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Kétségkívül hiánypótló kiad-
ványnak tekinthető a most 
megjelent paksi zsebtérkép, hi-
szen kisméretűre összehajtható, 
könnyen kezelhető várostérkép 
évek óta nem volt kapható. A 
korábban kiadott, városközpon-
tot feltüntető zsebtérképpel és a 
nagyobb formátumú, teljes vá-
rosképet tükrözővel ellentétben 
az új zsebtérképen Paks mellett 
mindegyik külső településrész: 
Gyapa, Cseresznyés, Csámpa, 
Biritó és Dunakömlőd is szere-
pel. A térképet a nagy szakmai 
tapasztalattal rendelkező Pécsi 
Geodéziai és Térképészeti Kft. 
készítette. A térképoldalon ta-
lálható egy rövid várostörténeti 
áttekintés, az eligazodást segítő 
utcanévjegyzék és jelmagya-
rázat, valamint számozással 
jelöltek az ügyintézéssel, látni-
valóval, szórakozással, sporttal, 

szállással, vendéglátással, uta-
zással kapcsolatos helyek, az 
áruházak és bankautomaták. A 
térkép hátoldalán a város neve-
zetességeiről olvasható fotókkal 
illusztrált rövid leírás. Össze-
csukni nem ördöngösség a ke-
mény fedőlappal ellátott térké-
pet, a „trükk”, hogy mindig félbe 
kell hajtani, tájékoztatott Czink 
Dóra turisztikai referens. A vá-
rostérképet ötezer példányban 
jelentette meg az önkormány-
zat. Megvásárolható a Paksi Tu-
risztika Információs Irodában 
és az Erzsébet Nagy Szállodánál 
található Tolnaricum üzletben, 
valamint folyik a tárgyalás az ér-
tékesítésről az Alexandra Köny-
vesbolttal. A térkép kiadását a 
városmarketing és turisztikai 
célra elkülönített keretből finan-
szírozta az önkormányzat.

-gyöngy-

Paks Város Képviselő-testülete a város érde-
kében kiemelkedő érdemeket szerzett sze-
mélyek iránti tisztelete elismeréseként Paks 
Város Díszpolgára címet alapított. A díszpol-
gári cím azoknak a – tevékenységüket nem-
zetközi vagy országos szinten kimagaslóan 
művelő – személyeknek adományozható, 
akik származásukkal vagy munkásságukkal 
kötődnek Pakshoz, illetve tevékenységük a 
város fejlődésére jelentős hatást gyakorolt. 
A Pro Urbe Emlékérem azoknak a szemé-
lyeknek, illetve szervezeteknek adományoz-
ható, akik/amelyek tevékenysége a város gaz-
dasági, kulturális és társadalmi fejlődésében 
kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult. 
A kitüntetésekre várják a paksiak ajánlásait. 
Az ajánlásnak tartalmaznia kell a jelölt azon 
teljesítményét, ami méltóvá teszi a kitüntetés-
re. A javaslatokat írásban, legkésőbb augusz-
tus 24-ig nyújthatják be a városháza jegyzői 
titkárságára. 
Mindkét elismerést az október 23-i, városi 
ünnepség alkalmával adják át. 

Paks 
díszpolgárai
2010 Süli János
2008 Kozmann György
2007 dr. Kocsis István
2001 Stenger Pál
1996 Pónya József
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2009 Juhász Sándor
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2006 Kozmann György
2005 Szinger Ferenc, Braun Ákos, 
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2004 Kródi József, Hajba Antal, 
 Anton Westner
2003 Czetli Imre, Gárdai György, 
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2002 Dr. Széchenyi Attila, Frast Antal,  
 Paksi Sportegyesület
2001 Herczeg Ágnes, Kőváry László,  
 Atomerőmű Sportegyesület
2000 Várszeginé Németh Mária, 
 Hoffmann Mária, 
 Paksi Rendőrkapitányság
1999 Szentesi Alajos, 
 dr. Rónaky József, 
 Tűzvirág Táncegyüttes
1998 Beregnyei Miklós, Nagy Istvánné
1997 Zerza József, Károly János
1996 id. Gárdai György, Halász Károly
1995 Glósz Lajos, dr. Németh Imre
1993 Stenger Pál, Sólyom Károly
1992 Vida István, Hangyási László
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Fontos állomásához érkezett a 
paksi Gyógyászati Központ ki-
vitelezése az elmúlt hétvégén. 
A késő esti órákban emelték 
a helyére a Városi Rendelőin-
tézetet és az épülő központot 
összekötő hídelemet. Ezzel az 
épületszerkezet megépítésének 
finisébe érkezett a kivitelező 
Strabag MML Kft.   

A hétéves gazdasági program 
fontos eleme valósul meg a 
Gyógyászati Központ meg-
építésével, amely összecseng a 
lakosság azon régi igényével, 
hogy az egykor fellelt gyógyvi-
zet hasznosítsa a város. A teljes 
egészében önerőből megvalósu-
ló beruházással a városvezetés 
azon törekvése is teljesül, hogy 
az egészségügyi szolgáltatáso-

kat koncentrálja, azaz egyes 
szakrendelések, ellátások is he-
lyet kapnak az épületben, mint 
a fizikoterápia és a tüdőgon-
dozó, illetve a rendelőintézet 
egyes szakrendelései. Elsősorban 
mozgásszervi betegségekre, vala-
mint nőgyógyászati panaszok-
ra ajánlják a paksi gyógyvizet. 
A kezelésekhez két különböző 
hőfokú gyógyvizes medence 
áll majd rendelkezésre, lehető-
ség lesz gyógyvizes és víz alatti 
gyógy tornára, súlyfürdőre, egyé-
ni és csoportos gyógytornára, 
kádas és iszapkezelésekre, vala-
mint gyógymasszázsra. Az eh-
hez szükséges szakemberigény 
felmérése jelenleg folyamatban 
van, ahogy a központ megépíté-
se is gőzerővel folyik, összegzett 
dr. Sztruhár Sándor projekt ko-

ordinátor, a beruházó Paksi Ipa-
ri Park Kft. ügyvezetője. 
A kivitelezés fontos állomásához 
érkeztek a napokban, amikor a 
helyére emelték a Városi Ren-
delőintézetet és az új központot 
összekötő hídelemet, amely fe-
dett közlekedőhídként funkci-
onál majd. A műveletet precíz 
előkészítést követően végezték 
el a daruzási munkákra speciali-
zálódott dunaújvárosi Dunagép 
Zrt. közreműködésével. Az ösz-
szekötő kapocs egy 27 tonnás, 
előre gyártott hídelem, amelyet 
egy 350 tonnás toronydaruval 
emeltek a helyére. Az előké-
szítéssel nagyon jól haladtak a 
szakemberek, így a tervezett-
nél előbb meg tudták kezdeni 
a nagy körültekintést igénylő 
műveletet, amit sikeresen végre 

is hajtottak. A munkálatokat a 
késő esti órákra időzítették, hogy 
az a lehető legkevesebb fennaka-
dást okozza, a művelet idejére 
a Táncsics közt teljes szélessé-
gében lezárták. Mischl Róbert, 
a kivitelező Strabag MML Kft. 
építésvezetője úgy tájékoztatott, 
hogy az épületszerkezet része-
ként az emelet feletti födémek 
elkészítése a soros feladat, majd 
hamarosan megkezdik a külső 
és belső burkolati munkákat. A 
kivitelező idén január 5-én vette 
át a munkaterületet, az építésre 
15 hónap áll a cég és alvállalko-
zói rendelkezésére. Az átadást 
egyhónapos próbaüzem követi, 
majd az engedélyezési eljáráso-
kat követően nyit az új központ, 
a tervek szerint 2013 közepén. 

Kohl Gyöngyi

Helyére került a hídelem

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
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A hagyományt követve 2012-
ben is Ingolstadttól a Feke-
te-tengerig tart a Tour Interna-
tional Danubien (TID), azaz a 
Nemzetközi Duna-túra, amely 
Európa legrégebbi szervezésű 
és leghosszabb vízi túrája. Paks 
hosszú évek óta a magyaror-
szági szakasz egyik állomása, 
ez idén sem volt másként. 

A Nemzetközi Duna-túra úgy-
nevezett kerettúra, ami azt jelen-
ti, hogy a résztvevők önellátóak, 
a vízen nem csoportosan, hanem 
önállóan haladnak, illetve ma-
guk választják ki a teljes távon 
belül a kezdő- és végállomást. 
A szervezők a szakaszbeosztást 
biztosítják, a megállóhelyeken 
igénybe vehető programokat 
szervezik, illetve segítséget nyúj-
tanak a vízi járművek bérléséhez, 
szállításához. A magját megőrző, 
ugyanakkor évről évre új részt-
vevőkkel gyarapodó Nemzetkö-
zi Duna-túra gyökerei 1956-ig 
nyúlnak vissza, amikor szlovák 
és magyar kajakosok a Pozsony–
Budapest közötti szakaszt telje-
sítették. Ezt bővítették tovább, 
míg a túra elérte az Ingolstadt–
Silistra közötti 2082 kilométeres 
távot. Négy esztendővel ezelőtt 
újabb változás történt, és első 
alkalommal már In  gol stadttól 
egészen a Fekete-tengerig la-
pátoltak a kajakosok, kenusok, 
evezősök. A teljes túra 2455 ki-
lométer, megtétele 75 napot vesz 

igénybe. Ahogy a TID honlap-
ján olvasható, az egykori edző-
túra mára országokat összekötő 
sportdiplomáciai eseménnyé 
nőtte ki magát. A tíz-tizenkét 
ország evezőseit tömörítő vízi 
túra megérkezését különleges 
eseményként élik meg a fogadó 
városok, gyakran helyi speciali-
tásokkal, különböző kulturális 
programokkal kedveskednek a 
csapatnak. Az idei programo-
kat a magyarországi szakasz 
szervezői geocaching játékkal 
színesítették, valamint minden 
nap megválasztották a leggyor-
sabb, illetve a legsegítőkészebb 
túratársat. Emellett a fogadó te-
lepüléseken Esztergomban Bazi-
lika-túrán, Visegrádon vártúrán, 
Budapesten hajós városnézésen 
vehettek részt a vízi vándorok, 
Százhalombattán filmklubbal, 
Dunaújvárosban vízilabda-mér-
kőzéssel, Baján halászléfőzéssel, 
Mohácson bulival, Pakson pedig 
vacsorával és bortúrával várták 
a vendégeket, akiket Tell Edit 
alpolgármester és Hajdú János 
polgármester fogadott. A város 
borait ez alkalommal a Prelá-
tus-házban és a Duna-korzón 
kóstolhatták meg a túrázók. Az 
éjszakát az Atomerőmű Sport-
egyesület vízi sporttelepének 
udvarán töltötték, majd reggelre 
kelve bontották a sátortábort és 
ismét vízre szálltak az 57. Nem-
zetközi Duna-túra résztvevői. 

Kohl Gyöngyi

Bortúrával fogadták
a résztvevőket

Paksi és környékbeli alkotók 
számára kínál bemutatkozási 
lehetőséget a Paksi Képtár az  
I. Paksi Képző- és Iparművésze-
ti Tárlaton. Az egyéni alkotók 
és művészeti közösségek jelent-
kezését augusztus 26-ig várják.

Szeptemberben rendezik meg 
a Paksi Képtárban az I. Paksi 
Képző- és Iparművészeti Tár-
latot, ahol paksi és környékbeli 
alkotók mutatkozhatnak be a 
közönségnek. Prosek Zoltán, a 
Paksi Képtár vezetője elmond-
ta, azért hívták életre a tárla-
tot, hogy felmérjék, milyen 
létszámban élnek és alkotnak 
képző- és iparművészek a vá-
rosban és környékén, hiszen 
ilyen jellegű szakmai adatbá-
zisuk jelenleg nincsen. A helyi 
bemutatót minden második 
évben szeretnék megrendezni, a 
köztes esztendőkben pedig Tol-
na megyét ölelné majd fel a ki-
állítás. Az első helyi tárlatra 18. 
életévüket betöltött képző- és 
iparművészek, továbbá önszer-
veződő művészeti közösségek, 
egyesületek, stúdiók, műhelyek 
jelentkezését várják augusztus 

26-ig írásban, elektronikus vagy 
postai úton. Minden alkotó leg-
feljebb két művet adhat be négy 
műfajban, grafikákat maximum 
70x100, festményeket 100x150 
centiméteres méretben, plasz-
tikákat legfeljebb egy négyzet-
méter, valamint iparművészeti 
alkotásokat maximum két négy-
zetméter alapterületen. A mun-
kákon fel kell tüntetni a címét, 
méretét, technikáját, készítője 
nevét, valamint a jelentkezési 
lappal együtt rövid életrajzot 
is be kell nyújtani. A szervezők 
felhívják a figyelmet, hogy a tár-
latra a népi tárgyalkotó művé-
szet körébe tartozó alkotásokat 
nem áll módjukban befogadni. 
A művek beadásának időpont-
ja szeptember 13-a és 14-e. A 
tárlatot szeptember 20. és októ-
ber 7. között látogathatja majd 
a közönség a Paksi Képtár új 
kiállítóhelyén, a Hangárban. A 
részletes felhívás, valamint a je-
lentkezési lap a www.paksikep-
tar.hu, valamint a www.paks.hu 
oldalakon megtalálható, bővebb 
információt a Paksi Képtárban 
kapnak az érdeklődők. 

-gyöngy-

Alkotók 
jelentkezését 
várja a Paksi Képtár
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Megújulva készül ötödik hagyo-
mányőrző napjára az Életfa Kul-
turális Egyesület. 2007-ben még 
baráti társaságként szerveztek 
látogatást Dévára, a Szent Fe-
renc Alapítvány Magyarok 
Nagyasszonya Kollégiumába, 
majd még az év szeptemberében 
az ürgemezei szabadidőparkban 
megszervezték az első Hagyo-
mányőrző Magyarok Napját. Az 
akkor még Lamperth Marianna 
által vezetett egyesület bekap-
csolódott az erdélyi keresztszülő 
programba, szervezett Estbe-
szédet, erdélyi túrát, koncertet. 
Amikor Lamperth Marianna 
Budapestre, az egyesület arcu-
latában szintén meghatározó 
vezetőségi tag, Fájth Zoltán pe-
dig Székesfehérvárra költözött, 
felmerült, hogy megszűnik az 
Életfa. A titkár, Csákó Judit 
azonban ágált ez ellen. Mint 
elmondta, nem volt probléma-
mentes az időszak, fel-felbuk-
kantak belső konfliktusok, mint 

minden szervezeten belül, de 
idén márciusban pontot tettek a 
végére, és megújult vezetőséggel 
folytatják a munkát. Az elnök 
Csákó Judit lett, aki alapítás óta 
tagja az Életfának. Mukli Petra 
maradt alelnök, Csapó Mária 
gazdasági alelnöki, Szabados 
Fruzsina titkári teendőket lát el 
a jövőben, Szilágyi Annamária 
az ellenőrző bizottság elnöke. 
Csatlakozott a csapathoz Ko-
vács Kristóf, aki Judit szavai 
szerint új, friss erőt, lendületet 
hozott, szerepe pedig elsősor-
ban a rendezvényszervezésben 
lesz. A cél változatlanul az, amit 
az alapszabályban rögzítettek: 
„az Életfa Kulturális Egyesület 
nemzetünk hagyományait be-
mutató rendezvények, valamint 
ismeretterjesztő előadások szer-
vezésének keretében igyekszik a 
paksi kistérségben élők egész-
séges élet iránti érdeklődését 
felkelteni, és figyelmét a saját 
magukban rejlő évezredes kul-

turális örökségek felismerése 
felé fordítani”.
Judit reméli, hogy sikerül ma-
gukról lemosni a szélsőjobbos 
bélyeget, a politikától ugyanis 
szeretnének teljesen elhatáro-
lódni. Egyúttal nyitni szeretné-
nek a többi civilszervezet és az 
önkormányzatok felé. – Minket 
a Jobbikhoz kötnek, de csupán 
arról van szó, hogy Horváth 
Zoltánnál dolgozom másod-
állásban. Ennyi és nem is sze-
retném, ha több lenne – húzta 
alá. Hozzátette, az idei rendez-
vény is más lesz, mint az eddi-
giek. – Az árpádsávos zászlót 
történelmi jelképként kezeljük, 
de nem vonulunk fel vele – vá-
zolta az elnök. Mint kiemelte, a 
hangsúlyt a néptánc, népzene, 
képzőművészetek megjelení-
tésére helyezik, de például lesz 
hastánc is, ami szavai szerint 
színesíti a programot és a férfi 
tekinteteket vonzza. A helyszín 
is más, az atomerőmű támoga-

tása jóvoltából idén – augusztus 
10-én és 11-én – az ASE sport-
telepre várják az érdeklődőket. 
Kovács Kristóf elmondta, hogy 
a programra pénteken helyi 
zenekarok koncertjén lehet rá-
hangolódni. Másnap rendeznek 
íjászversenyt, gyermekprogra-
mokat, fellép a Szaggató zenekar 
és egy LGT emlékzenekar, lesz 
kirakodóvásár, ahol kézműves 
portékákat kínálnak majd és fő-
zőverseny, amelyen természete-
sen hagyományosan elkészített 
magyar ételekkel lehet nevezni.

Vida Tünde

Megújulva készülnek 
a hagyományőrző napra

A települési önkormányzatok 
augusztus elsejétől rendeletben 
írhatják elő, hogy a legalább 
tízezer forintnyi rendszeres 
szociális segély folyósításakor 
az ellátás összegéből ötezer 
forintot kész étel vásárlásra 
felhasználható Erzsébet-utal-
ványban fizetik ki. Erről a par-
lament még júliusban döntött 
egybehangzó ellenzéki nem és 
egyöntetű kormánypárti igen 
mellett. A módosítás szerint az 
önkormányzatok által folyósí-
tott rendszeres szociális segély, 
valamint a rászoruló gyerme-
kek után fizetett rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény 
esetén kerülhet sor a jelenle-
gi pénzbeli támogatás részben 
utalvány formájában történő 
folyósítására. A törvény kiköti: 
a gyermekenként évi két alka-

lommal fizetett 5800 forintnyi 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményt a készétel, ruhá-
zat, tanszer vásárlására is fel-
használható Erzsébet-utalvány 
formájában kell fizetnie az ön-
kormányzatoknak. Emiatt az 
utalvány felhasználásának kö-
rét is bővíteni fogják.
A rendszeres szociális segély 
esetében a települési önkor-
mányzat rendeletben írhatja 
elő, hogy a támogatás össze-
géből havi ötezer forintot utal-
vány formájában ad, feltéve, 
hogy az ellátás havi összege 
eléri a tízezer forintot. Eddig 
is lehetőség volt a szociális tör-
vény szerint bizonyos ellátási 
formák természetbeni nyúj-
tására, egyes esetekben élt is a 
lehetőséggel az önkormány-
zat, miután azt önálló rende-

letben szabályozta, mondta el 
lapunknak Badics Istvánné, a 
polgármesteri hivatal szociális 
osztályának osztályvezetője. 
Erre változatlanul lesz lehető-
ség, azzal a különbséggel, hogy 
a törvény által előírt esetekben 
ezt Erzsébet-utalványban kell 
megtenni. Az utalvány előnye, 

hogy élvezeti cikk vásárlásá-
ra nem fordítható, emelte ki a 
szakember. A rendszeres szoci-
ális segély, a foglalkoztatást he-
lyettesítő támogatás (ismertebb 
nevén munkanélküli járulék), a 
lakásfenntartási támogatás, az 
átmeneti segély, valamint a te-
metési segély esetében élhet az 
önkormányzat a természetbeni 
juttatások alkalmazásával, de 
nem feltétlenül Erzsébet-utal-
ványban. Viszont a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény-
re jogosultak egyszeri támoga-
tása a novemberi kifizetéseknél 
már utalvánnyal történik. Ezen 
túlmenően a foglalkoztatást he-
lyettesítő támogatás egy részét 
is ebben a formában nyújtják, 
amennyiben a családban véde-
lembe vett gyermek él. 

Matus Dóra 

Erzsébetben érkezhetnek a segélyek
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Atomerőmű

Az MVM öt helyet javított, 
így Magyarország tíz legnagyobb 
vállalata között van
Az MVM Magyar Villamos 
Művek Zrt. kiemelkedően jó 
2011. évi teljesítményének 
köszönhetően Magyarország 
tíz legnagyobb vállalata közé 
került, adta hírül weboldalán 
a társaság. Az MVM Csoport 
2011. évi árbevétele közel 100 
milliárd forinttal haladta meg 
az előző évét, adózott ered-
ménye több mint kétszeresére 
nőtt. A társaság kiemelkedő 
teljesítményéhez hozzájárult 
a paksi atomerőmű jó szerep-
lése és sikeres villamosener-
gia-kereskedelmi tevékenysé-
ge is.
Az MVM Csoport konszolidált 
nettó árbevétele alapján nyol-

cadik 16%-nyi  árbevétel-növe-
kedéssel, a saját tőke szerinti 
rangsorban negyedik, az üze-
mi és az adózott eredménye 
szerint ötödik helyen végzett a 
legnagyobb hazai vállalatokat 
rangsoroló Figyelő Top 200 
listán, a D&B Százak Klubjá-
ban.
– Tavaly határoztuk meg új 
stratégiánkat, új üzleti model-
lünket és egy új irányvonalat 
az MVM Csoport számára. 
Fenntartható növekedést ter-
vezünk, elsősorban meglévő 
eszközállományunk hatékony 
működtetésével és a tevékeny-
ségünkhöz illeszkedő új piaci 
lehetőségek kihasználásával – 

mondta Baji Csaba elnök-ve-
zérigazgató. Hozzátette, meg-
nyugtató, hogy törekvéseik 
eredményesek voltak, túltel-
jesítették az egyébként is am-
biciózus terveiket, és a nehéz 
gazdasági környezetben is tör-
ténetének egyik legsikeresebb, 
legeredményesebb évét zárta 
az MVM. A társaságcsoport 
javuló jövedelmezőségének 
köszönhetően hatékonyan 
tudja támogatni a Nemzeti 
Energiastratégia végrehajtá-
sát, hangsúlyozta Baji Csaba. 
Az MVM Csoport forgóesz-
köz-állománya közel negye-
dével, több mint 250 milliárd 
forintra bővült, 2011. évi ár-

bevétele közel 100 milliárd 
forinttal haladta meg az előző 
évét, adózott eredménye több 
mint kétszeresére nőtt. A ki-
emelkedő teljesítményben a 
paksi atomerőműnek is ki-
emelt szerepe van, amelynek 
tavalyi mérlegfőösszege 199,8, 
adózott eredménye 20,757 
milliárd forint volt amellett, 
hogy a hazai erőművek közül 
a legolcsóbban állította elő a 
villamos energiát. A 2011. évi 
értékesítési átlagár, azaz az 
1 kWh értékesített villamos 
energiára jutó árbevétel 11,66 
forint volt, ami a legalacso-
nyabb az országban.

Vida Tünde

Újabb kirándulást tett Erdély-
ben, újabb életre szóló élménnyel 
gyarapodott a Paksi Atomerőmű 
Öregfiúk csapata a minap. A 
székelyudvarhelyi Tamási Áron 
Gimnázium szintén öregfiúk 
csapatával már nem a futball-
pályán erősítik kapcsolatukat, 
a foci háttérbe szorult, a baráti, 
családi kötelékeké lett a főszerep. 
Olyannyira, hogy a kihagyhatat-
lan mérkőzést nem paksi és szé-
kelyudvarhelyi, hanem vegyes 
csapatok vívták, sőt még arra 
is volt példa, hogy a játékosok 
egyik gárdából a másikba ván-
doroltak. Az eddigi magyar-szé-
kely viadalnak se lett volna már 
értelme, húzta alá Kókai Péter, az 
út szervezője. Emlékeztetett rá, 
hogy székelyudvarhelyi barátaik 
éppen az ő aktív közreműködé-
sükkel tavaly Pakson tették le az 

állampolgári esküt, kapták vissza 
magyarságukat, így mindenkép-
pen csak magyar-magyar talál-
kozót rendezhettek. A tizenhét 
esztendővel korábbról gyökere-
ző kapcsolat eddig csak képlete-
sen, most viszont már ténylege-
sen is lombot bonthat, a paksiak 
egy fát, mégpedig egy páfrányfe-
nyő-csemetét vittek magukkal, s 
ültettek el, ennek tövében tábla 
hirdeti, hogy  „Ezt a fát a Paksi 
Atomerőmű és a Székelyudvar-
helyi Tamási Áron Gimnázium 
öregfiú focicsapata és fiatal fele-
ségeik ültették.” Kókai Péter azt 
mondta, bíznak abban, hogy 
gyermekeik és unokáik a fenyő 
árnyékában ülve emlékeznek 
majd az általuk is ápolt barátság 
kezdetére.  Arról is beszámolt, 
hogy idén azt kérték vendéglátó-
iktól, ne szervezzenek számukra 

Székelyudvarhelytől távol eső 
programot, mert nem utazással, 
hanem a barátság elmélyítésével 
szeretnék tölteni az időt. Mint 
kívánságaik többségét, ezt is tel-
jesítették a házigazdák. 
Az utánozhatatlan stílusáról és 
fergeteges humoráról híres Sza-
kács István Péter természetesen 
idén is megörökítette a paksiak 
székelyudvarhelyi vitézkedését.   
Az ő beszámolója tanúskodik 
arról is, hogy miként bírták rá a 
vendégeket egy kemény, de cso-
dálatos látványt nyújtó hargitai 
túrára. „Az emlékezetes kirándu-
lást kisebbfajta kommunikációs 
huncutsággal hirdettük meg, 
attól tartva, hogy a valós adatok 
esetleg elriaszthatják síkvidéken 
szocializálódott vendégeinket. 
Egyszóval 4 km-es távolságot 
írtunk be az eredeti 12 km-es 

helyett a programfüzetbe, ame-
lyet utólag »a székelyek legendás 
igazmondásában csalódott pak-
siak« pogromfüzetként emleget-
tek. A történelmi hűség kedvéért 
hozzá kell tennünk azonban azt 
is, vendégeink jólneveltségét bi-
zonyítja, hogy 7 km megtétele 
után kezdtek csak érdeklődni, 
ki-ki a maga erőtartalékának és 
vérmérsékletének megfelelően: 
nyögdécselve, sikongva, hörögve, 
mennyi van még hátra a célig.” 
A paksiak még aznap este ün-
nepélyesen bejelentették, hogy 
jövő évben viszonzásképpen 
átúszatják az udvarhelyiekkel 
a Dunát. Igaz, nem keresztben, 
hanem hosszában: Budapesttől 
a Fekete-erdőig. Hogy ez így 
lesz-e, még nem tudni, egy biz-
tos, a találkozások sora folyta-
tódik.                                  Vida T.

Székely tréfa szereplői lettek
az ASE öregfiúk
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Megkapta az új csónakház kul-
csait, és megkezdte a beköltözést 
a LaDIK, azaz a Legyen a Duna 
Igazi Közügyünk Közhasznú 
Egyesület. Ezzel még koránt 
sincs megoldva a helyzet: sok 
ember sok-sok munkája kell ah-
hoz, hogy a létesítmény a Dunát 
szerető emberek szolgálatában 
álljon – derült ki az egyesület 
titkára, Appelshoffer Regina sza-
vaiból. Mint elmondta, mostan-
ság egymást érik a közgyűlések, 
elnökségi ülések, hiszen meg kell 
határozniuk a ház használatának 
rendjét, és vannak más sürgős 
teendők, például egy lépcső 
megépítése, egy stég, kikötő lé-
tesítése, hogy vízre lehessen ten-
ni a hajókat, ami a létesítmény 
tényleges használatához nélkü-
lözhetetlen.
A könnyűszerkezetes, kétszintes 
épület az önkormányzat beruhá-
zásában Klenk Csaba Ybl-díjas 
építész tervei alapján, a BA-TU 
Építőipari Kft. kivitelezésében 
épült meg. A benne lévő tároló-
kapacitás az egyesület eddigi fel-
mérései alapján elegendő a vízi 
járművek, tartozékok tárolására. 
Mint arról Appelshoffer Regina 
beszámolt, készülve az átvételre 
összeírták az igényeket, s a leg-
utóbbi közgyűlés hivatalos napi-
rendi pontjainak megtárgyalása 

után a csónakházhoz mentek, 
hogy a helyszínen összegezzék 
további teendőiket. 
A közgyűlésen az eddigi mun-
kát összegezték. Ennek kapcsán 
a titkár azt mondta: hatalmas 
eredmény, hogy egy 2009-ben 
alakult egyesület eddig jutott. 
Komoly sikernek tartja, hogy 
elkészült a csónakház, amelyet 
szerződés szerint ők üzemeltet-
nek. Szintén jelentős lépés, hogy 
az önkormányzattal karöltve 
sikeresen pályáztak: a Nemzeti 
Család- és Szociálpolitikai In-
tézettől elnyert 750 ezer forint 
lehetővé teszi, hogy elkészülje-
nek egy kikötő, csónakleeresztő 
tervei, a csónakház pedig kom-
fortosabbá válhat azáltal, hogy 
rönkbútorok kerülnek az udva-
rára. A titkár hozzáfűzte, hogy 
hamarosan meglesznek az enge-
délyek a kikötő létesítésére, ami 
viszont az anyagiak hiánya miatt 
több lépcsőben, elhúzódva való-
sul meg. – Első körben a cél egy 
olyan lépcsősor, ami kellően szé-
les, hogy kajakot, kenut, köny-
nyebb csónakmotort le lehessen 
vinni. Egy stég vagy kikötőpon-
ton is elengedhetetlen ahhoz, 
hogy használható legyen a ház – 
fogalmazott a titkár. A cél, hogy 
mindenki használhassa a házat, 
a leeresztőt, s ezzel hozzáférjen 

a Dunához. Ugyanezt szeretnék 
elérni azzal is, hogy bárki által 
kölcsönözhető hajókat tartanak. 
Már van is kettő – egy kenu és 
egy kajak –, s bíznak abban, 
hogy több felajánlás is érkezik. 
Ezek a közös járművek olyanok-
nak is megadják a folyón való 
kikapcsolódás élményét, akik 
nem tudnak vagy nem akarnak 
saját hajót tartani. – Mi azt sze-
retnénk, hogy ez olyan vízi bázis 
legyen, ami arra szolgál, hogy 
bárki elérhesse a Dunát – emelte 
ki Regina. Mint mondta, az ön-
kormányzattól határozatlan idő-
re kapták meg a ház használati 
jogát, bérleti szerződés alapján, 
bérleti díj fejében. Az egyesü-

let tagjai, jelenleg 64 fő, kulcsot 
kapnak (ezek már elkészültek, 
átvehetők) a létesítményhez, 
amit önállóan használhatnak, de 
mindig lesz „felelős”, aki mások 
számára is elérhető, s naponta 
többször megfordul a csónak-
háznál.
A titkár arról is tájékoztatott, 
hogy a közgyűlésen Weisz Mátyás 
lemondott az elnöki tisztségről. 
Weisz Mátyás annyit mondott, 
hogy nem szeretné az egyesületet 
a kapcsolattartásban akadályozni. 
Appelshoffer Regina hozzátette, 
hogy a jelölőbizottság szeptember 
végére ígért jelölteket a megürese-
dett posztra. 

Vida T.

Belakták a csónakházat

A korábbi évekhez hűen a Szent 
István napi rendezvények idén 
is a hagyományőrzés, a néptánc, 
népzene jegyében szerveződtek. 
Az államalapítás, valamint az 
új kenyér ünnepén koncertek, 
tánccsoportok és egyéni fellépők 
kínálnak tartalmas, színvonalas 
szórakozást a Duna-korzóra el-
látogatóknak. A városi ünnepség 
augusztus 20-án 9 órakor szent-
misével veszi kezdetét, majd 10 
órakor a Jézus Szíve templom 
előtti téren beszédet mond Tell 
Edit alpolgármester, közre-
működik a 35 éves jubileumát 
ünneplő Paksi Városi Vegyes-

kar. A programok sorából idén 
sem maradhat el a közkedvelt 
Duna-átúszás, amelyre hosszú 
évek óta 9-től 11 óráig várják 
a jelentkezőket a kompkikötő-
ben, majd a regisztrált úszókat 
átszállítják a Dunán, ahonnan 
a szokásrend szerint felügyelő 
hajók és hajósok kísérik a folyón 
átúszókat. Természetesen az 
időjárás, illetve a Duna vízállása 
befolyásolhatja a program meg-
valósítását, hiszen a Duna-át-
úszáshoz kedvező körülmények 
szükségesek. 11 órától a Roger 
Schilling Fúvószenekar biztosít-
ja a jó hangulatot, majd délután 

négykor színpadra lép a Bölcskei 
Néptáncegyesület. Ezt követően 
Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán 
musical összeállítását hallhatja a 
közönség, majd este hat órától 
már a tehetséges paksi fiata-
lokból álló könnyűzenei társu-
lat, a Tini Tüsik szórakoztatja a 
nagyérdeműt. Az est további ré-
szében a Duna Party Táncklub, 
valamint a Szaggató zenekar 
színesíti a programot, majd az 
eseményt a Tűzvirág Táncegyüt-
tes előadása zárja. A fellépések 
után elsősorban a gyermekek 
nagy örömére új fények gyúlnak: 
az égen tűzijátékkal, a város alatt 

hömpölygő folyón pedig lam-
pionokkal ünneplik az állam-
alapítót.
Az ünnep előestéjén is a sétány-
ra várják a lakosságot a népha-
gyományok jegyében szervezett 
színpadi műsorra, amelyet a Pak-
si Harmonika Együttes nyit nép-
szerű melódiákkal és ismert ma-
gyar dalokkal augusztus 19-én 16 
órakor. A paksi művészeti iskola 
égisze alatt működő, Papp Olga 
vezette csoportot a Vetővirág 
Népzenei Együttes követi a szín-
padon, majd a Paksi Szarkaláb 
Néptáncegyüttes után az Ismerős 
Arcok zárja az estet.                 -md-

A Duna-korzóra várják a paksiakat
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A határon túli középiskolások táborát idén 
rendhagyó módon Siófok-Sóstón rendez-
ték meg.

A programeligazítás és pizzavacsora megkez-
dése közben érkeztem meg a táborozókhoz, 
amelynek talán Garfield, vagyis Oláh Róbert 
örült a legkevésbé, hiszen a falatozás előtt 
pont őt kaptam el egy rövid interjú erejéig. 
A Pakson már negyedszer táborozó diákot 
az újoncok is azonnal megismerik jellegzetes 
beszédéről és a híres rajzfilmfigurához hason-
latos alakjáról. Bár a pizza illata igen csábító, 
Garfield lelkesen mesélni kezd élményeiről. 

Gyakorlatilag az egész tábor klassz élmény, 
csalódnom Sóstóban sem kellett, mondta, 
ugyanis a régi helyszínt, a cseresznyési egykori 
iskolát felújítják. Idén Siófok-Sóstón rendezte 
meg a Csengey Dénes Kulturális Központ a 
programot, amelyre közel negyven 14-18 év 
közötti fiatal érkezett Erdélyből (Temesvár-
ról, Kézdivásárhelyről, Lupényből, Petroz-
sényből), a felvidéki Galántáról, a kárpátaljai 
Viskről, valamint a vajdasági Szabadkáról. 
Cseresznyés meghittebb, elszigeteltebb, Sóstón 
pedig nagyobb volt a nyüzsgés, csatlakozott a 
beszélgetéshez Horváth Marianna. A diákok-
nak az elmúlt héten kedvezett az időjárás, így 

a műhelymunkák mellett bőven volt lehetőség 
balatoni fürdőzésre, nézelődésre. Volt is mit, 
hiszen Siófok megújult főtere, impozáns víz-
tornya a nyári esték koncertjeivel fűszerezve 
elvarázsolta a tanulókat. 
A szórakozás mellett komoly munka is folyt a 
táborban, melynek témája ezúttal Örkény Ist-
ván, a magyar groteszk próza megteremtője 
volt, emlékezve a Kossuth-díjas alkotó szüle-
tésének 100. évfordulójára. A 19. alkalommal 
megrendezett táborban Örkény munkásságát 
olyan előadók is bemutatták, akik személyes 
jó ismerősei, rokonai voltak, többek között 
Radnóti Zsuzsa, Örkény István özvegye.     Ü

Örkényről, nemcsak egy percben

A 2011/12-es tanévet követő nyá-
ri szünidő sem telik eseményte-
lenül a Pro Artis Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézményben. 
A tanévzárót követő héten ren-
dezték az országos dobtábort, 
majd harmonika-mesterkurzus, 
illetve vonó- és vonástechnikai 
szeminárium következett. 

Három esztendővel ezelőtt merült 
fel a gondolat, hogy mi lenne, ha a 
Rudimental módszert hazánkban 
meghonosító Köte Zoltán Buda-
pestről Paksra helyezné át dobtá-
borát. A próbálkozás jól sikerült, 
a művészeti iskolában kiváló fel-
tételeket találtak, így városunk 
maradt a helyszín. Az országos 

dobtáborban idén 42 ütőtansza-
kos növendék fejlesztette tudását, 
közöttük 11 paksi. A táborozó 
korosztály folyamatosan szélese-
dett, így az idei találkozón már 
6–25 éves ütős növendékek vettek 
részt, ami egyben azt jelentette, 
hogy alapfok mellett középfokon 
is oktattak a szakemberek, mások 
mellett Tömösközi László ütő-
hangszeres művész. A csoporto-
son kívül egyéni foglalkozásokat 
is tartottak. A tábort koncerttel 
zárták a Paksi Képtárban (ké-
pünkön), a rendezvény vendége 
Gerendás Péter volt, összegzett 
Tóthné Hanol Franciska szervező. 
A dobtábor után nem sokkal két 
mesterkurzus zajlott. Papp Olga 

harmonikatanár szervezésében 
húszan tanultak Alexander Poe-
luev orosz harmonikaművész-
től. A résztvevők között voltak 
gyerekek és felnőttek, zenemű-
vészeti szakközépiskolások és 
zeneiskolások, akik az ország 
több pontjáról érkeztek, illetve 
itt volt a kurzust vezető művész 
egykori tanára és három orosz 
növendék. A hangszerkezelés-
re, technikára és stílus  ismeretre 
helyezték a hangsúlyt a képzé-
sen, jellemzően Bach és Scarlatti 
művekkel dolgoztak. A társaság 
két alkalommal adott koncertet, 
előbb Dunaföldváron, zárásként 
pedig a paksi evangélikus temp-
lomban. 

Általános, közép- és főisko-
lás, hegedűt és mélyhegedűt 
tanuló növendékeknek és ta-
nároknak hirdették a másik 
mesterkurzust, amelyet Földesi 
Lajos hegedűművész, a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egye-
tem docense tartott. Nevéhez 
fűződik az a módszer, amellyel 
lényegesen lerövidül a vonások 
megtanulásának ideje, és azok 
eljátszásának, illetve magának 
a hangszerkezelésnek a minő-
sége is egészen magas szintre 
fejleszthető. A kurzust kon-
certtel zárták az iskola kama-
ratermében. A program része 
volt Kertész István hegedűmű-
vész, a zeneművészeti egye-
tem tanszékvezető egyetemi 
tanárának A barokk vonóktól 
napjaink vonójáig című bemu-
tató előadása, így a hallgatók 
megismerkedtek a régi korok 
vonóival, vonókezelésével is. 
A mesterkurzus kiemelkedő 
rendezvénye volt Alexandre 
Dubach Paganini-estje. Simon 
Péter, a művészeti iskola igaz-
gatója elmondta, mindhárom 
esemény jelentős az intézmény 
életében, hiszen lehetőséget ad-
tak növendékeiknek, tanáraik-
nak a tapasztalásra, fejlődésre, 
ugyanakkor a hazai és nemzet-
közi szakmai kapcsolatok kiala-
kítására, ápolására, és tovább 
növelték az iskola hírnevét, el-
ismertségét.                   -gyöngy-

Nyáron is nyüzsög a művészeti iskola
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Ü A magyar klasszikusok művei nem sze-
repelnek a kerettantervben, az órák alkal-
mával csupán említésszerűen foglalkozunk 
velük, a táborban viszont sok érdekességet 
megtudtunk a szerzőről, mondja a Galán-
táról érkezett Marianna. 
A magyar irodalom határon túli népszerűsí-
tésében, megismertetésében jelentős szere-
pet vállal a határon túliak tábora, reflektált 
a táborvezető Gyulai István, aki hozzátette, 
a diákok nem csak élményeket, használható 
ismereteket is kapnak az egyhetes rendez-
vény során: készült tábori újság, a filmes 
csoport hétfőtől szerdáig leforgatta a tábor 
filmjét Polgár Tamás operatőr segítségével, 
maguk írták a forgatókönyvet és a jelmeze-
ket is ők készítették. A Hefner Erika vezette 

vers-, prózamondó és zenész csapat a refor-
mátus templomban mutatkozott be a vasár-
napi istentiszteleten nagy sikerrel, ezt köve-
tően a hagyományokhoz hűen a gyülekezet 
vendégelte meg a tábor résztvevőit. A fotó-
sok a szakma csínjával-bínjával ismerkedtek 
Bartyik Zita és Nemes András segítségével, 
a cél az volt, hogy ne csak az automatikus 
beállításokat ismerjék a fiatalok. A dráma-
csoport hétfőn a kulturális központban bú-
csúzott műsorával. 
Gyulai István kiemelte, rengeteg ötletből 
kell merítenie a szervezőknek ahhoz, hogy 
a 20. alkalommal megrendezendő tábor 
méltó legyen a kerek évfordulóhoz és az 
eddig elért eredményekhez.

md

Egy évtizedig volt a Tehetséges Paksi Fiata-
lokért Alapítvány díjkiosztó gálájának házi-
asszonya Strasszer Andrea, aki maga is jól 
ismeri, milyen érzés átvenni az elismerést, 
hiszen három alkalommal lehetett maga 
is részese. Azon szerencsések közé tarto-
zik, akiknek a díj új lehetőségeket adott: 
felkérték, hogy mondjon verset a határon 
túli magyarok táborában, ekkor figyelt fel 
rá a TelePaks akkori főszerkesztője, Nagy 
Zoltán, aki televíziózni hívta. Minden bi-
zonnyal számos olvasónk ismeri Andre-
át a városi televízió képernyőjéről, illetve 
hangját a Fortuna Rádióból, cikkünk talán 
mégis rejteget pár újdonságot kolléganőnk-
kel kapcsolatban.  Óvónője, L. Németh 
Erzsébet állította először színpadra, akivel 
hosszú évek múltán háziasszonyként kö-
szönthették az alapítvány legifjabb díjazott-
jait. Andrea egyébként három alkalommal 
is megkapta az elismerést: először irodalom 
kategóriában, majd a versmondás mellett 
már sakk- és népdaléneklési versenyeken is 
jeleskedett. A harmadik díjat egy csoportos 
produkció kapta: Kövi Gergő megzenésített 
verseit énekelte Müller Tamással. A kezdeti 
lépéseket követően le sem szállt a színpad-
ról, így joggal gondolhatnám, hogy gyer-
mekkora óta jól érzi magát a reflektorfény-
ben. Andrea rögtön rácáfol felvetésemre, 
mondván, a mai napig összerándul a gyom-
ra, amikor a hírek beolvasására kerül sor. 
A versenyeken való szereplést esetenként 
a véletlen hozta, mondja annak kapcsán, 
hogyan került a sorba a sakk. – Általános 
iskolásként délutánonként a napköziben 
hobbiból sakkoztunk, Poór tanár úr pedig 

azzal szaladt be, hogy kell neki valaki a vá-
rosi versenyre. A többiek pedig rám bök-
tek. Véletlenül derült ki, hogy lenne hozzá 
érzékem, miután a városi verseny győzte-
seként rögtön a megyei fordulóba kerül-
tem – meséli Andrea. Az ügynek azonban 
egyéb elfoglaltságai miatt nem lett folyta-
tása, mivel ekkor már komolyan kosár-
labdázott és a Tűzvirágban is hosszú ideje 
táncolt.  Ugyanez volt a helyzet a másik 
szerelemmel, a népdalénekléssel is: kiváló 
hangjára a Magyar Televízió tehetségkuta-
tó versenyének paksi forgatásán is felfigyel-
tek. A válogatóra bárki nevezhetett, a 30-40 
előadásból pedig kiválasztották azt az ötöt, 

amellyel már konkrét produkciót állítottak 
össze Budapesten. Egy nagy kedvencét, 
Karády Kata 1920-as évekbeli slágerét adta 
elő zongorakísérettel. Sikerét jelezte, hogy 
az őt kísérő zenész-énektanár felajánlotta, 
hogy foglalkozna vele. Idő és energia hiá-
nyában ezek elvarratlan szálak maradtak, 
azonban ezt egy cseppet sem bánja.  – Úgy 
gondolom, hogy a Jóisten gondviselésében 
vagyok, és biztos, hogy a helyes úton járok 
– fogalmazott Andrea, aki hosszú időn át 
kacsintgatott a színpad felé, a középiskolát 
is a Színművészeti Egyetem előképző isko-
lájaként számon tartott szentesi Horváth 
Mihály Gimnáziumban kezdte meg iro-
dalom-dráma szakon. Azonban honvágy-
ra hivatkozva kisebb kitérővel visszatért 
Paksra és a Vak Bottyán Gimnáziumban 
érettségizett. Álmát nem adta fel, ezért 
jelentkezett a színművészetire, de az első 
rostán kiesett és többet nem is próbálko-
zott. Mint mondja, nem a kudarc hatásá-
ra, egyszerűen úgy érezte, ez mégsem az ő 
világa. Rájött, hogy a színház és a tanítói 
állás között kell megtalálnia számításait, a 
döntés pedig visszavezetett a kezdetekhez, 
a média világába.  A televízió és a családi 
vállalkozásként irányított rádió is szenve-
déllyé vált, bár elárulta, a vezetői teendő-
ket nem igazán szíveli. Az éneklésről azért 
nem mondott le, baráti társasággal éppen 
gospelzenekart építenek. Az útján elindító 
elismerésekről azt vallja, biztatást és hitet 
adtak a folytatáshoz és a jövő generációi-
nak is azt üzenné útravalóul, tartsanak ki 
elképzeléseik mellett. 

Matus Dóra

Díjaztuk őket

Nem bánja az elvarratlan szálakat
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Embermesék

Rudi, a hontalan
A Hangulat presszóban hozott 
minket össze a sors. Rudi tudta, 
hogy újságíró vagyok, így hoz-
zám fordult panaszával. Hellyel 
kínáltam, s elkezdte kifakadását. 
Tudsz segíteni? Tizenhárom éve 
él már Magyarországon, de még 
mindig jócskán töri a magyart. 
De hát ki is lehet valójában 
Rudi? Stajec Rade a gradacaci, 
400 lelket számláló Spionicában 
született 1975 szeptemberében. 
A délszláv háború űzte el ottho-
nából hét társával együtt 1999 
őszén. Szobotkánál lépte át a 
zöldhatárt pár dollár, márka, 
dinár kíséretében a megmara-
dás reményében. Első útjuk a 
kiskunhalasi menekülttáborba 
vezetett, ahol boldog tizennyolc 
hónapot töltöttek. Rudi elő-
ször a piacon vetette be magát, 
ott szorgoskodott mindenféle 
munkát elvállalva, aztán később 
már kőművesek mellé szegő-
dött segédmunkásnak. Nem 
volt ínyére a csupa rács fogda, 
ahogy nevezi a lágert, így alka-
lomadtán meg is szökött a jobb 
lét reményében. Természetesen 
elkapták, s jutalma két hónapi 

fogda lett a szegedi Csillagbör-
tön elkülönített szakaszában. 
Kalandos útja Nagyfán folyta-
tódott, ahol húsz hónapon ke-
resztül élvezte az alkoholfüggő 
menekültek vendéglátását. Sza-
badulását követően Kiskun-
halasra való visszatérése után 
Nyírbátorba vezetett az útja, 
ahol ideiglenes tartózkodási 
engedélyt kapott – hontalan 
státusszal hiába kérte állampol-
gárságát. Nyírbátori vesszőfutá-
sakor már konszolidáltabb for-
mában hontalankodott hősünk.
Megtanult így-úgy magyarul, 
három hónapig tehénpásztor-
kodott egy család jóvoltából, 
volt szállása és koszt-kvártély, 
így egy kis zsebpénzre is szert 
tudott tenni. Fél évre a tartóz-
kodási kártyáját is meghosszab-
bították. Egy tanyán aludt. A 
teheneket kihajtotta, legeltette, 
fejte. Újra a tábor. Nyírbátor-
ban összejött egy kőművessel, 
havonta hetvennyolcezer fo-
rintot kapott, persze feketén 
dolgoztatta a mester. A főnök 
katonatiszt fiának a házát építet-
ték. Jól ment sora, ami csak fél 

évig tartott, pedig ez maga volt 
Hawaii, a pénz mellé étel és ital 
is járt természetesen. Az ismert 
hontalan állapot jegyében két 
évet töltött Balassagyarmaton, 
ahol a szokásos műsor. Piac, 
kőművesek mellett segédmun-
ka minden ódiumával együtt. 
Bizonyára unalmas lehetett 
Rudinak ez a gyarmat, mert sá-
torbontás után a cívisvárosban, 
Debrecenben találta magát a 
menedéktáborban. Hát megint 
csak piac, segédmunka. Ekkor 
már 2003-at írunk. Nagy válto-
zás állt be hányattatott életében, 
megismerkedett egy 45 év kö-
rüli asszonykával. Együtt élték a 
hontalanok ingerszegény életét, 
igaz, kedvesének egy ismerőse 
volt Debrecenben, ő szerzett 
számára munkát. Még a bíró-
ságon, rendőrségen is járatos 
volt az asszonyka, de az állan-
dó letelepedési igazolvány csak 
nem akart összejönni, pedig a 
két fent említett intézményben 
takarítónő volt, s a takarításban 
hősünk segített neki. Egy évre 
újfent kapott ideiglenes tartóz-
kodási engedélyt. Rudi ezt kö-

vetően Paksra került, s a tégla-
gyárban kapott munkát. Szállás 
a téglagyári házban volt. A hat-
gyerekes Verával élt jó darabig.
Jelenleg egy tanyán él, a szőlőt 
gondozza, de mellette minden-
féle munkára kapható, amit 
szívesen el is vállal bosnyák 
barátunk. Műveli a szőlőt szor-
galmasan, a gazda elégedett 
a munkájával, de környezete 
ingerszegénységén mindössze 
egyetlen hű társa, Rocky ku-
tyája enyhít, no és a hajnalban 
elsőként őt ébresztő rigódalár-
da. Nagy ritkán meglátogatja 
a házikóval szemközt húzódó 
Sánchegy oldalában otthonra 
talált üregi nyulak valamelyike. 
Mint ahogy a rigódalárda kíván 
reményteli napot neki, úgy este 
a szúnyogra vadászó denevérek 
cikkanó rekviemje kíván jó éj-
szakát. Álma mi lehet más, mint 
hogy ő is egyenrangú állampol-
gára lehessen Magyarországnak, 
de már a remény is egyre inkább 
a hétköznapokhoz szürkül, s 
félő, hogy el is tűnik, mint szür-
ke szamár a ködben.

Oláh Zoltán

Gyakorta találkoznak az Ürgemezőn termé-
szetkárosítással, akár illegálisan lerakott sze-
méttel, akár szintén tiltott homokbányászat 
nyomaival az Ökocsiga Egyesület tagjai, akik 
egyben polgári természetőrök is. Sáfrány Szil-
via egy minap történt eset kapcsán mondta el 
ezt lapunknak. Beszámolt róla, hogy az utóbbi 
időben gyakran fordulnak meg az Ürgemezőn, 
hiszen egyesületük vállalta, hogy a Duna-Drá-
va Nemzeti Park által itt felállított, és mostanra 
sajnos megrongált táblákat felújítják, pótolják. 
Egy ilyen alkalommal bukkantak rá arra a gö-
dörre, ahonnan valaki homokot vitt el. Talán 
ha fél köbméternyi hiányozhatott, a gödör 
szélén viszont védett virágok – jelesül kései 
szegfűk – nyílnak, így feltehető, hogy több tő is 

áldozatul esett azért, mert valaki sajnált körül-
belül ezer forintot kifizetni a homokért.
A természetkárosításért 20 ezer forintig terje-
dő helyszíni bírság szabható ki, a kései szegfű 
ugyanis védett növény, 2000 forint az eszmei 
értéke tövenként. Puskás János, a DC Duna-
kom Kft. ügyvezetője tájékoztatásából kide-
rült, hogy nem érdemes kockáztatni, hiszen 
egy köbméter homokot 1335 forintért lehet 
vásárolni a cég telephelyén hétköznapokon 
vagy csütörtökönként a homokbányában.
Sáfrány Szilvia hozzáfűzte, azon rövid idő 
alatt, amíg kint jártak az Ürgemezőn, láttak 
ürgét, nyulat, gyurgyalagot, egerészölyvet és 
persze védett növényeket. Nem érti, hogy má-
sok miért nem ezért mennek ki a természetbe.

Sáfrány Döme szüleivel talált rá 
az Ürgemezőn éktelenkedő gödörre.

Spórolni akartak,  
természetet károsítottak
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Jó napot, mi újság?

Berkes Sándor
Zsúfoltak a napjai mostanság 
Berkes Sándornak, a MÉSZ 
(Műszakos Dolgozók Érdekvé-
delmi Szervezete) elnökének. 
Mint mondja, az új Munka 
törvénykönyve átvezetésének 
kötelme miatt sokasodtak meg 
a teendők. –Van benne rossz és 
van benne még rosszabb is – jel-
lemzi az új törvényt. A legna-
gyobb kaliberű tétel a napi teljes 
munkaidő kérdése, ami sokakat 
érzékenyen érint. Az érdek-
szféra, amelyet Sándor képvisel, 
„áldásos helyzetben van”, marad 
a 36 órás rend. Abban, hogy a 
paksi atomerőmű üzemi terüle-
tére kedvezőbb megítélés vonat-
kozik, az érdekképviseleteknek 
is komoly szerepe van, derül 
ki a szavaiból. A paksi atom-
erőmű szakszervezetei többször 
demonstráltak, legemlékezete-
sebb volt tavaly novemberben 
a félpályás útlezárás. A törvény 
úgy rendelkezik, hogy „ha van 
a felek között megállapodás 
egészségügyi kockázatra nézve”, 
akkor lehet 36 órás munkahét. 
– Ezt a megállapítást mi három 
éve megtettük, kollektív szerző-
désben rögzítettük – árulja el. A 
36 órás munkarend mellett még 
két jelentős kérdés az átlagkere-

set és távolléti díj kérdése, illetve 
az étkezési idő kivétele a mun-
kaidőből. Utóbbi, ahogy Berkes 
Sándor mondja, nem kérdés, 
nincs olyan, hogy valakinek jár 
vagy nem, mindenkinek többet 
kell dolgozni, a szakszervezetek 
dolga, hogy ez a lehető legkeve-
sebb kényelmetlenséget okozza 
a dolgozóknak, ezért például 
hozzá kell igazítani a buszme-
netrendet. A MÉSZ elnöke azt 
mondja, érthető, hogy akit a 
szabályozás hátrányosan érint, 
nem boldog, de ha összehason-
lítjuk az ország többi munkahe-
lyével, a paksi atomerőműben 
dolgozók elégedettek lehetnek, 
hiszen belátják, hogy ma, ebben 
a társadalmi környezetben egy 
ilyen munkahely kincs.
A civil életre áttérve elsőként 
a TelePaks kistérségi televízió-
ban futó vallási magazint em-
líti, amelynek szerkesztője. A 
kilencedik évfolyam forgatását 
fejezték be, a nyári szünet után 
kezdik a tizediket. Ezt még vál-
tozatlan formában, de a követ-
kezőbe már szeretne új színt 
vinni, s mint végzett teológus 
többet vállalni azzal együtt, 
hogy nem csorbítják az egyhá-
zak félóráját. – Ezzel egy telje-

sen új területre csaltak be en-
gem. Nagy örömmel csinálom, 
megismertem közelebbről az 
egyházakat, sok olyan barátom 
lett, akikkel e nélkül nem talál-
kozhattam volna – mondja róla 
hozzátéve, hogy aki barátokat 
gyűjt, az bölcs ember. Sándor 
a baptista egyháznál időnként 
igehirdetői szolgálatot végez, s 
a teológia egy speciális ágával, 
az apokaliptikával foglalkozik. 
Tanulmányozza az ezzel kap-
csolatos irodalmat, publikál. 
Két könyve már megjelent, 
készül a harmadik… vagy tíz 
éve már, és legalább ennyi kell, 
hogy befejezze, vallja be. Ami-
óta MÉSZ elnök – immár ki-
lenc éve – nem igazán marad 
ideje az alkotói munkára.
Sándor most szabadságra, il-
letve Angliába készül. Ott él 
mindkét lánya családostól. Itt 
is, ott is három gyermek van. – 
Minden unokánk kétnyelvű, ez 
nagyon fontos dolog, mindenki 
tökéletesen beszéli a magyart 
– húzza alá. Mint mondja, ma 
már ez a távolság nem akadály, 
évente többször is találkoznak, 
egyéb esetre ott van a Skype és 
a telefon.

Vida Tünde

Magyarország talán legrango-
sabb rövidfilmfesztiválja tűzte 
programjára a Suzie című kisfil-
met. A Babai-Kövi alkotópáros 
2012-es alkotása a Budapest In-
ternational Short Film Festival 
(BuSho) versenyprogramjába 
jutott be, adták hírül a filme-
sek. A fesztiválra a világ minden 
tájáról érkezett nevezés, több 
mint 1800 filmből válogatta ki 
a 86 vetített alkotást a Dér Asia, 
Orosz Anna Ida, Mag István, Ri-
móczi László és Patrovits Tamás 
alkotta előzsűri. – A BuSho-ra 
bekerülni már önmagában ha-
talmas siker, ami azt jelzi szá-
munkra, hogy jó úton járunk 
– fogalmazott Babai István, a 
film társrendezője és egyben 
operatőre. Mint azt korábban 
megírtuk, a Suzie című kisfilm a 
Göcsej Filmfesztiválon és a Du-
naújvárosi Amatőrfilmes Szem-
lén is különdíjat nyert.
A paksi filmesek mellett a 
BuSho-n versenyez Till Atti-
la Sanghajban, Krakkóban és 
Cannes-ban is elismert film-
je, a Csicska és a Kossuth-díjas 
Szomjas György Hungaricum 
Berlin című kisfilmje. 
A rendezőpáros addig sem tét-
lenkedik: az elmúlt héten fe-
jezték be Átmeneti szállás című 
filmjük forgatását. A szívhez 
szóló történet középpontjában 
egy, a saját fantáziavilágába me-
nekülő lány áll, akinek azonban 
előbb-utóbb szembe kell néznie 
a rideg valósággal. A film több 
szempontból mérföldkőnek 
ígérkezik a paksi amatőrfilme-
sek számára: egyrészt támo-
gatóiknak köszönhetően egy 
kameradaru teszi filmesebbé a 
képi világot, másrészt a nagykö-
zönség a forgatás első napjától 
kezdve figyelemmel követheti 
az Átmeneti szállás munkafázi-
sait a facebookon. Ebben nagy 
szerepe van a werkfilm készítő-
jének, Hatvani Szabolcsnak, aki 
sok más feladat mellett a film 
zeneszerzője és hangmérnöke is.

A Suzie  
a BuSho  
programjában
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Paks, Szent István tér 6. (a Dunakorzó felé)
(+36) 75 519-520

Nyitva minden nap 15–20 óra között
www.tolnaricum.hu

Sport

Bravúr lenne a hatodik hely

834 m2-es közművesített 
építési telek eladó 

Dunaszentgyörgyön, 
a Tolnai Lajos utcában.

Irányár: 3,5 millió.
Telefon: 20/9731-444

Balog Judit és Haraszti Zsolt 
ügyvezetők, Kis Károly vezető-
edző, Vayer Gábor csapatkapi-
tány, valamint az újonnan iga-
zolt játékosok foglaltak helyet 
az asztalnál a sajtótájékoztatón, 
melyet az MVM Paks labdarú-
gócsapata rendezett a szezon-
nyitó Pécs elleni találkozó előtt. 
Balog Judit az elmúlt hetekben 
történt fejlesztésekről szólva el-
mondta, hogy elkészítettek egy 
négyéves biztonságtechnikai 
fejlesztési tervet. – A Magyar 
Labdarúgó Szövetség stadionre-
konstrukciós projekt keretében 
beléptető- és kamerarendszer 
kiépítését, emellett központi 
jegyértékesítést is tervez az él-
vonalbeli csapatoknál. A Fehér-
vári úti stadionban szektortól 
függetlenül minden szék sorszá-
mozva lesz. A nyári szünetben a 
pályákat is felfrissítettük, Pak-
son kezdődhet a bajnokság – 
fogalmazott az ügyvezető, majd 
hozzátette, a társasági adós pá-
lyázaton nyert támogatásból fej-
lesztették az utánpótláscsapatok 
felszerelését és eszközbeszerzés-
re is nyertek pályázati forrást. 
Mindeközben a csapat felké-
szült a 2012/13-as szezonra. 
– Hat hét alatt számos edző-
mérkőzést játszottunk, ezek 

zömét megnyertük, de messze-
menő következtetéseket ebből 
nem szabad levonni. Riváli-
saink többsége megerősödött, 
tőlünk többen távoztak, így az 
előző szezon hatodik pozíció-
ja bravúr lenne a társaságtól a 
szezon végén – tette hozzá Kis 
Károly vezetőedző. Gazdasági 
megfontolásból az MVM Paks 
az előzőeknél szűkebb játékos-
kerettel áll a 17 őszi és 13 tava-
szi mérkőzés elé. Három újon-
nan igazolt játékosuk van: Zsók 
József, Kulcsár Dávid és Simon 
Attila. – Posztokra igazoltunk, 
így érkeztek hozzánk a futbal-
listák. A védő, középpályás és 
csatár mellé még egy középpá-
lyást és csatárt szeretnénk, de 
nagyon szűk a merítés. Böde 
Dániel árát ugyan a határidő-
ig nem utalta a Ferencváros, 
de megegyeztünk az új idő-
pontról, így hamarosan ez az 
összeg is megérkezik a szám-
lánkra – vázolta Haraszti Zsolt 
ügyvezető. 
Lapzártánk után érkezett: a ve-
zetőedző kérésére közös meg-
egyezéssel szerződést bontott 
Kis Károllyal a Paksi FC. fel-
adatait ideiglenesen Máté Csa-
ba látja el.

Faller Gábor

Vereséggel kezdte hetedik élvonalbeli szezonját az MVM 
Paks labdarúgócsapata. Az OTP Bank Ligában Kis Károly 
együttese a Pécstől a Fehérvári úti stadionban 3:2-re kikapott, 
a zöld-fehérek góljait Simon Attila és Heffler Norbert szerezte. 
A paksi gárda lapunk megjelenése napján, augusztus 3-án Pá-
pán vendégszerepel, majd 12-én az Újpest együttesét fogadja.

A Paksi Sportegyesület Tájéko-
zódási Futó Szakosztálya az ese-
ménydús tavaszi-nyári időszakot 
követően edzésekkel készül a 
nyári-őszi versenysorozatra. A 
zöld-fehér klub sportolói legutóbb 
Ágasegyházán álltak rajthoz, ahol 
Kovács Kira és Lénárt Dániel ért 
el dobogós helyezést: mindket-
ten 3. helyezettek lettek. Jó hír a 
tájfutók számára, hogy áprilisra 
sikerült újrarajzoltatni az Ürge-
mező térképét, így egy pontosabb 
és naprakészebb térképen tudnak 
tréningezni. Jelenleg a paksi lakó-

telep térképének déli-délkeleti ki-
bővítésén dolgoznak. Kiss Gábor 
vezetőedző elmondta, augusztus 
15-19. között a nemzetközi Hun-
gária Kupán Sárospatakon vesz 
rész a PSE, majd szeptember 8-án 
Zánkára utaznak a rövidtávú or-

szágos bajnokságra, ahol a leg-
jobb paksi sportolók indulnak. A 
jövő hónapban kezdődik a városi 
bajnokság, ezt követően pedig 
újabb két verseny, a Pusztamérges 
és a Kalocsa Kupa szerepel a nap-
tárban.                                         efgé

Az őszre edzenek a tájfutók
 FÉNYFORRÁS 

ÜZLET
Paks, Barátság u. 3 sz. alatti Üz-

letházban, szemben a művelődési 
házzal

– Energiatakarékos izzók, fénycsövek, 
halogén izzók
– Elemek, kávéfőző alkatrészek,  
porszívózsákok széles választékban
– Háztartási kisgépek, lámpák,  
villamos termékek
– Takarítógép kölcsönzése. 

Telefon:06-20/243-5997
Nyitva tartás: 

H-P 9-12, 13-17 óráig, Szo: 9-12 óráig
Kedvező árak, széles választék
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A XXX. Nyári Olimpián, Lon-
donban a két paksi résztvevő kö-
zül először Csoknyai László, az 
ASE 24 éves dzsúdósa mutatko-
zott be. Első mérkőzésén az in-
donéz Putu Wiradamunga nem 
állította nehéz feladat elé. Rögtön 
támadólag lépett fel, és pár siker-
telen kísérlet után egy dobással 
vazaarit szerzett, majd egy leszo-
rítás után újabbat. A két akció 
együtt már ippont ért. A máso-
dik összecsapásán már a legjobb 
nyolc közé jutás volt a tét, ahol a 

világranglista második dél-kore-
ai Kim Dzse Bum, az előző két 
világbajnokság nyertese, a 2008-
as olimpián ezüstérmes – s mint 
később kiderült, 2012 olimpiai 
bajnoka – került az útjába. A 
27 éves, hatszoros Ázsia-bajnok 
versenyző a 81 kg-os súlycsoport 
favoritja már túl nagy falatnak 
bizonyult. Kim kezdeményezőb-
ben lépett fel, de Laci nagyon 
jól tartotta magát. Alig egy perc 
telt el, amikor a dél-koreai bele-
kapott a magyar versenyző sze-

mébe. A mérkőzés közepe táján 
Csoknyai kapott egy intést, majd 
negyven másodperccel a vége 
előtt még egyet, ami már jukóval 
ért fel. Egyik versenyző sem tu-
dott fogást találni riválisán, de a 
két intés miatt a dél-koreai jutott 
tovább. Laci nagyon jól küzdött, 
nem játszott alárendelt szere-
pet, mivel azonban nem került 
a legjobb nyolc közé, elbúcsúzott 
az ötkarikás küzdelmektől. Bor 
Barna lapunk megjelenésének 
napján lép tatamira.              (joko)

Magyar senior vidékbajnok cí-
met szerzett Barta Attila, a Pak-
si Sportegyesület teniszezője a 
férfi 45-50 évesek mezőnyében 
Miskolcon. A júliusi megméret-
tetésen összesen 85-en ragadtak 
teniszütőt a különböző korosz-
tályokban. A paksi teniszező-
nek a miskolci vidékbajnokság 
harmadik versenye volt ebben 
az évben. Előzőleg Budapesten 
első, Balatonbogláron pedig 
harmadik helyezést ért el. A 
három versenyen összesen 160 
pontot gyűjtött Barta Attila, 
ami a magyar senior ranglistán 
a 6. helyezéshez elég. A 2012-es 
tervek közt további három meg-
méretés szerepel. Legközelebb 
augusztus elején Fehérgyarma-
ton, míg szeptemberben az idei 
legrangosabb viadalon, Keszt-
helyen áll rajthoz a rutinos paksi 
versenyző. 

efgé

A Velencei tónál, Sukorón 
rendezték a kajak-kenu után-
pótlás egyik legnagyobb hazai 
versenyét, amelyen 66 egye-
sület mintegy 1500 sportolója 
küzdött az érmekért és a he-
lyezésekért. Az Atomerőmű 
Sportegyesület szakosztálya 
35 versenyzővel képviseltette 
magát. A különböző verseny-
számokban 3 arany-, 4 ezüst-, 
8 bronzérem és sok jó helyezés 
volt a termés. 
– A győztesek közül külön ki-
emelném Pupp Noémi telje-
sítményét, aki K-1 1000 m-en 
végzett az első helyen, valamint 
a Koleszár Zoltán–Török Márk 
Aurél párost. Koleszár a nála egy 
évvel idősebbek között Törökkel 
három bronzérmet is szerzett – 
mondta el Bedecs Ferenc veze-
tőedző. 

(joko)

Csoknyait a későbbi olimpiai 
bajnok Kim búcsúztatta

Teniszsiker
Miskolcon

Kajak-kenu:
éremeső
Sukorón

Véget ér a nyári szünet a ko-
sárlabdázóknál. A keret junior 
korú tagjai már augusztus else-
jén megkezdték a felkészülést 
Schmidt Béla edző irányításával. 
Egy hétre rá csatlakoznak azok 
a játékosok, akik nem szerepel-
tek valamelyik válogatottban, 
majd az U20-as Eb-n részt vett 
Kerpel-Fronius és Czinger is be-
kapcsolódik a munkába. Kámán 
Tamás apai örömök elé néz, a 
szakmai vezetés engedélyével 
csak akkor jön vissza Paksra, ha 
már megszületett a gyermeke. 
A felnőtt válogatottban szerep-
lő Vojvoda és Tóth Ádám majd 

az Eb-selejtezők után kapcso-
lódik be a munkába. A külföldi 
játékosok várhatóan augusz-
tus 15. után érkeznek, Enrique 
Gutierrez Garcia vezetőedző 
augusztus 20. után kezdi meg 
a munkát. Tóth János, az ASE 
szakosztályvezetője nyilatkozott 
lapunknak:
– Lorenzo Willamsszel az utób-
bi időben vettük fel a kapcsola-
tot, mert a bajnokság végén nem 
tudtunk megegyezni. Makacs 
sérülése miatt is gondolkodóba 
estünk, nem lehetett tudni, hogy 
szükség lesz-e műtétre, az orvo-
sok sem voltak egy állásponton. 

Azóta az USA-ban megvizsgál-
tatta a lábát, a szakvélemény 
szerint nem kell sebészi beavat-
kozás, csak meg kell erősítenie. 
Emellett megvan az esély az 
újabb sérülésre, ennek a financi-
ális kockázatát szeretnénk csök-
kenteni azzal, hogy az erre vo-
natkozó feltételeket rögzítjük az 
új szerződésben. A mostani állás 
szerint nagyon közel vagyunk 
a megállapodáshoz. A center 
posztra szerződtetett Steven Id-
let repülőjegye már megvan, a 
harmadik külföldi játékost 3-as 
posztra keressük.

Kovács József

Fadd-Domboriban rendezték 
a kajak-kenu masters magyar 
bajnokságot. Az Atomerőmű 
SE versenyzői a 35/44 és a 40/44 
éves korosztályban álltak rajt-
hoz. A legrövidebb távon, 200 
m-en egyes hajóban csak paksi 
versenyző állt fel a dobogóra, 
az első helyen Viktor Endre 
végzett, a második Fehér Imre, 
a harmadik Prancz Zoltán lett. 

C-1 500 m-en Fehér Imre ezüs-
térmet szerzett. A kenu páro-
sok versenyében 200 m-en a 
Prancz–Fehér egység nyakába 
került az arany, míg C-2 500 
m-en a Viktor–Fehér összetételű 
hajó a második helyen ért célba. 
A C-4 200-as döntőt a Viktor–
Fehér–Schönweitz–Prancz ösz-
szetételű ASE-hajó nyerte. 
A masters korosztály mellett sza-

badidős és egyetemista kategóri-
ában is indultak paksi verseny-
zők. C-2 200 m-en a Feil Imre 
József–Viktor Endre páros nyerte 
az aranyérmet, Lőrincz Zoltán és 
Schönweitz János nyakába bron-
zérem került. C-4 500 m-en a 
Schönweitz János–Viktor End-
re–Takács  Tibor–Lőrincz Zoltán 
négyes is a dobogó tetejére állha-
tott fel.

Kosárlabda:
alakulóban a keret

Taroltak a masters bajnokságon
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Egy több száz éves bolgár játék, 
a kecskehordás vált trendivé a 
fitneszvilágban. No nem egykori 
formájában: a bolgár származású 
olimpikon, Ivan Ivanov újraértel-
mezve az egykori, pásztorok kö-
rében elterjedt tradíciót, az Ame-
rikai Egyesült Államok olimpiai 
birkózóinak fejlesztett ki olyan 
eszközt, amely mára az egyik leg-
divatosabb fitnesz eszközzé nőtte 
ki magát. Hogy a magyar klubok 
elenyésző része bővítette vele esz-
közarzenálját, annak oka egyebek 
mellett az, hogy csupán az Egye-
sült Államokból beszerezhető, 
egyedi készítők pedig kis szám-

ban foglalkoznak gyártásával. 
Ezen kevesek egyike egy paksi 
fiatalember, Zsigó Richárd is, aki 
nemrégiben ajánlott fel párat a 
különlegességből az Atomerőmű 
Sportegyesület számára. Bor Bar-
na olimpiai kiutazása előtt mutat-
ta be riporterünknek az eszköz 
helyes használatát: a magyarul 
bolgár zsákra keresztelt eszközt 
az éremesélyes paksi dzsúdósnak 
Zsigó Richárd ajándékozta amel-
lett a másik három mellett, ame-
lyet a piros-kék klubnak készített 
a paksi sportolók felkészülésének 
támogatására. Richárd maga is a 
küzdősportok szerelmese, az új 

sportszerre az interneten talált 
rá, majd nehéz beszerezhetősége 
miatt döntött úgy, hogy elkészíti 
sajátját. A homokkal töltött bol-
gár zsák eredeti marhabőrből, 
illetve nagyon erős vászonból, 
például vitorlavászonból készül 
közel tíz óra alatt, így kiemel-
kedő a strapabírása, részletezi a 
készítő. Ivan Ivanov még 2005-
ben a test dinamikus mozgatá-
sának fejlesztésére alkotta meg 
a kecske alakjára hajazó zsákot 
a tengerentúli olimpiai birkózók 
számára, majd rohamosan teret 
hódított az Egyesült Államok-
ban és a brit szigetországban. A 
legkisebb méretű eszköz súlya 
11 font, vagyis körülbelül 5 ki-
logramm, a legnagyobb pedig 23 
kiló. Bár ez a funkcionális edző-
eszköz igen sokszínű, használha-
tó a törzsizomzat, az állóképesség 
fejlesztéséhez, súlycsökkentéshez 

és a gerinc melletti izmok erősíté-
sére is, ráadásul kortól és nemtől 
függetlenül alkalmazható, a kül-
földiekkel szemben a hazai szak-
ma még nem fedezte fel magá-
nak, mondta el lapunknak Lacza 
Zsolt, az Optimum Funkcionális 
Tréning Centrum edzője, ahol 
rövidesen az edzeni vágyó pak-
siak is kipróbálhatják a divatos 
eszközt. A bolgár zsákot szakmai 
lapok a birkózók, dzsúdósok és 
ökölvívók számára ajánlják első-
sorban, de a gyakorlatok helyes 
elsajátítása után bárki számára 
ajánlott. A szakember szerint a 
funkcionális eszközökben, mint 
az említett zsákban is, kiváltképp 
az a jó, hogy nem csak élsporto-
lók és komoly eredményt elérni 
kívánó személyek számára alkal-
mas, a hétköznapi emberek moz-
gását is javítja. 

MD

A Nagy Róbert–Mészáros 
Miklós, valamint a Kemenes 
László–Kákai Emese páros 
képviselte az Atomerőmű SE 
Vitorlás Szakcsoportját a na-
pokban rendezett Széchenyi 
Regattán. A Fertő tavi Vitorlázó 
Egyesület szervezésében a finn 
és a kalóz hajóosztály verseny-
zői ültek hajóba. A megméret-
tetésen szeszélyes időjárás fo-
gadta az indulókat, szélcsend, 
viharos szél, szikrázó napsütés 
és vitorlatépő fekete fergeteg 
egyaránt boldogította a szél és 
a víz szerelmeseit. A tervezett 
öt futamból négyet tudtak le-
bonyolítani a szervezők. Az 
ASE VSC versenyzői közül a 
Nagy–Mészáros duó szerepelt 

jobban, az összeszokott páros a 
kalóz kategória első futamában 
harmadikként, a másodikban 
másodikként fejezte be a távot, 
majd egy nyolcadik hely kö-
vetkezett. A negyedik futamot 
rossz idő miatt nem indították 
el a szervezők, majd a vasárnap 
késő délutáni záró etap ered-
ményét nem vették figyelembe 
összesítéskor. A Nagy–Mészá-
ros kettős így is hatodik pozí-
cióban fejezte be a hétvégét, 
míg a Kemenes–Kákai kettős a 
19. helyen zárt. Augusztus 5-én 
ismét a Fertő tóhoz utaznak az 
ASE VSC versenyzői, hiszen 
idén itt rendezik meg a kalóz 
felnőtt és ifjúsági országos baj-
nokságot.

Pásztorvirtus 
ihlette a trendi
edzőeszközt

Paksi vitorlázók
a Fertő tavon

Fotó: Betuker Botond
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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

Száztizenkét gyerek járt az első 
tanévben a felső-csámpai iskolá-
ba. Ennek éppen száz esztendeje. 
Száz év, száz kép címmel korabeli 
fotókból nyílt kiállítással emlé-
keztek a jubileumra a Pakshoz 
tartozó településrészen, ahol – 
mint Feil József visszaemlékezé-
séből kiderül – egykor három is-
kolában folyt az oktatás. A külső 
városrészi önkormányzat csám-
pai képviselője maga folytatott 
kutatásokat, ez alapján született 
a fotóösszeállítás, amely most is 
látható a közösségi házban. Az 
idei Nosztalgiatalálkozóra nyílt 
meg, sokaknak nagy örömet 
okozva. 
– Ez idegeneket nem szólít meg, 
csak olyanokat, akik felfedezik 
magukat vagy felmenőiket – 
mondja a képviselő. Az iskola 
történetéről szólva elárulja, édes-
apjától hallotta – majd mások is 
igazolták – hogy a Felső-Csám-
pán épült iskola 1912-ben fogad-
ta az első diákokat, összesen 112 
gyereket. Érdekes kutatni, hogy 
korábban milyen formában ta-
nították a gyerekeket, jegyzi meg 
Feil József, aki ezt meg is tette, 
mert máris elárulja, hogy az oko-

sabbnak tűnő gyerekeket otthon 
tanították a papok, akinek pedig 
Pakson rokonsága volt, ott hetelt, 
és az igazsághoz az is hozzátarto-
zik, hogy a puszta életében erő-
teljesen jelen volt az analfabetiz-
mus, a gyerekeket ugyanis igen 
korán kemény munkára fogták. 
Hogy az iskola megnyitásának 
idejében pontosan hányan éltek 
Csámpán, azt nem tudja a kép-
viselő, de az biztos, hogy a ház-
számozás akkor már megtörtént, 
és létezett 101-es ház. A számo-
zás Felső-Csámpán kezdődött 
Alsó-Csámpa felé növekedett, 
jegyzi meg érdekességképpen, 
majd hozzáteszi, legkevesebb 
öt-hat főt lehet számítani háztar-
tásonként, de abban az időben 
nem volt ritka a több mint tízfős 
család sem. Az iskola történetét 
folytatva elmondta, hogy az in-
tézményt Paks község építtette, 
de valamilyen „támogatott pén-
zek” felhasználásával. Azt, hogy 
a helyi közigazgatás felvállalta, a 
legenda szerint Molnár János bí-
rónak köszönheti. Erről ugyanis 
Feil József hivatalos dokumentá-
cióval nem rendelkezik. Az édes-
apjától hallottak alapján azt vi-

szont tudja, hogy akkoriban – ő 
1928-ban kezdte a tanulmányait 
– hatosztályos volt az iskola. A 
magas gyermeklétszám miatt 
délelőtt, délután is volt tanítás, 
és felváltva tanultak csendes, il-
letve hangos órán, azaz amíg a 
tanító az egyik osztálynak leadta 
a leckét vagy feleltetett, addig a 
többiek csendben gyakoroltak, 
készültek. – Az iskola az életet is 
fellendítette, komoly összefogó 
ereje volt. Működött énekkar, 
volt tánc, ott zajlott a hitoktatás, 
teljesen felélénkítette a társasá-
gi életet – meséli Feil József. Ez 
igaz volt arra az időre is, ami-
kor már ő járt iskolába. Volt egy 
gondnoka az iskolának, Májer 
Jánosnak hívták. Hánzi bácsi 
mindent rendben tartott, az ud-
vart, a tanító lakrészét, a fűtést, a 
padlót, és részt vett mindenféle 
közösségi programban. – Volt 
egy háromsoros harmonikája, 
azzal minket mulattatott, ha va-
lami szerep vagy éppen bál volt, 
ő zenélt – idézi fel. Abban az 
időben gyalog jártak iskolába, s 
nem illett hiányozni, bármilyen 
zord volt is az időjárás, szakadó 
esőben, nyakig érő hóban is ott 

kellett ülniük a pusztai gyerekek-
nek az iskolapadban. Ilyenkor 
megesett, hogy a „faluheli” – ez 
az erőmű alatti tanyákat jelen-
ti – biritói vagy pongor-tanyai 
gyerekeket lovas kocsi szállította. 
Feilék a Tenzinger-részen, régi 
urasági területen laktak, ami a 
mai Patak utca vége. 
Később, a 40-es évek táján, a há-
ború után még két iskola nyílt 
Alsó-Csámpán, az egyiket úgy 
építették  (lent a buszmegálló-
nál), a másik a Hanol-féle ház, 
ezt 1912-ben egy Hanol Mihály 
nevű jómódú gazdálkodó épí-
tette családi háznak, de amikor 
a fiúk odavesztek a háborúban és 
csökkent a létszám, az első részét 
eladták, itt nyílt meg a harmadik 
csámpai iskola. 
– Mi voltunk az utolsó nyolcadik 
osztályosok, 1961-ben végeztünk 
– folytatja a történetet a képviselő. 
Hárman voltak: Kindl Júlia, Kál-
di Lajos és ő. A következő évben 
az egész felső tagozatot Paksra 
helyezték, néhány évvel később 
az alsó tagozat is megszűnt. Az 
egykori felső-csámpai iskola ma-
gánkézben van, tulajdonosa az 
épületet felújította, néhány évig 
a közösségi programok – jelesül 
a Nosztalgiatalálkozó – színtere 
volt, ma viszont nincs funkciója, 
a hajdani alsó-csámpai iskolák 
ma családi házak. Az egykori 
tanítók közül ketten élnek még, 
Örvös István és Hernádi István. 
Őket meghívták az idei találko-
zóra, s virágcsokorral köszönték 
meg munkájukat. 
Feil József azt is elmesélte, hogy 
egyszer egy pajtában rejtőzködve 
meglelte azt a nagy kupolás vas-
kályhát, ami az iskolájukat fűtöt-
te, megkérte a tulajdonost, hogy 
szolgáltassa vissza, ami meg is 
történt. A kályhát a Városi Mú-
zeumnak ajánlották fel.     Vida T.

Százéves a csámpai oktatás

 Paksi Hírnök, 2012. augusztus 3. n 15



Londonban most 
jó magyarnak lenni
– Bár gyerekkora óta ismerem, 
nem hittem volna, hogy ilyen 
ember nő ki a paksi dzsúdóte-
remből – mondta Treszl Gábor, 
aki a helyszínen, az óriási hévvel 
szurkoló magyarok táborában 
izgulta végig Csoknyai László 
küzdelmeit. – Laci harcolt mint 
egy oroszlán, a sors fintora, hogy 
ilyen gyorsan a mezőny későbbi 
olimpiai bajnokával találkozott 
össze, pedig ebből még bármi le-
hetett volna – vélekedett a moto-
ros, aki társával, Hunyadi Bencé-
vel egy oldalkocsis Pannoniával 
érkezett Londonba. (Útjukat a 
Paksi Hírnök online hírblogon 
követhették olvasóink.) – Óriási 
a hangulat a brit fővárosban, leír-
hatatlan az atmoszféra, a magyar 
szurkolói klubban Kovács Kokó 
István és Kovács Anti együtt 
elemzik a történteket a szurko-
lókkal. Itt ülnek a kézilabdások 
is, most gratuláltam az eredmé-
nyükhöz, de személyesen végi-
gizgulhattam a koreaiak elleni 
győztes mérkőzést is – újságolta 
kedden Bence az ünnepi hangu-
lat és néhány sör mámorában. 
Elárulta, nem csak a sportolók 
söpörték le ellenfeleiket a pályá-
ról, a magyar nézők szurkolói 
virtusától zengett a terem, fele-
melő volt, vallja. A fiúk szájából 
néha alig jöttek, néha pedig csak 
úgy dőltek a szavak, érezhető, 
hogy katartikus kint az állapot, 
Gábor egy mondattal írta le:  
– Londonban jó érzés most ma-
gyarnak lenni. 
A brit főváros egy hete az olim-
pia lázában ég: fényárban úszik 
a város, az esemény tiszteletére 
a London Eye-t is kivilágították, 
az emblematikus Tower hidat 
is olimpiai karikák díszítik. A 
nyüzsgő várost az Index stábja 
a Pannonia fedélzetén járta be, 
miután a fiúk elvitték a kint tar-
tózkodó újságírókat egy kis ki-
rándulásra. A világjárók lapunk 
megjelenése napján nézték meg 
Bor Barna küzdelmeit, majd 
augusztus hetedikei indulással 

az észak-európai területeket be-
járó roburos csapattal folytatják 
a túrát. Bár a korábbi tervekben 
nem szerepelt, úgy határoztak, 
Dublin és Belfast érintésével be-
járják Írországot, ugyanakkor 
a józan ész azt diktálja, hogy az 
Alpok magaslatainak nem sza-
bad nekivágniuk. Noha a Pan-
nonia-expedíció tagjai tartani 
tudták a tempót, járművükre 
nagy terhet ró az út: két napot 
kényszerültek várakozni egy mo-
torcsere miatt, a segítség hazulról 
érkezett barátok révén, miután a 
matuzsálemi korú járgány nem 
bírta az égig érő magaslatokat. 
A két paksi vándor még június 
23-án indult neki Európának 
oldalkocsis Pannonia motorján, 
hogy 12 ezer kilométert megtéve 
az ötkarikás játékokra London-
ba érjen. Útjuk Olaszországon, 
a francia és spanyol Riviérán, a 

délvidék egzotikus területein, 
Marokkón és Tunézián keresztül 
vezetett, majd Gibraltárnál visz-
szatérve Párizsig, ahol pár napos 
pihenőt tartottak kint tartózkodó 
honfitársaik jóvoltából. Megláto-
gatták a versailles-i Nagy-Tria-
non kastélyt, megtekintették az 
Eiffel-tornyot, végigmotoroztak 
a Champs-Élysées-n egészen 
annak végéig, a Diadalívig és el-
látogattak Disneylandbe is. Fran-
ciaországba a Pireneusok nyuga-
ti lábainál ereszkedett le Panni: 

a veterán csoda nagyon szépen 
vette az akadályt a kedvező idő-
járásnak is köszönhetően. Míg a 
hazaiak a 40 fokos kánikulában 
főttek, az Észak-Afrikában, Ma-
rokkóban masírozó motorozók 
20 fokban hűsölhettek. Bár a 
fiúkat elvarázsolta a harmadik 
világ egzotikuma, elárulták: aki 
a magyar kátyúkra vagy közleke-
dési morálra panaszkodik, még 
biztosan nem járt Észak-Afriká-
ban. Gábor és Bence marokkói 
tartózkodása alkalmával a Rabat-
ban szolgálatot teljesítő magyar 
nagykövettel is találkozhatott, 
aki egy teára fogadta a megfáradt 
paksi zarándokokat. A fiúk az út 
során nem egyszer beszámoltak 
kalandjaikról hiszen a 15 lóerős, 
1965-ös évjáratú motormatu-
zsálemmel több száz kilométert 
kellett legyűrniük minden nap, 
hogy tartható legyen az ütem-
terv. Portugáliában rekordot 
állítottak fel Pannival, amikor 
egy nap leforgása alatt mintegy 
500 kilométert meneteltek. A 
Treszl–Hunyadi páros napon-
ta átlagban 200-300 kilométert 
tesz meg, pár óránként átadva 
egymásnak a kormányt. Az ösz-
szesen két hónaposra tervezett 
túrára alkatrészeket, szerszámo-
kat, tartalék külső-belső gumikat 
is vittek magukkal, felkészülve 
az út közbeni esetleges nehézsé-
gekre – mindennek a motoron 
kell elférnie, hiszen szervizkocsi 
nem kíséri őket. A 17 országot és 
12 ezer kilométert átszelő Panni, 
amely még a monacói fényűzés-
ben is magára vonta a figyelmet, 
egyelőre jól bírja a megpróbálta-
tásokat.                          Matus Dóra
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