koordinátora. A paksi rendez-
vényt Dankay György szervezte, 
az alapító a paksi-tamási régió-
ban a munkahelyteremtést he-
lyezi előtérbe. 
– A Fidesz és az egész jobbol-
dal azt propagálja, hogy nekik 
köszönhető a paksi atomerőmű 
bővítése, illetve üzemidő-hosz-
szabbítása. Ez szemenszedett ha-
zugság, korábban az MSZP helyi 
vezetésének segítségével kezdőd-
tek ezek a folyamatok. A jobbol-
dal idegen tollakkal ékeskedik – 
tette hozzá Dankay György. 
A paksi alakuló ülésen arról 
is döntöttek, hogy a párt helyi 
elnökségéről csak később hatá-
roznak.

Faller Gábor

Több százezerbe is 
kerülhet egy dinnye

Pakson is 
megalakult 
a DK
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Van, amit szó szerint kell érteni. 
Nos, ez a hőfok. A XX. Gast-
roblues fesztivál a legnagyobb 
nyári kánikulában kezdődött és 
fejeződött be. Ez azonban a ze-
nei produkciók legnagyobb ré-
szét nem befolyásolta. Minden 
tisztelet a fellépőknek, akik apa-
it-anyait beleadtak. De ne sza-
ladjunk előre. A címben szereplő 
számok teljességgel jellemezték 
a rendezvényt. Gárdai György 
húsz éve kitalálta és elindította a 
rendezvényt egy külföldi fellépő 
zenekarral. Az idei fesztiválon 
három komoly világsztár zenélt 
együttesével. Az ESZI sport-
csarnokában, a Szentlélek temp-
lomban, a Gastroblues klubban 
és a szabadtéri rendezvényen 
több mint harminc koncertet 
nyomtak le a művészek. Dupla 
helyszínt jelentett a templom, 
hiszen két délelőtt is megszólalt 

a zene a gyönyörű környezetben, 
ahol a fesztivál legjobban várt 
fellépője, a billentyűkirály Rick 
Wakeman szólaltatta meg azt a 
Steinway koncertzongorát, ame-
lyet erre az alkalomra sikerült a 
szervezőknek megkapniuk. Rick 
tüneményes volt mindenkivel, 
ilyen közvetlen művésszel ritkán 
találkozhattunk. Megtudhattuk, 
hogy hétéves korától játszik, és a 
mai napig örül annak, hogy sok 
fellépése van. Nagy formátumú 
szimfonikus zenekari produkci-
ón dolgozik, mindent kézzel ír 
le, majd aztán használja a kom-
putert és a technika újdonságait. 
Gyakran látogatja hét unokáját 
és élvezi, hogy színpadon állhat. 
A templomban meghatódottan 
vette kezébe a Liszt-emlékérmet, 
amelyet Gárdai Ádám adott át. 
Aztán jött a csoda. Hihetetlen 
gazdag, sokszínű kompozíciói-

ban klasszikus zenei, Beatles, Cat 
Stevens-i zenei motívumokat is 
hallhattunk. Emlékezetes pro-
dukciókban nem volt hiány. Mi-
előtt Bécsbe indult, Ken Hensley 
is játszott a templomban. Sok-
színű muzsika szólalt meg a hely-
színen, három olasz, a Red Wine 
Serenaders vidám tagjai, Varga 
János és Kézdy Luca villámgyors 
improvizációi, Ferenczi Gyuriék 
gyönyörűen kiénekelt harmóniái 
mellett Gárdai Viktória fuvolajá-
téka a klasszikus zene hangulatát 
varázsolta elénk. 
A sportcsarnokban minden 
napra jutott egy világsztár. Pén-
teken Ken Hensley norvég ze-
nészeivel másodszor adott han-
gos sikerű koncertet. Pontosan 
tudták, mire vevő a közönség. 
Ken Ingwersen, aki mókás gri-
maszokkal kísérte gitárjátékát, 
másnap a repülőtérre menet 

elmondta, hogy a közönség igé-
nyeiről minden koncert előtt 
tájékozódnak, csak aztán állítják 
össze a programot. Így építették 
fel a paksi előadást is. Jól szóltak, 
egy csomóan még az asztalokon 
is táncoltak. Szűcs Gabi négy-
szer. Ennyiszer látta a közönség 
a karakteres hangú gitárost kü-
lönböző helyszíneken. 
Glenn Hughes másodszor. A 
rock torka megváltozott kül-
sővel, új zenekarral érkezett, 
ahogy szoktuk mondani, fel-
szántotta a színpadot, zúzott, 
sikoltott, nem hagyott pihenőt. 
Azért, hogy ne legyen hiányér-
zetünk, a ráadásban elővett egy 
kis Deep Purple-klasszikust. 
Oda is rakták rendesen. 
Katona Tamás tízévesen játszott 
már Pakson, akkor még édes-
apja zenekarában. Emlékszem, 
a gitár majdnem eltakarta.     Ü

Triplázás, duplázás és jubileum –
magas hőfokon a Gastroblues fesztivál
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Ü Aranyos volt, lerakta a hang-
szert és kiszaladt a csarnokból 
a vele egyidős fiammal játszani, 
focizni. Tommy Katona ma Te-
xasban él, zenél és önálló zene-
karával vissza-visszatér Paksra. 
Produkciója felnőtt, gitárjátéka 
lendületes. Nagyon népszerű a 
zenészek körében is. 
A szabadtéri koncertek a fő-
zőversenyek alatt és után pont 
azt adták, amit kellett. Szóra-

koztattak megállíthatatlanul. 
Komoly szerepe volt ebben 
Takáts Tamásnak, aki elké-
pesztő humorú felvezetéseivel 
az amúgy is vidáman koccint-
gató közönséget sarkallta még 
jobb hangulatra. A Red Wine 
Serenaders és a finn Doctor’s 
Order zenéjére táncra is per-
dültek az emberek, az ismert 
szerzeményeket együtt énekel-
ték a zenészekkel. 

Méltó befejezése volt a jubileu-
mi fesztiválnak a vasárnap esti 
összeállítás. Ferenczi Gyuri és 
zenekara különlegesen egységes 
dallamai, Varga János együttese 
elvont, magas szintű improvi-
zációi megteremtették a hangu-
latot a fesztivál legjobban várt 
előadásához. Rick Wakeman 
aranyszínű palástban belépett a 
billentyűbástyák mögé, és ami 
azután következett, arról még 
sokáig fognak beszélni. Min-
den szerzői korszakából hallot-
tunk játszani, együttese kiváló 
erőkből áll. Sokoldalú énekese a 
legnehezebb feladatokat is meg-
oldotta, ő már a hetvenes évek-
ben is szerepelt a billentyűssel. A 
legváratlanabb pillanatban Rick 
kibújt a billentyűk mögül, leug-
rott a közönség közé hordozható 
hangszerével, játszott egy ferge-
tegeset testközelből, egy csinos 
paksi lány társaságában visz-
szament a színpadra, aki a bil-
lentyűket tartotta addig, amíg a 
mester ujjai azon szaladgáltak. 
A hölgynek is, a közönségnek is 
szenzációs élmény volt. 

A koncert után valahogy nem 
akaródzott hazamenni. Álltunk 
páran, hittük is, meg nem is, 
hogy vége, aztán előjöttek a szá-
mok. Húsz év, több száz előadó 
és zenekar, sok ezer néző és ér-
deklődő, több ezer telefon, levél 
és e-mail, megannyi segítő kéz 
a viski magyar nyelvű óvoda 
létrehozására, az időközben 
elhunyt zenészek családjainak 
segítségére, sok száz jó hangu-
latú fesztivál-focimeccs és főző-
verseny, több ezer szervezőóra, 
előkészületek, finn-magyar ba-
ráti kapcsolatok, mit hagytunk 
ki… Hát persze: zene, zene és 
zene. Megindultak a találga-
tások is. Mit lehet még hozzá-
tenni, hogy is lesz majd ezután? 
Szerintem Gárdai György és a 
szervezői munka nagy részét 
fokozatosan átvállaló fia, Ádám 
is már sejti, de még nem árul-
ják el. Időnk van, amíg nem 
tudunk egyebet, beteszünk egy 
korábbi fesztiválfelvételt a le-
játszóba. Van miből választani. 
Jövünk jövőre is.    

Kozma Győző

Hiába csorgott a víz mindenki-
ről, népes közönség gyűlt össze 
idén is a Gastroblues fesztiválon, 
igaz ez a vasárnapi, mára népün-
nepéllyé dagadt közönségnapra 
is. A sörös stand mellett az ESZI 
udvarán álló vízcsap is népsze-
rű volt, ki szomját oltotta ott, ki 
naptól felhevült testét hűsítette. 
A nap mellett a sátrak alatt, mö-
gött felállított tűzhelyek is kivet-
ték részüket a hő fokozásából.
Idén néhány híján ötven sátor 
sorakozott a sportpálya körül. 
A pályán hat csapat alkalmi lab-
darúgói küzdöttek egymással. A 
győztes a szponzorok csapata lett, 
második helyen a Kisbárka gár-
dája zárt, és dobogóra állhatott a 
paksi önkormányzat különítmé-
nye is. A PFC támogatásának kö-
szönhetően a dobogósok plusz-
ajándékot kaptak, illetve Pokorni 
Péter is beállt a kapuba, hogy a 
büntetőrúgásokat védje, mondta 
el a szervező Faller Dezső. 

A főzőversenyen ezúttal het-
vennél több étel került a bírák 
asztalára, akik két bizottságot al-
kottak, egyik élén Kovács János, 
másik élén Hargitai György állt. 
Előbbi értékelésében kifejtette, 
hogy sok fantázia jellemezte a 
nevezőket, akik közül sokan so-
kadszor mérették meg magukat. 
Akadtak persze olyanok is, akik 
első ízben ragadtak fakanalat. 
A  korábbiaknál több díj talált 
gazdára, s az eddigieknél is több 
pénz gyűlt össze a kóstolóje-
gyekből, adományokból. A ver-
senyen a borral készült ételek ka-
tegóriájában a Reform Főzőklub 
nyerte meg az első díjat. Májjal 
töltött csirkemellet kínáltak pak-
si sillerrel készült bakonyi már-
tással és juhtúrós sztrapacskával. 
A főszakács Vass Jánosné Magdi 
volt. A legjobb halászlevet a Szö-
gedi Halvajárók főzték. Az egyéb 
kategória legjobb étele címet a 
MOBAK sátránál készült grill-

varázs érdemelte ki, míg a bor-
korcsolyák versenyében is elvitte 
az első díjat a Reform Főzőklub 
a Kiss Károlyné által sütött té-
fölös bütökkel. A Norden Kft. 
nyerte a legszebb standnak járó 
díjat, talán azért, mert náluk 
még a kerítés is kolbászból volt 
– igaz, csak az asztalukra épített 
házé. Különdíjat kapott a Pusito 
blues, Török Ádám, a Dombóvá-
ri Bátor nyulak és az isteni fán-
kot sütő györkönyi csapat. Ők, 
pontosabban a falut képviselő 
társaság oszlopos tagja, Kuti Im-
réné egy, ott melegében alapított 
kézműves díjat is kapott, mert a 
fesztivál logóját egy grillázstorta 
formájában alkotta meg. Ebben 
az esztendőben közönségdí-
jat sem egyet, hanem mindjárt 
hármat osztottak: első 385 kós-
tolójeggyel a Dunakömlődi 
Bor barátok jókedvű és népes 
csapata volt, második a MOBAK 
lett 202-vel, harmadik a Városi 

Vegyeskar 92 darabbal. Kósto-
lójegyből ezúttal 1800 darabot 
adtak el. Ennek is kulcsszerepe 
volt abban, hogy vasárnap az 
eredményhirdetés végén Gárdai 
György bejelenthette: egymillió 
forintot adományoznak a husza-
dik Gastroblues fesztivál – bele-
értve a főzőverseny – bevételéből 
a viski magyar óvoda megépíté-
sére. Jenei Károly református 
lelkész, a magyar óvoda ügyének 
patrónusa Isten áldását kérte a 
paksiakra ezért. A szavakat ke-
resve mondta azt, hogy a jóked-
vű adakozót mindig megáldja 
az Isten. – A jókedv innen nem 
hiányzik, az adakozókedv pedig 
számomra megható módon pél-
da nélküli magasságokat ért el 
– fogalmazott. Mint mondta, ha 
nem lankad a segítség, jövő ősz-
re elkészülhet az óvoda, amelyre 
kétszáz magyar gyermek vár a 
kárpátaljai városban. 

Vida Tünde

Egymillió gyűlt össze a viski óvodának
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Üdvözlet Paksról!

Dunai strandok
Itt a vakáció, a nyári hőség, s 
vele együtt a strandszezon, per-
sze, ha az időjárás is úgy akarja. 
A vízparti településeken ez ma-
gától értetődik, s mi szerencsés-
nek tarthatjuk magunkat, hogy 
a paksiak számára a Duna ezt 
(valamilyen formában) mindig 
lehetővé is tette. 
A XIX. század végére a ma-
gát haladó szelleműnek valló 
lakosság körében tömegmoz-
galommá vált a testkultúra, a 
sportolás számos formája. A 
távúszás szokása kiegészült a 
természetes vizek partján töl-
tött pihenéssel, csónakázás-
sal (a napozással csak a XX. 
században, a két háború köz-
ti évtizedekben), kialakult és 
rohamosan népszerűvé vált a 
strandolás szokása. 
Pakson az elmúlt másfél évszá-
zadban jelentős fürdőélet ala-
kult ki. Az úszás mint a sport 
számos ága eleinte a jobb mó-
dúak privilégiuma, hogy ne 
mondjam, különcködése volt, 
elég ha csak Széchenyi István 
dunai úszásaira, fürdőzésére 
gondolunk (akit, bár nem csak 
ezért, kortársai nemes egysze-
rűséggel csak „az őrült Stefi-
ként” emlegettek). A vízi spor-
tokat, a testkultúrát Pakson is 
a XIX. századi közbirtokosság 
„modern” pedagógiai elvein 
nevelkedett fiatalemberei nép-

szerűsítették, tették divatossá: 
közismert a Bernrieder test-
vérek és a Daróczy, Szeniczey 
ifjak részvétele a dunai evezős 
versenyeken, országos bajnok-
ságokon. A közelmúltban a Da-
róczy-távúszás felelevenítése, 
megszervezése is az ő szokásaik 
paksi hagyománnyá alakítását 
valósította meg.
A település melletti partszaka-
szon a Duna medre gyorsan 
mélyül, iszapos, csúszós, az 
örvényekkel teli, gyors folyású 
folyóvíz még a jó úszóknak is 
számos veszélyt jelent, hát még 
az úszni nem tudók vagy azt 
éppen tanulók számára! Ezért 
már 1883-ban felmerült egy 
dunai fürdőház létesítésének 
ötlete, el is indult a gyűjtés a 
felépítésére, de csak 1886-ban 
nyílt meg Freund és Scwartz fa-
kereskedők zárt dunai fürdője, 
ami rendkívül népszerű volt az 
ifjúság körében és jól jövedel-
mezett a tulajdonosainak is. A 
korabeli újsághír szerint reg-
geltől késő estig tartott nyitva, 
még kivilágítva is használták. 
Gondot fordítottak az úszás-
oktatás lehetőségeinek minél 
szélesebb körű biztosítására, a 
polgári iskola tanulói számára 
kedvezményes bérleteket biz-
tosítottak. Akik úszni tudtak, a 
szombat meg vasárnap délutánt 
biztosan a strandon töltötték. 

Sajnos a balesetek, vízbefúlá sok 
így sem kerülték el a fürdőt, és 
felújítása is hamarosan idősze-
rűvé vált. A polgári iskola igaz-
gatója mozgalmat szervezett a 
korszerűsítésére, de a közelgő 
háború miatt a renoválásra már 
nem jutott idő. 
A két háború közti időszakban, 
1926-ban a Dunakorzón nyílt 
meg a legendás kosaras uszoda, 
amit az egykori hajóskapitány, 
Hága József nyugdíjba vonulása 
után építtetett és vezetett. Erről 
az uszodáról már több fénykép 
és képeslap is fennmaradt, ami 
alapján elképzelhetjük, hogyan 
strandoltak szüleink és nagy-
szüleink, ha nem volt kedvük 
vagy csónakjuk (vagy egyik 
sem) átevezni a Duna túlolda-
lára, a pompás, fehér homokos 
strandra. Mert Pakson homo-
kos, vízparti strand sajnos csak 
a folyó másik oldalán volt, amit 
az, aki nem rendelkezett saját 
csónakkal, csak körülményesen 
tudott megközelíteni. S ez ma 
sincs másképp.
Persze voltak mindenféle más 
lehetőségek is. Az asszonyok 
nyaranta lejártak mosni a Du-
nára, és velük a nagyobbacska 
gyerekek is. A virgoncabbak, 
főként a fiúk maguktól is meg-
tanultak úszni, minden szabá-
lyos úszásnemtől eltérően ku-
tyázni, ami leginkább a vízbe 
fúlást elkerülni vágyó kiskutya 
kézzel-lábbal való kétségbe-
esett küzdelmére emlékezte-
tett. Teli volt a fürgén csapko-
dó, fekete klottgatyás fiúkkal a 
vízpart, de ezt már az én gye-
rekkoromban is csak lenézően 
gebickélésnek nevezték: „Nem 
tud ez úszni, csak gebickél, ku-
tyázik” – mosolyogtak rajta. 
De a Süveges-révnél, a Duna, a 
Villany és a Báró utcák torko-
latában kialakult mosó- és für-

dőhelyek alkalmi strandjain, 
a Büdösnél (a Báró utca alatt, 
a konzervgyári kifolyónál) az 
efféle lesajnálás senkit nem 
zavart. A lényeg, hogy a gyere-
kek, fiatal felnőttek a kánikulai 
forróságban a vízben voltak, 
játszhattak, pacsáltak kedvükre 
egész délután. A szerencséseb-
bek hatalmas autógumikban 
lebegtek, sodortatták magukat, 
a szemfülesebbek még a mama 
mosóteknőjét is elkunyerálták, 
abban próbáltak evezni. Nagy 
élet volt! A szülők is örültek, 
a fiúk a lubickolással együtt 
végezték a dolgukat, öntözték 
a beszappanozott, fehéredni a 
napra kiteregetett ruhákat, für-
dették a kiskacsákat, kislibákat 
és vigyáztak rájuk, hogy el ne 
vesszenek. Mindenki jól járt. 
A Békaváros suhancai közül 
sokan profi úszók voltak, ők a 
nagy májfánál (a mai vízi ren-
dőrség előtt állt a hatalmas, 
tereptárgynak számító öreg 
fa) vagy a Pislogónál úsztak 
be a hajójáratba, utána már 
csak lebegni kellett, vitt a víz 
lefelé, ameddig akartad, aztán 
lehetett kiúszni és visszagyalo-
golni parton. Természetesen a 
vízi rendőrség mindezt tiltotta, 
motorcsónakjuk elől igyekezett 
kifelé a vízből mindenki, és fu-
tott, amerre látott. 
A régi téglagyár alatti folyópart 
tiszta vizű, durva homokos, só-
deres partját Kavicsosnak hívták 
a paksiak, és strandként is nép-
szerű volt, mivel nem esett túl 
messze a városközponttól. Egyet-
len hibája volt, a Sánc-hegy már 
kora délután beárnyékolta, de 
akit ez nem zavart, kellemesen 
érezhette magát. Bár ezt is főleg 
csónakosok látogatták, de az in-
nenső oldalon ez volt az a terület, 
ahová mosni nem, csak fürödni 
és napozni jártak.                        Ü
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Ü A kőhányások megépítése 
aztán megváltoztatta a Duna 
sodrását, és a part itt is eliszapo-
sodott. 
Az igazi strandolást a kishajójá-
rat tette lehetővé, ami a Fölső-
rév különjárataként a Korzó 
végén felállított stégről indult. 
Diósi Miska bácsi hajója órán-
ként hozta-vitte a túlpartra a 
fürdőzőket, akik a kikötés után 
a szatyrokkal, játékokkal föl-
pakolva fölgyalogoltak a folyó 
fölső kanyarulatában elterülő 
fehér homokos partra, ahol ká-
nikulaszezonban a Kisbékában 
minden volt: sör, bor és pá-
linka, lángos és ropi, bő szok-
nyás asszonyok főtt kukoricát, 
stanicliban szotyolát árultak 
a vízparton. A sekély vízben 
hatalmas fejelőbajnokságok, a 
homokban óriási focimeccsek, 
a parton egymást érték a sok-
tornyú, csepegtetős homokvá-
rak építőművész apukákkal és 
buzgólkodó gyerekekkel. Az 
apróbbakat délután a hatalmas 
fák árnyékában fektettük le, 
nem volt üvöltő zene, el tudtak 
aludni. Gyakran ott is főztünk 
és csak sötétedéskor eveztünk 
haza. Másnap aztán folytató-
dott minden tovább: a gyere-
kek napról napra ügyesebbek, 
edzettebbek lettek. Kagylókat, 
szép, lapos kavicsokat gyűjtöt-
tek, érdekes, szépen csavarodott 
ágakat az uszadékfák közül. 
Délelőttönként hajkurászták a 
sneciket, ebihalakat. Megtanul-
ták, mire kell vigyázni, hogyan 
lehet kikerülni a mederfenék 
gödreit, hogyan kell a folyók, 
vizek partján viselkedni. 
A korzóról induló strandjá-
rat üzemeltetése azonban óri-
ási, vállalhatatlan ráfizetést 
eredményezett a város önkor-
mányzatának, meg is kellett 
szüntetni, és számos ok miatt 

célszerűbbnek mutatkozott 
egy új, a városlakók számára 
is könnyebben megközelíthető 
fürdő építése. A város másik 
szélén. És nem áll meg a bejára-
ta előtt a helyi járat. (Az autózás 
térhódítása előtt a strandolás 
Pakson egyben gyalogtúrát is 
jelentett, uzsonnás csomagokat, 
homokozó játékokat, plédet, 
úszómatracot cipelve masíroz-
tunk a komphoz, a túlparton 
pedig a homokos partrészre és 
este vissza a kikötőbe. Ugyanez 
a helyzet ma is, ha nincs autó, 
felmálházva gyalogolhatunk 
a Fő utcára a buszhoz, aztán a 
végállomásról hosszan a strand 
kerítése mellett a pénztárhoz. 
Láttam, az élelmesebb anyukák 
a kerítés mellé érve átdobálják 
a csomagokat, azután sétálnak 
föl a bejárathoz.) 
A Duna szerelmeseinek persze 
továbbra is adott a folyóparti 
pihenés, strandolás lehetősé-
ge. Leginkább a csónak- vagy 
motorcsónak-tulajdonosok 
számára – már csónakház is 
van –, ám ez kevesek kivált-
sága. A komp is átvisz, ha erre 
támad kedvünk, de már elnép-
telenedett, gondozatlan a régi 
homokpart. Így aztán napja-
inkra a strandolás Pakson az 
ürgemezei strand élményfür-
dőjének frissítő vizében való 
pancsolás örömét, netán a hi-
deg vizes medencében szelve 
a hosszakat, a mindennapos 
úszás testépítő és jellemerősí-
tő tevékenységét jelenti. Más, 
mint a Duna. De van, és a ki-
csi gyerekek számára is sokkal 
biztonságosabb.
Forrás: Dr. Németh Imre–Dr. 
Koch József– Somogyi György: 
Paks nagyközség monográfiája, 
Paks , 1967. 367-369. A fotókat 
Inotai Imre készítette.

Kernné Magda Irén

Telt házas koncertet adott Pak-
son a Jézus Szíve katolikus temp-
lomban július 16-án a Magyar 
Örökség-díjas 140 tagú Szent-
egyházi Gyermekfilharmónia 
együttes. Dr. Tóth Csaba Attila, 
a Léleképítő vezetőjének baráti 
meghívására Erdélyből érkez-
tek Paksra a gyermekek, akik a 
strandolás és vendéglátás után 
este adtak hálakoncertet. A több 
mint száz tagot számláló kórus 
hangszereinek sora ugyanis egy 
korábban, a Jézus Szíve temp-
lomban megrendezett gyűjtés-
nek köszönhetően bővülhetett 
egy tárogatóval. – Amikor ennyi 
gyermek együtt énekel, az önma-
gában csodás, de a helyszín meg-
hittsége, bensőséges légköre és 
akusztikája tovább emelte az ese-
mény fényét – mondta el lapunk-

nak Haáz Sándor karnagy. A kó-
rusvezető 1978 óta foglalkozik a 
szentegyházi kórus nevelésével, 
amelynek indulásakor áldozatos 
munkával sikerült meghonosíta-
nia a hangszeres oktatást is. Mint 
elmondta, a kórus minden gyer-
meknek lehetőség ad a tanulásra, 
a diákok heti két énekóra kereté-
ben készülnek a fellépésekre, ami 
figyelemre méltó a tekintetben, 
hogy az ország többi iskolájá-
ban ennek töredékére van csak 
lehetőség. A kórus előadásában 
egyházi dalok mellett történelmi 
és huszárénekek is felcsendültek 
Pakson. A gyermekfilharmónia 
együttes országos hangverseny-
körútja során érintette városun-
kat, emellett ellátogattak még 
Kecskemétre, Kölesdre, Gyönkre 
és Szekszárdra is.                        MD 

A hőségtől menekülők az elmúlt hétvégén ismét a paksi strand 
medencéiben frissülhettek koktéllal a kezükben. Június közepétől 
zajlik a már jól ismert Strandesték rendezvénysorozat, ahol ezút-
tal többek közt a Cherry Bomb nevű lányzenekar gondoskodott a 
hangulatról. A Strandestéken legközelebb augusztus 31-én a Voler 
Mouche, az Ocho Macho és a Jazz All Stars fogja szórakoztatni a  
közönséget.

140 tagú gyerek- 
kórus lépett fel 
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A tudósportrék, a Paksi disputa című szo-
boregyüttes készítője Farkas Pál. A 65 éves, 
Szekszárdon élő művésznek mintegy 70-75 
alkotása áll az ország különböző településein, 
köztereken, középületek udvarán, aulájában. 
– Sikeres embernek tartja magát?
– Nincs okom panaszra, sok elismerést 
kaptam, de néha gáncsoskodókkal is összea-
kadtam. Vannak olyan intézmény- és város-
vezetők, akiknek eszükbe sem jut művészeti 
alkotásokkal szépíttetni a környezetüket, ak-
kor sem, ha volna rá pénz. S arra sem vevők, 
ha a szobrász előáll egy ilyen ötlettel. 
– Paks ebből a szempontból kedvező hely…
– Igen, ott elsősorban Kováts Balázs hoz-
záállása, lelkesedése vitte előre a dolgokat. 
Ő volt az atomerőmű látogatóközpontjá-
nak vezetője. Külföldi szakmai útjai során 
látta, hogy milyen környezetben fogadják a 
vendégeket a hasonló helyeken, s többször 
egyeztettünk, mit lehetne itt kialakítani. Az 
első ötlet egy emléktábla volt az atomener-
gia-kutatásban résztvevő, magyar szárma-
zású tudósok neveivel. Aztán azt gondoltuk, 
hogy ennél több kellene, s így készült el a 
Paksi disputa, az öt szoborral, 1995-ben. 
Wigner Jenő, Neumann János, Szilárd Leó, 
Teller Ede, Hevesy György társalog egymás-
sal, a sziklát szétfeszítő atommaghalmaz kö-
rül. A terület nagyon száraznak tűnt, ezért 
született meg a csobogó kút ötlete, ami szé-
pen kiegészíti az alkotást.
– Aztán más kiegészítés is történt… 
– Több is, hiszen csatlakozott az öt tudóshoz 
Kármán Tódor, s kissé távolabb további há-
rom szobor, Marx Györgyé, Lévai Andrásé és 
Habsburg Ottóé. Utóbbi nyilvánvalóan nem 
mint tudós, hanem mint Paksra többször is 
ellátogató történelmi személyiség vált érde-
messé a megörökítésre.  
– Ez a munka hozott más megbízásokat is?

– A szobrászok referenciamunkái szem 
előtt vannak. Ágaskodó lovakról készítettem 
egy alkotást a Pécs melletti Üszögpusztára, 
aztán megkérdezték, hogy tudok-e szarvast, 
tudok-e vaddisznót és így tovább. Legutóbb 
Keszthelyen avatták egy szobromat, a Kőszáli 
bakok viadalát. Van benne vagy hétszáz kiló 
bronz. De apró kis rovarokról is készítettem 
már nagy szobrot, a szegedi Tiszavirág című 
művet. Azt 750-800 kiló bronzból öntöttem. 
Pakson a tudósportrék után következtek az 
iskolák névadói, a Herman Ottó-portré, a 
Móra Ferenc-dombormű, meg a Pákolitz- és 
a Jámbor Pál-szobor, ami nem készülhetett 
volna el a Jámbor Pál Társaságot vezető Be-
regnyei Miklós szervezőmunkája nélkül.     
– Volt üresjárat, megrendeléshiány, hullám-
völgy az életében?
– Szegeden nőttem fel, a feleségem sióagár-
di. Mikor a nagyvárosból a kis faluba költöz-
tem, azt nehezen viseltem. Betapasztottam az 
istálló deszkaplafonját, hogy ne illanjon el a 
meleg, hogy legyen egy fűthető helyiségem, 
ahol télen is farigcsálhatok. Aztán rajztanári 
fizetésből, meg kölcsönből vettünk Szekszár-
don egy panellakást, később egy sorházit; 
műterem persze sehol se volt. Majdnem 40 
évesen jutottam oda, hogy normális körül-
mények között alkothattam. A szekszárdi 
Babits- és Szent István-szobor, meg a Paksi 
disputa meghozta a sikert, de nem egy kelle-
mes sétával jutottam idáig.
– Mi okoz örömet? 
– Ha együtt a család. Felneveltünk három 
lányt, ami elsősorban a feleségem érdeme, s 
van már négy unokánk is. Persze a szakmai 
elismerések is jólesnek. A tanítás is sokszor 
okozott örömet. Főiskolai tanszékvezetőként 
mentem nyugdíjba öt éve; vizuális nevelést 
oktattam leendő tanítóknak. De az átgondo-
latlan oktatáspolitikai változtatgatások már 

az utóbbi időben eléggé idegesítettek. Tanul-
jon meg a gyerek olvasni, számolni, rajzolni, 
mintázni, ez lenne a fontos. Nem a modern 
módszerek, aminek következtében még ötö-
dikes korában is gondjai vannak a betűkkel.  
– Önnek nem voltak gondjai gyermekkorá-
ban a tanulással, a pályaválasztással?
– Azt nem állíthatom, hogy tudatosan szob-
rásznak készültem, de nagy csodálattal né-
zegettem a Dóm téri szobrokat, s próbáltam 
formálgatni a kezem ügyében lévő anyagokat. 
A vakáció nekünk a Tisza-parti hancúrozás 
volt, s ott iszapból, agyagból, sárból csináltam 
ezt-azt. Az általános iskola vége felé már tud-
tam, hogy mit akarok. Művészeti középisko-
lába jártam, rajztanári diplomát szereztem és 
a képzőművészeti főiskolát is elvégeztem. 
– Mindig realista alkotásokat készített?
– Sok mindent kipróbáltam, de az a véle-
ményem, hogy a köztérre kerülő alkotásnak 
nem árt, ha érthető. Hordozza a művész keze 
nyomát, stílusjegyeit, de a közízlést is szolgál-
ja! Ne olyan legyen, hogy találgatni kelljen, 
mit is ábrázol, vagy elforduljanak tőle a já-
rókelők és gúnyos megjegyzésekkel illessék! 
A tudósportréimra például lehet mondani, 
hogy kicsit darabosak vagy, hogy indulatosan 
mintáztam őket; elfogadom. Ezek az én stí-
lusjegyeim, ugyanakkor arra is törekedtem, 
hogy az alanyok karakterét visszaadjam. Utá-
naolvastam, melyikük milyen ember volt.  
– A recessziót hogyan éli meg? 
– Nem könnyű a szobrászok helyzete sem. 
Elképzelhető, hogy lesz egy munkám a közel-
jövőben, ismét Pakson. Az 1982-ben indított 
energiatermelés harmincéves évfordulója 
kapcsán vetődött fel, hogy kifejezhetnénk 
művészi eszközökkel is ezt a dolgot. Konkré-
tumok még nincsenek a megrendelést illető-
en, de nekem már vannak ötleteim. 

Wessely Gábor

A sióagárdi istállótól az atomerőműig
Az első tudósportrékat 1995-ben készítette Farkas Pál. Gottvald Károly fotója.
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A nyári szünidő közeledtével 
az önkormányzat füzetben 
tette közzé az általános isko-
lák, művelődési intézmények 
és sportegyesületek táborait. 
A lezajlott táborokból adunk 
ízelítőt. 

Idén újdonság volt, hogy az ön-
kormányzati általános iskolák 
táborainak egy része átjárható 
volt, vagyis bármelyik lehetőség-
gel élhettek a gyerekek függetle-
nül attól, melyik iskolába járnak. 
Ezek a táborok a fenntartó jó-
voltából kedvezményesek vol-
tak, csak az ebédköltséget kellett 
megfizetniük a családoknak. A 
három oktatási intézményben 
összesen hét ilyen napközis tá-
bor közül választhattak a diákok. 
A Bezerédj Kuktanodát, vagyis 
nyári főzőtábort hirdetett, hu-
szonöt gyermek élt a lehetőség-
gel. A diákok több nemzet éte-
leivel ismerkedtek elméletben és 
gyakorlatban egyaránt. A Deák 
Ferenc Általános Iskolában ha-
gyománya van a sporttábornak. 
A 6-12 éves korosztálynak szer-
vezett öt napra közel százan je-
lentkeztek, megismerhették töb-

bek között a floorball, a röplabda 
és a labdarúgás alapjait, illetve 
játszhattak kidobót, métát, ame-
rikai focit, baseballt. Az iskola 
szintén 6-12 éveseknek meghir-
detett kézműves táborában közel 
hetven gyermek vett részt és ké-
szített sokféle anyagból és tech-
nikával maradandó alkotásokat. 
A II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolában alsó tagozatosok-
nak életmódtábort szerveztek, 
amelynek fókuszában az egész-
séges életmód, a helyes táplál-
kozás elmélete és gyakorlata 
állt, de volt sport- és kézműves 
foglalkozás is. A lakótelepi is-
kola emellett Siófok-Sóstón tá-
boroztatott hátrányos helyzetű 
gyerekeket a tehetséggondozás 
jegyében, feltétel volt a legalább 
jó magatartás és szorgalom. A 
paksi önkormányzat támoga-
tásával harmadik alkalommal 
szervezték meg a balatoni pihe-
nést. (A további kedvezményes 
iskolai táborokat augusztusban 
rendezik meg.) A nem kedvez-
ményes iskolai táborok közé tar-
tozik a II. Rákóczi iskola szintén 
hagyományos horgásztábora, 
amelyet az iskolai szakkörre 

épülve hívtak életre Hencz János 
vezetésével. A fiatalok a sport-
horgászat elméleti és gyakorlati 
tudnivalóiból kaptak ízelítőt, és a 
környezetvédelem is fontos része 
volt az ötnapos programnak. 
A Bezerédj Általános Iskola és 
Diákotthon Németkéren tábo-
roztatott ötvenkét diákot, több-
ségében alsósokat, gazdag prog-
ramkínálattal, többek között volt 
lovaglás, fürdés, kocsikázás, kéz-
műves foglalkozások és sportver-
senyek. Emellett megtartották az 
iskola és az Atomerőmű Sport-
egyesület közös szervezésében a 
két hetet felölelő dzsúdótábort, 
idén 85 gyermek részvételével, 
akiknek nagy többsége igazolt 
sportoló, de olyanok is részt 
vettek a táborban, akik most is-
merkednek ezzel a sportággal. A 
tábori programnak változatlanul 
kiemelt része volt az övvizsgára 
felkészítés. 
A Városi Múzeum háromhetes 
tábori sorozatában három kü-
lönböző történelmi kor művé-
szetével ismerkedtek 6-13 éves 
gyerekek, megjelent az őskor, a 
honfoglalás kora és a római kor. 
A tárgykészítés mellett minden 
hetet egy kirándulással színesí-
tettek, Százhalombatta, Ópusz-
taszer, illetve Aquincum volt az 
úti cél. A három hét alatt közel 
hatvan gyermeket táboroztat-
tak a múzeum munkatársai. A 
Paksi Képtár táborait is meg-
tartották, összesen negyven fő 
részvételével. A mozgókép- és 
médiatáborral nyitottak, ahol a 
10-15 éves fiatalok az első há-
rom napon Keserue Zsolt kép-

zőművész közreműködésével 
kalandozhattak a filmkészítés 
világában, a folytatásban pedig 
a fotózásra fókuszáltak, többek 
között trükkös képeket és fotó-
képregényt készítettek. A Hagyj 
nyomot! elnevezésű táborba 6-14 
éves gyerekeket invitáltak, akik 
igazi nyomvadászokká válhat-
tak öt napra. A foglalkozásokon 
különböző anyagokkal és tech-
nikákkal készítettek nyomokat, 
a sokszorosító technikák is napi-
renden voltak. A záró hét Ferde 
szemmel címmel zajlott, amikor 
a sík és tér viszonya, torzítások, 
optikai csalódások voltak teríté-
ken. 
A Csengey Dénes Kulturális 
Központ idei táborai közül ed-
dig három zajlott le. A Mese, 
mese mátka elnevezésűben dé-
lelőttönként jelmezkészítés, me-
setanulás, kézműves foglalkozás 
volt, délutánonként pedig sport, 
daltanulás és strandolás, egy 
napot pedig Bikalon töltöttek. 
A hobbitáborban minden nap 
más-más szabadidős tevékeny-
séget próbálhattak ki a 7-12 éves 
táborozók, így volt sport, tánc-
bűvölet, valamint alkotónap, egy 
balatoni kalandnap, zárásként 
pedig bemutatónap a szülőknek. 
A Barangoló táborban a várost 
és környékét járták be a srácok, 
volt kincskeresés, tréfás vetélke-
dő, történelmi játszóház, illetve 
egész napos kirándulás Ozorára 
és Simontornyára. A központ 
munkatársai összesen negyven 
gyermeket táboroztattak a há-
rom hét alatt. 

Kohl Gyöngyi

Gazdag a gyerek- 
táborok választéka
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Embermesék

A nászágyból a frontra ment
Nemcsak történelemkönyvekből 
ismeri a Horthy-kort, a világhá-
borút, a hadifogságot, a padlás-
lesöprős ötvenes éveket és a pro-
letárdiktatúrát. Átélte mindezt 
a 92 esztendős Hernádi Ferenc. 
Az egykori posta épületében la-
kik a Deák Ferenc utcában, ott, 
ahol annak idején dolgozott. A 
szolgálati lakásba 1956-ban köl-
tözött be, s később megvette az 
ingatlant. 
A trianoni békekötés évében, 
1920-ban született. Mélyen val-
lásos, katolikus családban nőtt 
fel; a kalocsai jezsuitáknál tanult 
és érettségizett. Édesapja pos-
tai alkalmazott volt, s ő is ezt a 
pályát választotta. Gyakornok-
ként dolgozott több budapesti 
postán, továbbá Kalocsán, Jász-
berényben és Pakson. Itt aztán, 
1956-tól 1976-os nyugdíjazásá-
ig vezetőként tevékenykedett. 
Hangsúlyozza, hogy soha nem 
volt párttag. Pedig abban az 
időben ilyen pozíció betöltésé-
hez szinte elengedhetetlen volt 
az MSZMP-be való belépés. 
Azért sikerült pártonkívüliként 

is megmaradni a posztján, mert 
szakmailag támadhatatlannak 
bizonyult. Próbálták kikezdeni, 
de minden ellenőrzés során ki-
váló minősítést kapott az általa 
vezetett hivatal, s ez ellen nem 
volt apelláta. 
Akin tudott, segített. Egyszer 
egy volt apácát is felvett távirat-
kihordónak, amivel megint csak 
begyűjtött egy fekete pontot a 
hatalomgyakorlóktól. Egy má-
sik alkalommal egy elüldözött 
földesúr ezüstkészletét rejteget-
te. Rázós volt a helyzet, amikor 
meglátogatta a párttitkár, s pont 
azon az ülőalkalmatosságon 
foglalt helyet, amelyik alatt – 
szőnyeggel letakarva – őrizte a 
kincset. A készletet húsz évvel 
később visszaszolgáltatta, ami-
kor a tulajdonos örököse jelent-
kezett érte.
Szilárd erkölcsi tartását a jezsui-
táknál töltött éveknek, szívóssá-
gát, makacs élni akarását pedig 
a frontszolgálatnak és a hadifog-
ságnak köszönheti. Már háborús 
időkben, 1940-ben érettségizett. 
Életre szóló jelszavául ezt válasz-

totta: Nagyobbra születtem. Ami 
nem valamiféle megalomániára 
utal, hanem arra, hogy az ember, 
mielőtt belemenne valami ki-
csinyes üzletelgetésbe, gondolja 
meg, hogy méltó-e az hozzá. 
A katonai behívója 1943-ban 
érkezett meg. Tíz nap esküvői 
szabadságot kapott; a nászágy-
ból a keleti frontra ment. Egye-
nesen az arcvonalba. Ezt igazolja 
az I. osztályú tűzkeresztje is. Az 
kaphatott ilyen kitüntetést, aki 
legalább száz napot szolgált a 
tűzvonalban. A visszavonulást 
követően, Budapest ostrománál 
esett fogságba, 1945 januárjá-
ban. Dolgoztatták kőbányában, 
építkezéseken, hajórakodás-
nál, mezőgazdasági munkákon. 
Az éghajlat nem volt rossz a 
Krím-félszigeten, de az ember-
élet nem sokat ért. A paksi fo-
goly soha nem jelentett beteget, 
mert aki benn maradt a láger-
ben, az általában eltűnt, mire a 
többiek visszatértek a munkából. 
Haza 1948. augusztus 20-án ér-
kezett. Elhúzódtak a mézeshetek, 
és nem is voltak mézesek… Dol-

gozott a postán, született három 
gyereke – ma már hat unokája 
és tíz dédunokája is van – a tele-
pülés megbecsült polgárává vált. 
Pontosabban Tisztes Polgárává, 
hiszen tevékenységét ezzel a díj-
jal ismerték el 2008-ban. Büszke 
a Vitézi Érdemkeresztjére és a 
hadifoglyok bajtársi szövetségé-
től kapott kitüntetésére is.
A keresztények közéletben való 
részvételét mindig fontosnak 
tartotta Hernádi Ferenc. A rend-
szerváltás után a paksi KDNP 
alapító tagja volt, a közelmúltban 
pedig egy kőkeresztet állíttatott 
az Erkel utcában. Megfogadta 
ugyanis, hogy ha ép bőrrel haza-
ér a fogságból, helyreállíttatja azt 
a keresztet, amit még a dédapja 
állíttatott, és a vörösök ledön-
töttek 1919-ben. Az elgondolás 
némi késéssel és nem is ugyan-
ott, de valósággá vált. 
A hosszú életű ember másoknál 
többet tapasztalt, többet nevetett, 
de többet is szenvedett. Hernádi 
Ferencnek is kijutott mindenből; 
betegségekből is. Volt két infark-
tusa, a látása is erősen megrom-
lott, lakásában az olvasnivaló 
mellett ott a nagyító, asztalán 
vérnyomásmérő, gyógyszerek, 
éjjeliszekrényén a házi vészhívó, 
amivel rosszullét esetén jelezhet 
az orvosnak. A kisrádiót a zsebé-
ben hordja, katolikus műsorokat 
hallgat. Fehér botot tart a szobá-
ban és az előszobában is, hogy ha 
benn felejti, ne kelljen érte visz-
szamenni. Sok olyan tárgy veszi 
körül, amely már ötven-hatvan 
éve szolgálja. Öltönye igazi retro 
darab, fekete gumi lábtörlőjén 
erősen megkoptak a bordák.  
Özvegy, már két gyerekét is elte-
mette, de nem adja a fejét a búra. 
Karbantartja a testét és a lelkét, 
minden reggel megfürdik, aztán 
elmegy a templomba. Ha kérik, 
ha tud, még ma is a mások segít-
ségére van. Persze nem holmi ki-
csinyes adok-veszek ügyekben… 
Mert nagyobbra született…

Wessely

A nyugalmazott postahivatal-vezető az 1966-os Kiváló Hivatal oklevéllel. A szerző fotója.
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Tudom, hogy munkáját szolgá-
latnak tekinti és immáron hu-
szonnegyedik esztendeje szív-
vel-lélekkel végzi Ferencziné 
Vesztergombi Klára, a Magyar 
Vöröskereszt Paks Városi Szer-
vezetének titkára. Ezért cseppet 
sem lepődtem meg, hogy ta-
lálkozásunkkor saját magáról 
alig beszélt, viszont az aktuális 
feladatokról annál többet. Mi 
tagadás, volt miről!

Bár a nyári hónapokban ke-
vesebb a tennivaló, mint az 
esztendő többi részében, azért 
ilyenkor is van bőven feladat 
a Magyar Vöröskereszt Paks 
Városi Szervezeténél, mondja 
Ferencziné Vesztergombi Klára 
titkár. Ahogy az elmúlt öt évben, 
idén is delegálnak 16. életévüket 
betöltött ifjú vöröskereszteseket 
a Balatonhoz, akik tíz napig 
adnak majd elsősegélynyújtó 
szolgálatot. Ketten Paksról és 
szintén ketten Dunaföldvárról 
utaznak, akiket indulás előtt 
alaposan felkészítenek felada-
taik ellátására, illetve a szolgálat 
megkezdése előtt a helyszínen is 
képzésen vesznek részt, amelyet 

vizsgával zárnak. A Magyar Vö-
röskereszt és a Magyar Ifjúsági 
Vöröskereszt 2007-ben hozta 
létre a programot, amelynek 
lényege, hogy minden nyáron 
a kezdeményezéshez csatlakozó 
települések strandjain képzett 
önkéntesek teljesítenek szol-
gálatot, szakszerűen ellátják 
a parton történt sérüléseket, 
rosszulléteket, illetve, ha kell, 
mentőt hívnak, kiérkezésükig 
stabilizálják a beteg állapotát, 
szükség esetén megkezdik az 
újraélesztést. Ezzel a program-
mal párhuzamosan egy másik-
hoz csatlakozva is van tenniva-
lója Klárinak. A Magyar Ifjúsági 
Vöröskereszt idén is megrende-
zi országos Hétcsoda Élmény-
táborát 8-12 éves, hátrányos 
helyzetű gyermekeknek Zán-
kán. Ebben a táborban a paksi 
Vöröskereszt területéről három 
sárszentlőrinci és egy dunaföld-
vári gyermek vesz majd részt 
augusztus elején. Mindemellett 
gyűjtik a használt ruhákat és 
bútorokat, amire nagy az igény 
a rászorulók részéről. A szerve-
zet legismertebb tevékenysége, 
a véradás szervezése is zajlik, 

bár a nyári szabadságolások 
idején még nehezebb megszó-
lítani az embereket, mondja 
Klári, akit mindig foglalkoztat 
a kérdés, hogy azok közül, akik 
tudnának vért adni, sokan mi-
ért nem teszik. A szervezet ön-
kéntesei mindent megtesznek a 
véradók számának növeléséért, 
ahogy időről időre új, hasznos 
ötletekkel is előállnak, ám ezek 
megvalósítása nehézkes, ugyan-
is a szükséges anyagi háttér elő-
teremtése nem könnyű feladat. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy 
nagyobb az adakozó kedv, ha 
a felajánló adománya nem egy 
nagy kalapba megy, hanem tud-
ja, hova kerül. Ezért is szerepel 
az októberi országos kongresz-
szusra készülve megfogalma-
zott javaslataik között, hogy 
a városi szervezetek rendel-
kezhessenek számlaszámmal. 
Egyébként Klári köszöni szé-
pen, jól érzi magát. Ha van sza-
badideje, szívesen tölti felnőtt 
lányával, barátaikkal, tesz egy 
üdítő sétát vagy vízpartra megy, 
legyen az a Duna, vagy egy-egy 
napra a magyar tenger.        

Kohl Gyöngyi

Jó napot, mi újság?

Ferencziné
Vesztergombi Klára

Karsai Gréta és Papp Veronika, 
valamint Bach Balázs révén két 
versenyszámban is világbajnoki 
címet nyert a hatodik alkalommal 
megrendezett Modern Táncsport 
Világbajnokságon a paksi Csillag 
Show-tánc Egyesület. A megmé-
retést kilenc, főként kelet-európai  
ország kétezer versenyzőjének 
részvételével június 28. és július 
1. között Veszprémben rendezték 
meg, a négynapos viadalon nem-
zetközileg elismert szakmai zsűri 
rangsorolta a produkciókat. 

Idén már 19 éves a határon túli 
magyar középiskolások tábo-
ra, amelynek fő témája ezúttal 
Örkény István írói világa lesz, 
emlékezve a Kossuth-díjas 
alkotó születésének 100. év-
fordulójára. A kulturális köz-
pont által szervezett táborba 
– melynek helyszíne a felújítá-
si munkák miatt ezúttal nem 
Cseresznyéspuszta – Erdélyből, 
a Felvidékről, Kárpátaljáról és a 
Vajdaságból érkeznek diákok és 
tanárok. A program megnyitója 
július 22-én lesz: a rendezvény 
a sóstói táborban kezdődik, 
Paksra július 29-én látogatnak 
el a résztvevők. A diákok közül 
vannak, akik ez alkalommal 
járnak először Magyarorszá-
gon, de akadnak köztük rend-
szeresen visszajáró táborozók 
is. Ismereteik bővítése érdeké-
ben minden évben kiemelkedő 
kulturális évfordulóhoz kötődő 
témára építik a programokat 
különböző kiscsoportos mű-
helymunkák segítségével. Ör-
kény munkásságát idén egye-
dülálló módon olyan előadók 
is bemutatják majd, akik sze-
mélyes jó ismerősei, rokonai, 
barátai voltak, a diákok többek 
között találkozhatnak Radnó-
ti Zsuzsával, Jászai Mari-díjas 
dramaturggal, Örkény István 
özvegyével is.

Ragyogó 
tehetségek

Örkény lesz  
a főszereplő
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Sport

Rekordrészvétel a Daróczyn
Még soha ennyien nem telje-
sítették a Daróczy virtusúszás 
történetében a Paks–Kalocsa 
közötti 15 km-es távot. Július 14-
én délelőtt 218-an csobbantak a 
Táncsics Mihály utcánál a 24 fo-
kos Dunába. Érkeztek vállalkozó 
szellemű, a kihívásokat kedvelő 
amatőrök és profik Nagyatádról, 

Hódmezővásárhelyről, Győr-
ből, Mezőkövesdről, Budaörsről, 
Komlóról, Kiskunmajsáról és az 
ország más pontjairól. Egy férfi 
Sopronból kerékpáron érkezett 
hajnalban a rajthoz, és az úszás 
előtt még aludt egy kicsit a par-
ton. A legfiatalabb résztvevő 8, a 
legidősebb 72 éves volt. 

– Rendkívül családias a virtus-
úszás, jók az adottságok, nincs 
óriási tömeg, ez egy úszva kirán-
dulás. Sokan félnek a Dunától, 
hogy örvényes, de ezen a sza-
kaszon még nem tapasztaltam 
ilyet. Megkértük a villamosipari 
központi teherelosztó viharfigye-
lő rendszerét, jelezzék nekünk, 

ha hirtelen vihar jönne. A víz 
folyamatosan apad, ezért tiszta, 
és a hajóforgalom sem zavaróan 
nagy – mondta el Gyulai János 
szervező. A 11. alkalommal meg-
rendezett esemény a London 
2012 ötpróba tömegsport-ren-
dezvénysorozat 4 pont értékű 
úszópróbája is volt egyben.

Két sportoló révén is érdekelt volt 
az ASE kajak-kenu szakosztálya 
a londoni olimpiai kvalifikációs 
versenyeken. Kozmann György 
kenuban, Boros Gergely pedig 
kajakban igyekezett kiharcolni a 
részvételt az ötkarikás játékokon. 
Végül mind a ketten kimaradtak 
a magyar csapatból, a miértekről 
Bedecs Ferenc vezetőedzőt kér-
deztük.
– Kozmann György négy éve 
bronzéremmel tért haza Peking-
ből, most nem sikerült kijutnia 
Londonba. 
– Gyurié aránylag egyszerű 
történet, az 1000 m-es párosra 
álltak rá, abban akartak kijutni. 

Pekingi párja Kiss Tamás volt, ta-
valy váltott, azóta az MTK-s Var-
ga Dáviddal készült. A londoni 
részvételhez azonban először 
kvalifikációt kellett volna szerez-
ni a poznani Európa-bajnoksá-
gon. Ahhoz, hogy Poznanban in-
dulhassanak, a hazai riválisokat 
kellett legyőzni a válogatóverse-
nyen. A válogató előfutamában 
nagyon jól mentek, biztató volt a 
formájuk, a legjobb idővel kerül-
tek a döntőbe. Itt, hogy senki se 
tudjon a másik oldalvizén utazni, 
az 1-3-5-7-9–es pályákra kerül-
tek a párosok. Gyuriék a legjobb 
idővel az 5-ösre. A verseny alatt 
enyhe jobbos szembe szél fújt, a 
befutó sorrend 9-7-5-3-1 pálya 
volt. A győztes Korisánszky test-
vérek később nem tudtak kvótát 
szerezni Lengyelországban, így 
ebben a számban nem lesz ma-
gyar hajó Londonban. Ekkor 
még egy lehetősége maradt Gyu-
rinak, a C-1 1000 m, itt azonban 

nem sikerült legyőznie az olim-
piai és világbajnok Vajda Attilát.
– Boros Gergely négy éve furcsa 
körülmények között maradt ki a 
pekingi magyar K4-es hajóból, és 
ez most is érdekesen alakult. 
– Boros tavaly K-4 1000 m-en 
szerzett olimpiai kvalifikációt 
az országnak. A tavaszi első tá-
jékoztató versenyen ezért nem 
indulhatott K-1 1000 m-en, mert 
ebben a számban még nem volt 
kvóta, és azt is Poznanban kel-
lett megszerezni, de olyan ember 
nem mehetett, aki már valame-
lyik számban szerzett indulási 
jogot. A K-4 1000 m-en újabb 
válogató következett, amin az 
indulhatott, aki K-2 1000 m-es 
válogatón az 1-7. helyen végzett, 
vagy nyerte a K-2 200 m-t vagy 
a K-1 1000 m-t. Boros a szegedi 
Bozsik Gáborral K-2 1000 m-en 
az 5 hajóból álló „B” döntőben 
harmadik helyen végzett (kvázi 
nyolcadikak lettek), de az ugyan-

csak öt egységet felvonultató „A” 
döntő időeredményeivel össze-
vetve, a tíz induló között a 4-5. 
idővel értek célba. Hiába men-
tek jó időt, a szövetségi kapitány 
nem járult hozzá, hogy négy 
K-4-es egység harcoljon az indu-
lás jogáért, pedig a válogatási el-
vekben lefektették, hogy indokolt 
esetben erre lehetőséget lehet 
adni. Gergő eredménye mutatta, 
hogy jó formában van, gyorsan 
kajakozik. A szövetségi kapitány 
akkor azt kérte, várjuk meg az 
Eb-t, ha a négyes nem kerül do-
bogóra, akkor utána még lesz 
esély. Nem kerültek dobogóra, és 
a szövetségi kapitány mégis úgy 
döntött, nincs több esély. A Sík 
Márton–Vereczkei Ákos–Boros 
Gergely–Bozsik Attila négyes 
véleményünk szerint a mai napig 
többet tud, mint az, amelyik ki-
jutott az olimpiára. Mondhatott 
akármit a szakma, a kapitányt 
nem lehetett meggyőzni. Gergő 
utána még nekiment a K-1 200 
m-es válogatónak, de hát az 1000 
m-re készülés távol áll a 200 mé-
terétől. Így maradt neki augusz-
tus végére a főiskolai vb K-2 200 
m-en.                          Kovács József

Nem sikerült kiharcolni 
az olimpiai részvételt
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Célegyenesbe érkezett az olim-
piai felkészülés, az ASE dzsúdó-
sai az utolsó hetekben már a 
technika csiszolására helyezik a 
hangsúlyt. 
Csoknyai László július 31-én a 
81 kg-os súlycsoportban indul 
harcba.
– Októberben lesz húsz éve, 
hogy elkezdtem dzsúdózni, úgy-
hogy ebben a londoni szereplés-
ben benne van húsz év munkája. 
Amióta biztos lett, hogy kiju-
tottam az olimpiára, nagy teher 
esett le a vállamról, és felszaba-
dultan tudtam újra nekiállni a 
munkának. A nemzetközi edző-
táborokat Szerbiában zártuk, na-
gyon kemény volt. A paksi volt 
az utolsó, de az már hazai közeg. 
A két utolsó versenyemen, Prá-
gában és Szerbiában is nagyon jó 
formában voltam, mind erőben, 
mind állóképességben. A techni-
kán még lehet csiszolni, az utolsó 

napok arra mennek. Bor Barna 
sokat segít, Pekingben már ott 
volt, megosztja velem a tapaszta-
latait. Most még igyekszem nem 
az olimpiára gondolni, izgulni 
nincs miért, ha hozom, amit tu-
dok, nem lehet gond. Nem sze-
retnék belemenni az esélylatol-
gatásba, tudom, hogy kell egy kis 
szerencse, és az is számít, hogy 
kelek fel aznap reggel. Bízom 
benne, hogy bizonyítok.
Bor Barna +100 kg-os súlycso-
portban augusztus 3-án versenyez.
– Négy éve már voltam olimpi-
án, akkor teljesen más volt a kva-
lifikációs verseny, épphogy kiju-
tottam. Akkor úgy mentem ki, 
hogy megpróbálok meglepetést 
okozni, de még nagyon fiatal vol-
tam, fejben nem értem meg rá. 
Az azóta eltelt négy év úgy ala-
kult, ahogy szerettem volna, Eb- 
és vb-érmeket szereztem. Július 
31-én utazom Londonba, remé-

lem, hogy délután Csoknyai Laci 
még versenyben lesz, és akkor a 
reptérről egyenesen a csarnokba 
megyek. Nagyon oda kell figyelni 
a formaidőzítésre, és hogy a sérü-
lést elkerüljem. Mindent el fogok 
követni a sikerért, nagyon jó for-
mában érzem magam, de ez nem 
jelent semmit. Azon a napon kell 
majd jó formában lenni. Sokan 
azt gondolják, az olimpia más, de 
ugyanolyan verseny, mint a töb-
bi, csak négyévente van. Vannak 
kemény ellenfelek, de mindig azt 
kell megverni, aki jön, ha hajszál-
lal, akkor hajszállal. Aki nem fog 
begörcsölni, nem komplikálja túl 
a dolgot, az oda fog érni.
Hangyási László az ASE vezető-
edzője.
– A hajránál tartunk, itthon 
most még sok partnerrel tudnak 
gyakorolni a fiúk. Ez inkább már 
csak technikai finomítás, ami az 
olimpia napjáig tart. Az a lényeg, 

hogy amikor szőnyegre állnak, a 
legjobb formájukban legyenek. 
Lacinak nagyon nagy fegyver-
tény, hogy a világranglistáról 
bekerült az olimpiára, hiszen 81 
kg-ban huszonkét ember közé 
bejutni nagyon szép feladat. Rá-
adásul ezt megtetézte Prágában 
az Európa Kupa-győzelemmel. 
Előrelépett, úgy tud kiutazni 
Londonba, hogy tudja, milyen 
érzés ott fent állni. Hátha nem is 
akar leszállni a dobogóról, de úgy 
gondolom, már a pontszerzés is 
nagy dolog lenne. Barnus nagyon 
szép eredményeket ért el, zsinór-
ban háromszor lett Eb-ezüstér-
mes, és abszolút vb-ezüstérmes. 
Nála éremszerzés a cél. Az lenne 
a jó, ha nem nyomná, hanem fel-
villanyozná őket az olimpia han-
gulata, és élnének a lehetőséggel. 
Alapvetően mind a ketten jó ver-
senyző típusok.

Kovács József

Csoknyai július 31-én, 
Bor augusztus 3-án lép tatamira

Részvételi rekordot döntött 
a XXVII. Nemzetközi Atom 
Kupa, melyre 26 országból ér-
keztek dzsúdósok, közülük 497-
en mérlegeltek. Az ASE verseny-
zői közül Pupp Réka a 44 kg-os 
súlycsoportban a harmadik he-
lyen végzett. Nagy csatában lett 

ötödik a 73 kg-os Kárpáti Gá-
bor, akinek ezt a szép helyezést 
58 vetélytárs között sikerült ki-
harcolni. Kiss Vivien a 7. helyet 
szerezte meg. Az ASE tatamira 
lépő versenyzői közül szinte 
mindenkinek sikerült győztes 
mérkőzést vívni. 

– Úgy tekintettünk erre a mér-
kőzésre, mint az első komolyabb 
megmérettetésre azok után, hogy 
egy teljesen új, igen alacsony át-
lagéletkorú csapatot kell építe-
nünk. Többet is kaptam a fiúktól, 
mint amit vártam. Úgy ítélem 
meg, hogy jó úton járunk, és ha 
ezt a munkát folytatjuk, akkor a 
bajnokságban is lehetnek szép 
eredményeink – értékelt Lengyel 
Ferenc, a Paksi FC II. vezető-
edzője a PMFC II. elleni 2:2-vel 
záruló edzőmérkőzést követően. 
Megkezdte tehát a felkészülést 
a 2012/13-as NB II.-es bajnoki 
szezonra a zöld-fehér klub máso-
dik számú labdarúgócsapata is, a 
tréningeket július első hétfőjén 
kezdte a társaság. A keret mag-
ja megmaradt, ám az összetétel 
gyengült, mert az első egylettől 

több olyan játékos is távozott, 
akik többnyire az NB II.-ben fut-
balloztak. A Magyar Labdarúgó 
Szövetség döntésének értelmé-
ben a 2013/14-as idényben a má-
sodosztályban már nem szere-
pelhet olyan klub, amely NB I.-es 
gárdát is foglalkoztat, így a PFC 
II. a mostani szezon végén min-
denképp búcsúzik az NB II-től. 
– Az MLSZ határozata minket 
is érint, így más célokkal vágunk 
neki a sorozatnak. A fiatalok 
képzése még jobban előtérbe ke-
rül, csak azok ragadhatnak meg, 
akikre hosszú távon lehet számí-
tani, csak a legtehetségesebbek 
maradhatnak. Ami a helyezést il-
leti, a 10. hely környékére várom 
csapatom – tette hozzá a szakve-
zető. A bajnoki sorozat augusztus 
18-án kezdődik.        Faller Gábor 

Pupp Réka  
bronzérmes Pakson

Jövőre búcsúznak 
az NB II.-től
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Ivóvízminőség-javítás 
Sárszentlőrincen
Utolsó fázisába ért a pályázati tervezői munka, hamarosan lezárul az „Ivóvízminőség-javító beruházás Sárszentlőrinc-Uzd 
településen” című, KEOP 7.1.3.0/09-2010-0031 jelű pályázat első fordulója. A projekt kétfordulós, a második fordulós 
pályázati anyag beadása a hetekben megtörténik. A beruházás során minimálisra csökken majd a vezetékes ivóvíz káro-
sanyag-tartalma, hosszú távon biztosítva ezzel a településen élők környezetvédelmi és egészség-megóvási céljait. A száz-
millió forintot meghaladó beruházás 100%-os európai uniós támogatással valósul meg. Az ivóvíz minőségének javítása 
kötelező feladat, a kútvizek károsanyag-tartalmának határértékét a 201/2001-es kormányrendelet írja elő. A vizsgálati 
eredmények szerint a Sárszentlőrinc és Uzd ivóvizét biztosító kutak vízkémiai komponenseiben az ammónium meghaladja 
az előírt határértéket, emiatt a kitermelt víz vízkezelést igényel. A beruházás megvalósítása során a teljes lakosság megfe-
lelő ivóvízellátása megvalósul. A projekt megvalósítására még 2010-ben nyújtotta be igényét Sárszentlőrinc a Környezet és 
Energia Operatív Program pályázati forráshoz,  az előkészítő szakaszra közel 7 millió forintot nyert el. A projekt részletes 
megvalósítási tanulmánya továbbtervezésre alkalmas, így megnyílt a lehetőség a végleges tervek mihamarabbi elkészítésé-
re és a pályázat végső, második fordulójának a benyújtására. 

Megállíthatatlanul száguld a győ-
zelem felé Gyutai Adrián az Al-
pok-Adria bajnokságban. A Pak-
si Autó- és Motorsport Egyesület 
gyorsasági motorosa a nemzet-
közi ligában a 125 köbcentiméte-
resek kategóriájában öt futamból 
négyet megnyert. Júniusban a 
Pannoniaringen és a horvátor-
szági Rijekában utasította maga 
mögé a mezőnyt, míg legutóbb 
Csehországban is toronymaga-
san diadalmaskodott. A paksi 
motoros eddig valamennyi győ-
zelmét mesterhármassal nyerte 
(övé volt a győzelem mellett a 
pole pozíció és a leggyorsabb kö-
ridő is), így már 73 ponttal vezet 
összetettben. 
Az ob második futamát a Hun-
garoringen rendezték. Greksa 
Attila az ob 750-es kategóriáját 
nyerte meg, ugyanitt Hirczi Zol-
tán nem tudott rajthoz állni, Nagy 
Zoltán pedig az 5. helyet szerezte 
meg az 1000-es között. Nem vég-

ződött jól az ob harmadik futama 
a három paksi versenyző számá-
ra az összevont (600, 750 és 1000 
egyben) versenyen a Hungaro-
ringen. Greksa Attila bukása 
miatt piros zászlóval leintették a 
versenyt, és később újraindítot-
ták. Hirczi Zoltánt korai rajt mi-
att boxutca-áthajtással büntették. 
(Utána ki is állt a versenyből.) 
Nagy Zoltán a 8. helyen fejezte 
be a futamot. Greksa Attila ott-
honában várja, hogy kiderüljön, 
szükség lesz-e műtétre. Három 
háti csigolyája sérült meg, ezek 
gyógyulásához sok időt igényel. 
Amennyiben a gyógyulási folya-
mat nem kezdődik meg, operálni 
kell, a törött csigolyákat mereven 
összekötik a szomszédos ép csi-
golyákkal. A PAMSE motorver-
senyzői közül legközelebb Gyutai 
Adrián áll rajthoz július utolsó 
hétvégéjén az Alpok-Adria soro-
zat lengyelországi futamán.                                     

efgé

A Gyapa Derbi Sportegyesület és 
a gyapai részönkormányzat két 
sporteseményre várta a helyieket 
és a környékbelieket az elmúlt he-
tekben. A hagyományos horgász-
versenyt a szokásos helyszínen, a 
Vörösmalmi-tónál rendezték. A 
megmérettetésen 19-en ragadtak 
pecabotot, akik közül Wallner 
Tamás szákjába került a legtöbb 
hal, így közel négy kilogrammos 
összteljesítménnyel megnyerte 
a versenyt. Másodikként Rózsa-
völgyi György, harmadikként 
Rózsavölgyi Máté zárt. Az első 
három serleggel gazdagodott, a 
többi résztvevő emlékérmet ve-
hetett át. A legidősebb rajthoz 
álló Szurovecz István külön juta-
lomban részesült. 

Legutóbb a 8. Vadai Mihály Em-
léktornára várták a jelentkezőket 
a szervezők. A kispályás labdarú-
gó-bajnokságon 7 férfi- és 2 női 
csapat indult. Az erősebbik nem-
nél körmérkőzéseket követően 
rendezték a helyosztókat, melyen 
végül a Paksi Mentők együttese 
végzett az első helyen, megelőzve 
a németkéri Lila Akác és a gyapai 
öregfiúk alkotta Nosztagia SC 
gárdáit. A hölgyeknél Gyapa–
Dunakömlőd 1:2. Idén még gya-
logtúra és lövészverseny szerepel 
a tervek között, jelenleg pedig a 
hamarosan kezdődő megye 3-as 
bajnokságban induló futballcsa-
patot szervezik, árulta el Frics 
István, a Gyapa Derbi Sportegye-
sület elnöke.                             röné

Nyerő szériában Gyapa:  
horgászverseny 
és futballtorna
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TEIT
kalocsai látogatóközpont
(Szent István király út 35.)

nyitva tartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel.: 75/315-983

20/9450-992

Magas keresettel 
munkatársakat keresek 
nem ügynöki munkára. 

fix+jutalékért. 
30/302-9520

T E M E T K E Z É S
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2. 

Telefon/fax: 75/311-065
Irodavezető: Wágner Aranka

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok 
és koszorúk rendelése

Több rénszarvas él, mint ember azon a vidé-
ken, ahol két szemesztert töltött el Gutveiler 
Tímea. A 21 esztendős paksi lány a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Ál-
lamtudományi Karán éppen most szerzett 
nemzetközi igazgatásszervezői diplomát. Az 
utolsó évvel párhuzamosan egy évet a Uni-
versity of Laplandon tanult Rovaniemiben. 
Az Erasmus programban nyílt lehetősége 
beteljesítenie egyik álmát, megismerni az 
északi világot. Azt mondja, mindig is érde-
kelték az északi népek, kultúrák, így amikor 
az Erasmus kínálta lehetőségek közül válo-
gatott, az egyetlen lappföldit választotta. Er-
ről mindenkinek a mikulás jut eszébe, s él 
az emberekben egy sztereotípia is, miszerint 
az itt élők morcosak, zárkózottak. Timi nem 
ezt tapasztalta, s mint elárulta, életre szóló 
élményekkel gazdagodott. És persze sok-
sok ismerettel, többek között azzal, hogy az 
angol és német nyelvtudása mellé társult a 
finn. Négy kurzust végzett el, mert fontos-
nak érezte, hogy – ha már ott él – megis-
merje a nyelvet, azt használja a mindennapi 
életben, s nem utolsósorban, mivel Magyar-
országon nem annyira elterjedt, látja esélyét 
annak, hogy valamikor még előnyt ková-
csolhat belőle.
A kilenc hónapra szóló meghívást egy nulla-
dikkal is sikerült megtoldani, derült ki a diák-
lány szavaiból. Sikerrel pályázott egy intenzív 
kurzusra, amely arra szolgált, hogy jobban 
megismerje a finn kultúrát. Ebben egyébként 
az is segítségére volt, hogy bekapcsolódott az 
úgy nevezett Finnish Friends Family prog-
ramba. Ez a vendégdiákok és finn emberek, 
családok kapcsolatára épül. Timi igen szoros 
kapcsolatot alakított ki „finn családjával”, 
szinte minden hétvégét együtt töltötték, lék-
horgásztak, motoros szánon siklottak, sokat 
utaztak. Nekik köszönhetően behatóbban is 

megismerhette a finn emberek életét, szoká-
sait. – Tévhit, hogy mindig rosszkedvűek és 
zárkózottak – mondja. Az viszont igaz, hogy 
mindennap szaunáznak. Szervezetten, terve-
zetten élnek. Egyébként pedig rugalmasak és 
közvetlenek.
Rovaniemi nagyjából hatvanezres város, 
Lappföld legjelentősebb települése. Utcá-
in rénszarvasok sétálnak, s a télapó lak-
helye szinte egy városrészt foglal el. Timi 
többször is találkozott, sőt beszélgetett is a 
Joulupukkival, aki meglepően jól értesült 
volt Magyarországot illetően. Annak érde-
kében, hogy diáktársai is hasonlóképpen 
sokat tudjanak hazájáról, Timi bekapcso-
lódott azokba a programokba is, amelyek 
éppen azt a célt szolgálták, hogy minden-
ki bemutassa hazáját. Például magyar éte-
leket főzött társainak. Ahogy mesélte, az 
Erasmus program egyik nagy előnye, hogy 
megismerhetik egymást különféle nemze-
tek fiataljai. Erre neki is lehetősége nyílt, 
hiszen előbb lengyel, osztrák, majd koreai 
és spanyol lakótársai voltak. Az egyetemen 
persze még sok ország fiataljai tanultak. 
Bár elvileg felvehetett volna olyan tárgya-
kat, amelyek itthon is vannak, a gyakorlat-
ban erre nem volt mód, ezért kellett pár-
huzamosan a két egyetemen tanulnia, s a 
féléves vizsgák miatt hazautaznia. Abban, 
hogy ez sikerült, csoporttársai, tanárai vol-
tak segítségére. Mivel olyan tárgyakat nem 
talált, amelyek itthon beszámíthatók, igye-
kezett különlegességeket választani. Ilyen 
például a tengerjog és a kisebbségpolitika. 
A Finnországban élő számi nép egyébként 
is különösen érdekli. Miként mondja, ter-
mészetközelibb életet élnek, rénszarvas-
tenyésztéssel foglalkoznak, népviseletben 
járnak, és nem adják fel törekvésüket az 
autonómia kivívására. 

Lappföld különleges, derült ki az élménybe-
számolóból. Érkezésekor, tavaly augusztus-
ban még 25 fok volt. Ősztől zordabbra fordult 
az idő, december-januárban a nap már csak 
2-3 órára kelt fel, megesett, hogy mínusz 35 
fokban kellett iskolába menni, s az addig cso-
dálatosnak látott tájat 2-3 méteres hó födte. 
Ez annyira különleges volt, hogy mire meg-
unták volna, már vége is lett. Amikor elbú-
csúzott Lappföldtől, kárpótolta a természet: 
még éjszaka 11-kor is sütött a nap…
Timi most mesterképzésre készül, jelentke-
zett az újonnan alakult Nemzeti Közszolgá-
lati Egyetemre, az ELTE-re is, de mivel Finn-
országban jó tapasztalatokat szerzett, külföldi 
egyetemek között is keresgél. Azt mondja, 
az Erasmus nyitottabbá teszi az embert, le-
hetőséget biztosít más országok, nemzetek 
megismerésére, barátságok kialakítására, és 
– szerinte – jó ajánlólevél az álláskeresésnél. 
Finnországban pedig nagyon jól érezte ma-
gát, bármikor visszamenne, és persze szeret-
né családjának is megmutatni, hogy holt élt 
majd’ egy éven át.                            Vida Tünde

Tíz hónap Lappföldön
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Pakson, a lakótelepen, a Kishegyi 
úton, a Posta mögött, hőszigetelt 
téglaépületben, első emeleti 54 
m2-es, erkélyes, 2 szobás lakás 
eladó. Energetikai besorolása E 
kategória. Irányár: 11,8 M Ft.  

A Fenyves utcában 25 m2-es üzlet-
helyiség kiadó.

Gesztenyés utcában hőszigetelt, 
fűtés-felújításos, 48 m2-es 2 szo-
bás, IV. emeleti lakás eladó. Irány-
ár: 8,9 M Ft.

Az Óváros központjában a Duna 
mellett tetőtér-beépítéses, pano-
rámás, 3 és fél szoba összkom-
fortos családi ház nagy terasszal 
eladó. Irányár: 28 M Ft.

A Mező utcában 3 szobás családi 
ház, pincével, melléképületekkel 
eladó. Vállalkozási telephelynek is 
alkalmas Irányár: 12,5 M Ft.

A Május 1 utcában 700 m2-es épí-
tési telek eladó. Ár: 4,7 M Ft.

A Váci Mihály utcában 2. emeleti 
korszerűen felújított, gázfűtéses, 

klímás 62 m2-es erkélyes téglalakás 
eladó. Irányár:14,4 M Ft.

A Fenyves utcában korszerűen fel-
újított, 55 m2-es lakás eladó irányár: 
10,4 M Ft.

Dunakömlődön, a Radnóti utcában 
téglaépítésű 3 szobás családi ház 
garázzsal, lakható melléképülettel 
eladó. 12,8 M Ft.

Paks belterületén a Rókus kápol-
na mellett 1046 m2-es közmű-
vesített, Dunára néző panorá-
más építési telek eladó. Irányár 
18.500.000 Ft

Németkéren, 1546 m2-es területen 
125 m2-es 2 és félszobás, összkom-
fortos, gázfűtéses, családi ház mel-
léképülettel, garázzsal, szuterénnal 
eladó. Irányár: 12,8 M Ft

Részletes felvilágosítás:

Fonyó Ingatlan és Média Iroda

Fonyó Lajos
Tel: 06-70/ 310-8374 

E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu 

E L A D Ó  I N G A T L A N O K

Az informatikai fejlesztés gaz-
dasági versenyelőny. Ma már 
általánosan elfogadott tény, 
hogy az informatikai beruházá-
sok a modern gazdaság minden 
területén komoly hozzáadott 
értéket képviselnek, növelik a 
vállalkozások hatékonyságát 
és eredményességét. Azon-
ban a gazdaság gerincét alko-
tó kis és- középvállalkozások 
többsége még tart attól, hogy 
ebben az irányban keresse a 
kitörési lehetőséget, mert at-
tól fél, hogy egy jól felépített 
informatikai rendszerhez sok 
pénzre van szükség, vagy az 
ehhez segítséget nyújtó pályá-
zatíró vállalkozások csupán a 
hardverbeszerzésekre szako-
sodtak. Az impressive.hu Kft. 
munkája jó minőségének ga-
ranciáját azonban nem a drága 
eszközökben látja. A 2007-ben 
alakult paksi vállalkozás jel-
lemző profiljának a komplex 

és integrált informatikai rend-
szerek megvalósítását tekinti, 
megbízói számára igyekszik 
költségtakarékos megoldá-
sokat találni. – Célunk, hogy 
az informatika ne az örökös 
pénznyelő, hanem rövid időn 
belül pénztermelő beruházás 
legyen, és hogy a helyi vállal-
kozások, közintézmények és 
iskolák is megkaphassák és él-
vezhessék a modern informati-
kai vívmányokat, technológiá-
kat: a közös munkát elősegítő 
rendszerek, távmunka támo-
gatása, a mobil munkavégzés, 
egységesített munkafelület, 
integrált informatikai rendszer 
a több telephellyel rendelke-
zőknek is, melyek mind mind 
támogatják a vállalkozást – 
mondta el Mózsa Ferenc, a cég 
vezetője. Hozzátette, nagyon 
nehéz eligazodni a naponta 
megjelenő pályázatkiírások és 
támogatott célok között, cé-

gük ezeket a problémákat fel-
ismerve, pályázati tanácsadók-
kal közreműködve saját kézbe 
vette a pályázatírást és tanács-
adást. A vállalkozás pályázati 
partnere a GoodWill Consul-
ting, amelynek ügyfelei között 
a gazdasági társaságokon kívül 
megtalálhatóak a települési 
önkormányzatok, közokta-
tási intézmények, non-profit 
szervezetek is. A vállalkozások 
minél több területet érintő fej-
lesztése céljából a társaság fő 
tevékenysége a komplex pá-
lyázati szolgáltatás, amely ma-
gában foglalja a pályázatírást, 
hitelpályázatok készítését, 
pályázati utógondozást, pro-
jektmenedzsmentet. A Good-
Will pályázatírási sikeressége 
egyedülálló versenytársai kö-
zött 84%-os mutatójával és a 
közel 15 milliárd forint elnyert 
támogatással. Az impressive.hu 
Kft. a pályázatokon keresztül is 

támogatni kívánja a kis- és kö-
zépvállalatok innovációs törek-
véseit, motiválni a technoló-
giai fejlesztéseiket, fontosnak 
tartja a vállalkozások esélyhez 
juttatását. A kft. a pályázat-
gondozás mellett informatikai 
szolgáltatások széles körét 
(hálózattelepítés, rendszerüze-
meltetés, bérleti szolgáltatá-
sok, számítástechnikai szerviz) 
is kínálja, amelyekről a refe-
renciák mellett részletes tájé-
koztatót a www.impressive.hu 
honlapon talál.                           (X)

Informatikai fejlesztés, ami tényleg segít

Számítógépek 
helyett 
zéró kliens! 
Mi is ez? 

www.impressive.hu/megoldasok/

zero-kliens-rendszerek
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