A kulturális sokszínűség fontosságát hozta haza Amerikából Szabó Péter tanár.
A tengerentúlon ellesett oktatási módszerek mellett éppen ezt szeretné átadni
diákjainak: mi a következménye annak, ha kultúrák tűnnek el.
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Beth Hart
is fellépett
Pakson

10-11. oldal

KÁRTALANÍTÁSI
BETÉT EBKM 3,5%
Lakossági 90 napos egyszeri lekötés esetén
A fiók elérhetősége:
75/511-240
paks@mecsektakarek.hu

új, kártalanításból származó forint számlabetétre
összeghatártól függetlenül.
Az akciós betét további feltételeiről érdeklődjön fiókjainkban!

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

Tanévkezdésre végeznek a karbantartással
Fotó: Szaffenauer Ferenc /Paksi Hírnök

Közel 64 millió forintot fordít
idén intézményei nagykarbantartására az önkormányzat. A
munkákra a városüzemeltető cég
kapott megbízást. A kft.vezetője
ígéri: a tanévkezdésre minden
oktatási intézményben befeje-

ződnek a felújítások. A Bóbita
Bölcsődében a tervezett munkák
kétharmada már elkészült: új
parketta került a vezetői irodába,
elbontották az udvari pancsolókat és folyamatban van a kerítés
javítása. A Napsugár Óvoda valamennyi tagóvodájában dolgoznak a nyáron a szakemberek:
Dunakömlődön lebetonoztak
egy nagyobb udvarrészt, a Munkácsy utcában a homokozó fölé
árnyékoló készül csakúgy, mint
a Vörösmarty utcai és az Eötvös
utcai tagintézményben. Utóbbi tagóvodában nyílászárókat is
cserélnek. A Benedek Elek Óvoda Mesevár tagóvodájában a következő hetekben folytatódik az
udvari burkolat javítása. Térkő
és új járólap kerül a fák gyökerei
miatt feltöredezett járdaszakaszokra. A Munkácsy utcai, valamint a Kishegyi úti tagóvodában
csakúgy, mint a bölcsődében, új
udvari játékokat is elhelyeznek a

városüzemeltetési cég szakemberei: augusztus első hetében
érkeznek Paksra a játékelemek.
A gimnáziumban folytatódik az
elhasználódott padlóburkolatok
cseréje, és a belső nyílászárók
közül is megújul jó néhány. Belső
burkolatcsere zajlik a II. Rákóczi iskola tantermeiben és egy
szárnyfolyosóján, belső ajtókat
is cseréltek az első és a második
emeleten, valamint járda épült
a gazdasági bejárónál. A Deák
iskola alsó és felső tagozatán is
újult meg padlózat, a tornaterem
ajtajának cseréje zajlik, amellett,
hogy elkezdődött az alsó tagozat
épületei homlokzatfelújításának
tervezése. – Az épület műemléki
védelem alatt áll, csak az engedélyek megérkezését követően
kezdődhet el a munka. Ha őszre
is húzódik a kivitelezés, a tanítást nem fogja akadályozni – tájékoztatott Puskás János. A DC
Dunakom Plusz Kft. vezetője

azt is elmondta, hogy készülnek
a tervek a Bezerédj iskola Anna
utcai, szintén műemlék épületének homlokzati felújítására is.
A Szentháromság téri általános
iskolában öt tanterem padlóburkolata szépült meg a felső tagozaton, az udvari parkoló átépítése
pedig folyamatban van, nyolc
térkövezett felületű megállóhely
készül. Az óvárosi iskolákban gumiburkolatot kapott a távolugró
gödrök futópályája.
Nemcsak a gyermekintézményekben dolgoznak a nyáron az
önkormányzat
megbízásából.
Napokon belül befejeződik a
művészeti iskolában a főépület
nyílászáróinak festése, a városi
könyvtár homlokzatára és a
pedagógiai szakszolgálat székhelyépületére pedig árnyékolót
helyeztek ki. A közterületi játszóterek közül a központi parki, az
Erkel és a Kurcsatov utcai kap új
játékokat.
-dal-

Ingatlan-, vagyonértékelés,
ingatlanközvetítés

Pakson, a Rákóczi utcában egyedi
fűtésű családi ház eladó. 3 szoba (egy szoba a teraszról nyílik),
konyha, fürdőszoba, előszoba, fedett terasz. Irányár: 12.000.000 Ft.
Pakson, a Kurcsatov utca hátsó
sorában IV. emeleti 2 szobás, erkélyes, 50 m2-es, hőszigetelt lakás
eladó. Irányár: 12,8 M Ft.

Pakson, a Páskomi soron eladó1064
m2-e zártkert, 12,5 m2-es hőszigetelt
faházzal, szőlővel, gyümölcsfákkal eladó. 35 éves szőlő, málnás, 2 almafa,
4 őszibarackfa, 1 kajszi barackfa, 50
m-re villany. Irányár: 800000 Ft.
Pakson, a városközpontban, a Rákóczi utcában 4 szoba összkomfortos,
gáz- és villanyfűtéses családi ház
garázzsal, szőlővel, pincével eladó.
2 szobás, garázsos lakást I. emeletig
beszámítunk. Irányár: 22,3 M Ft.
Pakson, az Öreghegy utcában tetőtér-beépítéses, felújított 86 m2es, 3 szoba, nappali, konyhás, 45
m2-es melléképület, 1000 m2-es
telken eladó. Irányár: 22,5 M Ft.
Pakson, a Kossuth Lajos utcában
3 lakásos társasházban 58 m2-es
összkomfortos udvartéri lakás,
765 m2-es kerttel, sok gyümölcsfával eladó. Irányár: 15,8 M Ft.
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Pakson, a Jámbor Pál utcában 130
m2-es, összkomfortos családi ház,
kis udvarral, tárolóhelyiséggel eladó. Irányár: 16,5 M Ft.

Paks csendes, hangulatos részén,
a József Attila utcában 4 szoba
összkomfortos, családi ház, 544
m2 telekterületen, 122 m2 hasznos
alapterülettel,nagy terasszal, 60
m2-es melléképülettel, garázzsal,
pincével, gázfűtéses megoldással
eladó. Irányár 27,5 M Ft.
Pakson, a városközponthoz közel, a Temető utcában, igényesen
felújított 110 m2 alapterületű összkomfortos, 3 szobás családi ház
garázzsal, melléképülettel 400
m2–es területen eladó. Irányár
19,9 M Ft.
Pakson, a Dorogi u és a 6-os főút
közötti részen 2754 m2-es zártkert
szőlővel, gyümölcsössel, lakókocsival, víz- villany ellátással eladó.
Ár: 3,5 M Ft.

Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos
ingatlan-, vagyonértékelő
és közvetítő
Tel: 06-70/310-8374
E-mail: fonyolajos@freemail.hu

Visszaállítják az atomerőmű
térségi támogatási rendszerét
Hűen a kormány ígéretéhez
visszaáll a paksi atomerőmű
környezetét érintő térségi támogatási rendszer. Lázár János
Miniszterelnökséget
vezető
miniszter aláírta az erről szóló
dokumentumot – tájékoztatta
lapunkat Süli János polgármester. Emlékeztetett rá, hogy az
atomerőmű kapacitás-fenntartásával kapcsolatos lakossági
fórumokon fogalmazták meg
a településvezetők és a lakosság ezt az igényt amellett, hogy
mind a negyvenegy településen
támogatják, várják az atomerőmű bővítését.

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

A kormány döntése – ami a Magyar Közlönyben is megjelent –
egymilliárd forintról szólt. 400
millió forintnyi keretet, Paks
és Szekszárd önkormányzatain
keresztül rendezvények támogatására, médiaszerződésekre
szánnak. 600 millió forintot a
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány számlájára utalnak. A térség települései az eddigi rendszer szerint, pályázati
úton juthatnak területfejlesztési forráshoz – mondta el Süli
János. Hozzátette, rövidesen
megjelenik a pályázati kiírás.
Vida T.

A paksihoz hasonló építkezésen jártak
Ugyanolyan két, 1200 megawattos, nyomottvizes atomerőművi
blokk épül a fehéroroszországi
Osztrovecben, mint amilyet Pakson terveznek létesíteni. Ez az
egybeesés indokolta azt, hogy a
Paks II. projekttársaság szakemberei Fehéroroszországba utazzanak. Süli János polgármester is
velük tartott, hogy a beruházás
területfejlesztési vonatkozásait
megismerje. Beszámolójából kiderült, hogy feszített tempóban,
szervezetten folyik a munka. Az
üzemi terület és a felvonulási
terület is nagyjából száz hektárt
foglal el. Egyszerre 122 épület

kivitelezése folyik, beleértve az
oktatási, szimulátor, technológiai
épületeket, hűtőtornyot. Jelenleg 4500 építőmunkás, 1800 fős
műszaki személyzet dolgozik a
területen, az előbbiek 70%-a fehérorosz, 20%-a ukrán, tíz orosz.
Mivel a nyersanyag nagy részét is
ők adják – hiszen tudnak megfelelő minőségű és mennyiségű
betonvasat biztosítani –, így várhatóan tudják tartani a tervezett
hazai részvételi arányt, amit mi is
szeretnénk, vázolta a városvezető.
Arról is beszélt, hogy a munkásokat a telephelytől 17 km-re lévő,
korábban ötezer fős városban

helyezték el, amelynek létszáma
megduplázódott.
A családostól érkező személyzetnek magasabb komfortfokozatú
otthonokat építettek, a munkásszállónak épült lakások alacsonyabb komfortúak, ezek az építkezés végeztével, felújítás után a
végleges üzemeltető, karbantartó
személyzet otthonai lehetnek,
miként Pakson is tervezik. Épült
óvoda – amit már kinőttek – valamint modern, 22 tantermes,
550 férőhelyes iskola, ami minden igényt kielégít, színházterme,
sportpályája, uszodája van. Ezek,
illetve az utak, kerékpárutak lé-

tesítését a beruházó finanszírozta. A paksi szerződésben ezek
nincsenek benne. Osztrovecben
hatvanhat felvonulási csarnok
működik, amelyeket a két irodaházzal együtt később ipari parkként terveznek működtetni, amit
Süli János követendő példának
tart. Vendéglátóik azt mondták,
hogy ők nem euró, hanem rubel
alapú szerződést kötöttek, ami az
árfolyamváltozás miatt kedvezőtlen számukra. Süli János szavai
szerint a magyar szerződés nem
előnytelen, a blokkok létesítési
költsége nagyjából ugyanannyi,
mint Fehéroroszországban. -vt-
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Dinamikusan fejlődő, budapesti székhelyű autóipari beszállító
cég keres TOLNAI telephelyére munkatársakat az alábbi pozícióra:
GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ
Feladatok:
• A termékek összeszerelése a munkautasítás alapján
• Szükséges minőségi ellenőrzések elvégzése
• Munkakezdés előtt és végén a gyártási dokumentációk pontos kitöltése
• Munkaállomás, és annak területén az általános rend és tisztaság fenntartása
Elvárások:
• 8 általános iskolai végzettség
• folyamatos munkarend vállalása
• erkölcsi bizonyítvány.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük önéletrajzát
a demko.judit@interplus.hu email címre juttassa el. További információ: 74/565-537
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Őstermelővé
is válhatnak
a program
résztvevői

Ajánlásokat
várnak

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Jól halad a gyakorlati képzés a
közfoglalkoztatási programban.
Az államilag támogatott mezőgazdasági közfoglalkoztatási
program augusztus közepén elméleti képzéssel folytatódik.
Tíz roma származású, legalább
nyolc osztályt végzett tartós
munkanélküli részvételével zajlik
a paksi mezőgazdasági közfoglalkoztatási program. A talajmegmunkálás az önkormányzat
Pollack Mihály utcai földterületein, valamint a Kölesdi úton az
üvegházban kezdődött el.
– Olyan kultúrnövények termesztéséről döntöttünk, melyek
sütéssel, főzéssel feldolgozhatók.
Vetettünk
csemegekukoricát,
spenótot, borsót, burgonyát, tököt, cukkinit, zöldbabot, borsót
és céklát – mondta el Kindl Szilvia, a szakmai irányítást végző
programkoordinátor. Az időjárás
eddig kedvező volt, a spenótból
otthoni fogyasztásra is kaptak a
program résztvevői, a borsóból
pedig a bölcsődei és az iskolai
konyháknak is jutott 50 kilónyi.
A tökből több mint 100, a cukkiniból közel 30 kilogrammnyit
szedtek le. A programban képzés
is szerepel, a résztvevők fél év alatt
piacképes végzettséget szereznek.
– A dolgozók mezőgazdasági
munkavégzésre jogosító OKJ-s
végzettséget kapnak, akik ezzel
akár az őstermelői igazolványt
is kiválthatják – tájékoztatott a
programkoordinátor, aki azt is
elmondta, hogy a képzés során
az állam biztosítja a résztvevők
számára a minimálbér összegét;
a munkaruhát, munkaeszközöket
és egyéb költségeket az önkormányzat finanszírozza. A paksi
program az elméleti oktatást követően augusztus végén zárul.
Befejezésként, a cékla felszedése
után a zöldségsavanyítást is megtanítják a képzésben részt vevő
asszonyoknak.
Dallos Sz.
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A lakossággal
egyeztettek
A Puskás Tivadar, a Jedlik Ányos
és a Neumann János utcaiakat
hívták lakossági fórumra a Városházára, hogy az önkormányzat megismerje véleményüket
az ott található zöldfelület gondozásáról. Az ASE-sporttelep
mögötti kiserdő tulajdonképpen
egy belvizes terület, ennek megfelelő gazdag flórával és faunával.
Tavaly lakossági kérésre a kertek
fölé benyúló nyárfák ágait megpróbálták levágni, amihez az odajutás érdekében az aljnövényzethez is hozzá kellett nyúlni, mivel
azonban ezt ott élők kifogásolták,
leállították a munkát. Tell Edit
alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője elmondta
a fórumon, hogy bejárta a területet, ahol eléggé eklektikus kép
fogadta. Van, aki az ingatlanja és
az erdős rész között gondozott
gyepsávot alakított ki, más gyümölcsfákat ültetett, és olyan is

akad, aki úgy gondozza lakóháza
környezetét, hogy közben teljes
szimbiózisban él az erdővel. Az
önkormányzat azon az állásponton van, hogy valamilyen szinten
szükséges a kertészeti gondozás,
a fák rendszeres műszeres vizsgálata, szükség esetén kivágása,
pótlása, hiszen a kertek fölé nyúló ágak veszélyeztethetik az ott
élők testi épségét, vagyonát, amit
a tulajdonos önkormányzatnak
figyelembe kell vennie, fejtette ki
Klézl Terézia városi főkertész. A
fórumon elhangzott lakossági véleményekben a gondozás módját,
mértékét illetően voltak eltérések.
A döntésnél figyelembe fogják
venni a lakosság véleményét,
hiszen az a cél, hogy olyan megoldást találjanak, ami minden
érintett ingatlantulajdonosnak és
az önkormányzatnak is a lehető
legjobban megfelel, hangsúlyozta
Tell Edit.
Kohl Gyöngyi

Költözik a rendelés
Felújítási munkák miatt július
20-tól ideiglenesen új helyen
kereshetik fel háziorvosukat
a 4. számú körzet betegei. Dr.
Farkas Éva Edina doktornő a
Domb utca helyett a Barátság u.
2 szám alatti rendelőben fogad-

ja a hozzá fordulókat a korábban megszokott rend szerint:
hétfőn délután, keddtől péntekig pedig délelőttönként. A korábbi telefonszám (75/511-222)
változatlanul a betegek rendelkezésére áll.
-dsz-

Javaslatokat vár az önkormányzat díjazottak személyére. Díszpolgári címre és Pro Urbe Emlékérem díjra lehet ajánlásokat
tenni. Díszpolgári cím azoknak
a – tevékenységüket nemzetközi
vagy országos szinten kimagaslóan művelő – személyeknek
adományozható, akik származásukkal vagy munkásságukkal
kötődnek Paks városához, illetve
tevékenységük Paks város fejlődésére jelentős hatást gyakorolt.
Első alkalommal Pákolitz István
részesült az elismerésben, a kitüntetettek között található két
olimpiai érmesünk: dr. Kovács
Antal és Kozmann György. Utoljára 2010-ben az atomerőmű volt
vezérigazgatójaként Süli János
vehette át az elismerést.
A Pro Urbe Emlékérem kitüntetés azoknak a természetes és
jogi személyeknek, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező
szervezeteknek adományozható,
akik, illetve amelyek tevékenysége a város gazdasági, kulturális és
társadalmi fejlődésében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult. A
képviselő-testület naptári évenként legfeljebb három Pro Urbe
kitüntetést adományoz. Mindkét
kitüntetést az október 23-i városi ünnepség keretében adják
át. A díjazottak személyére paksi
lakosok és szervezetek tehetnek
javaslatot, melyet az indoklással
együtt a jegyző címére kell eljuttatni (Paks, Dózsa Gy. u. 55-61.)
legkésőbb augusztus 24-ig.

Irodának és egyéb tevékenységi
célra is alkalmas helyiségek
(16-20 m2) kiadók
a Paks, Tolnai út 2. számú
irodaépületben.
Érdeklődni: 30/937-2668.
Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Tel: 75/315-983
20/945-0992

Új fenntartó, bővülő lehetőségek
a szakképző iskolában
Megváltozott a fenntartó, július
elsejétől a Szekszárdi Szakképzési Centrum szakmai irányítása alatt működik az I. István
Szakképző Iskola. A váltás
nem okoz változást a diákok
számára, az intézmény képzéseire várják az általános iskolát
végzett, a már szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező, valamint a technikus minősítést
választók jelentkezését.
Zökkenőmentesen zárult a tanév az akkor még a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
fenntartásában működő I. István Szakképző Iskolában. Az
új tanév azonban változást hoz
az irányításban, a törvény módosítása miatt ugyanis július
elsejétől a Szekszárdi Szakképzési Centrum fenntartásában
működik tovább a biritói intézmény, ahogy minden szakképző
iskola Tolna megyében.
Az átadás-átvétel megtörtént,
a váltás a tanulók számára
semmilyen változást nem jelent, a munka zavartalanul zajlik az iskolában, tájékoztatott
Czetthoffer Gyuláné, az intéz-
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mény vezetője. Az iskola diákjai nyári gyakorlatukat idén
először külső szakképző helyeken töltik az intézménnyel kapcsolatban álló tizenhárom cég
egyikében. Biritón a technikusok gyakorlata zajlott. Mindkét
képzés a következő tanévtől is
elérhető lesz az iskolában, és a
lehetőségek ki is szélesednek
szeptembertől a szakképzési
törvény változásának köszönhetően.
– A másodszakma megszerzésének lehetőségét ingyenessé

tette a kormányzat, minden
szakmunkás végzettséggel rendelkező ismét visszaülhet az
iskolapadba egy újabb szakma
térítésmentes elsajátítása végett
– tájékoztatott Fodor Péter. Az
igazgatóhelyettes arra is felhívta a figyelmet, hogy a szakiskolai végzettséggel rendelkező diákok számára érettségi vizsgára
felkészítő oktatás is indul szeptembertől nappali rendszerben.
A felnőttoktatás keretében lesz
technikusképzés a 2015/16-os
tanévben is: CAD-CAM infor-

matikus, gépgyártás-technológiai technikus, magasépítő,
illetve épületgépész technikus
szakra várják az érdeklődők
jelentkezését. A szakmunkásképzésben jelenleg a klasszikus
alapszakmák közül választhatnak az iskolában, ősztől hegesztő, szerkezetlakatos, kőműves
és hidegburkoló, valamint szociális gondozó és ápoló szakképzések indulnak. A beiratkozókat és az érdeklődőket egész
nyáron várják az iskola biritói
székhelyén.
Dallos Szilvia

KIÉT: rendszeres lesz az egyeztetés
Megújul a Deák iskola alsó
tagozatának homlokzata és
udvara – egyebek mellett erre
kapott ígéretet a Költségvetési
Intézmények Érdekegyeztető
Tanácsának (KIÉT) helyi csoportja az önkormányzattól. Az
egyeztető megbeszélésen húsz
témáról tárgyaltak a szakszervezetek képviselői és a város
vezetője.
Öt helyi szakszervezeti csoportból áll a helyi közalkalmazottak
érdekegyeztető tanácsa, amely
a pedagógusok, a bölcsődében,
az egészségügyben, a városi
könyvtárban dolgozók, vala-

mint a zeneművészek szakszervezetéhez tartozók érdekvédelméért tevékenykedik. A tanács
húsz témát érintő kérés-, illetve
javaslatsorral fordult az intézményfenntartó önkormányzat
felé, a legtöbb kérdésben a Városházán tartott megbeszélésen
megegyezés született. Süli János
polgármester arról tájékoztatott, hogy havi 850 forinttal
hozzájárul az önkormányzat a
közalkalmazottak számlavezetési költségeihez és a következő
tanévtől a szakbizottsági pályázatok keretében támogatást
biztosít a diákok versenyeztetési
költségeinek csökkentéséhez.

Udvari zuhanyzó felállítását
kérték az óvodákba és a bölcsődébe a tanács tagjai, ez az
előírások miatt nem lehetséges,
ezért a tervek szerint párakaput
kapnak a gyermekintézmények,
ígérte a polgármester, aki azt is
elmondta, hogy idén megtörténik a Deák iskola alsó tagozata
homlokzatának és udvarának
felújítása a KIÉT kezdeményezésére. – 2000 óta nem volt külső rekonstrukció az épületen,
melyben Paks legrégebbi iskolája működik – 140 éve nyitotta meg kapuit az állami elemi
iskola. A többi önkormányzati
intézményhez viszonyítva mél-

tatlanul elhanyagolt állapotú
iskola felújításának lehetőségeit a város főépítésze vizsgálja – tudtuk meg a megbeszélés
után Mezősi Árpádtól, a KIÉT
helyi csoportjának elnökétől. A
tanácstagok azt is kérték, hogy
minden iskola területén legyen
biztosított a wifi-használat, például az e-napló órai kezelhetőségéért, ám ezt nem támogatta
az intézményfenntartó. A megbeszélésen döntés született arról
is, hogy ezentúl rendszeresek
lesznek a találkozók az önkormányzat és a helyi közalkalmazotti érdekegyeztető tanács
között.
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Ősztől érkeznek az új uniós források
Eredetileg két paksi tagja van a
megyei közgyűlésnek: Süli János
a Néppárt, Horváth Zoltán a Jobbik színeiben nyert mandátumot.
Néhány hete külső bizottsági
tagként Bordács József is bekapcsolódott a munkába. Akárcsak a
két képviselő, ő is a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottságban
dolgozik. A bizottságnak, amelyet
Széles András vezet, hat képviselő
és három külső tagja van.
Horváth Zoltán a Jobbik frakcióját erősíti ősztől. Miként a megyei
közgyűlésben, úgy a paksi önkormányzatban is új tag. Korábban,
2003 januárjától 2014 októberéig
már volt alkalma az önkormányzati munkával ismerkedni külső
városrészi képviselőként.
– Be kell látni, hogy óriási a különbség, főként úgy, hogy mint
ellenzéki, megkaptam a jogi,
ügyrendi és pénzügyi bizottságot
– kezdte. Véleménye szerint, ha
valaki nem pénzügyi szakember,
nagyon sok információt kell gyűjtenie, hogy átlássa a költségvetést.
Ehhez minden segítséget megkapott a hivatalban, mondta. Mint
hozzátette, a megyei közgyűlés
kicsit más, és nemcsak azért,
mert ott már megyei szinten kell
gondolkodni. – Lehetőség szerint Paks és környékét igyekszem
képviselni, de nem szabad elfelej-

teni, hogy nagyon sok olyan település van, ahol nincsenek olyan
lehetőségek, mint nálunk – húzta
alá. A vezérelv, amit szavazáskor
követ, szavai szerint ugyanaz, ami
az országos politikában: azokat
az előterjesztéseket, amelyek jó
ügyet szolgálnak, például a munkahelyteremtést, gazdaságélénkítést, támogatják függetlenül
attól, hogy ki az előterjesztő. De
a saját érdekeket előtérbe helyező
ügyekhez nem adják a nevüket.
Emlékeztetett arra, hogy a Jobbik szorgalmazta a Kalocsa–Paks
közti Duna-híd kérdését is, függetlenül attól, hogy a Fidesz az
élére állt. – A közgyűlés elnökével
jó munkakapcsolat alakult ki, jó a
légkör, de az érdemi munka majd
később jön, ha megérkezik az a
közel 30 milliárdos forrás, amiből gazdálkodhatunk – fejtette ki.
Véleménye szerint nagyon fontos, hogy a több lábon állást célzó
projektek kapjanak támogatást,
mint az iparipark-fejlesztés, a
mezőgazdasági feldolgozás.
Süli János azt mondja, inkább előnyei, mintsem hátrányai vannak
annak, hogy polgármesterként
tagja a megyei közgyűlésnek. A
munka nem annyira megterhelő, viszont jó színtér arra, hogy
közvetlen legyen a kapcsolat a
megyei vezetéssel. – Akik szemé-

lyesen is megismernek, tapasztalhatják, hogy Paks nem kötekedő,
hátráltató, hanem együttműködő
– fogalmazott. Saját státuszáról
azt mondta, hogy „semleges”,
nem tagja egyik frakciónak sem,
döntéseiben a megye érdekei vezérlik, lelkiismerete szerint. Ez az
eddigieket illetően szinte száz százalékban megegyezett a fideszes
többségével. – Amennyire tudom, a közgyűlés elé viszem az
atomerőmű ügyeit, hogy legyen
közvetlen, nyílt kommunikáció,
mert az atomerőmű nemcsak a
miénk – folytatta. Példaként említette a Novovoronyezzsel kötött
testvérvárosi szerződést, aminek
folytatása a két megye közötti
partnerség hivatalossá tétele lesz.
Erről a közgyűlés már döntött is.
Jó fórum a fejlesztési elképzelések
összehangolására a közgyűlés, hiszen a legtöbb elképzelés – legyen
szó a mezőgazdaságról, a feldolgozóiparról, a kerékpárút- vagy
iparipark-fejlesztésről – nemcsak
egy-egy települést, hanem térségeket érint, fejtette ki Süli János.
Kitért az erőmű kapacitás-fenntartására, amivel kapcsolatban
rengeteg a feladat, hiszen még
nincs semmilyen szervezet, ami
a kerítésen kívüli fejlesztésekkel
foglalkozna. Ha ez megszületik,
annak megfelelő partnere le-

Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke. Fotó: Imre Barnabás/Fotógyár
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het a Paks környéki 41 település
társulása. Az összefogás, együtt
gondolkodás fontosságát hangsúlyozta Süli János. Visszatérve a
megyében végzett munkára azt
mondta, Paks és a megyei önkormányzat viszonya kiegyensúlyozott.
Bordács Józsefet – mint lapunknak elmondta – Hirt Ferenc
delegálta a megyei közgyűlés
területfejlesztéssel foglalkozó bizottságába. Ezzel – mint kitért
rá – minden bizonnyal a 2000-es
évek elejétől Fideszben végzett
munkáját ismerte el. A szervezeteknek 2001-től, az elnökségnek
2003-tól tagja, 2007-től kis megszakítással a paksi Fidesz élén állt,
2006-2010 között a megyei közgyűlés, 2010-től 2014-ig a paksi
önkormányzat tagja, az ifjúsági,
sportbizottság elnöke volt, és tanácsnokként a beruházások, közbeszerzések felügyeletéért felelt.
A Tolna Megyei Önkormányzat
területfejlesztési
bizottságába
másfél hónapja delegálták, azóta
egy ülés volt, amelyen nem tudott részt venni, így a tényleges
munkát csak ezután kezdi. Úgy
véli, a bizottságra fontos szerep
hárul, hiszen a pályázati források
felhasználásáról megyei szinten
születnek majd döntések.
(Folytatás az 5. oldalon)

(Folytatás az 4. oldalról)
– Ha a paksi atomerőmű bővítésére, a város és a paksi járás előtt
álló komoly feladatokra gondolunk, nem mindegy, mennyi
forrás kerül a paksi járásba. Gondolom, ezt a területet erősítendő
delegáltak a bizottságba, ami
megtisztelő számomra – fogalmazott. Mint kiemelte, a munkahelyteremtő és infrastruktúrafejlesztést eredményező projektek
sikeréért igyekszik dolgozni, elsődleges célja, hogy a járás tudjon
profitálni az erőmű-beruházásból. – Szeretném erősíteni a paksi
lobbitevékenységet – jegyezte
meg utalva arra, hogy vele együtt
már három paksi tagja van a bizottságnak.
– Paks II.-t mindenki, így a
megye is várja, hiszen ez olyan
gazdaságélénkítő
beruházás
lesz, ami egész Tolnát meg fogja mozgatni, de a szomszéd
megyékben is komoly szerepet
fog játszani. Célunk, és a gazdaságfejlesztési programunkba is
belevettük, hogy a Paks II.-vel
kapcsolatos lehetőséget kihasználjuk – fejtette ki a megyei közgyűlés október óta regnáló elnö-

ke. Fehérvári Tamás leszögezte,
támogatják Paks II.-t, szeretnének ahhoz kapcsolódni, de most
még sok a homályos pont. Vannak konkrét kezdeményezések
is. Ilyen terület a képzés, ahol az
Illyés Gyula főiskolai kar komoly
szerepet kíván játszani. – Úgy
néz ki, hogy erőteljes összefogással sikerül elérni, hogy a szakemberképzés egy részét le lehet itt
folytatni – tájékoztatott az elnök,
aki arra is kitért, hogy szorosan
együttműködnek a paksi városvezetéssel a kapacitás-fenntartással kapcsolatban. Az ahhoz
szükséges fejlesztésekre viszont
a megyébe érkező források nem
lesznek elegendőek annak ellenére, hogy az integrált területfejlesztési programban (itp) van
olyan fejezet, amely tartalmaz
ehhez fűződő feladatokat. A
megyére egyébként 27 milliárd
forint jut, ebből Fehérvári Tamás véleménye szerint nagyon
„fickándozni nem lehet”, de, ha
jól használjuk fel, annak nyomot
kell hagyni a megyén. Pályázni
elsősorban az önkormányzatoknak, civil szerveződéseknek,
egyházaknak lehet, amelyekhez

a gazdaság szereplői koprodukcióban csatlakozhatnak. Az
első pályázatokat szeptemberre
ígérik, amelyeket az azt követő félévben egy sor újabb követ
majd. A döntés háromszereplős:
a kinevezett miniszteri biztosok, a megyei önkormányzat és
a Nemzetgazdasági Minisztérium irányító hatóságának jóváhagyása kell a sikerhez. Jó hír,
húzta alá a megyei közgyűlés
elnöke, hogy a pozitív döntés
után azonnal előleget lehet majd
lehívni, ami az indulási nehézségeket segít áthidalni.
A programban hat lényeges prioritási tengelyt nevez meg, így
a gazdaságélénkítés, a munkahelyteremtés mellett az energiaracionalizálás, az óvodai, bölcsődei férőhelybővítés, belterületi
út- és vízrendezés. Szerepet kap
a turizmus is, ha nem is olyan
nagy mértékben, mint az előző
ciklusban. A döntés, hogy mi
kerüljön bele a stratégiába, helyben született, elsősorban az önkormányzatoknál, ami lényeges
Fehérvári Tamás szerint. – Nem
Budapesten kell kitalálni, hogy
mi jó Dombóvárnak, Paksnak

vagy éppen Bogyiszlónak – jegyezte meg. A kérdésre, hogy a
szeptembertől várható dömpinghez van-e megfelelő apparátus
a megyei önkormányzatnál, azt
mondta, hogy biztosan bővítésre
lesz szükség, sőt egy nonprofit
kft.-t is terveznek létrehozni, ha
már az ő teljesítőképességüket
meghaladja a munka.
A közgyűlés elnöke fontosnak
tartotta elmondani, hogy három
megyei projekt előkészítésén is
dolgoznak. Az egyik – ami jól
egybecseng a paksi és környékbeli elképzelésekkel is – egy élelmiszer-ipari termelő, feldolgozó és
értékesítő rendszer terve, melynek révén a megye településein
megtermelt zöldség, gyümölcs és
hús szervezett keretek között kerülne feldolgozásra, piacra. Emlékeztetett rá, hogy a tartósításnak
a megyében tradíciói vannak.
– Azt gondolom, ha megint megpróbálnánk abba az irányba terelni a szabad munkaerő-kapacitást,
hogy termeljünk gyümölcsöt,
tegyük el és jól márkázott termékekkel próbáljunk piacra törni,
lehet esélyünk – fogalmazott.
Vida Tünde

A megye értékeivel is megismerkedtek
A hazánkban, illetve a Kárpátmedencében együtt élő nemzetek, nemzetiségek történelme,
kultúrája, sorsa volt a témája
az idén 43. alkalommal megszervezett Országos Honismereti Akadémiának. Az egyhetes
rendezvény főszervezője a Honismereti Szövetség és a házigazda Tolna Megyei Egyed Antal
Honismereti Egyesület volt. A
megyeszékhelyen közel kétszáz
honismerettel foglalkozó szakember – könyvtáros, pedagógus, helytörténész, muzeológus
– vett részt Az Együtt ezer éve
– Nemzetalkotó népek és nemzetiségek a Kárpát-medencében
címet viselő konferencián. Bár a
honismerettel foglalkozók száma országszerte széles, a vendéglátó Tolna Megyei Egyed
Antal Honismereti Egyesületnek csupán egyetlen paksi tagja

van Beregnyei Miklós személyében. A szövetség tagja elárulta,
kiválóan sikerült a program, a
hetet végigkísérő kánikulai meleg ellenére érdeklődő és kitartó
volt a hallgatóság. A szekcióülések témái között helyet kapott
a nemzetiségi oktatás kérdése,
a nemzetiségek kulturális autonómiája és kapcsolatuk az anyaországgal, de szó volt a Tolna
megyei szerbek építészetéről és
a németeket érintő kitelepítésről
is. Az ország minden részéből,

illetve a határon túlról érkezett
résztvevők számára a szervezők
tartalmas, változatos programot szerveztek, az előadásokat
megyei kirándulás is kísérte. A
látogatók három különböző útvonal közül választva ismerhették meg Tolna megye nevezetesebb kulturális intézményeit.
A harmadik útvonal érintette
Paksot is, ahol Beregnyei Miklós kalauzolta a vendégeket.
Mint elmondta, a nagy érdeklődés miatt alig lehetett tartani az

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár képviselője a 43. Országos Honismereti Akadémia megnyitó ünnepségén vehette
át az Országos Honismereti Szövetség emléklapját. Az indoklás
szerint a könyvtár „magas színvonalú, városismeretet és honismeretet kiemelten népszerűsítő és támogató rendezvényeiért”
érdemelte ki az akadémia elismerését. A honismereti mozgalom
kitüntetését július 6-án a Babits Mihály Kulturális Központ
rendezvénytermében adták át ünnepélyes keretek között.

ütemtervet. A paksi túra résztvevői ellátogattak az Atomenergetikai Múzeumba, kirándulást
tettek Lussoniumba, ahonnan
megcsodálták a környék panorámáját, előadást hallhattak a római kori emlékekről és
megtekintették a Paksi Városi
Múzeumot, ahol az intézmény
munkatársai római kori ruhába
öltözve várták őket és „római
kori borral”, valamint töltött datolyával várták a látogatókat. A
szíves vendéglátás miatt nehéz
szívvel kerekedtek újra útnak:
a túra többek között érintette
Medinát is, ahol a helytörténeti
gyűjteményt és a szerb templomot tekintették meg, Györkönyben a tájházba látogattak el
és egy borkóstolón vettek részt,
Bogyiszlón pedig a helytörténeti
emlékeket vették sorra.
MD
Paksi Hírnök, 2015. július 24. n 7

Atomerőmű

Az atomenergiát népszerűsítik
Rekordokat döntött az idén negyvenesztendős EFOTT, a százezret is meghaladta a „vendégéjszakák” száma – mondta el Maszlavér
Gábor fesztiváligazgató. A hallgatók jubileumi bulijára grandiózus meglepetéssel készültek a szervezők: a legnépszerűbb előadókat
– így például a Wellhellót, a Mary PopKids
zenekart – kérték fel, hogy foglalják össze
240 percben az elmúlt negyven évet. Közel
húsz fellépő elevenítette fel a négy évszázad
zenei kínálatát ötvözve a mai kedvencekkel.
Maszlavér Gábor azt mondta, igyekeznek
mindig vízpartra vinni a programot, Velence
kiváló, kedvelt helyszínük. – Szeretnénk, ha
az EFOTT a legsportosabb fesztivál lenne,
idén például húsz sportágat lehetett kipróbálni – ismertette.
Ahogy a nyár többi nagy fesztiválján, az
EFOTT-on is ott volt a Bennünk az energia
– interaktív kamion, és rögtön a szomszédságában az Energiasziget. Utóbbin némi
szerencsével mobilfeltöltésre, hajszárításra
is lehetőség nyílt. A kamionban a szerencse
kevés volt, az MVM Paks II. logójával ellátott ajándékokért meg kellett dolgozni. A látogatók a tesztkérdések előtt természetesen
tájékozódhattak, akár az interaktív táblák,
akár a bemutatkozó társaság fiatal munkatársai segítségével. Csáki Zoltán, a Semmelweis Egyetem hallgatója első EFOTT-ján

vett részt. Az itt állomásozó, paksi kapacitás-fenntartást bemutató kamionról ismerősétől hallott, s úgy döntött, tovább bővíti
ismereteit. Erre – véleménye szerint – remek
eszköz a kamion. Nagy Zoltán Hatvanból
utazott Velencére, a fesztiválra. Társaival
hosszan időztek az interaktív kiállítótérben
végignézve, hallgatva az ismertetőket, sőt a
végén a „tanultakat” is tesztelték. Mivel szinte kivétel nélkül helyes választ adott a kérdésekre, a jutalom nem maradt el. A szikrázó
napsütésben igazán praktikus ajándék volt a
napszemüveg.
A paksi atomerőmű energiaellátásban betöltött szerepéről, környezeti hatásairól is
ismereteket szerezhettek a fesztiválozók.
A paksi társaság az MVM-mel közös standon mutatkozott be. A narancssárga babzsákokkal berendezett bázison ismerősbe
botlottunk. Szepesi Nikolett, a tájékoztató
és látogatóközpont munkatársa társaival
együtt fáradhatatlanul ismertette a lehetőségeket a hozzájuk betérő fiatalokkal. Az
energiabázison okostelefon rázásával termelt energiamorzsákat válthattak ajándékra a fiatalok, eközben egyebek között olyan
információkkal gazdagodhattak, amelyek
segítik az atomenergia-felhasználás tárgyilagos megítélését.
-vt-

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

Ütemterv szerint halad az előkészítés
Ütemterv szerint halad az új
paksi blokkok építésének előkészítése – mondta el dr. Aszódi Attila kormánybiztos annak
kapcsán, hogy orosz forrásokra
hivatkozva az atomenergiainfo.
hu megírta, hogy elkészült a
paksi beruházás menetrendje.
A kormánybiztos emlékeztetett arra, hogy a paksi 5. és 6.
blokk megépítésére vonatkozó
fővállalkozói szerződést 2014.
december 9-én írta alá az MVM
Paks II. Atomerőmű Fejlesztő
Zrt. és az orosz Roszatom cégcsoporthoz tartozó NIAEP-ASE
mérnökcég. A szerződés értelmében az erőmű építésének előkészítésére irányuló tevékenység
2015. január 1-jén vette kezdetét.
– Ahogy a Miniszterelnökség,
8 n Paksi Hírnök, 2015. július 24.

illetve a projekttársaság sokszor
elmondta az elmúlt hónapokban, a 2015-2017-es időszak a
tervezés és az engedélyezés jegyében zajlik, míg a telephelyi
építési munkálatok 2018-ban
kezdődhetnek meg – szögezte le
Aszódi. – Ha közelebbről vizsgáljuk a tervezési és engedélyezési ütemtervet, az úgynevezett
alapvető műszaki terveknek
2015 és 2016 során kell elkészülniük. A Paks II. projekttársaság
2015 nyarán kívánja elkészíteni
és benyújtani az illetékes nukleáris biztonsági hatósághoz, az Országos Atomenergia Hivatalhoz
az előzetes biztonsági tájékoztató dokumentumot. A létesítési
engedélyezés alapját jelentő dokumentumok, így többek között

az előzetes biztonsági jelentés az
orosz fővállalkozó és alvállalkozói munkájának eredményeként
2016 őszére készülhetnek el,
majd kerülhetnek benyújtásra
az OAH-hoz. A részletes kiviteli
tervek elkészítése ezt követően
lesz aktuális – vázolta. A tervek
nagy száma miatt a tervezési tevékenység sok elemzés, részterv
elkészítését foglalja majd magába. Ezek határidőre és megfelelő
minőségben történő elkészítése
az orosz fővállalkozó feladata.
A kormánybiztos kitért arra is,
hogy a magyar–orosz államközi
szerződés értelmében az orosz
állam az atomerőmű megépítésének 80 százalékára, maximum
10 milliárd eurós hitelkeretet
bocsát rendelkezésre, amelyhez

a magyar fél 20 százalék önrészt
biztosít. A fővállalkozói szerződés értelmében az orosz NIAEP
az Oroszországból és más országokból, többek között az
Európai Unió és Magyarország
területéről kiválasztásra kerülő
alvállalkozóival egy kulcsrakész
erőművet épít majd meg. Akár
a tervezés, úgy az engedélyezés
is sokrétű, több elemből álló
folyamat lesz. Ennek kapcsán
Fichtinger Gyula, az OAH főigazgatója korábban azt mondta, hogy a felkészülés a nukleáris hatóságnál 2009 óta zajlik,
amióta „hírt kaptak” arról, hogy
új blokkok építését tervezik. Az
év elején elkezdődött a szükséges szakemberek kiválasztása és
egyénre szabott képzése. -vida-

Egy lépéssel közelebb került a Duna
Lépcsőt és stéget létesített a városi
csónakháztól néhány tíz méterre,
északra a LaDIK Egyesület. Az
épület előtt pedig körvonalazódik egy úgynevezett sólyaút íve,
az engedélyt megkapták, a földmunkák is elkészültek, a továbblépéshez forrásra van szükség
– tájékoztatott az elnök. Koloh
Tamás ezt azon az összejövetelen mondta el, amit a stég vízre
helyezése alkalmából rendezett a
Legyen a Duna Igazi Közügyünk
Közhasznú Egyesület. Erre meghívták segítőik – azaz a város és
az atomerőmű – vezetőit, valamint az új létesítményeket kivitelező cégek képviselőit.
Koloh Tamás elmondta, hogy saját erőből készült el a lépcső és a
stég, nagyjából egy-egymillió forintból, ehhez a tagdíjakat, adományokat használtak fel, de a két
építő cég, a BA-TU és a Kópis Kft.
baráti szellemben kalkulált költségvetése is kellett. Az új stégnél
hat csónak számára lesz állandó
kikötési hely, de elsősorban nem

erre szolgál, hanem arra, hogy a
kajakosok, kenusok, a ladikjukat
máshol parkoltatók kényelmesen
vízre tudjanak szállni. Ez gond
volt eddig, hiszen a csónakház
ugyan jó tárolási lehetőséget
nyújtott, de vízre szállni a közelben nem lehetett nagy biztonsággal. Az egyesület által megálmodott közforgalmú kishajókikötő
létesítésének következő lépése a
sólyaút megépítése, ahol a folyóig tolatva lehet a vízbe ereszteni
a kishajókat. A közelben e célra
használt vályú nem a legalkalmasabb, hiszen az meredek, csak
nagy teljesítményű kocsikkal
lehet kihúzni a hajókat, vázolta
Koloh Tamás. A most épülő útnak a terveit már 2012-ben elkészíttette az egyesület, az engedélyeket azonban most kapták csak
meg. A földmunkákat a város a
területet érintő Páli-árok kivitelezésével párhuzamosan elvégeztette. Az út megépítése azonban
5-8 milliós költséggel jár. Az
egyesület kezdeményezte, hogy a
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város pályázzon e célra a Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítványnál, de döntés erről még
nem született. A városvezetésnek
azonban már korábban deklarált
és most megerősített célja a Duna-part fejlesztése, egy kikötő
építése. Ez a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájába is
belekerült.

A LaDIK-nak most nyolcvan
tagja van, a csónakházban a
kajak-kenu tároló 90 százalékban megtelt, a csónakmotortárolóban van szabad kapacitás.
Hosszú távú terv, hogy a Dunapartnak ezen a szakaszán egy
komplex rekreációs-turisztikai
területet alakítsanak ki.
-vt-

Paksra érkezett a nemzetközi Duna-túra
Több mint húsz alkalommal vett
már részt egyedül vagy családtagokkal a budapesti Kis János a
Tour International Danubienen,
azaz a nemzetközi Duna-túrán.
Mint mondja, azért kedveli ezt
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

a vízi programot, mert számára
a legkiválóbb aktív kikapcsolódás, összetartja a családot, illetve olyan társaság jár ide, akiket
nem szeretne elveszíteni. A 60.
túrán felesége és két unokája ült

vele hajóba, Budapesttől Mohácsig lapátoltak a többiekkel.
Paks idén is egyik állomása volt
a világ leghosszabb és legrégebbi
szervezett vízi túrájának magyarországi szakaszán. Ahogy szép
sorban megérkeztek a kenusok,
kajakosok, evezősök, úgy egyre nagyobb lett a sátortábor az
Atomerőmű Sportegyesület csónakházának udvarán. Barnabás
István alpolgármester köszöntötte a megfáradt vízi vándorokat, majd vacsorával vendégelték őket, illetve meginvitálták a
csámpai nosztalgiatalálkozóra.
Reggelre kelve a túrázók bontották sátraikat, újra vízre tették
hajóikat és elindultak következő
állomásuk, Baja felé.
Idén a magyarországi szakaszon
150-en eveztek, nagyon sok új
résztvevővel, a Duna-menti országok mellett van a társaságban
olasz, cseh, spanyol, amerikai és

svájci is. Ha valaki kedvet kapna
ahhoz, hogy a teljes túrát végigcsinálja, fel kell készülnie arra,
hogy sokáig lesz távol, ugyanis
a hét országot átszelő 2455 kilométert két és fél hónap alatt
teszik meg a résztvevők. A magját megőrző, ugyanakkor évről
évre új résztvevőkkel gyarapodó
túrát 1956-ban alapították szlovák és magyar kajakosok, akik a
Pozsony és Budapest közötti távot teljesítették, majd ez tovább
bővült, és elérte az Ingolstadt–
Silistra közötti, később pedig az
Ingolstadt–Fekete-tenger távot.
A program úgynevezett kerettúra, azaz a résztvevők teljesen
önellátóak, maguk választják ki
a teljes útvonalon belül kezdőés végállomásukat, a szervezők
a szakaszbeosztást biztosítják,
illetve igény szerint segítséget
nyújtanak a vízi járművek bérléséhez és szállításához. -gyöngyPaksi Hírnök, 2015. július 24. n 9

Hölgyeké az elsőbbség!
A Gastroblues fellépőinek előzetes névsorából kiderült, hogy
idén a hölgyeké lesz a főszerep.
Ennyi fellépőt a gyengébb nem
képviselőiből még nem láttunk a
fesztivál előző programjain. Már
a klubkoncerteken, a fesztiválhét keretén belül is sikerrel mutatkozott be a helyi Bese Dóri és
együttese, de figyelemre méltó
teljesítményt nyújtott a PistiEst
zenekarban Ulbert Andrea is.
A Gastroblues klub a fesztivál
egész ideje alatt otthont adott az
éjszakai jam session hagyományos programjainak, látogatottsága pedig kiemelkedő volt.
Pleszkán Écska énekesnő azt
hozta, amit vártunk. Most Piroska-ruhát talált ki magának,
hajfonataiba színes szalagokat
tűzött és persze mezítláb nyomta az ESZI-csarnok színpadán.
Miután beteltünk a látvánnyal,
megállapítottuk, hogy nemcsak
kiváló formában énekel, de Dániel Balázzsal és zenekarával
remek egységet alkot. A szünetekben az előtér apró színpadán
Nemes Zoli zongorázott.
Kézdy Luca fantasztikus hegedűtudásának örülhettünk Varga
János Projectjében. Janó ünnepi műsorával járja az országot.
Több részben, több formációban
muzsikált az idén hatvanadik
születésnapját ünneplő művész,
megmutatva zenei korszakait. A
sokféle formációhoz csatlakozott
a világhírű Sturcz Quartet is.

Bettina Schelker egy szál gitárral
is egyben tartotta a szépszámú
közönséget. A svájci énekesnőt
Carl Verheyen gitáros hozta el
hozzánk. A mindig mosolygó
Carl nemcsak a Supertramp
együttesben nyújt kiemelkedőt, de a világ egyik legmegbízhatóbb session zenészeként
is ismert. Improvizációs technikákat is tanít, szaklapokban
publikál, dvd-ken és cd-ken is
mutatja a fortélyokat. Világhírű
zenészek, mint Joe Bonamassa,
Steve Lukather, Steve Morse,
Robben Ford vagy Albert Lee
méltatja szaktudását és mindannyian büszkén tekintik őt barátjuknak.
Carl Verheyen a sportcsarnokbeli nagy sikerű fellépését még
kiegészítette a paksi evangélikus
templomban egy rövid műsorral, aztán elsöpört Ausztriába.
Berta Alexandra korábban
Pakson végezte tanulmányait. Mára már Junior Príma Díj,
több zenei nívódíj tulajdonosa, 2012-től a Zeneakadémia
népzene tanszékének tanára.
A templomi koncertek egyik
legkülönlegesebbjét hallhattuk
vele a Hesz Ádám Akusztik
tagjaként. Gyönyörű pillanatokat élhettünk át a templomban
Tóth Vera és Éles Gábor gitáros
jóvoltából. A rendkívül barátságos énekesnő komoly meglepetést okozott azoknak, akik idáig
csak magazinok, újságok plety-

Néhány leg a szervezők beszámolójából:
– idén volt a legmelegebb a fesztivál ideje alatt;
– idén fogyott a főzőverseny legtöbb kóstolójegye, közel háromezer, 42 főzőcsapatban 420-an főztek 60 sátorban, a zsűri
jelentése alapján több, mint 1 tonna húst felhasználva;
– idén a főzőverseny és a templomi koncert bevétele, melyet a
kárpátaljai Visk magyar nyelvű óvodájának fejlesztésére szánnak a főszervezők, 1 millió forint fölé emelkedett;
– idén adták el az országos jegyirodák a legtöbb elővételi jegyet,
ami a magas létszámú látogatottságot eredményezte, a klubkoncerteken és a vasárnapi Beth Hart koncerten telt ház volt;
– idén a legtöbb sátrazót idén regisztrálták a fesztiválkemping
területén;
– idén lépett fel a legtöbb paksi vagy Paksról elszármazott művész.
A fesztivál idén is a városi önkormányzat és az atomerőmű támogatásával jött létre.
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káiból vagy dalversenyekből
ismerték. Nemcsak a templomban, hanem a nagyszínpadon is
meggyőzött mindenkit. Kiváló
adottságaihoz, magas szintű
technika, tökéletes dalválasztás,
rokonszenves egyéniség járult.
Új lemezének dalait Éles Gábor
írta, aki triójával nemcsak Verát
kísérte, de ízelítőt adtak abból
az összeállításból, amelyet ez év
tavaszán megmutattak Brüsszelben, az Európai Blues Unió idei
konferenciájának
versenyén,
ahol hazánkat képviselve sikeresen szerepeltek. Ott 25 ország
zenészei versengtek a nemzetközi zsűri előtt.
A szombati műsorban megmutatta saját zenekarát Martin Barre
is, aki a Jethro Tull tagjaként már
zenélt Pakson, és saját kompozíciói mellett egy rakás Jethro Tulldalt is felidézett. Ennek örült a
legjobban a közönség.
A finn–magyar baráti kapcsolatokat idén is magas hőfokon
ápolták. Ehhez most egy újabb

énekesnő teljesítménye volt a garancia. A rendkívül fiatal, dekoratív és magabiztos Ina Forsman
a virtuóz szájharmonikás Helge
Tallquist zenekarával bemutatott
a blues, a soul műfajából ismert
és új, lendületes és pajkos, vidám
és szomorkás standard műremeket. A sikeres programot megismételték a szabadtéri rendezvényen is nagyszámú nézősereg
előtt. A szombati teljesítmény
alapján mindenki tudta, mire
számíthat.
Emlékszem, hogy a fesztivál előtt
pár hónappal Gárdai György
főszervező komoly dilemma
előtt állt. Tőlem is megkérdezte, maradjon-e a fesztiválzáró
már bevált vasárnapi szabadtéri
program piknikhangulata, vagy
húzzon egy merészet, vállaljon
egy további feladatot és hozzon
még egy világsztárt vasárnap
estére az ESZI-csarnokba, aki
történetesen csak aznap tudna
jönni.
(Folytatás a 11. oldalon)

(Folytatás a 10. oldalról)
Volt már ilyen, vasárnap járt nálunk korábban Al Di Meola és a
Jethro Tull is. A dilemma megoldódott. Gárdai György döntött és belevágott…
A záró napon a Gastroblues
Piknik hagyományos programjaival, a főzőversennyel
és a fesztiválfoci eseményeivel párhuzamosan indultak
a zenei programok. Lendületes Beatles-műsort hozott a
paksi BeatBack, a paksi Tóth
testvérek a budai Egry40 tagjaként üde színfoltot jelentettek. A Tom White rockabilly
cirkusznak már táncos lábú
rajongói is akadtak. Benkő
Zsolt a Harakyru együttessel
már ismert, régebbi blues- és
rockprodukciót hozott. A Tűzkerék zenekar nyomta a kötelezőt. Műsoruk alatt már komoly
létszámú csápoló volt a színpad
előtt. Takáts Tamásnak találták
ki a helyszínt: a mindig mókázó
énekest feldobta a hangulat, a

zenekari program után is maradt, mindenhol feltűnt, régi és
újdonsült barátaival kóstolgatta
a finomságokat.
A szabadtéri műsor is tartogatott
nagyszerű énekesnői teljesítményeket. Ina Forsman mellett a
kiváló Póka Egon Experience
vendégeként Keresztes Ildikó
énekelt néhány fantasztikus dalt.
A nagyszerű erőkből álló zenekarral szárnyalt az énekesnő.
Öröm volt látni a forgatagban
a sok-sok kilátogató családot, a
sok csöppséget, akik talán már a
jövő fesztivállátogatói lehetnek.
A nagy nyüzsgés kellős közepén
érkezett a helyszínre az esti fellépő. A beállásra igyekvő zenészek
arca gondterhelt volt, a moszkvai
repülőtéren ugyanis elkeveredtek
csomagjaik, hangszereik. Menedzserük lázasan telefonálgatott,
míg a tagok a kölcsönhangszerekkel ismerkedtek.
Az est az ország két legendás
gitárosának fellépésével indult.
Szűcs Antal Gábor és Tátrai

Tibor igazi latin hangulatot
varázsolt a színpadra. A mediterrán hangulatú harmóniákat
fergeteges szólók váltották, a zenészek ujjai elképesztő gyorsasággal szaladgáltak a húrokon.
Tibuszékat a sokaság haza sem
engedte volna, de tudta mindenki, hogy az öltözőben már
készülődik valaki.
Az énekesnő, aki hatévesen az
éjszaka kellős közepén felkelt,
hogy akkori kedvenc zeneszerzője, Beethoven egyik darabját
eljátssza zongorán. Az énekesnő, akinek iskoláskori klasszikus zenei tanára azt javasolta,
váltson műfajt, mert egyéni
megoldásai és a klasszikus zene
nem férnek össze. Az énekesnő, akinek komoly konfliktusai
voltak az iskolával, tanárokkal,
kötöttségekkel, törvénnyel. Az
énekesnő, akinek családi tragédiákkal kellett szembenéznie.
Az énekesnő, aki együtt dolgozott Jeff Beckkel, Slash-sel, Joe
Bonamassával, aki a Kennedy

Center gálaestjén a világ elismert személyiségei, zenészei
előtt lépett fel. Őt hallgatta családjával Barack Obama, Dustin
Hoffmann, Buddy Guy vagy
a Led Zeppelin. Az énekesnő,
aki sikeresen vívta meg harcát
a drogokkal és alkohollal szemben, aki ez évben kiadott önálló
lemezén már a múlt sötétségeiről, a jelen mosolyairól ír. A
lemezt és a jelenleg zajló világkörüli turné koncertjeit a szakma hozzáértő pozitív kritikája
övezi mindenhol. Beth Hart
felszaladt a színpadra. Egymás
után énekelte, zongorázta a jól
ismert dalokat, az újakat, dögös
volt, ha kellett és kislányosan
örült az ovációnak. Igazi vezéregyéniség volt, minden figyelem rá irányult, elkapta a grabancunkat, meg voltunk fogva.
Hangja hatalmas hullámokban
hömpölygött végig a zsúfolt tömegen. Aztán ahogy jött, huss,
már itt sem volt.
Kozma Győző

Telt ház volt a Gastroblues Pikniken
A rekkenő hőség sem riasztotta
a baráti társaságokat, kollektívákat és egyéb közösségeket, a
Gastroblues Piknikre ezúttal is
megtelt az ESZI parkja. Rengeteg települést és sokféle műfajt
képviseltek a főzőverseny nevezői. A műfaj az ételekre és a
közösségekre egyaránt értendő,
hiszen akadt, aki sonkás-sajtos
roláddal, más vörösborban dagonyázó vaddisznóval készült.
Főztek munkahelyi közösségek, intézmények, települések,
civil szerveződések, baráti társaságok, zenekarok, a határon
túlról érkezett küldöttségek. A
galántai standnál ipari méretű galuskaszaggatóval készült
a juhtúrós sztrapacska, de csak
a szemfüleseknek jutott belőle,
mert nagy volt a keletje. A már
említett vörösborban dagonyázó
vaddisznó a Tűzkerék tűzhelyén
készült, míg a TEIT (Társadalmi
Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás) színeit
képviselő kalocsai szakácsmes-

ter kacsamájjal megbolondított
lecsót készített. Ott voltak és terjesztették az ismereteket a nukleáris iparban dolgozó nők (WIN)
és fiatalok (FINE). Egyes asztaltársaságok többféle ételt is a zsűri
elé vittek, így nem meglepő, ha
akadtak olyanok, akiket Kovács
János az ételt bírálók képviseletében kétszer is kiszólított. A finom
ételek a zenészeket is a sátrak
közé csalták, akik közül többen
is el-elidőztek egy-egy sátornál.
Takács Tamás a Fortuna Rádió
csülkös körömpörköltjét választotta, majd a Pálfai Borbarátok
Körénél elegyedett beszélgetésbe.
Ugyanitt időzött Pleszkán Écska
is zenésztársával, s mesélt arról,
hogy azonnal hatalmába kerítette a fesztivál. Elmondta, hogy negyedszer jár Pakson, de nemcsak
fellépni jött, hanem elejétől végig
marad, mert igényes, jó zenéket
hallhat és az emberek „irreálisan”
kedvesek.
A Tűzkerék xT-nek saját sátra
volt – idén is – sőt az ott készült

remek étel a zsűri tetszését is elnyerte.
Több ezer kóstolójegy kelt el, a
250 forintért árusított tikettek
eladásából több mint egymillió
forint gyűlt össze, a bevétellel
ismét a viski magyar óvoda útját
kívánják egyengetni a szervezők, amiért Jenei Károly lelkész
hálás szívvel mondott köszönetet. A székelyudvarhelyi Hargita
csapat „kapitánya”, Szász Jenő
az eredményhirdetés pillanatait
használta ki arra, hogy elmondja,
Gárdai György után családtagjait
fogadják tiszteletbeli székellyé az
irántuk tanúsítottakat megköszönve.
Három csapat gyűjtött több mint
300 kóstolójegyet, ők – a Motoros
Baráti Kör, a dunakömlődi borbarátok és Székelyudvarhely – osztoztak hárman a közönségdíjon.
A legjobb borkorcsolyát – sajttal,
sonkával töltött roládot – készítő
nevező kiléte titokban maradt
a zsűri előtt, második a Reform
főzőklub „spárga blues”-a lett,

harmadik helyen Burjánné Uhrin Klára végzett pogácsával. A
borral készült ételek mezőnyének
legjobbja a székelyudvarhelyiek
szarvaspörköltje lett, ezzel a Csengey Dénes Kulturális Központ és
a Tűzkerék csapatát utasították
maguk mögé. Halászléfőzésben
a borász Légli Ottó kiválóan szerepelt, „bronzérmes” lett, a Paksi
Városi Vegyeskar két – különböző szakácsok által készített – étele
mögött. Az egyéb ételek kategóriája színes, változatos volt, amit
az eredmény is tükröz: a Szegedi
Halvajárók nyertek túrós csuszával tálalt pontypaprikással, második helyezést ért el a különdíjjal
is jutalmazott Pálfai Borbarátok
Köre babgulyással, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára
a TEIT képviselői állhattak fel a
kacsamájjal készített lecsójuknak
köszönhetően. Ugyancsak ők a
standok szépségversenyében első
díjat nyertek Kézdivásárhely és
Györköny előtt.
Vida Tünde
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A hit és a vers közös bennük
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Könyvét kezébe véve, belelapozva
mesél az írásokról, a születésük
körülményeiről Horányi György.
Azt mondja, amióta megírta az
egyperces groteszkeket, azóta az
élet már sokkal vadabb dolgokat produkált. A Csak mesélek
című fejezetben ’56-ot idézi fel.
Az egyik ciklusban szereplő gyermekversek csak látszólag lógnak
ki a sorból, Horányi György szá-

mára ugyanis a család mindent
felülmúlóan fontos. Feleségéhez,
Annához fűződő érzelmeiről két
írásában is vall. A beszélgetésünk
apropóját adó új könyvében versek, mesék, kisprózák sorakoznak, a szerző a Hazafelé címet
adta neki. A kötet – mint Pájer
Ildikó ajánlásában írja – irodalmi
önéletrajz, sokszínű és hangulatú, számos üzenetet hordozó,
leplezetlen önvallomás. – Azt a
lírát szeretem, amelyet beleng
az élet. György verseinek egyik
legfőbb erénye a költészet hagyományos eszköztárának tudatos vállalása. Képeinek forrása a
való élet. Kerüli a körülményest,
a kitaláltat – ezt Gálosi János
írja Horányi György műveiről.
A nyugalmazott pedagógus irodalomtanára volt a szerzőnek,
aki fiatal szakmunkásként esti
iskolába járt a gimnáziumba és
sokkal inkább ápoltak baráti, kol-

legiális viszonyt, mint tanár-diák
kapcsolatot. Horányi György
már gyerekkorában szoros kapcsolatba került az irodalommal,
csak rövid kitérőt jelentett az,
hogy Kiskőrösön szakmunkásképzőbe járt, később, már munka
mellett több diplomát is szerzett.
Hivatásává vált a kultúra, a népművelés. És állandó jellemzőjévé
a kritikus szemlélet. Ha valami
elvei ellen való volt, amiatt szót
emelt vagy továbbállt, amikor
mások kocsmába, ő templomba
járt. Falta a könyveket, 13 évesen
Shakespeare-t olvasott. Érdekelte,
másképp látta a történelmet. Belekóstolt a politikába, de onnan is
hamar továbbállt. A család mellett állandó kísérője a hit. Ahogy
most megjelent könyvét ajánlva
írja: „Már vénülő kezekkel” írja
verseit, formázza történeteit, meséli meséit… De – mint folytatja
– mindennél fontosabb, hogy Jé-

zus Krisztusban hívő keresztény,
s ő ad választ minden kérdésére.
Új kötettel jelentkezett Oláh Zoltán is. A gyűjteménynek, amiben felerészt új, felerészt már
megjelent írások sorakoznak, a
Fecskeforgó címet adta a szerző.
Az illusztrációk Makó András
munkái. A kötetet a Napkút adta
ki, ahogyan az előzőt, a Virágom,
virágom címűt is 2013-ban. Az
első kötet már több mint negyedszázada, 1989-ben-ben született
meg Oláh Zoltán tollából, aki kisebb vargabetűket követően tért
vissza szűkebb hazájába, Paksra,
ahol – akárcsak előtte Szigetszentmiklóson – az újságírás volt
a kenyere. Mindmáig kilenc kötetet jegyez a szerző, s a legújabb
még teljesen friss, de már újabb
kötetek kiadásán dolgozik. Az
egyik anyaga nyomdakész, a másiké is összeállt.
(Folytatás a 13. oldalon)

Teret adnak az alkotáshoz
36. alkalommal rendezték meg
a VIKAT-Művésztelepet Pakson. A Paksi Képtár nagy múltú táborába meghívott művészek munkájába bármikor
bepillanthatott a közönség.
Mivel máskor, máshol nincs
arra lehetősége, hogy egy anynyira letisztult, tágas térben
gondolkodjon, mint amilyen a
Paksi Képtár, nagyon várta ezt
a tíz napot Tarr Hajnalka, az
idei Paksi Vizuális Kísérleti Alkotótelep egyik meghívottja. A
képzőművész elmondta, hogy
a fizikai tágasság a belső tágasságra is kihat. Véleménye szerint
Magyarországon ma semmilyen
szinten nincsen tágasság, levegő, léptékek, hanem egy szűk
kicsi zónában kuporgunk. Ha
azonban az embert berakják egy
olyan térbe, ami ezt semmibe
veszi, mert teljesen más dimenzió, akkor ebből a belső beszorulásból totálisan ki lehet mozdulni – ebben lubickol ő most.
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A Paksi Vizuális Kísérleti Alkotótelepet Halász Károly indította útjára még 1980-ban.
Az idei művésztelepen voltak
visszatérő alkotók, akikre az
intézmény profilja miatt esett
a választás, de szempont volt a
képtár kiállítási programja is.
Tarr Hajnalka mellett meghívást kapott Bernát András, Szíj
Kamilla, Vincze Ottó, Kopasz
Tamás és a Block Csoport. Az
intézmény helyiségei mellett
a Deák iskola egyik termében
is dolgoztak művészek, ahol a
tanév rendjéhez illeszkedően a
továbbiakban is működik majd
a grafikai műhely. Művészmappákat fognak készíteni, melyek
egyrészt a város reprezentatív
ajándékául szolgálnak, kerül
belőlük az adott művész tulajdonába, illetve kereskedelmi
forgalomba is. A hangárban
négy művész együtt is munkálkodott, mindannyian a Block
Csoport tagjai, közöttük Dóró
Sándor festő, grafikus, aki al-

kotói tevékenysége mellett a
drezdai képzőművészeti főiskolán tanít művészeti anatómiát.
Mint elmondta, a VIKAT ideje
alatt szeptemberi paksi képtári
kiállításukra készültek a 25 éves
Block Csoport művészei. A tárlaton a negyed század alatt közösen készített munkáikból adnak majd merítést, az időnek és
helynek megfelelően újrafogalmazva installációikat. A Paksi
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Képtár művésztelepére jellemző,
hogy mindenki a saját művészeti programjával foglalkozhat,
azonban elvárás, hogy az alkotók kész ötlettel érkezzenek. A
művészek nyitott műterem formájában munkálkodtak, ami
azt jelenti, hogy az érdeklődők
a képtár nyitvatartási idejében
bármikor bepillanthattak az alkotói folyamatba, megismerhették a művészeket.
-kgy-

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

(Folytatás a 12. oldalról)
Az – mint elmondta – az istenes
verseit gyűjti majd csokorba. A hit
számára fontos, mi több: alapvetés, a tehetséget a rímfaragáshoz
Istennek tulajdonítja. A versek
áldott állapotban születnek, ha
Isten megengedi – sőt inkább ösztökéli arra, hogy amit rábízott, azt
végezze el, fejtegeti. Az új kötetről
azt mondja, Borostyán, pontosabban Bor-ostyán lesz a címe.
A címbeli szójáték természetesen
nem önmagáért való, a gyónásra
utal, mégpedig azért, mert ezen
versek mindegyike valójában
gyónás. Következő feladata, hogy
erre összegyűjtse, saját szavaival
összekoldulja a pénzt. Amíg az
írás áldás, addig a többi munka
roppant nagy teher, még szerencse, hogy, ha nehezen is, de akadnak olyan támogatók, akik rendre
segítségére vannak. Így volt ez
a Fecskeforgó esetében is, amit,
mint tematizált könyvet mutat be.
Az első fejezetet édesanyjának, a
másodikat gyerekeinek, Rékának
és Annának ajánlja, hiszen ők
ihlették. Meg az unokája, akiről
nem titkolt büszkeséggel beszél.
Benjamin Berzsián tavaly szeptember 26-án született. A második keresztnevet Lázár Ervinre
emlékezve nagyapja választotta.
Nemcsak ő, Illyés Gyula is személyes ismerőse volt. Egy róla szóló
kedves emlék felidézésével bocsát
utamra, miközben a nekem szánt
előre dedikált kötetet is átadja.
Közben szó szerint idézi az előző
verseskönyvbe nekem írt ajánlást.
Persze most is személyre szabott a
kívánság: „A földi létben röVIDA
TÜNDÉ-rség, de kívánom, hogy
a tiéd legyen örök.”
Vida T.

Gyógyulni vágynak
Ez nem klub, ide nem beszélgetni, hanem gyógyulni jönnek az
emberek, szögezte le Dorottya,
amikor az Anonim Alkoholisták
(A.A.) önsegélyező csoportját –
szándékaim ellenére – bagatellizáltam a klub szóval. Aktuális
foglalkozásuk előtt fél órával találkoztam Dorottyával. Az öszszejövetelre nem ülhettem be,
hiszen nem mindenki vállalja
szívesen a nyilvánosságot, de a
paksi csoport egyik alapító tagja
leült velem, hogy elmesélje saját
történetét és bevezessen az A.
A. működésébe. Saját megfogalmazásuk szerint az Anonim
Alkoholisták olyan férfiak és
nők közössége, akik megosztják
egymással tapasztalataikat és erejüket, hogy megoldhassák közös
problémájukat és segíthessenek
másoknak felépülni az alkoholizmusból. Elsődleges céljuk józannak maradni és segíteni más alkoholisták józanodását. A tagság
egyetlen feltétele az ivással való
felhagyás vágya.
– Ez bagatellnek tűnhet, hiszen
az egész itt kezdődik, de egy
alkoholista számára az egyik
legnehezebb belátni, hogy nem
szabad innia – mondja Dorotytya. Az egész azon múlik, hogy
nyitottak vagyunk-e a probléma
megoldása érdekében külső segítséget elfogadni. Ugyanis az
alkoholista kizárólag önmagára,
saját erejére már kevéssé számíthat. Az ego feladásáról van itt
szó, mondja beszélgetőpartnerem, aki rendkívül higgadtan néz
szembe múltja szomorú szeletével. Több évnyi ivás után ’99-ben
fordult orvoshoz és a véletlennek
köszönhetően, bár ő abban nem
hisz, ismerkedett meg azzal a
12 lépéses programmal, aminek

köszönhetően kigyógyult szenvedélybetegségéből.
Dorottya
komolyabb problémái az itallal
a főiskola után kezdődtek. Fiatalon még csak szórakozásból,
a gátlások oldására és a beilleszkedés miatt fogyasztott alkoholt,
felnőttként azonban mélyrepülés
következett: hajtotta a megfelelési kényszer, azt hitte, hogy tökéletes anyának, tökéletes feleségnek
és tökéletes munkatársnak kell
lennie. Ahhoz, hogy ez három
gyerek mellett működjön, külső
segítség kellett, és ez az alkohol
volt. Ez volt az ő élénkítőszere,
ami növelte a teljesítményt,
csökkentette a fáradtságot – egy
ideig. ’98-ban egy időre, műtét
miatt abbahagyta az italozást,
de szilveszterkor megivott egy
unikumot és arra ébredt, hogy
egy hang azt súgja, keljen fel,
mert megfagy. Felült és kereste a
többieket, de nem volt körülötte
senki. Kiderült, hogy az egész
baráti társaság órák óta keresi,
de ő egy takaróval, szilveszteri
ruhában az autó alá bújt, hogy ne
lássa senki. – Olyan mélypontra
jutottam, hogy elfogadóvá váltam, beláttam saját helyzetem
súlyosságát és megkaptam azt a
kegyelmet, hogy előbb eszméltem fel, minthogy belepusztuljak – meséli higgadtan. Az első
A.A. csoportba még Pécsre, majd
Szekszárdra kezdett járni. Kezelőorvosa már az első alkalommal
egy önsegítő csoport felé irányította, ahol éppen azt a 12 lépéses
programot alkalmazták, ami számára is segített a gyógyulásban.
Ez, ha az ember lépésről lépésre
betartja, Dorottya szerint biztos recept. ’39-ben Ohióban egy
ügyvéd és egy orvos dolgozta ki,
akik a világ első A.A. csoportját

is megalakították. Nincs benne
semmi rendkívüli, csupán éppen
azokat az irányelveket fogalmazza meg, amelyek egy alkoholistát
végigvezetnek azon a személyiségváltozáson, ami gyógyszerek
nélkül is a józanodás felé segíti.
Hozzátette: a szenvedélybetegségből teljesen kigyógyulni nem
lehet, de a józanodásban bárkit
szívesen segítenek.
Dorottya harmadmagával 2012
februárjában hozta létre a helyi
önsegítő csoportot. Azóta változó létszámmal tartják a foglalkozásokat minden szerdán
4 és 5 óra között immár nem a
kulturális központban, hanem
a Kereszt utcai ellátóházban.
Dorottya azt mondja, itt mindenki megértő társakra talál,
akik ugyanazokon a megpróbáltatásokon mentek keresztül és
lassan saját maguk tapasztalati
szakembereivé váltak. A csoportba nem csupán helyiek látogatnak el, van olyan dalmandi
sofőr, akit ha erre visz az útja,
betér a foglalkozásra. (Az A.A.val kapcsolatban a 30/3946440-es számon kérhető további
információ.)
Erdélyi Gabriella, a Kábítószer
Egyeztető Fórum koordinátora azt mondja, hiánypótló ez a
kezdeményezés, mivel a szenvedélybetegek közösségi ellátásának nincs intézményesített
háttere, a rehabilitációs otthonok Pakstól távol vannak, a környék intézményeinek kapacitásai pedig korlátozottak. Ezért
a szenvedélybetegeknek ez egy
igazi mentőöv, de amennyiben
az erőműbővítéssel a lakosság is
gyarapodik, hosszú távon is foglalkozni kell a kérdéssel.
MD

Fotó: Pixabay
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Önkéntes
munkát
vállaltak
A paksi Jobbik tagjai nyáron a
Kereszt utcában működő idősek és fogyatékkal élők klubjában segítenek.
2015-öt az önkéntes munka
évének hirdette meg a Jobbik
Magyarországért Mozgalom. A
kezdeményezéshez a párt paksi
csoportja is csatlakozott és felvette a kapcsolatot a Paks Kistérségi Szociális Központtal. Tagjaik július eleje óta rendszeresen
segítenek az intézmény Kereszt
utcai telephelyén. – Mindent
elvállalunk, amivel könnyíthetünk a szakdolgozók munkáján:
a kánikulában locsolunk, kertet
gondozunk, udvart takarítunk.
Jelenleg nyolcan végzünk önkéntes munkát – tájékoztatott
Horváth Zoltán. A Jobbik paksi
csoportjának elnöke hozzátette,
hogy az elvégzett munka során
tapasztaltakat a képviselő-testületi munkában is kamatoztatja,
hiszen ezekre építve segítheti a
testület döntéseit.
A Paks Kistérségi Szociális Központ 2012 óta regisztrált önkéntes munkahely, az intézmény telephelyein közérdekű önkéntes
munkát végezhetnek az önkéntesnek jelentkezők. Az elmúlt
három évben sokan vállalták
a feladatot, legtöbben diákok.
– Személyes egyeztetés után
munkaszerződést kötünk, ebben rögzítjük a vállalt feladatot,
az elvégzett munkáról igazolást
is adunk – tudtuk meg a központ
igazgatójától. Borbás László tapasztalatai szerint az önkéntes
munka kaput jelent a társadalmi
integráció felé, hiszen a segítők
látják, miként dolgoznak a szociális ágazatban, és közvetlenebb kapcsolatban találkoznak
egymással az ellátottak és az
önkéntesek. A Jobbik paksi csoportja más intézményekkel is
felveszi a kapcsolatot, ha szükség van munkájukra, segítenek
– mondta el elnökük.
Dallos Szilvia
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Két keréken Magyarországon
Keresztül-kasul bejárták kerékpárral az országot, voltak annak
legalacsonyabb és legmagasabb pontján, sőt a közepén is.
Megnéztek egy sor klasszikus
– mondhatni evidens – látnivalót és rengeteg olyat, ami nem
szerepel a prospektusok címlapján. Az Atomerőmű Sportegyesület Természetjáró Szakosztály
megyejáró kerékpáros sorozata
Bács-Kiskun megye abszolválásával a végéhez ért. Gergely
László, aki kezdetektől a szervezője, még nem tudja, hogyan
tovább, de túra lesz, az biztos.
A szakosztály akkori vezetője,
Nagy István kérésére 1997-ben
szervezte az első kerékpártúrát
Gergely László, aki 31 éve az
atomerőmű munkatársa, jelenleg főosztályvezetője. A választás azért esett rá, mert néhány
évig biciklivel járt dolgozni.
Korábban a szakosztály csak
bakancsos gyalogtúrákat kínált
tagjainak.
Az újabb lehetőségre vevő volt
a tagság, az első útra, ami Zala
megyébe vezetett, több mint
harmincan jelentkeztek, több
család is gyerekestől. A következő évben a vezetőség részéről
nem volt határozott felkérés,
Gergely László nem szervezett
utat, de a résztvevők unszolására egy év múlva megint felkerekedtek, akkor Vas megyében,
a következőben Somogyban

túráztak. – Mire észbe kaptam,
azt vettem észre, hogy hat-nyolc
megyén túl vagyunk, ezt már
nem illik abba hagyni – fogalmazott a túravezető, aki nagy
körültekintéssel fogott hozzá
minden évben az útvonal kijelölésének. Igyekezett olyan
látnivalókat is felfűzni az útra,
ahol a résztvevők korábban nem
jártak. Ez – miután a többség
szerencsére sokfelé megfordult
itthon is, külföldön is – nem
egyszerű feladat, éppen ezért
őszinte örömet jelentett minden
alkalommal, ha visszaigazolták,
hogy jó döntés volt. Megfordultak Tolnai Klári szülőházában,
látták a világ legmagasabb Mária-szobrát és átkeltek Visegrád
és Nagymaros között a Dunán,
alagúton.
Minden megyét sorra jártak
egyet, Tolnát kivéve. Ennek oka
az, hogy itt már rengeteget bicikliztek egyrészt az egy- és kétnapos túrákon, másrészt amikor
Baranyából, Somogyból, Fejér
megyéből jöttek haza, takarékossági okokból hazáig tekertek, nem autóval szállították a
kerékpárokat. Kisebb-nagyobb
technikai problémák előfordultak, az is megesett, hogy valaki
felborult és lehorzsolta a karját,
de törés, komolyabb baleset nélkül tették meg a nyolcezer kilométert. Ennyire rúg ugyanis a
tizennyolc túra.

Az adott megye földrajzi adottságaitól, a távolságtól függően
350-520 km-t tekertek egy-egy
hét alatt, legtöbbet Szabolcsban
523 km-t, de az nyolcnapos volt,
most Bács-Kiskunban pedig 448
km-t. Gergely László minden
túráról statisztikát vezet, sőt egy
hónappal a hazaérkezés után
mindenkit meg is ajándékoz az
úgynevezett fényképnéző találkozón. A csomagba belekerül
a megtett utat magába foglaló
térkép is, illetve a vetélkedő kérdései a jó válaszokkal. A túrázók
ugyanis – úgy tíz éve –versengenek is. A látottakra, hallottakra
vonatkozó kérdésekre kell válaszolniuk. Bár – ahogy szokták
mondani – nem vérre menő a
harc, mindenki nagy elánnal
vesz részt benne. Idén nagy csatában a hölgyek csapata nyert,
így ők kapták meg a megyei
mindentudók vándorkupáját –
merthogy ilyen is van.
Bács-Kiskun megyével, amit
idén jártak be, véget ért a majd’
húszéves sorozat. Folytatás biztosan lesz, de azt még Gergely
László sem tudja pontosan,
hogy hogyan. Talán egy szomszédos országot vesznek célba,
vagy a Balatont, de – ismervén a
túravezető igényességét – a tavat
nem szokványos módon kerülik
meg, beiktatnak egy-két kitérőt
és különleges látnivalót.
Vida T.

Fotó: magánarchívum

Jó napot, mi újság?

Szabó Péter
Szabó Péter semmi pénzért
nem hagyná el a pedagóguspályát. Vérbeli tanár, aki, ha nem
állhat a tábla előtt, elvonási tünetei lesznek, és akit a diákok
is szeretnek. Manapság pedig
látványosan pezseg körülötte
az élet: tavasszal ismerős paksi
arcként bukkant fel a közszolgálati televízió képernyőjén az
M1 Közösségi Arculat kampányában, hetekkel ezelőtt az
amerikai nagykövet vendége
volt, nemrégiben pedig az Egyesült Államokban járt. Péter élményekkel teli tért haza New
Yorkból, de nem kirándulni járt
a tengerentúlon, hanem egy kéthetes amerikai szemináriumon
volt, amelyen Európából csupán
két pedagógus vehetett részt. A
Paksi Vak Bottyán Gimnázium
történelem szakos tanára úgy fogalmaz, valóságos „kultúrsokkot
kapott”, annyi élményt szerzett.
Másodmagával ülhetett repülőgépre, ugyanis kollégája is Magyarországról kapott meghívást.
A meghívás ez esetben nem egészen helytálló, hiszen sikeresen
kellett pályázniuk a New York-i
Columbia Egyetem felhívására

ahhoz, hogy részt vehessenek
az Egyesült Államok Külügyminisztériuma, a washingtoni
Holokauszt Emlékmúzeum és
több intézmény közösen szervezett tanulmányútján. Először
angol nyelvű írásos pályázatot
kellett benyújtani, majd Budapesten szóbeli meghallgatás következett, végül Washingtonban
hagyták jóvá a jelentkezést. A
kurzuson az amerikai államokból érkező 22 pedagógustársával
vehetett részt. A szakmai szemináriumon végig feszített volt a
tempó, reggel nyolctól este hat
óráig előadásokon, műhelymunkákon, workshopokon vettek
részt, ahol mindenki bemutathatta, tanóráin hogyan foglalkozik a holokauszt és az emberi
jogok oktatásával. A nyári egyetem központi témája ugyanis ez,
valamint az állampolgárságra
nevelés gyakorlata volt. Péter
elmondta, rendkívül érdekesnek tartotta, hogy Amerikában
miért szentelnek kiemelt figyelmet Európa sötét történelmi
szeletének. Az amerikai kollégák
prezentációiból kiderült, hogy
a tengerentúli képzésben eze-

ket az eseményeket adaptálják
és felhasználják a mai társadalmi feszültségek kezelésére, az
emberi jogok oktatására. Péter
hozzátette, nagyon tanulságos
volt számára az is, hogy a nyári
egyetemen az amerikai oktatási rendszert is megismerhette.
Saját maga is fenntartásokkal
vegyes kíváncsisággal érkezett
a tengerentúlra, hiszen gyakran
hajlamosak vagyunk lebecsülni az Egyesült Államok képzési
rendszerét. Való igaz, magyarázza, hogy az amerikai oktatás sok
mindenben eltér az európaitól,
de rendkívül magas színvonalú,
számos szempontból beépíthető
a hazai gyakorlatba: sokkal gyakorlatiasabb a képzés, a tanórán
a készségeket és a diákok problémamegoldó képességét fejlesztik, arra próbálják rávezetni őket,
hogy az iskolapadban tanultakat
később hogyan és milyen területen képesek hasznosítani. A gimnázium tanára kint tartózkodása
alatt ellátogatott a manhattani
holokauszt múzeumba is, ahol
számos magyar vonatkozású
emléktárggyal találkozott, illetve
a kirándulás alkalmával beszél-

getett olyan Felvidékről származó túlélővel is, aki 14 évesen
részese volt a vészkorszaknak és
ma már Amerikában él. Péter
ellátogatott Brooklynba és New
York zsidónegyedébe is, ahol a
zsidóságnak a mai napig élő kultúrája van. Péter azt mondta, a
kéthetes kurzusnak talán ez volt
a legmeghatározóbb pillanata,
mert ott szembesült vele, milyen
az, amikor egy önálló színfolt tűnik el egy társadalomból. Az ellesett oktatási módszerek mellett
is éppen ezt szeretné átadni diákjainak: hogy milyen következménye lehet annak, ha kultúrák
tűnnek el körülöttünk.
A kulturális sokszínűség, köztük
a zsidó kultúra mindig is nagyon
érdekelte, árulta el. Pályázat
útján járt már korábban Izraelben is és 2007-ben az amerikai
szemináriumhoz hasonló németországi programon. Az Élet
Menete Alapítvány rendhagyó,
márciusi paksi mozgókiállításán
is ő és diákjai készültek tárlatvezetéssel a marhavagon kiállítóterébe ellátogató vendégek
számára. Amióta csak tanít, azaz
’98 óta foglalkozik a kisebbségek, nemzetiségek történetével,
de már az egyetemen is hallgatott vallástörténetet. Akárcsak
ez a téma, a tanítás maga is rabul
ejtette, olyannyira, hogy a pálya
megkezdése óta csupán egy kis,
kétéves kitérőt tett. Másoddiplomás történész-muzeológusként
komoly szakmai kihívásnak élte
meg, hogy 2011 és 2013 között
az Atomenergetikai Múzeum
vezetője lehetett. Örül, hogy ezt
az oldalát is kibontakoztathatta, irányítása alatt 2012-ben az
ország első öt múzeuma közé
választották az intézményt. Egy
idő után azonban jelentkeztek
az „elvonási tünetek”, hiányzott
számára a tanítás. Mint meséli,
szeptembertől új projektbe kezdenek a diákokkal: az országos
Üres padok kampány keretében
a diákok felkutatják azokat az
egykori iskolásokat, akik a vészkorszak áldozatává váltak, akiket
a II. világháború idején még gyerekként, tanulóként hurcoltak el
a deportálások alkalmával.
MD
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Sport

Elindult a bajnokság
Megtelt a Paksi FC Fehérvári
úti klubháza a július 13-ra meghirdetett szurkolói ankéton. A
szimpatizánsok az előző idény
ötödik helyének értékelése után
a következő szezon felkészüléséről is részletes információkat
kaptak. A zöld-fehérek hat edzőmérkőzést játszottak.
– A látottakkal nem lehetek elégedett, csak az utolsó meccsen
mutatott játék közelített az általam elképzeltekhez – fogalmazott Csertői Aurél vezetőedző.
Hozzátette: az idei bajnoki kiírás
12 csapatos. A Paksnak a tízbe
kell kerülnie, amit azonban igen
nehéz lesz elérni. Szerencsére az
együttes gerince együtt maradt,
ami komoly fegyvertény. A két
távozó mellett – ifjabb Haraszti Zsolt (Ferencváros), Simon
András (Gyirmót FC) – hatan
érkeztek a Fehérvári útiakhoz.
Asztalos Dávid Ajkáról, Papp
Kristóf Gyirmótról, Székely
György Újbudáról, Szakály Dénes a Puskás Akadémiától, míg
Kővári Róbert és Fröhlich Roland Pécsről.
Az ankéton a klub anyagi helyzetét Haraszti Zsolt vázolta. Az
ügyvezető stabil gazdasági háttérről beszélt, köszönhetően a
Magyar Labdarúgó Szövetség
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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A Paksi FC megkezdte a 2015/16-os teljes szezonra érvényes bérletek árusítását. A bérletek mind az NB I-es bajnoki mérkőzésekre,
mind a Magyar Kupa-meccsekre, mind pedig a Paksi FC második
csapatának NB III-as hazai találkozóira érvényesek. Az új idényben a bérletek ára változatlan marad, a jegyek esetében elővételben
maradnak a tavalyi árak, azonban ha valaki közvetlenül a mérkőzést megelőző két órában vásárolja meg belépőjét, akkor ezt már
drágábban teheti meg. Célszerű elővételben kiváltani a belépőket,
akár interneten keresztül, akár a székházban.
A jegyvásárláshoz kapcsolódó hír, hogy a Magyar Labdarúgó
Szövetség a 2015/2016-os bajnoki szezonban már a klubokra
bízza, kötelezővé teszik-e a szurkolói kártya használatát. A Paksi
FC úgy döntött, hogy a Fehérvári úti stadionban nem lesz kötelező kiváltani a kártyát, ugyanakkor felhívják a szimpatizánsok
figyelmét, hogy a már meglévő kártyák használatával lerövidítik
és egyszerűbbé teszik a jegyek kiváltását, amivel elkerülhetik
a felesleges sorban állásokat. Az internetes elővételhez és a
jegyirodákban történő vásárláshoz továbbra is szükség van a
szurkolói kártyára.
Amennyiben a stadionba érkezéskor szurkolói kártya nélkül
kívánnak jegyet vásárolni, szükség lesz a személyi igazolványukra és a lakcímkártyájukra. A jegyek továbbra is névre fognak
szólni.
mind a tizenkét élvonalbeli csapatot érintő támogatásának is. A
klubvezető az átigazolásokat is
véleményezte.
– Mindenképpen úgy voltunk
vele, hogy csak akkor igazolunk,
ha valaki elmegy tőlünk. Olyan
futballistákban gondolkozunk
az érkezési oldalon, akik fiatalok,
tehetségesek, és ha lehet, kör-

nyékbeliek. Elképzelhető, hogy
időbe telik, mire beépülnek, de
hosszú távra tervezünk. Akikkel tudtunk, hosszabbítottunk
az elmúlt félévben, bebiztosítottuk meghatározó játékosainkat.
A klubok érdeklődése így csak
tapogatózó jellegű volt, komoly
tartalom nélkül. Könyves esetében a Vasas tett ajánlatot, de

mivel Norbert már aláírt a fővárosiakhoz, ezért csak töredékét szeretné a piros-kék gárda
kifizetni annak az összegnek,
amelyről korábban egyeztettünk.
Könyves ezért kitölti szerződését
nálunk, és a télen távozik tőlünk.
Az átigazolási időszak augusztus
31-ig tart, tervezzük még a keret
erősítését.
A Paksi FC az Újpest FC ellen a
Szusza Ferenc stadionban kezdte az idényt, a meccs gól nélküli
döntetlennel zárult. Az összecsapást lila-fehér mezőnyfölény jellemezte, de az igazán nagy ziccereket a PFC alakította ki riválisa
kapuja előtt – ám ezeket rendre
elhibázta.
– Ha valaki eljön Újpestre és
ikszel, az nem tűnik rossz eredménynek. Ugyanakkor nem vagyok elégedett, és nem igazán
az egy pontra, hanem a mutatott játékunkra gondolok. Ha a
későbbiekben nyerni akarunk,
akkor ennél többre lesz szükségünk – értékelt Csertői Aurél a
lefújás után. Az első hazai bajnokit július 25-én rendezik, akkor
az újonc Békéscsaba látogat a
Fehérvári úti stadionba. A találkozót a Paksi Kistérségi Televízióban vasárnap 17.30-tól felvételről láthatják.
Faller Gábor

Kiszli Vanda Eb-aranyat nyert
A szlovéniai Bohinjban rendezték a maratoni kajak-kenu Európa-bajnokságot, ahol az ASE
két versenyzője ült hajóba. Kiszli
Vanda az U23-as korosztályban a
dobogó tetejére állhatott fel, míg
az ifjúságiak között páros hajóban Fritz Anett a szolnoki Gál
Fruzsinával a harmadik helyen
ért célba. Az újdonsült Európabajnokot a versenyről, és a következő feladatokról kérdeztük.
– Milyenek voltak a körülmények,
hogy sikerült kivívni a győzelmet?
– Bohinj nagyon szép hely, ilyen
szép környezetben, gyönyörű
tájban nehéz volt a versenyre
koncentrálni. A hegyek között
van egy nagy tó, szép tiszta a
vize, voltak olyan helyek, ahol
le lehetett látni az aljára, pedig
nagyon mély. A rajtot sikerült
jól elkapnom, azután kialakult
egy 6-7 főből álló boly, ami a
második kör utáni futásig meg
is maradt. Akkor sikerült ellépnem, csak az olasz lány tartott
velem. Végig ketten voltunk az
élen, váltott vízen húztuk egy-

Strandröplabda
A Szekszárdi amatőr Strandröplabda-bajnoksággal
június
27-én kezdődött meg az idei
strandröplabdaszezon. A 16 csapatos tornán a paksiak (Bérdi
Kata, Rimóczi Éva, Szabó Nóra,
Moró Attila) a 3. helyen végeztek.
A Szelidi-tó Amatőr Strandröplabda-bajnokság július 4-én kezdődött, itt a Bérdi Kata, Vasadi
Teodor, Moró Attila összetételű
paksi csapat 3. helyezett lett. Egy
héttel később a szekszárdi strandon 12 csapat közül a 2. helyen
zárták a tornát a paksiak.

Fotó: Kiszl Vanda Facebook-oldala

mást, hogy növeljük az előnyünket, és ne érjenek utol a többiek.
Az utolsó futásnál a beszállás
jobban sikerült nekem, és egy
iramváltással elléptem tőle, a végén mintegy félperces előnnyel
értem célba. A verseny kabalafigurája egy boci volt, és a dobogón az érem mellé egy jó nagy
darab sajtot is kaptunk, amit egy

családi vacsora keretében fogunk elfogyasztani.
– Két világverseny is lesz még az
idén, mi a további menetrend?
– Ezen az Európa-bajnokságon most csak U23-as egyes
hajóban indultam, elég is volt.
Szeptember elején Győrben
lesz a maraton világbajnokság,
aminek a válogató versenye au-

Boros és Somorácz
a világbajnokságon
Szolnokon a kajak-kenusok
utolsó válogató versenyén
az ASE két kajakosa, Boros
Gergely és Somorácz Tamás is megváltotta repülőjegyét a milánói olimpiai kvalifikációs
világbajnokságra.
A Boros Gergely–Nádas Bence
duó magabiztosan nyerte az
olimpián is szereplő C2 1000
m-es versenyszámot, míg a
kajak kettesek 500 méteres

versenyében Somorácz Tamás
Hérics Dáviddal rajt-cél győzelmet aratott, a Boros–Nádas
páros ezen a távon a második
helyet szerezte meg.
Mivel az első válogatóhoz képest új párosok alakultak, ezért
a MKKSZ döntése értelmében
a mostani győztesek utazhatnak az augusztusi milánói világbajnokságra.
Kovács József

PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal –
vállalja rendezvények szervezését akár 150 főig.
Családi ünnepségek, keresztelő, ballagás, lakodalom, vállalati
ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

gusztus közepén lesz, most arra
készülök. Egyes és páros hajóban is rajthoz állok, ami egyben felnőtt és U23-s válogató is
lesz, és az első három helyezett
indulhat a vb-n. Párosban csak
a felnőttek között lehet indulni,
egyesben pedig, ha bekerülök az
első háromba, el kell majd dönteni, hogy az U23 vagy a felnőtt
mezőnyben indulok, mert mind
a kettőben nem lehet.
– Ez lesz a maraton és a síkvízi
Eb?
– Készülök a síkvízi Európa-bajnokságra is, amit októberben,
Romániában rendeznek. Két hét
múlva lesz a válogató, most úgy
érzem, hogy gyorsabb vagyok,
mint tavaly, majd meglátom,
hogy ez mire lesz elég, egyes hajóban 1000 m-en indulok.
– A sport mellett még tanulsz is.
Mennyi van még vissza?
– Az utolsó évet kezdem szeptembertől az egyetemen, idáig
egyéni tanrendes voltam, most
úgy döntöttem, hogy ősztől inkább levelezőn folytatom. joko

Jubilált az
Atom Kupa
Idén 30. alkalommal rendezte
meg az ASE a junior nemzetközi
dzsúdó Atom Kupát. A két nap
alatt 26 ország 346 versenyzője
lépett tatamira, a magyar színeket közel nyolcvanan képviselték.
A paksi versenyzők közül Lukács
Ditta (44 kg) bronz-, Pupp Réka
(48 kg) és Ohát Zalán (90 kg)
ezüstérmet szerzett. A versenyt
háromnapos edzőtábor követte,
melyen közel háromszázan vettek részt.

Egész évben választékos étlappal, széles kínálattal,
udvarias kiszolgálással és menüfőzéssel várjuk
kedves vendégeinket, igény esetén ingyenes
ételkiszállítást vállalunk.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu
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Bővült az
ellátotti kör
A hadigondozotti ellátásra jogosultak köre ez idáig a II. világháborúban elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák és
munkaszolgálatosok özvegyeire
és árváira terjedt ki, illetve azokra,
akiknek férje, édesapja 1938. november 2. és 1945. május 9. között
a volt magyar királyi honvédség és
csendőrség kötelékében szolgált,
függetlenül állományviszonyától
és rendfokozatától, és attól, hogy a
II. világháborút lezáró párizsi békeszerződés következtében más
ország állampolgárává vált. Mostantól ellátást kaphatnak azon volt
hadiárvák, volt hadigyámoltak és
volt hadigondozott családtagok is,
akiket 1949. január 1-jét megelőzően nyilvántartásba vettek, azonban pénzellátását nagykorúvá válása miatt vagy 1949-ben politikai
okból megszüntették, kérelmét
elutasították, vagy kérelmét politikai okból elő sem terjesztette.
A rendszeres havi járandóság a
megyei kormányhivatal járási hivatalában igényelhető.

Jones után Zarko Rakocevic
Az előző bajnoki idényben Pakson játszó külföldi kosárlabdázók
közül nagy valószínűséggel senki, így a center poszton kiválóan
szereplő Jarrod Jones sem újítja meg szerződését az ASE-val,
ezért az új szakmai stáb máris
munkához látott, és szerződtette
az 5-ös posztra a montenegrói
Zarko Rakocevicet. A 2013/14-

es bajnokságban Körmenden
pattogtató, egykori montenegrói
válogatott center tudása alapján
erőssége lehet a 2015/16-os bajnokságra alakuló csapatnak.
Zarko Rakocevic a jugoszláviai
Kolasinban született 1984. január
4-én, montenegrói állampolgár,
204 cm magas, 115 kg, center
poszton játszik.

Körmendi szereplése során 19,5
pontot, 8,6 lepattanót, 2 blokkot, 1,8 gólpasszt és 1,6 labdaszerzést átlagolt, mellyel csapata
legjobbja volt a bajnokságban.
Rakocevic montenegrói bajnok
(2007), montenegrói kupagyőztes (2007, 2008), Adria Ligabajnok (2009), szerb bajnok és
kupagyőztes (2009).
(joko)

Zsaruk rúgták a bőrt
Huszadik alkalommal rendezte meg az IPA Paksi Szervezete
a RKA Atomzsaru Országos
Rendőr Strandfoci Bajnokságot
az ürgemezei strandon. A jubileumi tornán 13 csapat sorakozott
fel, az első napon két csoportba sorsolva játszották a kétszer
tíz perces mérkőzéseket, majd
másnap a továbbjutók már egyenes kieséses rendszerben törtek
a dobogó felé. A tornát ebben
az esztendőben is támogatta a
Rendőrökért Közbiztonsági Ala-

pítvány, amelynek célja a közszolgálati szférában, kiemelten a
rendvédelmi szervek állományában szolgálatot teljesítők élet- és
munkakörülményeinek javítása
például olyan programok támogatásával, amelyek a szabadidő
hasznos eltöltését, az egészséges
életmódot, a fizikai állóképesség
növelését szolgálják.
Idén a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság csapata lett az első,
második az M6 Autópályarendőrség és harmadik a Dunai

Vízirendészeti Rendőrkapitányság formációja. A gólkirály Nagy
Attila, a bajnokcsapat tagja lett, a
legjobb kapus Kántor Zsolt szintén a Fejér megyeiektől, a legjobb
játékos Buzás Attila, az M6 Autópálya-rendőrségtől. A legsportszerűbb csapat az Atomerőmű
Biztonsági Szolgálat formációja,
a legjobb paksi játékos pedig Mészáros Gábor. A jubileumi torna
emlékére minden résztvevő gravírozott korsót vehetett át.
-kgy-

Célba talált a Celőke
Remekül helytálltak a Celőke Mezőföldi Íjász Egyesület sportolói
az elmúlt hetekben. A diákolimpiára hét versenyzőjük kvalifikált,
majd irányzék nélküli reflexíj kategóriában kadet korosztályban
Kiss Dóra bronz-, Kerekes Gábor
serdülő korosztályban ezüstérmet szerzett. Makai János elnök
elégedett az eredménnyel különösen azért, mert egyre nagyobb
a versenyzők tábora. Hozzátette,
mivel nincs pénz a sportágban, az
utánpótlásnevelést saját erőből finanszírozzák. Ennek ellenére igen

komolyan veszik, akár háromnégy edzést is tartanak hetente.
Eredményesek a felnőtt versenyzők is. Minap a 3D országos bajnokságon vettek részt Borsodnádasdon, ahol Hipszki Edit bajnok
lett az ősmagyar íjak kategóriájában, Makai Róbert longbow íjjal
ezüst-, Makai János olimpiai kategóriában bronzérmet szerzett.
– Az országos bajnokság jó főpróbája volt az elmúlt héten Horvátországban rendezett Eb-nek,
ahol szinte hajszálra ez az eredmény született – jegyezte meg az

elnök. Hipszki Edit javítva a tavalyelőtti szereplésen bajnok lett.
Fivére, Makai Róbert és ő maga
bronzéremmel tért haza. Szendi
Zoltán mindkét versenyen döntőbe jutott, ami szép eredmény,
hiszen a legnagyobb létszámú vadász reflex kategóriában érdekelt.
A következő nagy világversenyen rendezőként vállal szerepet a Celőke. Az amerikai IFAA
Gödöllőn rendezi meg az íjászok
legnagyobb seregszemléjét. Itt a
nyolc pályából egyet a paksi csapat épít és felügyel Makai János

TEMETKEZÉS

vezetésével. A Celőke vezetője a
hazai íjászélet aktív tagja, dolgozik
a Magyar Íjász Szövetség elnökségében, annak terepíjász szakmai
bizottságát vezeti. Az országban
2000-2500 íjász és 120 egyesület
van. A Celőke a középkorúak
közé tartozik, a nagy múltúak általában olimpiai kategóriára specializálódnak. Azok, akik 3D-ben
érdekeltek, ritkán érik meg alapításuk tizedik évfordulóját. A
Celőkénél ez lassan bekövetkezik.
Hogy miért? – Dolgozunk – indokolja az elnök.
-vt-

Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., a Szentháromság téren – a Földhivatalnál
Telefon/fax: 75/311-065, 20/852-1520
Irodavezető: Wágner Aranka
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255
w w w. p a n t a r t e m e t ke z e s . h u
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Áldás és átok is a kánikulai meleg
Ha a haszonnövények többségének nem is, az aratási munkáknak kedvezett a meleg, száraz
időjárás. A Paksi Aranykalász
Mezőgazdasági Kft.-nél már
leparkolhattak a munkagépek,
vége a betakarításnak. Bár az
adminisztráció még zajlik, a korai becslések azt mutatják, idén
jó közepes lesz a terméshozam.
Péter, Pál után az egész országban megkezdődött az aratás
az árpa és a repce vágásával. A
nagy meleg felgyorsította a kalászosok érését, így a felvásárlók,
malmok, kereskedők már nagy
forgalomra számíthatnak. A
megyében búzából idén összesen 43500 hektáron vetettek, a
paksi Aranykalásznál őszi árpát
125, őszi búzát 104 hektárról
arattak a kombájnok. A gabonákat nem viselte meg annyira az
aszályos, kánikulai meleg, annál
szomorúbb látványt nyújt a napraforgó és a kukorica, mondta el

lapunknak Braun János növénytermesztési szakágazat-vezető.
A perzselő meleg eddig is rendkívül sok problémát okozott, ha
nem jön enyhülés, mindkét növénykultúrában visszafordíthatatlan lesz a kár. A kukorica már
az éjszakai 16-17 Celsius fokos
visszahűlés mellett is képes regenerálódni, de sajnos esténként sem enyhül a levegő, 22-24
fokot mutat a hőmérő, mondja
a szakember. A kukorica virágzásához, valamint a napraforgó
szemesedéséhez az elmúlt hetekben nagyon kellett volna az
eső, volt, ahol hullott is csapadék, de Paksot elkerülte az égi
áldás. Braun János azt mondja,
olyan helyeken, ahol gyengébb,
homokosabb a talaj, már most
látszik, hogy kiszáradt a kukorica, ha tengernyi eső jönne, ott
már az sem segítene.
Kovács István paksi dinnyés
nem sóhajtozik ennyit a nyári

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

meleg miatt, beszélgetésünkkor
is a sárgadinnyékkel teli ládák
mellett állt és az illatukról áradozott. A jó, napos nyár miatt
rendkívül ízletesre értek a dinynyék, a görög és a sárgadinnye
is kiváló minőségű lett. Igaz,
a szokásosnál kevesebb kötött
meg a földeken, virágzáskor
ugyanis volt egy hidegebb időszak, így kevesebb lett a termés.
Ami viszont megtermett, az
nagyon szép és zamatos ízű. A
termelő nem bízza a véletlenre a
portéka minőségét, a hőségben
csepegtető öntözéssel locsolja a

Fácánkertnél cseperedő növényeket. Tolnában Paks, Szedres, Tengelic és Dunaföldvár
határában hagyomány a dinnye
termesztése, de a sok vesződséggel járó munka miatt évről évre
egyre többen hagynak fel vele.
Kovács Istvánnál a legnagyobb
dinnyék 13-14 kilósak, a legkisebbek is hatot-hetet nyomnak.
Mint mondja, a hazai vásárlók
nem ezeket, hanem a tíz kiló
felettieket viszik a legjobban.
Ugyan lékelni nem lehet, félbevágni viszont szabad a gyümölcsöt, így a legnagyobbak is
gazdára találnak. Kovács István
szerint idén hamar ki fog futni a
szezon, a dinnye a nagy melegben hamar túlérik, le kell szedni, különben napszúrást kap a
földeken. Idén a termelők és a
vásárlók is elégedettek lehetnek,
a dinnyék jó áron kelnek el és a
fogyasztók nagy örömére kiváló
ízűek is.
Matus Dóra

L a c z a Gá b o r I s t v á n né
képviselő
telefon:75/675-732
mo b i l : 2 0 / 4 1 0 - 7 5 1 2

Paksi Hírnök, 2015. július 24. n 19

Idén is a rock dominált Biritón
A kukta szerepét jellemzően
a lányok, asszonyok vállalták,
a fő fakanálforgatók inkább a
férfiak voltak az idei Biritói Napon, amelyet kilencedik alkalommal rendeztek meg. Mindenki maga dönthette el, hogy
mit süt-főz, így sültek illata is
szállt, de túlnyomó többségben pörkölteket készítettek, az
egyik helyen például disznótoros maradékból rittyentettek
harminc embernek jóféle pörköltet. Néhány méterrel arrébb
Dóczi Attila húszfős asztalra
varázsolt marhakörömből és
pacalból ínycsiklandó ételt, ami
nemcsak a társaságnak ízlett,
hanem a főzőverseny zsűrijének is, ugyanis ez lett az első
helyezett étek. Főzés közben
jóízű beszélgetések zajlottak,
ilyenkor még arra is van alkalom, hogy a település dolgait
megbeszéljék a helybeliek. Ötletek, igények mindig felmerülnek, melyek egy részét a külső
városrészek településrészi ön-

kormányzatának
biztosított
keretből váltanak valóra. Tóth
Attila, a településrész képviselője elmondta, hogy a rendelkezésükre álló kulturális keret egy
részét a Biritói Nap megrendezésére fordították, illetve jut
belőle a szintén hagyományos
téli közösségi disznóvágásra is.
A beruházásra költhető forrásból a közösségi ház padlózatát
szeretnék burkolattal ellátni. A
Biritói Nap eddigi történetében
a programokat tekintve ugyan
voltak változások, új próbálkozások, de a lényeg változatlan:
jó hangulatban együtt tölteni
egy kis időt, közben finom ételeket kóstolni és átadni magukat a zenének. Idén újdonság
volt, hogy a koncertprogramot,
amelynek összeállításakor változatlanul kiemelt figyelmet
szenteltek a rocknak, nem az
udvaron felállított rendezvénysátorban vagy szabadtéri színpadon, hanem a közösségi ház
termében tartották.
-kgy-

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Motorcsodák vonultak fel Csámpán
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Az első csámpai nosztalgiatalálkozót kifejezetten azért hívták
életre, hogy az elszármazottak
és a jelenleg is a településen
élők – sok esetben hosszú idő
után – találkozzanak egymással.
Az elsőnek volt a legnagyobb
érzelmi töltete, de a programot
azóta is minden nyár közeledtével nagyon várják a helyiek,
környékbeliek és vendégeik.
Az előkészítés és a lebonyolítás
már rutinosan megy a szervezőknek, idén a tizenkettediket
valósították meg. A rendezvény
elmaradhatatlan eleme a főzőverseny, amelyre idén közel tíz
nevezés volt. A nosztalgiatalálkozó eddigi történetében volt
olyan esztendő, amikor kiállítással is készültek, két évvel
ezelőtt pedig veteránmotoros
találkozóval színesítettek, amit
idén ismételtek, mégpedig nagy
sikerrel, negyvenkét szépséget

állítottak ki a motorosok, akik
több településről érkeztek. A
településrészi
önkormányzat
működési keretéből finanszírozott rendezvény délelőttjén a
főzés mellett a kispályás labdarúgásé volt a főszerep, délután
pedig ünnepi szentmisét tartottak, majd a rendezvénysátorban
megkezdődött a színpadi műsor,
fellépett a Két szoknya egy nadrág társulat, a paksi Dunaparty
Táncklub, az Ördögszekér
Táncegyesület Dunaföldvárról,
és természetesen a Csámpai
Country Road Club is eljárta a
maga táncait. Mindemellett volt
ugrálóvár, trambulin, arcfestés,
lovasbemutató és lovaskocsizás.
Bál zárta a napot, amely után a
következő közösségi program az
őszi lecsólakoma lesz, kifejezetten a helybelieknek, a csámpai
táncosoknak, lovasoknak.
-gyöngy-

