
MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Paksi � ók
7030 Paks, Villany utca 4. 

Tel.: 75/511-240
e-mail: paks@mecsektakarek.hu
honlap: www.mecsektakarek.hu

A TAKARÉK MEGÚJULT.
A TAKARÉK ÚJ ARCULATTAL, SZOLGÁLTATÁSOKKAL ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI GARANCIÁVAL VÁRJA ÖNT.
MEGTAKARÍTÁSOK, ELEKTRONIKUS BANKI SZOLGÁLTATÁSOK, 
HITELEK, NYUGDÍJPROGRAMOK,
ÉLET- ÉS VAGYONBIZTOSÍTÁSOK

LAKOSSÁGI ÜGYFELEK ÉS VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE.

Szent István
ünnepén

4-5. oldalFotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Paksi Hírnök
XXV. évf. 16. szám 2016. augusztus 26.ALAPÍTVA 1989-BEN



TERMELŐI 
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Paks, Szent István tér 7.
(A régi Bazársoron)

KÖZELEG AZ ISKOLAKEZDÉS 
ÉS PÉNZRE VAN SZÜKSÉGE?

Igényelje a DUNAFÖLDVÁR és VIDÉKE 
TAKARÉKSZÖVETKEZET 

kirendeltségeinél!
Takarék Személyi Kölcsön
Szabad felhasználású forint hitel, egyszerűen, ingatlanfedezet nél-
kül, akár az iskolakezdési költségek � nanszírozására is!
Hitelösszeg: 100.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig

THM értéke:
1 millió forint alatti kölcsönösszeg esetén: 17,83%
1 millió forint feletti kölcsönösszeg esetén: 14,23%

Érdeklődjön AKCIÓS TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN iránt is, 
kedvező kamatfeltételek!

THM értéke:
1 millió forint alatti kölcsönösszeg esetén: 11,79%
1 millió forint feletti kölcsönösszeg esetén: 10,72%

A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek! 
Bővebb tájékoztatásért keresse fel kirendeltségeinket!

Paksi üzletünkbe 
értékesítő, pénztáros-hitelügyintéző 
kollégát keresünk!
 
         

Jelentkezés módja: Fényképes önéletrajzát az allas@euronics.hu e-mail címre várjuk a vá-
ros és pozíció megjelölésével.

Feladataid:
-  Műszaki cikkek és hozzájuk kapcsolódó 

szolgáltatások értékesítése
-  Szaktanácsadás
-  Pénztárgép kezelése
-  A hitelügyintézés adminisztratív feladatai

Amit kínálunk:
-  Versenyképes jövedelem
-  Felelősségteljes pozíció
-  Stabil cégháttér

Elvárásaink:
-  Középfokú végzettség
-  Felhasználói számítógépes ismeret
-  Vásárlóközpontú gondolkodásmód
 
Előny:  
- Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

Munkavégzés helye: Paks
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Társasházépítés: szigorodó szabályozás
Szigorodnak a társasház építés sza-
bályai Pakson – döntött rendkí-
vüli ülésén a képviselő-testü-
let. Az elfogadott új helyi építé-
si szabályzat rendelkezik az ún. 
építhető egységek számáról és a 
zöldfelület kötelező nagyságá-
ról is.
Megemelkedett az utcán parko-
ló autók száma, elértéktelene-
dett az ingatlan és sérült a pri-
vát szféra, miután a szomszédos 
telekre többlakásos, emeletes 
társasházat építettek – egyebek 

mellett ilyen problémákat jelez-
tek a társasházépítésekkel kap-
csolatban az óvárosban élők a 
témáról rendezett áprilisi, telt 
házas fórumon. Az önkormány-
zat körbejárta a problémát, és a 
lakossági észrevételek, valamint 
a szakmai fórumokon elhang-
zott vélemények �gyelembevé-
telével, az állami főépítész jó-
váhagyásával alakították ki az 
új építési szabályzatot. A rendel-
kezdés meghatározza, hogy 
mekkora területen hány lakás, 

üzlet, melléképület (szaknyelven 
egység) épülhet, mekkora zöld-
felülettel.
A felülvizsgált és módosított 
szabályozás szerint belvárosi, 
zöldövezeti városrészbe legfel-
jebb négy egység építhető egy 
telekre. Három egységtől felté-
tel, hogy meglegyen az egysé-
genkénti 250 négyzetméternyi 
terület és az, hogy megfeleljen 
a telekszélességre és a parkoló-
kialakításra vonatkozó együttes 
előírásoknak. Ez utóbbiak sze-
rint legalább a telek húsz szá-
zalékának zöldfelületnek kell 
maradnia, amibe például a 40 
cm-nél keskenyebb sávok nem 
számíthatók bele. Társasház 
építésekor az autók számára ki-
alakított behajtók és az ablak 
között legalább nyolc méter-
nek kell lennie, így a maximá-
lis négy lakóegység csak több 
mint húsz méter széles telekre 
építhető. Újabb szigorítás, hogy 
kötelező az épületen belül la-
kásonként egy-egy garázst épí-
teni, például mélygarázsban. A 
parkolóhelyek számának meg-
határozásában ugyanakkor nincs 

változás, tájékoztatott Süli Já-
nos. A polgármester hozzátette: 
két egység – akár egy lakás és 
egy üzlet – továbbra is építhe-
tő a belvárosi telkekre, ha meg-
felel az előírt szabályoknak, hi-
szen csak három egység felett 
kötelező az egységenkénti mi-
nimum 250 négyzetméternyi 
terület megléte. 
A módosított szabályzat a külső 
övezetekre is a zöldfelület nagy-
ságát és a garázsok számát meg-
szabva határozza meg a beépíté-
si lehetőségeket. 
A módosított helyi építési sza-
bályzat, ami felkerül a város 
honlapjára, az elfogadástól szá-
mított 30 napon belül lép élet-
be. Jelenleg az óvárosi övezetet 
érintően négy társasház építési-
engedély-kérelme van elbírálás 
alatt, illetve készülnek egy száz-
lakásos lakópark tervei, ami a 
műjégpálya melletti területen 
épülne meg. 
A felülvizsgálat során a telepü-
lésszerkezeti terv, a helyi építési 
szabályzat és a szabályozási terv 
egyaránt módosult.     

Dallos Sz.

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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– Ha ma is természetes a közös érdek tisz-
telete, ha nem az egyéni érdekek kerülnek 
előtérbe, ha természetes és mindenkire kö-
telező a jogszabálykövetés, akkor a Szent 
István-i állameszme szellemiségét visz-
szük tovább. Mint ahogy akkor is, ha poli-
tikai ellenfeleinket, a velünk egyet nem ér-
tőket nem üldözendő ellenségként kezeljük 
– mondta Süli János augusztus 20-i ünne-
pi beszédében hozzátéve, hogy István király 
intelmei ma is aktuális útmutatóként, mo-
dern eszmeként szolgálhatnak. A város előtt 
álló feladatokról is beszélt a polgármester. 
Elmondta, hogy Paks a jelenlegi nehéz hely-
zetben is folyamatosan fejlődik: jövő hónap-
ban nyitják meg a felújított Deák-házat, ter-
vezik az új hajószínpadot, tervben van egy 
új médiacentrum kialakítása és a városháza 
felújítása, miközben folyamatosak az utca-
rekonstrukciók. Pályázatot írt ki az önkor-
mányzat a Táncsics park, a volt konzervgyár, 
valamint a 6-os főút túloldalán a Duna-par-
ton fekvő területek városszerkezetben be-
töltött szerepének újragondolására. – Kell 
és lehet is nagy terveket szőni, de ezeknek a 
terveknek szakmaiságon, hozzáértésen ala-

puló, sziklaszilárd pilléreken kell állniuk – 
emelte ki a városvezető. Szólt az atomerő-
mű-bővítésről is, amely ahogy fogalmazott, 
közös vállalkozás, mert nemcsak a „keríté-
sen belül” folyik majd a munka, hanem a vá-
rosban is, sőt szűkebb régiónkban is jelentős 
hatása lesz. A „kerítésen belül” a beruházó, a 
kivitelező felel az eredményért, a környeze-
tünkben azonban nekünk kell megszervezni 
az oktatást, az egészségügyet, a közlekedést, 
a közszolgáltatásokat, olyan életminőséget 
kell biztosítani, amelyben nyugodt, szaksze-
rű és minőségi munka folyhat az építkezé-
sen és majdan az üzemeltetés során.
– Amíg azonban a beruházás nem kap zöld 
lámpát Brüsszelben, addig csak olyan előké-
szítő munkákat végezhetünk, amelyek nem 
járnak jelentős költséggel, elkötelezettségek-
kel, és Paks II-től függetlenül is hasznosak 
és szükségesek – hangsúlyozta. Ez az előké-
szítő munka már több éve megkezdődött: 
felmérések, tanulmányok vannak a várható 
feladatokról; a helyi építési szabályzat aktu-
alizálása folyamatban van; a közlekedés fej-
lesztésére és a vízszolgáltatás biztosításá-
ra vonatkozó koncepciótervvel is rendelke-

zik Paks, összegzett Süli János. – A jelenlegi 
városvezetés nagy támogatást, erős legitimi-
tást kapott a választóktól. Remélem, jól tu-
dunk élni ezzel a bizalommal, hiszen nagy 
felelősséget ró ránk – emelte ki hozzátéve, 
hogy a közösségért, a városért vállalt felelős-
ség mellett – Szent István üzenete szerint – 
fontos a hitelesség, a példamutatás is.
A polgármester azzal zárta gondolatait, 
hogy készüljünk fel az évszázados feladatra, 
de védjük meg eddig létrehozott értékein-
ket, gyarapítsuk ezeket közösen, felelősség-
teljesen minden pedagógus, egészségügyi 
dolgozó, mérnök, gazdálkodó, vállalkozó és 
paksi polgár számára.
A városi ünnepségnek – ahol Szent István 
énekekkel közreműködött Juhász Kitti nép-
dalénekes, valamint Morvai Tamás dzsessz-
gitáros  – idén is része volt az új kenyér 
megszentelése és szétosztása. 
A templomi városi megemlékezés után a prog-
ramok új helyszínen, az ASE-sportcsarnok 
melletti területen kezdődtek a gyermek-
rendezvényekkel, illetve a Pódium Táncstú-
dió, a Destiny’s Dancers és a Főnix Táncterem 
színpadi műsorával.                                                    Ü

Szent István ünnepén
Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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Testvérvárosainkban jártak
A város képviselő-testületé-
ből öt, a Paksi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat részéről 
pedig két fő képviselte telepü-
lésünket német partnerváros-
unk, Reichertshofen legjelen-
tősebb közéleti eseményén, a 
Paarfesten. A delegáció többek 
között részt vett a sörfesztivál-
lal, fúvószenekarok közremű-
ködésével és kirakodóvásárral 
tarkított hagyományos népün-
nepély felvonulásán. A három-
napos látogatás alatt megemlé-
keztek a testvértelepülési kap-
csolat egykori létrehozóiról, 

Stenger Pálról és Hans Hammerl 
polgármesterről, tájékoztatott a 
küldöttséget irányító Szabó Pé-
ter alpolgármester. 
Augusztus közepén Süli János 
polgármester vezette a 33. Ga-
lántai Vásárra utazó négyta-
gú paksi delegációt. Galánta 
partnervárosainak hagyomá-
nyos gasztronómiai bemutató-
ján a Dunakömlődi Borbará-
tok képviselték városunkat, ki-
lencen, háromféle halászlével, 
a verseny zsűrijében Süli Já-
nos is értékelt. A paksiak részt 
vettek a háromnapos progra-

mot nyitó felvonuláson és 
az aratóünnepségen is. Süli Já-
nos azt hangsúlyozta, hogy a 
gyermekcsereprogramok fel-
élénkítésével és a sportkapcso-
latok felfrissítésével szeretnék 
tovább erősíteni a két város kö-
zötti partnerséget. 
Augusztus utolsó hétvégéjén 
Kézdivásárhelyre utazik há-
romfős városi delegáció, mely-
nek tagjai erdélyi testvértele-
pülésünk hagyományos prog-
ramján, az Őszi Sokadalmon 
képviselik Paksot.

Dallos Szilvia

A már zajló nagyberuházások mellett egy új fejlesztés is elindul hamarosan a hármas körzetben: kez-
dődik a Virág utcai játszótér rehabilitációja. A terület korszerűsítésére – mely során megújul a játszó-
tér kerítése, kapuja, több játék és új elem is kerül a térre – dr. Rujder Mária biztosít forrást képvise-
lői keretéből. A beruházás 700 ezer forintból valósul meg várhatóan az ősz elején, tervezésére lakossá-
gi megkeresést követően adott megbízást a képviselő. A tér felújítását a paksi játszótereket karbantartó 
DC Dunakom Plusz K�. végzi el. Fotó: Sza�enauer Ferenc/Paksi Hírnök                                         -dsz-

Ü A 20-i rendezvénysorozat-
hoz hosszú évek óta hozzátar-
tozó Duna-átúszás elmaradt.                                                                
Szabó-Rausch Ildikó, a Csen-
gey Dénes Kulturális Központ 
szervezési vezetője elmond-
ta, előírás, hogy ilyen jellegű 
rendezvénynél a víz hőmér-
sékletének minimum 20 Cel-
sius-foknak kell lennie. Bíz-
tak abban, hogy az úszás nap-
jára felmelegszik annyira a 
folyó vize, hogy meg tudják 
tartani az átúszást, ám a reg-
geli mérésnél csalódniuk kel-
lett. A döntést, hogy elmarad 
a várva várt csobbanás, egy-
hangúlag hozta meg a szakem-
berekből álló bizottság, azaz a 
vízi rendészet, a katasztrófa-
védelmi kirendeltség, a kom-
pot üzemeltető Charon K�., a 
Csengey-központ, valamint a 
Paksi Önkéntes Mentőcsoport 
képviselője. Mivel 2015-ben és 
2013-ban a kedvezőtlen idő-
járás, 2014-ben pedig a Duna 
magas vízállása és vizének 
alacsony hőmérséklete miatt 
szintén meghiúsult az egyéb-
ként több hónapos előkészí-
tő munkát igénylő úszás, így 
2016 már a negyedik esztendő, 
hogy elmaradt. 2012-ben ren-
dezték meg utoljára a progra-
mot, akkor közel 360-an vál-
lalkoztak arra, hogy a túlpart-
ról indulva átszelik a folyót. 
A kulturális programok talán 
kárpótolták a közönséget. A dél-
előtti műsorblokk után egy kis 
pihenő következett, majd a Bí-
borka Néptáncegyüttes lépett 
fel, őket pedig a Szaggató zene-
kar, a Csillag Show-tánc Egyesü-
let, a Duna-party Táncklub kö-
vette, itt volt a �e Subrune ze-
nekar és koncertet adott a Korál 
Forever. A Tűzvirág Táncegyüt-
tes fergeteges műsorát követő-
en kezdődött a tűzijáték. A na-
pot retródiszkóval zárták. 
Az új helyszín nagy előnye volt, 
hogy több lehetőséget adott 
gyermekprogramokra, amelyek 
sorában volt bábelőadás, íjász-
bemutató, lovaskocsikázás, népi 
játékok, kézműves foglalkozá-
sok, csapatjátékok, ugrálóvárak, 
barkácsolás és könyvtár-tér is.

Kohl Gyöngyi
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Atomerőmű

Sajtóhírek szerint zöld lámpát kap Paks II.

MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

További információ:      
www.mvmpaks2.hu

www.facebook.com/MVMPaks2

Néhány héten belül két, egymástól független 
médium is arról számolt be, hogy zöld lámpát 
kaphat Paks II. Brüsszelben. A Portfolio és a 
Magyar Nemzet is úgy tudja, hogy  szeptem-
berben eldől a beruházás sorsa. A Portfolio 
gazdasági portál információi szerint két fel-
tételnek kell teljesülnie a jóváhagyáshoz. Az 
egyik az intézményi típusú szétválasztás, 
vagyis az Európai Bizottság azt szeretné, hogy 
a Paks II-vel kapcsolatos ügyek és a felügyelet 
dedikáltan elkülönüljön a jelenlegi erőművi 
felügyelettől, illetve egyéb energetikai szakpo-
litikáktól. (Ez már most is teljesül – a szerk.) A 
másik feltétel, hogy a Paks II. által termelt vil-
lamos áramot ne az MVM-nek értékesítsék, 
hanem áramtőzsdén keresztül adják el.

A Portfolio.hu az írja, hogy a Brüsszellel 
folytatott tárgyalások lezajlottak, az állás-
foglalás végső formáját szövegezik. A Paks-
sal kapcsolatos két eljárást most már egy 
csomagban kezeli Brüsszel, vagyis ha az ál-
lami támogatást feltételekkel átengedi, ak-
kor a másikra is rá fog bólintani.
A Magyar Nemzet Jávor Benedekre, a PM 
európai parlamenti képviselőjére hivatkoz-
va szintén azt írta, hogy Brüsszel engedélye-
zi a beruházást, de a megvalósítást vélhe-
tően szigorú feltételekhez köti. A politikus a 
Magyar Nemzet hasábjain úgy fogalmazott, 
hogy a bizottság a készülő dokumentum-
ban megállapítja majd: a paksi építkezés a 
magyar kormány állításaival ellentétben je-

lentős állami támogatással valósul meg, ám 
ezt jóváhagyja a testület, �gyelembe véve 
azt az érvet, hogy az új reaktorok létesíté-
se szükséges a magyar áramellátás biztonsá-
gának megőrzéséhez. A Portfolio informá-
cióit megerősítve hozzátette: az Európai Bi-
zottság előreláthatólag azt a feltételt szabja, 
hogy az új paksi reaktorokban termelt ára-
mot a villamosenergia-tőzsdén kell értéke-
sítenie az erőmű üzemeltetőjének, s nem 
adhatja el közvetlenül az állami energetikai 
vállalatnak, az MVM Magyar Villamos Mű-
vek Zrt.-nek. Emellett Brüsszel azt is meg-
követelheti, hogy az újonnan épülő atom-
erőműnek más tulajdonosa legyen, mint a 
már üzemelő blokkoknak.                         -kg-

Augusztus elején véget értek az új blokkok telephelyvizsgálatának helyszíni munkái. Ahogy arról korábban részletesen beszámoltunk, tízezer méter-
nyi fúrást végeztek az atomerőmű új blokkjaihoz kapcsolódó földtani kutatások során. A program összetettsége, mérete, komplexitása egyedülálló, a 
legkorszerűbb vizsgálati módszereket alkalmazták a CT-től az űrgeodéziáig. Ezen kívül a paksi oldalon két szakaszon létesült 2 méter mély kutató-
árok is: az egyik 12, a másik 84 méter hosszú. A feltárt rétegekről szakértő geológiai leírás és nagy felbontású fotódokumentáció is készült. A kutatások 
ezzel véget értek, az eredmények további vizsgálata és kiértékelése folyamatban van. Fotó: Nagy Tamás /MVM Paks II. Zrt.
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Paks turisztikai potenciálja – az egész dél-
dunántúli régióhoz hasonlóan – sokkal na-
gyobb, a terület értékekben sokkal gazda-
gabb, mint amiről az emberek általában 
tudnak – mondta Gonda Tibor, az Orfűi 
Turisztikai Egyesület elnöke, aki más turisz-
tikai szakemberekkel együtt érkezett Paksra 
egy szakmai tanulmányút-sorozat kereté-
ben. – Paks igen komoly turisztikai forgal-
mú desztináció lehetne, és ezt nem az udva-
riasság mondatja velem – emelte ki. Véle-
ménye alátámasztásaként két, a világpiacon 
divatos turisztikai terméket is megemlített 
példaként: a kulturális turizmust többek kö-
zött a Lussoniummal, a képtárral és a városi 
múzeummal, illetve a gasztroturizmust, a 
paksi sillerrel és a halászlével.  – Nagy az ér-
deklődés a turisztikai szakemberek részéről 
a város iránt, a tanulmányút-sorozat eddi-
gi négy helyszíne közül a paksi volt a legné-
pesebb, közel harminc kolléga fogadta el a 

meghívást – ezt már Czink Dóra, Paks tu-
risztikai referense mondta. Kiemelte, igen 
fontos, hogy a szakemberek között jó kap-
csolat legyen, mert így bizalommal kérhetik 
egymás véleményét, segíthetik a másik mun-
káját. Kiemelten fontosnak tartja, hogy létre-
jöjjön egy szakmai munkaszervezet Pakson, 
ami a turizmushoz kapcsolódó feladatokat 
száz százalékban el tudja látni – ezt jelenleg 
egyedül végzi. Arról is beszélt, hogy Pak-
son a következő jelentős turisztikai attrak-
ció a közeljövőben megnyíló múzeumszi-
get lesz a teljesen felújított Deák-házzal. Ezt 
még nem tudták megnézni a vendégszak-
emberekkel, de Paks számos más értékét 
megtekintették, többek között a Makovecz-
templomot, jártak Lussoniumban, a Tourist 
Info és Agricum helyitermékboltban, a 
Sárgödör téren, sárkányhajóztak a Dunán és 
Paks környékére is kitekintettek: ellátogattak 
a györkönyi pincefaluba. Hegyi Zsuzsanna, a 

Magyar Turisztikai Ügynökség dél-dunán-
túli regionális marketingigazgatója érdek-
lődésünkre elmondta, hogy a júniusban in-
dított szomszédolásuk keretében a régió 
turisztikai szakemberei látogatnak el egy-
máshoz azért, hogy tapasztalatot cserélje-
nek, megismerjék egymás kínálatát és így 
ne egy prospektus, hanem személyes ta-
pasztalatok alapján tudják ajánlani a látni-
valókat, valamint, hogy teret kapjon a közös 
gondolkodás. Kiemelte, hogy Paks nagyon 
szerencsés helyzetben van, mert jelentős a 
szálláskapacitása, erős a sportturizmus, va-
lamint az atomerőmű bázisán a hivatástu-
rizmus, a paksi halászlé pedig már fogalom. 
Ugyanakkor a közvélemény igen markán-
san az atomerőművel azonosítja a várost, és 
nem igazán ismerik egyéb értékeit, aminek 
megváltoztatása nagy kihívást jelent, tette 
hozzá. 

Kohl Gy.

A turisztikai szakembereknek 
bejött Paks városa

Fotó: Kövi GergőPaksi Hírnök
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Mintegy 30 milliárd forint értékű kerékpár-
út-fejlesztésről döntött a kormány, a turisz-
tikailag legfontosabb útvonalak fejlesztését 
nemzetgazdasági szempontból kiemeltnek 
minősítették – jelentette be Révész Máriusz 
augusztus elején. Az MTI által készített kör-
kép szerint az országban több száz kilomé-
ter kerékpárút épülhet a következő években 
ebből a forrásból, emellett a megyei önkor-
mányzatok a meglévő kerékpárút-hálózatok 
fejlesztésére is több milliárd forintot szán-
nak. Az összeállítás szerint a Tolna megyei 
területrendezési terv 17 térségi kerékpárutat 
javasol. A megyében 62 kilométernyi kiépí-
tett kerékpárút van, a megye városai további 
mintegy 40 kilométer építésére pályáznak. 
A megyeszékhely 17,3 kilométernyi út ki-
építésére kér támogatást, ott több mint fél-
milliárd forintos ráfordítással 15 kilométer-
nyi belvárosi szakasz, valamint a Gemen-
ci-erdő irányába 2,3 kilométer létesülhet. A 
paksi helyzetről és elképzelésekről Szabó Pé-
tertől kértünk tájékoztatást. A város alpol-
gármestere szerint a jelenlegi helyzet alapve-
tően kielégítő, bár vannak még olyan telepü-
lésrészek, amelyek nincsenek bekapcsolva a 
kerékpárút-hálózatba. A város központjától 
egészen az atomerőműig el lehet kerekezni, 
de ebbe a vérkeringésbe a lakótelepet és az 

Öreghegyet is be lehetne kapcsolni. Szabó 
Péter maga is használja a bicikliutakat, így 
vannak saját tapasztalatai, de eljut hozzá a 
helybeliek véleménye is. Mint mondta, a fő-
utca közlekedése tényleg problémás, beszű-
kült, kerékpározás szempontjából pedig va-
lóban kényelmetlen, hogy számtalanszor le-
föl kell szállni. 
A további tervekről szólva kifejtette, hogy 
két, Paksot érintő pályázat is fut. Az egyik a 
Paks–Dunakömlőd közötti, régen várt sza-
kasz kiépítése, amely – mint hangsúlyozta –
a lakossággal és a kerékpárosklubbal kiala-
kított együttműködésre épül. Ez egy 2750 
méter hosszú út lehet a kompkikötőtől Du-
nakömlődig, bekerülési költsége 581 mil-
lió forint. A másik Györkönybe vezetne és 
egy tematikus, pincefalvakat összekötő brin-
gaút része lenne. Ez a tervek szerint Györköny 
központjából kerékpárnyomként indulna és 
immár kerékpárútként Cseresznyésbe érkez-
ne, ahonnan kis forgalmú úton lehet bejut-
ni Paksra. A 461 millió forintos projektből a 
Paks város területére eső 721 méteres szakasz 
kivitelezése 43 millió forintra rúgna.
– Az önkormányzat nem tett le arról a ter-
véről sem, hogy megépít egy vegyes forgal-
mú utat a töltésig, ahonnan kényelmesen, 
biztonságosan el lehet jutni kerékpáron 

Bölcskéig – mondta el a Paksi Hírnöknek dr. 
Blazsek Balázs. Megvan a kivitelező, rendel-
kezésre állnak a tervek és a pénzügyi forrás, 
„csupán” a MÁV-tól várják a bérleti szerző-
dést, mivel az út a régi vasútállomás terüle-
tén haladna. A város címzetes főjegyzője azt 
mondta, egy éve várnak a vasúttársaság tele-
fonon már többször megígért reagálására. A 
kompkikötőig viszonylag jó minőségű úton 
el lehet kerekezni, és a KRESZ megengedi, 
hogy onnan a 6-os úton el lehessen bicikliz-
ni a töltésig, de a forgalom miatt, különösen 
gyerekekkel, ezt sokan nem szívesen vállal-
ják, mondta dr. Blazsek Balázs, aki arról is 
tájékoztatott, hogy ez a vegyes rendeltetésű 
út teljesen független a Paks–Dunakömlőd-
kerékpárút terveitől. 
A Duna-menti töltésen 2014 óta lehet asz-
falton kerékpározni. A vízügyi igazgató-
ság akkor arról tájékoztatott, hogy 41 kilo-
méteres töltésszakasz készült el tíz telepü-
lést érintve. Ezek Bölcske, Madocsa, Paks, 
Gerjen, Dombori, Tolna, Bogyiszló, Őcsény, 
Decs és Báta. A fejlesztés során a Bölcskétől 
Bátáig kiépült töltésen vezető aszfaltút ke-
rékpáros közlekedésre is alkalmas, de – mint 
a holkerekezzek.hu egy korábbi összeállítá-
sából kiderül – ez nem jelenti azt, hogy a két 
végpont között végig lehet biciklizni.         Ü

Bővítené kerékpárút-hálózatát a város

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Ü Mint ismert, Bölcskétől Pak-
sig el lehet ugyan jutni, de ott be 
kell menni a városba, ahol az em-
lített problémák nehezítik a bi-
ciklisek életét. Az atomerőmű-
től, illetve Csámpától újabb „szü-
net”, viszont Domboriból a Szent 
László hídig ismét zavartalanul 
lehet bringázni a töltésen.
A paksi helyzetet elemezve 
Vöröss Endre, a Magyar Kerék-
párosklub Paks–Szekszárd Te-
rületi Szervezetének titkára el-
sőként a paks–kalocsai híd ter-
veit hozta fel mondván, hogy 
bringázható lesz, ami nagyon 
jó hír. – Ha a kormány ál-
tal megjelölt 30 milliárdos ke-
retből megépítenék a Csámpa–
Dunaszentgyörgy szakaszt, ak-
kor kerékpár- és kisforgalmú 
úton be lehetne járni a kalocsai 
és a dunaföldvári híd közötti 
területet – jegyezte meg, de – 
mint kiemelte – csak abban az 
esetben, ha a Paks–Dunaköm-
lőd szakasz is elkészül, ami-
re már konkrét tervek vannak. 
Az önkormányzat által terve-
zett vegyes forgalmú utat a vas-
úti múzeumnál a szervezet nem 
támogatja, mert információjuk 
szerint az zúzottköves lenne, 
ami nem „biciklibarát”. Mind-
ezen túl úgy gondolják, pénz-
kidobás egy ilyen beruházás, 
mert, ha elkészül Dunakömlő-
dig a bringaút, annak ez a sza-
kasz is része lesz. 
Vöröss Endre úgy tudja, a la-
kótelepen is készül az önkor-
mányzat a kerékpározhatóság 
javítására. Egyik része a ter-
veknek az ASE-csarnok és kör-
nyéke, ahol a járda megosztá-
sával jelölnének ki bicikliutat. 
Ahol erre nincs lehetőség, ott 
hasonló, osztott úttal oldanák 
meg a Pollack Mihály utcától a 
Kurcsatovig, ahonnan már van 
egy vegyes használatú út a ha-
tosig. Annak ellenére, hogy a 
kerékpárosklub alapvetően az 
ilyen megosztást nem támo-
gatja, a titkár szerint ebben az 
esetben jó megoldás, mert szé-
les a járda és a mellette lévő 
zöldfelület is. A másik „csapás-
irány” a lakótelep és az óváros 
összekötése, amit a Pollack Mi-
hály utcán oldanának meg. Mi-

vel az út széles, jól belátható, 
Vöröss Endre szerint a legjobb 
megoldás az lenne, ha mind-
két oldalon sárga vonallal levá-
lasztanának egy sávot a bringá-
soknak. Ez költségek tekinteté-
ben is előnyösebb, és az önálló 
kerékpárút árának megspóro-
lásából másutt lehetne fejlesz-
teni. A kerékpárosklub területi 
szervezete szeretné elérni, hogy 
a könyvtártól a hatos útig is le-
gyen fejlesztés, itt burkolatok 
javításával, burkolati jelek fel-
festésével kaphatnának teret a 
bringások. 
A városban jelenleg a legna-
gyobb gond Vöröss Endre sze-
rint az, hogy a kerékpárosok 
használják a járdát, a gyalogo-
sok pedig a bicikliutat, amin 
úgy lehetne változtatni, ha kel-
lő sűrűséggel felfestenék a ke-
rékpáros nyomokat. Szintén 
probléma, hogy a gimnázi-
ummal szemben lévő oldalon 
sokszor meg van szakítva a ke-
rékpárút folytonossága, ami tel-
jes mértékben szakmaiatlan, és 
mivel a kerékpárosoknak gyak-
ran le-fel kell szállniuk, elunják 
használni és elpártolnak az em-
berek a bicajozástól. 
– A kerékpározás egy fenntart-
ható közlekedési mód, környe-
zetkímélő, jelentős szerepet ját-
szik az egészség megőrzésében 
– sorolta előnyeit a titkár. Mint 
mondta, Nyugat-Európában erre 
már korábban ráébredtek, így 
ott sokkal jobb a helyzet. Ta-
pasztalatai szerint Pakson még 
túlnyomó többségben vannak 
a szabadidős kerékpározók, 
akik mindenhova kocsival jár-
nak, még a szomszéd utcában 
lévő boltba is, de ha van ide-
jük, bringára ülnek. A ritkább 
az úgynevezett hivatásforgal-
mi használat, amit ő is képvi-
sel, hiszen még meg sem épült 
a paks-csámpai kerékpárút, ő 
már naponta két keréken járt 
dolgozni az atomerőműbe. A 
Magyar Kerékpárosklub Paks–
Szekszárd Területi Szervezeté-
nek titkára végezetül arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy a ke-
rékpárutak megépítése mellett 
ugyanolyan fontos a karbantar-
tásuk is.                    Vida Tünde

Sportparkok és egy futópálya ki-
alakítására nyújt be pályázatot 
a paksi önkormányzat a Nem-
zeti Szabadidős – Egészség 
Sportpark Programban – dön-
tött rendkívüli ülésen a képvi-
selő-testület. Az önkormányza-
toknak szóló kiírás szerint a te-
lepülés lélekszáma alapján Paks 
öt sportpark igénylésére jogo-
sult. Sikeres pályázat esetén eze-
ket a Gagarin utca melletti füves 
területen, a Kurcsatov utca mö-
götti kosárlabdapályánál, a Tol-
di utcai és a Deák iskola Tolna 
úti épületénél lévő játszótéren, 
valamint a dunakömlődi sport-
pályánál alakítanák ki, utóbbi 
helyszínen épülne futópálya is. 
A pályázatban többféle, külön-
böző erőnléti gépekkel felszerelt 
sportpark létrehozására van le-
hetőség. A sportparkok kialakí-

tása teljes támogatást kap a pá-
lyázatban, a futókör kivitelezé-
séhez viszont ötven százalékos 
önerőt kell biztosítani, ami mel-
lett a tereprendezést is vállalja az 
önkormányzat. A kérelmekről a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
umban döntenek majd.  Kohl Gy.

Sportparkra és 
futópályára pályáznak

Ingatlanvagyon-
értékelés, 

ingatlanközvetítés. 
Lakó-, mező-

gazdasági, ipari, 
kereskedelmi ingatla-
nok vagyonértékelése

Pakson, a Tolnai úton 1373 m2 
telekterületű társasház egy-
ben eladó 736,95 m2 beépí-
tett alapterülettel. 3 lakás 229 
m2,136,20 m2, 43,10 m2, jól mű-
ködő üzlet 228,80 m2, raktár 
66,05 m2, garázsok 66,05 m2. Az 
ingatlan ára:172 millió forint.

Pakson, az Óváros központjá-
ban, a Bástya utcában, felújí-
tott, 83 m2-es 2 szoba, nappalis, 
konyha+étkezős, fürdőszobás, 
Infra és cserépkályha fűtéses 
családi ház, gondozott kerttel 
eladó. Irányár: 23, 5 M Ft.

Pakson, a Kurcsatov úton, hőszige-
telt, 2 szobás, minőségi bútorokkal 
berendezett lakás kiadó. 80 000 
Ft/hó. 3 havi kaució szükséges.

Pakson, a Táncsics Mihály ut-
cában különálló épület, jelen-
leg üzlethelyiség, 54 m2 terü-
leten 28 m2 nettó területtel 
eladó. Irányár: 6, 2 M Ft.

Németkéren, a Szabadság ut-
cában a COOP üzlethelyiség 
és a virágbolt között 54 m2-es 
üzlethelyiség raktárral eladó. 
Irányár. 6,1 M Ft.

Bölcskén a pincefaluban 100 
m2-es présház + pince. Irány-
ár: 1,9 M Ft.

Bölcskén az Esze Tamás utcá-
ban, a pincefalu előtt, 2 szo-
bás családi ház eladó. Irány-
ár 3,6 M Ft.

Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos 

ingatlanvagyon-értékelő 
és közvetítő.

 Tel: 06-70/310-8374
E-mail: fonyolajos@t-online.hu

Térkép: OpenStreetMaps/Paksi Hírnök
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Augusztus 20.
képekben

Fotók: Babai István (balra fent és jobboldalon) 
és Sitkei Gábor (balra lent)
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Mindegyik külső településrész megtartotta 
hagyományos közösségi rendezvényét. Re-
kordszámú nevezővel zajlott a főzőverseny 
a júniusban megrendezett XI. Dunakömlő-
di Falunapon, összesen hatvannyolcan ké-
szítettek halászlevet. Egy másik megmére-
tés miatt is nagy volt az izgalom, ugyanis a 
szervezők fotópályázatot is hirdettek, ami-
nek keretében dunakömlődiektől vártak ké-
peket a településről. A kiírás többek érdek-
lődését felkeltette, 17 pályázó összesen 78 
képet küldött be. Bár délelőtt a fő program 
a főzés volt, azért színpadi produkcióval és 
gyermekprogramokkal is fűszerezték, dél-
után pedig már a kultúráé volt a főszerep he-
lyi fellépőkkel és vendégelőadókkal. 
Gyapán ennél is régebben, immáron 13 esz-
tendeje rendeznek falunapot. A kétnapos 
rendezvény hagyományosan a Szenthárom-
ság ünnepéhez kapcsolódik, az első nap a 
mulatságé, a másodikon pedig ünnepi szent-
misét tartanak a helyi kápolnában. Termé-
szetesen idén is volt színpadi műsor, mellet-
te pedig többek között légvár és arcfestés, és 
ez alkalommal is képviseltette magát a közös-
ségi ház udvarán megtartott rendezvényen a 
Paksi Autó- és Motorsport Egyesület. A falu-
nap elmaradhatatlan része a főzőverseny, ami 
idén 15 nevezővel zajlott, és valamilyen ká-
posztás ételt kellett a zsűri asztalára tenni. 
A Biritói Nap főzőversenyére a gyapaihoz 
hasonló létszámban szoktak nevezni, ám 
idén, ki tudja miért, csupán ketten ragadtak 
fakanalat. Az a körülbelül ötven fő viszont, 
aki végül körülülte az asztalokat, igencsak 
jól érezte magát, és természetesen alaposan 
belakmározott a Dóczi Attila készítette pör-
költből és Tóth Attila halászlevéből. Míg a 
gasztronómiának szentelt délelőttön elma-
radt a résztvevők száma a szervezők által re-
mélttől, a koncerteken felülmúlta várakozá-
sukat, a bálon pedig már mondhatni ott volt 
a falu apraja-nagyja. 
Csámpán júliusban rendezték meg a XIII. 
Nosztalgiatalálkozót a közösségi ház udva-
rán, amihez Gerjenből, Bölcskéről és a DC 
Dunakom Plusz K�.-től kaptak sátrakat. 
Főzőversenyt és labdarúgótornát most nem 
szerveztek, kiállítást viszont igen, mégpe-
dig a helyi vadásztársaság trófeáiból, ami-
nek nagy sikere volt. Színpadi produkci-
ók tekintetében sikerült jó minőséget adni 
a vendégeknek. 
Cseresznyésben is tartottak a nyáron közös-
ségi rendezvényt. A helyi vadásztársaság ál-

tal felajánlott szarvashúsból főztek pörköltöt 
és töltöttek el a településen élők együtt egy 
kellemes napot a Cseresznyéskert Erdei Is-
kolánál felállított sátorban, amit az atomerő-
mű bocsátott a rendelkezésükre. Kapás Zol-
tán településrészi képviselő elmondta: nem 
véletlenül nem színesítették a rendezvényt 
színpadi műsorral és kísérőprogramokkal, 
ugyanis a rendelkezésükre álló keretből 100 
fő vendégül látására szeretnének berendez-
kedni, ezért tíz garnitúra sörpadot már vá-
sároltak, és továbbiak beszerzését tervezik, 
de konyhai eszközökből is van még hiányos-
ság. Nagy álmuk, hogy a többi településrész-
hez hasonlóan a Cseresznyésben élőknek is 
legyen igazi faluháza. A képviselő a fejlesz-
tésekről szólva hozzátette, hogy folyamato-
san korszerűsítik a közvilágítást: tavaly egy-
millió forintból történt bővítés, idén pedig 
már áthelyeztek két lámpatestet és még há-
rommal bővül a hálózat. 
Ha már a fejlesztéseknél tartunk, Biritón 
évek óta van közösségi ház, amit folyamato-
san korszerűsítenek. Az idén nyárra a tava-
lyi részönkormányzati keret terhére megújí-
tották a hátsó terem padlózatát, a város ál-
tal biztosított forrásból a fűtéskorszerűsítés 
lesz a következő lépés, mondta Tóth Atti-
la, a településrész képviselője. Dunakömlő-
dön az egykori iskola épületének utca felő-
li homlokzatát teljes egészében felújították, 
és hamarosan elkészül a benzinkútnál épü-
lő támfal. A járdafelújításokkal is jól halad-
nak: a Szabadság és a Béke utca után a Bar-
tók és a Hegy utca következik, utóbbiban 
Spiesz József önkormányzati képviselő kere-
téből új szalagkorlát kerül a régi betonkor-
lát helyére. Ahogy arról önálló cikkünkben 
írunk (lásd. 8. oldal), öt �tneszpark kialakí-

tására nyújtott be pályázatot az önkormány-
zat, amelyek közül az egyik Dunakömlődön 
kapna helyet, itt egy futópálya is része lenne 
a beruházásnak. Egy másik pályázatot is be-
nyújtott az önkormányzat, mégpedig a Du-
nakömlődöt Pakssal összekötő kerékpárút 
megvalósítására. Folyamatban van a helyi 
ravatalozó teljes körű rekonstrukciójának 
elindítása is, mindemellett hamarosan �ók-
gyógyszertár nyílik az ügyfélszolgálaton. 
Gyapán az elmúlt időszakban a járdaépíté-
sekre koncentráltak, ezen belül is a busz-
megállók környezetének megújítására. El-
készült a járda a kápolnánál lévő megállónál 
a Kanacsi utcáig, és a juhászházi megálló-
nál szintén. Az idei terv a másik juhászhá-
zi megállónál a buszbeálló és a járda javítá-
sa, tájékoztatott Heizler Zoltán településré-
szi képviselő. 
Csámpán a játszótéren pótolták a tönkre-
ment fákat, hat csemetét ültettek. Öröm-
mel használják a júliusban átadott új ke-
rékpárútszakaszt is, ami a Paks határától a 
településrészig vezető kerékpárút hatos úti 
átvezetésétől a közösségi házig épült meg. 
A projektben a buszmegállókhoz veze-
tő térköves járdák is készültek. Mindemel-
lett kátyúzási munkát is végeztek a telepü-
lésen, ahol az idei évre tervezik még a ját-
szótérnél vizesblokk kialakítását, valamint 
tűzrakóhelyet és kerékpártárolót is szeret-
nének. A Patak utcában a közvilágítással 
kapcsolatban van feladat: az udvarokból a 
közterületre kell áthelyezni a villanyoszlo-
pokat. Mindemellett a város idei költségve-
tésében szerepel a közösségi ház bővítésé-
nek megtervezése, összegzett Feil József a 
településrész képviselője.

Kohl Gy.

Hagyományok és fejlesztések 
a külső településrészeken

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Életének 80. évében elhunyt Zer-
za József, a PSE örökös tiszte-
letbeli elnöke, a Paksi Hírnök 
egykori munkatársa, akit a vá-
ros 1997-ben Pro Urbe Díjjal 
ismert el.
Zerza József 1936-ban szüle-
tett, a Tolna Megyei Ruhaipa-
ri Szövetkezetnél dolgozott 39 
évig, először könyvelő, majd 
könyvelési csoportvezető, az-
tán főkönyvelő-helyettes, végül 
főkönyvelő munkakörben, ír-
tuk róla 2014-ben. Számos mó-
don kötődött a sporthoz, emlé-
kezett vissza az interjúban, volt 
a Paksi Sportegyesület társadal-
mi elnöke, Paks város Labdarú-
gó Szövetségének titkára, a Tol-
na Megyei Labdarúgó Szövet-
ség elnökségének tagja és a PSE 
örökös tiszteletbeli elnöke.
1959-től dolgozott sportújság-
íróként a Tolna Megyei Nép-
újságnál, a Paksi Hírnöknél a 
lap 1989-es alapításától kezd-
ve 2001-ig tevékenykedett szer-
kesztőként és sportújságíróként. 
Emellett cikkei jelentek meg a 
Népsportban, a Nemzeti Sport-
ban és a PaksPressben is.
– A lakásunkon volt telefon, ez 
nagyon megkönnyítette a mun-
kámat. Legtöbbször vasárnap 
voltak a meccsek, és ilyenkor 
egyeztetett időpontban, késő 
este kellett leadnom a tudósí-
tást. A focimeccsekről részletes 
anyagot kellett bediktálnom, az 
összeállítástól kezdve a nézőszá-
mig, és a játékosokat osztályoz-
nom is kellett – vallott a 60-as 
évekbeli újságírásról két éve la-
punk hasábjain.

Elhunyt 
Zerza József

Míg a Cseresznyéskert Erdei Is-
kolában középiskolás, addig a 
paksi önkormányzat Balaton-
szabadi-Sóstón lévő táborában 
a �atalabb határon túl élő ma-
gyar diákok táboroznak évről 
évre. A Tábor határok nélkül név-
re keresztelt nemzetközi diáktá-
bort a Mezősi Árpád tanító ve-
zette Paksi Úttörők indították el. 
Habár ma már a városi progra-
mok sorába tartozik a paksi ön-
kormányzat által támogatott tá-
bor, ma is Mezősi Árpád vezeti a 
részt vevő országok, városok által 
delegált pedagógusokkal. Idén 
hatvanan töltöttek együtt egy 
igen tartalmas hetet, a gyerekek 
zöme Erdélyből, Kézdivásárhely-
ről és annak környékéről érke-
zett, valamint a Kárpátalján fekvő 
Viskről, illetve Paksról. – Szenzá-
ciós – foglalta össze a tábort tö-
mören Mezősi Árpád, aki szerint 
minden évben nagyon jó a tár-
saság. Már híre van annak, hogy 
Sóstón milyen jó táborozni. A ta-
nári kar mindent elkövet, hogy ez 
így is maradjon, mindig egy sor 
jó ötlet van a tarsolyukban. Idén 

az időjárás hagyott némi kíván-
nivalót maga után, ezért az öt-
lettárból rendre elő is húztak va-
lamit. Volt tábori olimpia, szép-
ségverseny, �ashmob, sőt Ki mit 
tud?, amelyen annak ellenére, 
hogy a gyerekeknek csupán egy-
két órája volt a felkészülésre, igen 
színvonalas produkciókat látha-
tott a publikum. – Nagyon inspi-
rálják egymást a táborozók – je-
gyezte meg Mezősi Árpád. Az 
említett �asmob során Demeter 
Orsolya és Kinda Ágota vezeté-
sével mozgatták meg a gyerek-
sereget előbb spontán módon, 
majd másnap már tervezetten, 
reggeli torna keretében. Jellemző 
a nemzetközi diáktáborra, hogy 
együtt vannak kisiskolások, sőt 
néha napján óvodások a közép-
iskolába készülő �atalokkal, ami 
semmit sem von le a varázsá-
ból, működőképességéből. Sza-
bó Henrietta Nyujtódról, Nagy 
Karola Berecből érkezett Sóstó-
ra. A lányok a tábori ebédlőben 
similabdakészítés közben beszél-
tek lapunknak arról, hogy szerin-
tük a hely is vagány, a programok 

is. Élvezték a Ki mit tud?-ot – igaz 
csak nézőként – és izgatottan vár-
ják a szépségversenyt. 
A gyerekek hagyományosan tá-
bortűz mellett búcsúztak egy-
mástól és a hét során róluk gon-
doskodó pedagógusoktól. Az 
esten, amikor a tábori zászlót 
is levonták, Gyulai István szer-
zeménye, az Örökségünk csen-
dült fel, ami – mint Mezősi Ár-
pád beszámolt róla – ismét jó al-
kalom volt, hogy szót ejtsenek a 
magyarságról, a magyar nyelv 
ápolásának fontosságáról. A pe-
dagógus úgy véli, ez a dal meg-
testesíti a tábort majd’ harminc 
éve életben tartó szellemiséget. 
A sóstói tábor működtetője a 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pont, a programokat azonban 
nem a kollektíva szervezi, csak 
a helyet biztosítja. Paksi és Paks 
környéki iskolák szervezésében 
gyerekek százai fordulnak meg 
itt. Autóbusz viszi turnusonként 
az új csoportot, az ott lévőt hoz-
za, igen jó a létesítmény kihasz-
náltsága.

Vida T.

Tábor határok nélkül
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök
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Ritka az olyan út, amelyről Ma-
gyar Zoltán úgy érkezik meg, 
hogy már vágyott a hazaérkezés-
re. A dél-amerikai kerékpártú-
ra ilyen volt. A paksi utazó úgy 
érezte, eltelt, nem volt semmi, ami 
marasztalta volna, annál inkább 
hiányoztak az itteni dolgai, a csa-
lád, a zenekar, a horgászat, a repü-
lés. Amellett, hogy páratlan élmé-
nyekkel lettek gazdagabbak tár-
sával, a péceli Balázs Ottóval a 
két hónapos úton, érte őket szá-
mos csalódás is. Az egyik, hogy 
nem sikerült a kint élő magya-
rokkal kapcsolatot létesíteni a 
tucatjával megírt levelek ellené-
re sem. A másik, hogy Rióban, 
az olimpián nem volt emelkedett 
hangulat, sőt, semmiféle közös-
ségi élmény. Két vízilabda-mér-
kőzést és Csoknyai Laci küzdel-
mét látták. Utóbbi nagyon mély 
nyomot hagyott Zoli lelkében, 
megrendülve nézte végig, ho-
gyan omlott össze percek alatt 
lélekben egy kiváló sportoló. 
Szomorúan konstatálták, hogy 
nagyon kevés volt a magyar az 
ötkarikás játékokon, Pekingben, 
ami semmivel sem volt olcsóbb, 
sokkal nagyobb és összetartóbb 
volt a szurkolótábor.

Rióba egyébként már úgy érkez-
tek, hogy hírét vették a közbiz-
tonsággal kapcsolatos problé-
máknak, így volt bennük némi 
félsz. Az expedíció paksi tag-
ja az előző két hónap kártyán őr-
zött anyagát és a biciklit féltet-
te leginkább. Nem mondja, hogy 
alaptalanok voltak a félelmek, de 
nekik nem volt gondjuk, pedig 
nem az óvott, féltett olimpiai fa-
luban laktak, hanem egy külvá-
rosi szegénynegyed, favela külső 
szélén. Első este – nem titkolja – 
félve mentek a szállásra. Nem pa-
pír vagy bádog, hanem nyersbe-
ton házban laktak együtt a házi-
akkal, akik megnyugtatták őket, 
mivel nem öltönyös üzletembe-
rek, nem kell tartaniuk semmi-
től. A külsejük az olimpiai ma-
gyar házban már inkább hátrány, 
mint előny volt, itt fenntartással 
fogadták a „két csövest”. Az vi-
szont kifejezetten pozitív élmény 
volt, hogy a MOB főtitkára, Sza-
bó Bence ismerősként üdvözöl-
te őket arról érdeklődve, hogy 
megint veterán járművel érkez-
tek-e, mint korábban Peking-
be. A válasz, hogy biciklin, ter-
mészetesen nem kis meglepetést 
okozott. A nem mindennapi ke-

rékpártúra �zikailag nem viselte 
meg a két magyart, igaz, Zoltán-
nak hozzá kellett szoknia a terhe-
léshez, hiszen szinte edzés nélkül 
indult el az útra. – A legjobb az 
volt, amikor bicajoztunk. Reggel 
felkelsz, összerakod a sátrat, le-
főzöd a kávét, eszel, ami van, te-
kersz egész nap, jól elfáradsz, és 
este letáborozol – mesélte. A leg-
lehangolóbb pedig az, hogy ren-
geteg logisztikai kihívással kel-
lett megküzdeni a latin-amerikai 
mentalitás miatt.
– Mañana, azaz holnap – hal-
lották úton-útfélen. Hol lerak-
ták őket a járműről, hol meg 
sem jött, pedig jegyük volt rá. 
Megesett, hogy másfél napot 
vártak egy buszra. – Felrúgtam 
a vaskukát egy tiszt előtt – em-
lékezett vissza Zoli, aki egyéb-
ként nem könnyen gerjed harag-
ra. A helyi erő mosolyogva taná-
csolta nekik, hogy fogjanak taxit, 
foglaljanak szállást, vacsorázza-
nak. – Mañana! – hallották tőle 
is. Mindezt Argentínában, ahol 
aranyáron mérnek mindent. És 
persze úgy, hogy Zoliék nem be-
széltek spanyolul, az ottaniak pe-
dig nem boldogultak az angollal. 
Végül megtalálták a közös nyel-
vet, és a két magyar elérte, hogy 
a jegyirodában, az íróasztal alatt 
megágyazva tölthesse az éjszakát. 
– Kint megfagytunk volna, kutya 
hideg volt – fűzte hozzá.
A bejárt országok közül Peru lett 
a kedvenc. Gyönyörű, olcsó és 
rugalmasak, közvetlenek az em-
berek. Hogy mi van a lista vé-
gén? – Ha lehet, hadd ne mond-
jak egy országot se – reagált. A 
legtöbb negatív tapasztalatot Ar-
gentínában szerezték, de a hatal-
mas országnak csak egy kis sze-
letét látták. Chile nagyon drá-
ga, a bányaipar húzza felfelé, de 
aki abból kimaradt, az csak to-
pog a porban, óriási a szaka-
dék. Üresség van, mintha a Hol-
don járnának. És, hogy me-
lyik volt az a hely, ami leginkább 
megfogta, melyik volt a legma-

radandóbb élmény? Mindig szá-
mít ezekre a kérdésekre, de soha 
nem tud rájuk válaszolni. Na-
gyon sokszínű élményekre tet-
tek szert: két óceánt láttak, vé-
gigmentek a Costa Verdén, a hí-
res riói Copacabanán és az attól 
délre fekvő gyönyörű strando-
kon, amikről szinte senki nem 
beszél, pedig az ember mintha 
a mennyországban találná ma-
gát. A Csendes-óceán találkozá-
sa az Atacama-sivataggal és a le-
gek sora: a világ legmagasabban 
fekvő fővárosa és a legnagyobb 
sós sivataga, a világ legmagasab-
ban fekvő hajózható tava, a vi-
lág második legnagyobb vízi erő-
műve… Nem csoda, hogy Rióba 
érve két napig a kamerát sem vet-
ték elő, annyira el voltak telve él-
ményekkel.
A logisztikai gondok mellett az 
időhiány okozta a legnagyobb 
problémát. Két hónap nagy idő, 
de mégsem. Gyakorta fogta el a 
paksi utazót az érzés, hogy ma-
radna még két-három napot, 
de menni kell. Az igazi utazók 
valutája nem a pénz, hanem az 
idő – jegyezte meg. Elmondta, 
péceli társával több expedíció-
ban is részt vettek már, a mos-
tani, mivel ketten voltak csu-
pán, más volt. Annak ellenére, 
hogy a stílus- és életfelfogásbeli 
különbségek az úton még job-
ban kitűntek, nem ért sérelem 
senkit. Mint Zoli mondja, nem-
csak egymást, hanem önmagu-
kat is mélyebben megismerhet-
ték. A nagy utazóknak szerin-
te valójában az is a céljuk, hogy 
egy-egy kaland során megis-
merjék, felmérjék önmagukat, 
a teljesítőképességüket.
Újabb utat a közeljövőben nem 
tervez Magyar Zoltán, nyugod-
tabb elfoglaltságokra vágyik: 
horgászni, zenélni akar, többször 
elmenni Erdélybe. Tokió viszont 
hívogatja. Nemcsak azért, mert 
számára Ázsia a favorit, hanem 
azért is, mert az olimpia – úgy 
tűnik – kihagyhatatlan.            -vt-

Élményeket és csalódásokat is 
tartogatott Dél-Amerika
Fotó: Magyar Zoltán/Csepel Expedíció
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Jó napot, mi újság?

Enyedi János

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

A jó pincér legfontosabb ismérve 
az alázat, mondja Enyedi János, 
akit nemrégiben kollégái köszön-
töttek abból az alkalomból, hogy 
éppen ötven esztendeje van a pá-
lyán. A mögötte álló fél század-
ból negyvenet étteremben, vagy 
ahogy ő fogalmaz, melegkonyhás 
egységben dolgozott. Volt pincér, 
főpincér sőt üzletvezető-helyet-
tes is, de bármilyen lapot is osz-
tottak neki, a placchoz mindig ra-
gaszkodott. 
Enyedi János Varsádon született 
és nőtt fel, a  gyönki gimnázium-
ban érettségizett 1966-ban, majd 
kitanulta a felszolgáló szakmát 
Budapesten. Ahogy mondja, Tol-
na megyéből akkoriban mind-
össze ketten, de az egész ország-
ból is csupán 83-an jelentkeztek 
ide érettségivel. Tanulóidejét a 
gyönki kisvendéglőben töltötte, 
ahol presszó és étterem is műkö-
dött. Amikor belépett, még nem 
sejtette, hogy ő lesz a hely név-
adója. Az épület előtt álló geszte-
nyefa ihlette meg a névre, amit el 
is fogadott az akkori vezetés. No 
de térjünk vissza Paksra, hiszen 
az iskola végeztével itt folytat-
ta pályafutását, mégpedig az ak-
koriban még újnak számító pak-

si halászcsárdában, s maradt is 
másfél évtizedig. Utána a lakó-
telepen szolgálta ki a vendége-
ket tíz éven keresztül, leginkább 
az egykori Anna presszóból em-
lékezhetnek rá, majd 24 évvel ez-
előtt csatlakozott a Dunakömlődi 
Halászcsárda kollektívájához. A 
hely út menti fogadóként nyitot-
ta kapuit a ’40-es években, a ké-
sőbbi időktől üzemelt halászcsár-
daként, mai formáját pedig a hat-
vanas évek közepén nyerte el.
– Egészen más képet mutattak az 
éttermek a rendszerváltás előtt, 
mint manapság – mondja. – Az 
állami dotáció miatt szinte in-
gyen adtunk mindent, így renge-
tegen megfordultak a vendéglá-
tóhelyeken. Különösen hétvégén 
és esténként volt garantált a telt 
ház, de napközben is szinte egy-
másnak adták a kilincset az ét-
teremben. Kötelező volt az élő-
zene, a paksi halászcsárdában a 
Sárközi zenekar muzsikájára rop-
ták a vendégek,  a �ataloknak itt 
volt lehetősége a szórakozásra és 
az ismerkedésre. Nem véletlen, 
hogy abban az időben a paksi és 
a dunakömlődi halászcsárdában 
is tíz-tíz pincér és szakács dolgo-
zott, és még így is alig győzték a 

munkát. Az étlapokon kevesebb 
étel szerepelt, viszont nagyobb 
mennyiségben készítették, ma 
éppen fordítva van, a mennyisé-
get felváltotta a minőség.
– Ennek a munkának a szépsége 
a változatosság: gyorsan zajlanak 
az események, sokféle emberrel 
találkozom – mondja. Hozzáte-
szi: egy jó pincér számára nincsen 
jó vagy rossz vendég, csak vendég 
van. Vallja, hogy a záráskor utol-
sóként beérkező vendégnek ép-
pen annyi �gyelem, megértés és 
mosoly jár, mint az elsőnek. Ha 
valaki elégedetlenül távozik, nem 
tér vissza, pedig egy étterem ereje 
éppen abban van, hogy meg tud-
ja tartani a vendégeket.
– Ha minden vendég csak egy-
szer tér be hozzánk, előbb-utóbb 
mindenki megfordul ugyan az ét-
teremben, de idővel elfogynak a 
vendégek. Azt, hogy visszatérje-
nek, a kellemes környezet, az íz-
letes ételek mellett a magas minő-
ségű kiszolgálással lehet elérni.
Dunakömlődön is vannak törzs-
vendégek szép számmal, példá-
ul egy pécsi úriember. Őt még a 
paksi halászcsárdából ismeri, és 
mikor erre jár, sosem kerüli el a 
csárdát, és mindig ugyanazt ren-

deli. De Enyedi János találkozott 
az eltelt évtizedek alatt neves po-
litikusokkal, híres sportolókkal, 
ismert művészekkel is, mások 
mellett Puskás Ferencnek, Papp 
Lászlónak, Psota Irénnek, Besse-
nyei Ferencnek és Zenthe Ferenc-
nek is szervírozott. 
Enyedi János szerint a mosta-
ni gyorstalpalókon nem igazán 
tanulják meg a �atalok a szak-
ma csínját-bínját, igazi vendéggel 
nem is találkoznak az oktatás so-
rán, sokan még a köszönés illem-
tanával sincsenek tisztában.
Közel a hetvenhez is jó szív-
vel ölti magára a pincérruhát, s 
amíg egészége engedi és persze 
szükség van rá, nem is szeretné 
a szögre akasztani. Jó érzéssel 
tölti el, amikor bejön egy vendég 
és úgy köszönti: „Örülök, hogy 
itt találom”. Emellett csupán arra 
vágyik, hogy minél több időt el-
tölthessen a családjával, felesé-
gével, két gyermekével: Csabá-
val és Sugárkával, és különösen 
unokájával, a nyolcesztendős 
Annával. – Maga még nem tud-
hatja, de minden kisunoka egy 
csodagyerek – mondja ragyogó 
szemmel.

Kohl Gyöngyi
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Nem volt sikeres a riói kaland
Befejeződött a XXXI. Nyári Olimpia a bra-
zíliai Rio de Janeiróban, ahol Magyarország 
a nemzetek rangsorában nyolc arany-, há-
rom ezüst- és négy bronzéremmel a 12. he-
lyen végzett az éremtáblázaton. Az érme-
ken kívül 4 negyedik, 5 ötödik, és 1 hato-
dik helyet szerzett 21 sportág 160 magyar 
versenyzője. A magyar küldöttségben né-
gyen – mindannyian az ASE versenyzői –
képviselték Paksot: a dzsúdós Csoknyai 
László, Cirjenics Miklós és Bor Barna, va-
lamint a kajakos Somorácz Tamás. Sajnos 
egyikőjüknek sem sikerült jó szerepléssel 
emlékezetessé tennie ezt az olimpiát.
Mint azt már előző lapszámunkban megír-
tuk, ahogy Londonban, úgy most sem volt 
szerencséje a sorsolással Csoknyai Lacinak. 
Négy éve a 16 között a későbbi olimpiai baj-
nok, pekingi ezüstérmes, kétszeres világbaj-
nok koreai Kim Dzse Bumtól szenvedett két 
intéssel vereséget. Fortuna most sem fog-
ta Laci kezét, és rögtön az első meccsén a vi-
lágranglista második helyezettje, a tavalyi vi-
lágbajnok Takanori Nagasze ellen lépett sző-

nyegre. Három és fél percig csak intések 
születtek, értékelhető akciót egyik verseny-
ző sem tudott indítani, majd szerzett egy 
jukót a japán, amire a hátralévő másfél perc-
ben a paksi �ú már nem tudott válaszolni. 
Takanori Nagasze ezzel az egypontos akció-
val végül az összecsapást is megnyerte, Laci 
pedig búcsúzott a további küzdelmektől. A 
japán versenyző végül a dobogó harmadik 
fokára állhatott fel. 
Cirjenics Miklós első ötkarikás versenyén 
vett részt, az utolsó pillanatban harcolta ki 
az olimpiai részvételt. Az ő sorsolása sem 
volt könnyű, rögtön a világbajnoki ezüstér-
mes német Karl-Richard Frey ellen kezdett. 
Gyűrték egymást keményen a rendes játék-
időben, Mikin látszott, hogy rettenetesen 
erős, rendre megállította az ellenfél próbál-
kozásait, de ő sem tudott értékelhető akciót 
indítani. Következett a ráadás, ahol Freynek 
sikerült megdobnia az ASE versenyzőjét, és 
ezzel megnyernie a mérkőzést. Cirjenics he-
lyezetlenül végzett, a német dzsúdós az ötö-
dik helyig jutott.

A magyar cselgáncscsapat egyik legrutino-
sabb tagja, Bor Barna harmadik olimpiáján 
lépett tatamira. Pekingben helyezetlenül zárt, 
míg négy évvel később, Londonban a hete-
dik helyen végzett. A sikeres olimpiai kvali-
�káció alapján joggal bizakodott a szakma és 
Barna is a jó szereplésben, és a sorsolása sem 
volt rossz. Első mérkőzésén hozta is a köte-
lezőt, a világbajnoki bronzérmes, ötszörös 
Afrika-bajnok tunéziai Faiszel Dzsaballáhot 
ipponnal verte. A tizenhat között a �atal, ko-
molyabb eredménnyel még nem rendelke-
ző kubai Alex García Mendoza következett. 
A mérkőzés első felében Barna gyűrte a ku-
bait rendületlenül, de nem tudta megdobni, 
és intés sem született. Az utolsó percekben 
Mendoza is aktivizálta magát, de akció egyik 
oldalon sem sikerült. Lélekben már minden-
ki a hosszabbítást várta, amikor egy rossz do-
básindítás után a bíró megintette az ASE ver-
senyzőjét. A hátralévő 18 másodperc már 
nem volt elég a fordításra, így Bor Barna is 
elbúcsúzott a további küzdelmektől. A kubai 
végül az ötödik helyet szerezte meg.              Ü

Az olimpiáról több turnusban indultak haza a 
magyar versenyzők, Bor Barna már az olimpia 
vége előtt megérkezett Paksra, míg Csoknyai 
László, Cirjenics Miklós és Somorácz Tamás 
csak lapzártánk után érkezett Magyarország-
ra. Az ASE nehézsúlyú versenyzőjét riói sze-
repléséről és tapasztalatairól kérdeztük.
– Hogy ítéled meg a kubai elleni meccsen tör-
ténteket, mit csinálnál másképp?
– Úgy érzem, nem izgultam túl, nem vitt el 
az „olimpiai láz”. A körülményekhez képest 
a sorsolásom is jó volt, tudtam, hogy mire 
számíthatok. Jó erőben voltam, a tunézia-
it ipponnal vertem, de aztán a kubain fenn-
akadtam. Az volt a baj, hogy a küzdelem he-
vében mindenképpen dobni akartam, és csi-
náltam egy rossz válldobást, amire a bíró 
azt mondta, hogy alibi volt. Végignéztem az 
olimpián a dzsúdóversenyeket, amelyek so-
rán ezer ilyen történt, és nem kaptak érte in-
tést, de én igen. Megítélés kérdése, de ha pasz-
szív az ember, intsék meg egy perccel a vége 
előtt, hogy legyen ideje esetleg fordítani. Nem 

a bírót kell hibáztatni, lehet, hogy járt az intés, 
így utólag belegondolva nem kellett volna el-
indítani azt az akciót.
– Milyen volt Rio?
– A kiutazás előtt sok rémhírt hallottunk a kö-
rülményekről, de szerencsére én semmi rosz-
szat nem tapasztaltam. A magyarok szállásán 
minden rendben volt, és jó volt az étel  is. Né-
gyünket szállásoltak el egy apartmanban: La-
cikával, Mikivel és egy gyaloglósráccal lak-
tam. A szeparált és biztonságos olimpiai park-
ban mindent megtaláltunk egy helyen, szépek 
voltak a helyszínek, jó a hangulat. Nem ha-
sonlítanám ugyan Londonhoz, pláne Peking-
hez, de nem lehetett okunk panaszra.
– Hogyan tovább?
– Jelen pillanatban pihenni és töltődni aka-
rok. A dzsúdó lehet, hogy hiányozni fog, de 
a versenyzés nagyon nem. Éveken keresztül 
kőkeményen dolgoztunk, most megpróbálok 
több időt tölteni a családdal és a barátokkal, 
igyekszem bepótolni, ami a két év alatt kima-
radt.                                                               -joko-

Bor Barna: igyekszem bepótolni, 
ami a két év alatt kimaradt

Fotó: Kovács Tamás/MTI
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PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

lalja rendezvények szervezését akár 150 főig.  
Családi ünnepségek, keresztelő,  ballagás, lakodalom, vállalati 

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Szakács- és felszolgálótanulók 
jelentkezését várjuk 
gyakorlati képzésre.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu

Ü A riói olimpia kajakversenyein is szurkolhattunk 
egy paksi versenyzőnek. Somorácz Tamás K4 1000 
m-es távon Hufnágel Tiborral, Ceiner Benjámin-
nal, és Kugler Attilával képviselte Magyarországot. 
Az első elődöntőben egy másodperccel maradtak el 

a döntőbe jutást érő, harmadikként célba érő szer-
bektől, ezzel kiszálltak az érmekért folyó küzdelem-
ből. A vigaszági döntőben Oroszország és Kazah-
sztán mögött a harmadikak lettek, így összesítésben 
a 11. helyen végeztek.                                                     -kj-

Rekordszámú sportág a strandon

Szeptemberben
Atomfutás

Idén is Paks a Nagy Sportágvá-
lasztó egyik nyitóhelyszíne: az 
esemény az ürgemezei strandon 
lesz szeptember 2-án, ahol az álta-
lános iskolások ezúttal harminc-
féle sportágat próbálhatnak ki. 
Bedecs Ferenc főszervezőtől meg-
tudtuk, hogy a helyi általános is-
kolák mellett öt kistérségi intéz-
mény is jelezte részvételét. – Re-
kordszámú sportágat vonultatunk 
fel, újdonság lesz a capoeira és a 
falmászás. A legtöbb sportágat ki-
próbálók között ajándékokat sor-
solunk ki – tájékoztatott Bedecs 
Ferenc hozzátéve: ahogy koráb-
ban, úgy most is aktív és visszavo-

nult élsportolókkal is találkozhat-
nak a gyermekek, köztük olimpi-
ai, világ- és Európa-bajnokokkal 
és NB I-es játékosokkal.
Ugyanezen a napon 13 órától az 
strand és az ASE-csarnok melletti 
területen rendezik az Atomerőmű 
Családi Sport- és Egészségnapját. 
A piros-kék klub, a Csengey köz-
pont és az atomerőmű közös ese-
ményén �tneszórák, foci-, láb-
tenisz- és streetball-bajnokság 
egészíti ki a Nagy Sportágválasz-
tót, és lesznek táncbemutatók is. 
Emellett táplálkozási tanácsadás, 
egészségügyi szűrés, légvár és ka-
landpark is várja a látogatókat, 

koncertet ad a Bojtorján együt-
tes. – Az országos átlaghoz képest 
a paksi gyermekek kevesebb túl-
súllyal rendelkeznek és egészsége-
sebbek kortársaiknál – erről már 
dr. Kovács Antal, az MVM Pak-
si Atomerőmű Zrt. kommuniká-
ciós igazgatója, az Atomerőmű 
SE elnöke beszélt. A barcelonai 
olimpia dzsúdóbajnoka hozzá-
tette: – Fontos, hogy a �atalokból 
teljesítőképes felnőttek legyenek. 
Nekünk még építenünk, majd 
üzemeltetnünk kell egy atomerő-
művet. Örvendetes, hogy ilyen 
széles a programkínálat, és egyre 
több a sportrendezvény.            -fg-

A mozgás, és ezen belül a futás 
népszerűsítése a célja az öt év-
vel ezelőtt útjára indított Atom-
futásnak Pakson. Tavaly több 
mint másfél ezren vettek részt az 
eseményen, idén az előnevezők 
száma már meghaladta az 1100 
főt. A rajt szeptember 3-án 10 óra-
kor lesz az ASE-sportcsarnoknál. 
A versenyzők idén is több táv kö-
zül választhatnak egyéniben és 
váltóban egyaránt. A szervezők 
– Paks Város Önkormányzata, az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és 
a Puszta Lovasudvar és Vendég-
ház, valamint a Scheer Rendez-
vényszervező Iroda – a legkiseb-
bekre is gondoltak, így 9.30-tól 
gyermekverseny is lesz, egy idő-
ben a nordic walking rajtjával.  
– A BrutálAtom elnevezésű te-
reppályánkon 15 órakor indul-
nak a résztvevők, ez az országos 
bajnokság egyik állomása lesz. 
Újdonság a KölyökBrutál pálya, 
ami a felnőttpálya rövidített és 
könnyített változata. Az utcai fu-
tóverseny útvonalában nem lesz-
nek komoly változások, igyek-
szünk minél többet megmutatni 
Paks látványosságaiból – mondta 
el Scheer István főszervező.
A szervezők azt ígérik, hogy a 
verseny ideje alatt csak minimá-
lis időre lassítják a forgalmat. 
A rendezvényt több kísérőprog-
ram színesíti, a Demeter Egye-
sület jóvoltából városi gyalogtú-
ra, a paksi könyvtárak közremű-
ködésével pihenőzóna, valamint 
�tneszórák, helyi ízek vására, a 
gyermekeknek kalandpark és lég-
vár is lesz, az érdeklődők pedig ta-
lálkozhatnak a település legered-
ményesebb sportolóival. A ren-
dezvény este dj-partival és a 
Kiscsillag együttes koncertjével 
zárul.                                     Faller G.

Fotó: Kovács Tamás/MTI
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Lacza Gábor Is tvánné  
képvise lő  

te le fon:75/675 -732  
mobil :20 /410 -7512  

Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Szent István király út 50.)
nyitva tartása:

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

Megkezdte felkészülését a baj-
nokságra az Atomerőmű SE NB 
I-es fér�  kosárlabdacsapata. Au-
gusztus 15-én ennek apropó-
ján, sajtótájékoztató keretében 
Jan Pavlik szakosztályvezető be-
mutatta a média képviselőinek 
az új vezetőedzőt, Gediminas 
Petrauskast. A litván szakember-
től megtudtuk: nem volt teljesen 
ismeretlen számára az ASE, ami-
kor megkeresték, ismerte a törté-
netét, és azt, hogy sok litván játé-
kos szerepelt egykor a csapatban. 
– Megtiszteltetés, hogy ennyire � -
atalon egy ilyen múlttal rendelke-
ző klubban építhetem tovább az 
edzői karrierem, ami eddig fel-
felé ívelt. Bízom benne, hogy ez 
itt Pakson is folytatódik – fogal-
mazott a vezetőedző, hozzátéve, 
örül, hogy a játékosok kiválasz-

tásánál kikérték a véleményét és 
� gyelembe vették a javaslatait, 
ugyanis elmondása szerint nem 
mindenhol kérik ki az edző véle-
ményét. – Csapatunk stílusához 
igyekeztem játékosokat válasz-
tani, akik egyelőre nem sztárok. 
Sikerre éhes társaságot akarok, 
melynek tagjai meg akarják mu-
tatni, mit tudnak. Mindent meg-
teszünk a sikeres szereplés ér-
dekében, megpróbáljuk a le-
hetetlent elérni, a maximumot 
kihozni magunkból.

A vezetőedző újságírói kérdés-
re elmondta: a szerződés aláírá-
sa után megnézte a csapat jó pár 
play o  meccsét, és tájékozódott 
az ellenfelekről is. – Igyekszem 
litván stílusú, támadó szellemű 
csapatot felépíteni. Ebben a já-
tékban mindenkinek jut labda, az 
alap a kemény védekezés, amiből 
gyors indításokkal könnyű kosa-
rakat lehet szerezni. A csapataim-
mal évek óta ezt játszatom.
Petrauskas hozzátette: emocio-
nális edzőnek tartja magát, nem 

biztos, hogy minden játékosnak 
tetszeni fog a stílusa, de felkészí-
ti őket, hogy mire számíthatnak. 
– Néha felmegy bennem a pum-
pa, de ez hozzátartozik a mun-
kához. A jövőm most itt van: tíz 
hónapra jöttem Magyarországra 
dolgozni. A munkámhoz kell egy 
csarnok, tíz játékos, egy kellemes 
lakás, és ezt már mind megkap-
tam – szögezte le a vezetőedző.
A sajtótájékoztatón megszólalt a 
csapatkapitány, Kovács Ákos is, 
aki már szinte paksinak számít, 
mivel nyolcadik szezonját kez-
di meg piros-kék színekben. El-
mondta, hogy mivel kicserélő-
dött a csapat, a játékosok több 
mint fele elment, ezért a követke-
ző hetek célja, hogy a külföldiek 
és a � atal magyarok is minél ha-
marabb beilleszkedjenek.
– Tanultam az előző év tapaszta-
lataiból, és szeretném minél job-
ban ellátni a csapatkapitányi fel-
adatokat. Fontos, hogy mindenki 
becsülettel elvégezze azt, amit az 
edző elvár, és akkor hiszem, hogy 
ott leszünk a legjobbak között. 
Úgy érzem, teljesen más lesz ez 
a szezon, mint az eddigiek, már 
várom az új kihívásokat. Sikerre 
éhes vagyok!

Kovács József

Litván stílusú csapatot ígér Petrauskas
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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A rejtvényben egy neves paksi embert 
rejtettünk el. A megfejtéseket szept-
ember 5-ig várjuk a 7030 Paks, Dó-
zsa György út 51-53. címre.  E-mail: 
szerkesztoseg@paksihirnok.hu.

Hét fordulót követően továbbra is a 10. he-
lyen áll a Paksi FC labdarúgócsapata az OTP 
Bank Ligában. A zöld-fehérek előző megje-
lenésünk óta három mérkőzést játszottak, az 
ötödik játéknapon 1:0-s előnyről buktak 3:1-
re a Budapest Honvéd otthonában, majd ha-
zai pályán hátrányból fordítva 2:1-re diadal-
maskodtak a Diósgyőri VTK ellen. Csertői 
Aurél vezetőedző a lefújás után így értékelt: 
– Az látszott a játékunkon, hogy mindenkép-
pen meg szeretnénk nyerni ezt a meccset. El-
lenfelünk kontratámadásokra rendezkedett 
be. Az első félidőben számtalan helyzetünk 
adódott, igaz, hogy két kontrából a diósgyő-
rieknek is. Ezen a mérkőzésen a poklot és a 
mennyet is megjártuk. Nem adtuk fel, óriá-
si tartalékokat mozgósítottunk. Mindent egy 
lapra feltéve támadtunk, aminek meg is lett 
az eredménye. Megvan az első győzelmünk.
Az idény első sikere után a remek formában 
lévő Haladás vendégeként lépett pályára a 7. 
játéknapon a PFC és ismét előnyből szenve-
dett 3:1-es vereséget. – Jól kezdtünk, az első 
félidőben időnként jól futballoztunk, a Hala-
dásnak és nekünk is voltak helyzeteink, a fél-
idei döntetlen reális volt. Bár a második félidő 
elején nekünk is voltak lehetőségeink, később 

már egyértelműen a hazai csapat akarata ér-
vényesült, nem tudtunk válaszolni a góljaik-
ra. A csatárok nem nyújtottak jó teljesítményt. 
A támadójátékunkkal nem volt gond, szépen 
felépítettük az akcióinkat, de a kapu előtt el-
maradtak a jó egyéni teljesítmények. Az el-
lenfél csatára bezzeg távolról sem hibázott, 
hatalmas gólt ragasztott a kapunkba. A csa-

tárok halvány teljesítményét úgy lehetett vol-
na kompenzálni, ha sikerül kapott gól nélkül 
lehozni a meccset, de ez sem jött össze. Sok-
kal agresszívabban kellett volna futballozni. 
Több játékosom is sérült, remélem, felépül-
nek a szeptemberi folytatásig – nyilatkozott a 
90. perc után a paksi tréner.           

Faller Gábor

Megvan a Paksi FC első győzelme
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Nyerje meg a Kincses Tolna 
megye c. kiadványt!
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A Csillag Show-tánc Egyesület 
számára mozgalmas volt az év-
kezdés, nemkülönben a tavasz, 
de nyáron sem pihentek igazán. 
A 14 éve szülői kezdeményezésre 
elindított táncos  csoport veze-
tője, dr. Czárné Nagy Ildikó el-
mondta, hogy az előző évet a 
már hagyományos Csillogó Ün-
nep elnevezésű jótékonysági est-
jükkel zárták, ahol nagy siker-
rel mutatták be harmadik tánc-
színházi produkciójukat, ami egy 
árva kisgyermek életéről szólt. 
Működésük tizedik évforduló-
ján volt első táncszínházi elő-
adásuk, ami a Tánccal a világ kö-

rül címet kapta, majd ezt követte 
Paks történetének feldolgozása. 
Augusztus 20-án egy újabb pro-
dukcióval léptek fel, amiben Paks 
sportéletét elevenítették fel, idei 
jótékonysági rendezvényükre 
pedig elkészül az olimpia törté-
netének feldolgozása. Az évkez-
dés után nem sokkal máris egy 
nagy vállalásnak tettek eleget, 
amikor márciusban megrendez-
ték a Miss Alpok–Adria nemzet-
közi szépségverseny Tolna me-
gyei döntőjét a Csengey Dénes 
Kulturális Központban. Az egye-
sület táncosaira és vezetőjére ez-
után máris újabb feladat várt, hi-

szen Ildikót felkérték az országos 
döntő koreográfiájának elké-
szítésére, az estet pedig a pak-
si egyesület két táncosa nyitotta. 
Tavasszal még egy jeles esemény-
nyel gyarapodott emléktáruk: 
májusban mutatták be a pak-
si kulturális központban a ko-

rábban elkészült Obsitos című, 
könnyed hangvételű, közössé-
gi gyártással elkészült játék�l-
met, amiben több táncuk rész-
letével szerepeltek Mikó And-
rással egy jelenetben. Idén ismét 
vállalkoztak arra, hogy verse-
nyen is megméretik magukat és 
négy számmal neveztek a Magyar 
Kupára, ahonnan két produkció-
jukkal bejutottak az Európa-baj-
nokságra, ami ősszel lesz Brnó-
ban. Ami a nyarat illeti, eleget 
tettek a fellépésekre szóló felké-
réseknek, tartottak egy nyári él-
ménytábort a Balatonnál, ahol a 
tánctanulás mellett számos sza-
badidős program is szerepelt a 
palettán, valamint már itthon, a 
Csengeyben egy másikat is, ami 
gyerekeknek szólt, és fókuszába a 
mesék világát helyezték. A Csil-
lag Show-tánc Egyesület vezetője 
az igényeket követve ősztől kez-
dő csoportokat is indít hétköz-
naponkénti próbákkal, korcso-
portok szerinti bontásban. Há-
roméves kortól lehet jelentkezni 
hétfőnként 16 órától a Csengey 
Dénes Kulturális Központban, 
vagy a 30/360-20-75-ös telefon-
számon.                               -gyöngy-

A brnói Eb-re készülnek

Dr. Czárné Nagy Ildikó egy másik, az egyesülettől független cso-
portot is vezet. Ez a cheerleading, amiben megjelenik a tánc, ám 
egy-egy koreográ�ának fontos eleme a talajakrobatika, az ugrások, 
dobások, emelések. Helyi kosárlabda-mérkőzéseken már láthatta a 
közönség a csoportot, amelybe új tagokat, lányokat, �úkat egyaránt 
fogadnak hároméves kortól, valamint számítanak a 18-29 éves kor-
osztályra is.

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök


