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Bár sok a szkeptikus, de ő úgy gondolja: Paksnak van helye az ország turisztikai térképén, és
azon dolgozik, hogy ezt felismerjék, hogy minél több turista érkezzen ide. Csupán jól kell pozícionálni egy várost, és Paks kiválóan alkalmas egy kellemes hétvége eltöltésére – vallja
Czink Dóra. Ezúttal a város turisztikai referensétől kérdeztük: jó napot, mi újság? 11. oldal
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KAMERÁK
VIGYÁZZÁK
A VÁROST
TIZEDSZERRE
VIRTUSKODTAK
Tizedik alkalommal vágtak neki a 15 km-es Paks–Kalocsa távnak a vállalkozó kedvű sportemberek és lelkes amatőrök. A
Daróczy virtusúszás rajtjánál 131-en csobbantak a 26 fokos
Dunába, egyórás hajózár gondoskodott arról, hogy mindenki
gondtalanul átússzon a Bács-Kiskun megyei oldalra. Sok motorcsónak és ladik kísérte a résztvevőket, ásványvízzel, szőlőcukorral és magnéziumtablettával felszerelve. A több mint három óra alatt szükség is volt a segítségükre, leginkább a begör-
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csölt izmok miatt. A legfiatalabb virtuskodó, a 12 éves Lukács
Domonkos Szegedről látogatott Paksra, édesapjával és bátyjával úszta végig a távot. Volt külföldi résztvevő is, a 15 km-t
úszógumival leúszó hölgy Thaiföldről érkezett. A meszesi kikötőnél teával várták a résztvevőket, ahol rögtön regisztrálták
a beérkezők rajtszámát is, így ellenőrizve, mindenki megérkezett-e.
– Mivel a Balaton-átúszást áttették a Daróczy virtusúszás meghirdetett időpontjára, gyorsan kellett intézkednem, hogy egy
héttel korábban meglegyen minden, és a két esemény ne egy
napra essen. Tavaly 160 fölött volt az indulók létszáma, bíztam
benne, hogy idén meglesz a kétszáz. Sajnos az időpontváltozás
miatt sokan nem tudtak eljönni – mondta el Gyulai János, a virtusúszás szervezője.

NYUGDÍJASHITEL
50 éve Ügyfeleink szolgálatában!

Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek.
A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni
háztartási gépeit? Szeretne kirándulni, üdülni?
Vegye igénybe a nyugdíjashitelt 75 éves korig!
Felvehető összeg 100 ezertől akár 1 millió Ft-ig, futamidő max. 60 hónap.
100 ezer forintnál 2 567 Ft, 500 ezer forintnál 12 831 a havi törlesztőrészlet.
Kamat 16%, kezelési költség 2%. THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében.

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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2012 végére kész a hulladékfeldolgozó
Novemberben indulhat az új
hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése. Az Európai
Unió pályázati támogatásával megvalósuló program első fordulója lezárult, a második forduló az építkezéssel és
a gépek beszerzésével folytatódik 2012. decemberi befejezéssel.
A kétfordulós pályázat első
szakaszában az előkészítési
munkálatok zajlottak: elkészültek a kiviteli tervek, a megvalósíthatósági tanulmány, lezárult
az engedélyezési eljárás. A
2009-ben indult projekt célja
egy új hulladékgazdálkodási
rendszer kiépítése Pakson városunk és hat környékbeli település társulásával. Az első

ütem megvalósítására a 61 millió forintos költségekhez 85%os támogatást biztosított a
szakminisztérium. A pályázat
második fordulójában a költségbecslés szerint másfélmilliárd forintból megvalósítható
projektre 1,130 millió forintot
nyert a társulás, az erről szóló
szerződést június 23-án írták
alá. Az önrészt Bölcske,
Madocsa, Nagydorog, Györköny, Pusztahencse, Gerjen és
Paks lakosságszám-arányosan
vállalták. A saját erő kiváltására Gerjen hátrányos helyzetű
településként az unió önerőalapjához pályázott, a többi társult tag a Jövőnk Energiájáért
Térségfejlesztési Alapítványhoz fordul pályázati támogatásért. A kivitelezőt és a gépek,

berendezések beszállítóit közbeszerzési eljárás során választja ki a társulás, az elindításhoz szükséges közbeszerzési
dokumentációk már elkészültek, a minisztériumi felülvizsgálat után, várhatóan augusztus
végén jelenik meg a felhívás. A
tervek szerint az építkezés az
eredményhirdetést követően,
novemberben kezdődik el. Az
új hulladékkezelő központ a jelenlegi szeméttelep területén
valósul meg, ám a szolgáltatás
az építkezés ideje alatt is elérhető lesz. A korszerűsített telepre csak válogatva kerülhet
hulladék, külön dolgozzák fel a
háztartási kommunális, a szelektív és a zöldhulladékot. Építési törmelék nem érkezhet a
hulladékkezelőbe, átvételét és

hasznosításra való előkészítését elkülönített területen oldják
meg. A sitt feldolgozására a
DC Dunakom Kft. aprítógépet
vásárolt, a berendezés már üzemel, a feldolgozott anyagot az
építkezés előtti tereprendezésre
használják. Az új hulladékkezelő központ infokommunikációs, akadálymentes létesítmény lesz. Ez azt jelenti, hogy
a látássérülteket Braille-írásos
információs tábla, a gyengénlátókat és hallássérülteket különféle szín- és fényjelzések segítik az eligazodásban a telepen, a mozgássérülteket pedig
parkolók és akadálymentes
közlekedést biztosító rámpák
várják. A beruházás tervezett
befejezési határideje 2012 decembere.
Dallos Szilvia

Korszerűsödik és bővül Paks
térfigyelő rendszere. A mintegy 18 millió forintos fejlesztés során a jelenleg üzemelő
négy kamerát modernebbre
cserélik, illetve további négyet helyeznek üzembe.
A képviselő-testület a költségvetés elfogadásakor döntött a
térfigyelő hálózat bővítéséről
és a meglévő rendszer felújításáról. Jelenleg a Táncsics utcai
körforgalomnál, a Kishegyi –
Építők útja kereszteződésénél,
a Kossuth utca főutcai csatlakozásánál és a Tolnai út–
Kölesdi út sarkánál található
kamera. Mind a négy eszköz
megérett a cserére, a beruházás során lényegesen modernebb kamerákat szerelnek fel.
A rendszer bővítését a rendőrség javaslata alapján kívülről
befelé haladva kezdik el. Mivel az utazóbűnözők megjelenése időről időre problémát jelent Pakson is, ezért elsősorban a bevezető utakhoz kerül-

nek a fejlesztés első ütemében
térfigyelő kamerák. Az új
megfigyelési pontokat a Deák
utca–Rókus utca–6-os út elágazásához, a Kölesdi és az elkerülő út kereszteződéséhez, a
Fehérvári út–Toldi utca végén,
valamint a Kereszt utca főutcai csatlakozásához építik ki,
tudtuk meg Hum Ferenctől, az
önkormányzat műszaki osztályának vezetőjétől. Háromféle
kamera szerepel a tervekben,
igazodván a helyszínekhez: fix
kamera (például a bevezető
utakhoz), rendszámfelismerő
kamera (ami azonnal jelez, ha
körözött gépjármű tűnik fel),
és egy 360 fokban mozgatható
kamera. A berendezések képét
az optikai kábelhálózat közvetíti a Paksi Rendőrkapitányság
ügyeletére. A felvételeket 24
órán keresztül tárolják, majd
törlik, a képek ezután nem
visszaállíthatók. – A személyiségi jogokat és az adatvédelmi
szabályokat betartva fogjuk
továbbra is működtetni a ka-

merarendszert, nem a lakosság
figyelése a célunk, hanem a
közrend és a közbiztonság javítása – tájékoztatott dr. Kuti
István, Paks rendőrkapitánya.
Az augusztus közepéig tartó
beruházás része az is, hogy
megtervezik további nyolc
helyszín megfigyelési pontjainak kiépítését. Ennek kivitelezésére várhatóan jövőre kerül
sor. A munkálatokat a biztonságtechnikával foglalkozó,

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Felismeri a térfigyelő
kamera a körözött kocsit

paksi területi képviselettel is
rendelkező ERANDO Kft.
végzi.
-dal-
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A város energiagazdálkodásának tapasztalatairól és pályázati
eredményeiről konzultált Hajdú
János polgármesterrel Bencsik
János, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium klíma- és energiaügyekért felelős államtitkára. Az államtitkár elmondta,
Paks kiemelkedően eredményes a pályázatokon, élen jár a
magánépületek és lakóházak
megújításában is. – Nincs még
egy olyan települése az országnak, ahol lakosságszámhoz
mérten ilyen arányban vennének részt a családiház-felújítási
programban – fejtette ki
Bencsik. Ez azért is fontos,
mert a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium augusztustól 1,6
milliárd forint keretösszegben
ír ki pályázatot energiahatékonysági felújításokra, energiatakarékos új otthonok építésére
az Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszerében. A Mi
otthonunk felújítási és újotthonépítési alprogram keretében a
hagyományos építésű, 1992
előtt épült ingatlanok komplex
energetikai korszerűsítésére
nyújthatnak majd be pályázatot
természetes személyek és lakóközösségek. A támogatható tevékenységek közé tartozik
egyebek mellett a nyílászárók
cseréje, a homlokzatok és födémek hőszigetelése, a hagyomá-

nyos energiaforrással működtetett fűtési és használati melegvízrendszerek felújítása, átalakítása, valamint a megújuló
energia felhasználásának elősegítése. A fejlesztési minisztérium közleménye szerint az utófinanszírozásos támogatás viszsza nem térítendő, a pályázati
forrás a teljes beruházási érték
40-50 százalékát fedezheti. A
pályázatok augusztus 15. és október 30. között, a keret kimerüléséig nyújthatók be. A pályázati felhívás a www.energiakozpont.hu honlapról érhető el.
Az államtitkár tájékoztatója
után Hajdú János kifejtette: a
város az elmúlt években több
mint 500 lakás felújításában
vett rész, közel 200 millió állami és ugyanennyi önkormányzati támogatással. – Emellett a
panellakások 60%-át sikerült
megújítani, úgy gondolom,
mindegyik országos csúcsteljesítmény – tette hozzá a polgármester. Hajdú János elmondta,
jelenleg az EU támogatási politikájába nem fér bele a magántulajdonban lévő lakóépületek
energetikai felújítása, ezért a
közeljövőben nem tudják folytatni
a
panelprogramot.
Amennyiben nemzeti erőforrások nem állnak majd rendelkezésre erre a célra az elkövetkezendő években, az önkormány-

zat stratégiát dolgoz ki saját finanszírozásra, ami nem lesz
egyszerű feladat, húzta alá a városvezető.
A város nem csupán az épületenergetikai
beruházások
kapcsán jár élen az országban.
Az elmúlt években Paks számos sikeres pályázatot nyújtott
be a Környezet és Energia
Operatív Program keretében,
melyek jelentősen hozzájárulnak a környezeti terhelés csökkentéséhez, a felelős és takarékos energiagazdálkodás fejlesztéséhez. Ilyen a települési
közvilágítás rekonstrukciója,
az új városi hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése, a
szennyvíztisztító telep bővítése
és korszerűsítése, valamint a
cseresznyési erdei iskola felújítása is.
A városi közvilágítás megújításának keretében 1500 lámpatestet cserélnek ki Pakson. Az
önkormányzat tavaly nyújtotta
be pályázatát, amin több mint
96 millió forintos támogatást
nyert erre a célra, ez az összeg a
cseréhez szükséges forrás fele, a
másik felét a városi költségvetés
biztosítja. Pályázati pénzből valósulhat meg az új és korszerű
hulladékgazdálkodási rendszer
kiépítése is. A tervezési munkálatok már 2009-ben megkezdődtek, a munka idén novem-
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Paks élen jár az épületenergetikai korszerűsítésben

berben indulhat, befejezése
2012 végére várható. A nagyszabású beruházás összértéke
eléri az 1,6 milliárd forintot, és
70 százalékos pályázati támogatással valósulhat meg. A programra hat környező településsel
társult a város, ennek keretében
épül egy új hulladékudvar, egy a
hulladék feldolgozására szolgáló csarnok, egy új lerakó és egy
komposztáló telep. Paks a cseresznyési iskola felújítására is
jelentős, közel 77 millió forintos
támogatást nyert, a létesítmény
felújításának összköltsége eléri
a 140 millió forintot. A beruházás keretében létesül majd egy
korszerű kutatószoba, az udvaron kilátótorony épül, megújulnak a hálótermek és a vizesblokkok is. Pályázati pénzből
valósulhat meg a szennyvíztisztító telep bővítése is, mely
ugyancsak milliárdos nagyságrendű beruházás, a második forduló eredménye a közeljövőben
várható.
Matus D.

Parkosítással, padokkal szépül a lakótelep
Kilenc köztéri padot helyeznek ki augusztus végéig az
ötös körzetbe, a lakótelep
Pollack Mihály utca felőli részére. Az utcabútorok megvásárlására és felszerelésére
Csajági Sándor önkormányzati képviselő biztosított forrást éves keretéből.
A Pollack Mihály utca 44-46.
számú ház játszótér felőli oldalára két, a Gesztenyés utca 5.
számú lépcsőház elé szintén két

köztéri pad kerül, pihenési lehetőséget biztosítva az ott élők és
arra járók számára. A padokat a
lakóközösségek képviselőinek
kérésére helyezteti ki a körzet
képviselője. Öt új utcabútort állítanak fel a Pollack Mihály utat
és a Kishelyi utat összekötő térkő burkolatú járda mellé is. Itt
ősszel tovább folytatódik facsemeték ültetésével a parkosítás,
hogy a jövőben ez az utcaszakasz kellemes sétányként szolgáljon a lakótelepen élőknek, tá-

jékoztatott Csajági Sándor. A
megvalósításhoz az önkormányzati képviselő saját keretéből biztosít közel másfélmillió
forintot. Az utcabútorok ajzatának kialakítását már elkezdte a
kivitelezéssel megbízott Kronológ Kft., az esztétikus, modern
vonalvezetésű padok gyártása is
folyamatban van (a Rosthy utcában az áruház előtti részen találhatóak ugyanilyen ülőalkalmatosságok), kihelyezésük augusztus végéig befejeződik. A

körzetben egyéb környezetszépítő munkálatok is zajlottak már
idén és lesznek még a közeljövőben. Megújult a Fenyves büfé
mögötti dühöngő, a nyár végéig
bekerítik a Pollack Mihály utcai
játszóteret és korszerűsítenek
néhány betonvázas padot.
Emellett járdafelújításokat is
terveznek ezen a területen: a tavasszal lezajlott felmérés alapján több mint száz járdaszakaszon javítják ki a balesetveszélyes részeket.
-dallos-
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A személyazonosító igazolvány kiváltása lehetővé teszi a
kiskorú gyermek számára is a
szabad mozgást az Európai
Unión belül anélkül, hogy a
szülőknek többletráfordítással
útlevelet kelljen készíttetnie a
kiskorú részére. Az igazolvány 14 év alatt illetékmentesen kérhető, születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya
és valamelyik törvényes képviselő (szülő) szükséges hozzá, illetve a gyermeknek személyesen meg kell jelennie az
okmányirodában fényképkészítés végett. A személyazonosító igazolvány hatéves kor
alatt 3 évig, hatéves kor felett
a 14. életév betöltéséig érvényes. Ebben a korban már aláírással is érvényesíteniük kell
okmányukat a fiúknak és lányoknak, az aláírás miatt cserélt igazolvány is illetékmentes. Fontos tudnivaló, hogy a
lakcímkártyára kérésre bejegyeztethető a szülők, törvényes képviselők neve és tele-
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A szülők telefonszáma is bekerülhet
a gyermek lakcímkártyájába

fonszáma. Így gyermekünket
nagyobb biztonságban tudhatjuk a nyaralás alatt is. Ha külföldi utazásunk során ragaszkodunk az útlevélhez, mindenképpen érdemes időben ellenőrizni az érvényességét, hiszen az ügyintézési határidő
harminc nap. Ez soron kívüli
kérelemmel lerövidíthető, de
dupla illetékért. Ilyenkor két
lehetőség közül választhat az
ügyfél. Megérkezhet a sürgősséggel kért okmány öt munkanap plusz postázási idő alatt,

vagy személyesen is elutazhatunk érte Budapestre, a Visegrádi úton működő Központi
Okmányirodába. Bármelyik
lehetőség mellett is döntünk,
először a paksi okmányirodát
kell felkeresni a lejárt útlevéllel, a születési anyakönyvi kivonattal, a személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával.
Gyermek esetén szükség van
mindkét szülő jelenlétére és érvényes személyi igazolványára. Az alapilleték 0 és 18 év
között, illetve 70 év felett 2500

forint, 18 és 70 év között, ötéves érvényességgel 7500, míg
tíz évre 14000 forint. Hazánkban biometrikus útlevelet kapnak a magyar állampolgárok: a
rádiófrekvenciás csippel ellátott okmány az Európai Unió
előírásainak megfelelően a
személyi adatok és az arcképmás mellett ujjnyomatot is
tartalmaz. Ekképp az útlevél
tulajdonosának adatai számítógéppel is ellenőrizhetők.
Bár a bankkártyás fizetés lehetőségének bevezetésével az
ügyintézés egyszerűbbé és
gyorsabbá vált az okmányirodában, az ügyfélforgalom a
feledékeny utazni vágyók
megnövekedett száma miatt
kiszámíthatatlan – előfordult,
hogy 18-an adták be egy nap
alatt az útlevélkérelmüket.
Ezért az okmányiroda munkatársai azt kérik, győződjenek
meg időben irataik érvényességéről és vegyék igénybe az
időpontfoglalás lehetőségét.
Dallos Szilvia

Megújul a bíróság épülete

Az 1900-as évek elején épült bíróságon a
gyakori beázások miatt elkerülhetetlenné
vált a tetőszerkezet felújítása. A május
elején indult beruházás keretében teljes
körű villámvédelmet is kialakít a kivitelezéssel megbízott FÜRMAN Kft. A 18,2
millió forint összköltségű munkálatok
végén elvégzik a homlokzat-felújítás garanciális javítását is. Az épület korszerűsítése 2008-ban kezdődött el a külső nyílászárók cseréjével és festésével, majd a
következő esztendőben európai uniós pályázat keretében megtörtént az épület
komplex akadálymentesítése is, az utcai
kapu forgalmát azóta kamera figyeli. A
Paksi Városi Bíróság épületén végzett tetőfelújítással párhuzamosan a megyében

a Szekszárdi Városi Bíróság három szintjén zajlik komplex akadálymentesítés és
a villamos hálózat részleges korszerűsítése, tájékoztatott dr. Csullag Józsefné, a
Tolna Megyei Bíróság sajtószóvivője. A
beruházások a napi munkamenetet nem
akadályozzák. Augusztus 19-ig egyéb-

ként tárgyalási szünet van, ebben az időszakban a bíróságok – a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve – nem
tartanak tárgyalásokat, rendes napi munkaidőben ügyelet van, továbbá biztosítják
a halaszthatatlan ügyek folyamatos intézését.
-dal-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Augusztus 15-ig befejeződik a Paksi Városi Bíróság tetőfelújítása. A 18 millió
forintos beruházás saját forrásból, kevesebb mint négy hónap alatt valósul
meg.
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A kánikula ellenére is sokan
kilátogattak az önkormányzat
parlagfű-mentesítési akciónapjára, a polgármesteri hivatal
előtti térre. Július 9-én 9 órától
a gyermekeket Mikka-Makka
családi napközi és játszóház,
bábelőadás, valamint az Ökocsiga Játszóház szervezésében
parlagfűvel kapcsolatos szókirakó várta. Miközben a kicsik
figyelmét lekötötték a játékok,
a felnőttek ingyenes vérnyomás-, vércukor- és koleszterinmérésen, testzsír és testtömeg
teszten vehettek részt az egészségsátorban. Péczné Kaszás
Lívia vezető védőnő elmondta,
a vizsgálatokra négy órán keresztül szünet nélkül érkeztek
az érdeklődők, fiatalok és idősek egyaránt, akiket a teljes körű állapotfelmérésen túl hasznos tanácsokkal is elláttak, és
akit kellett, az eredmények fényében háziorvoshoz irányítot-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Kevesebben gyűjtjük a parlagfüvet

tak. Rengetegen érdeklődtek a
tüdőgondozó munkatársai által
szervezett allergiavizsgálat
iránt is, ahol a résztvevők a
parlagfű elleni védekezés praktikus receptjeiről is tájékozódhattak. Az egészségsátor mellett növény-, kerámia- és ékszervásár is várta a rendezvényre látogatókat, akik a nap
folyamán a balneoterápiás köz-

pont fejlesztési terveiről is tájékozódhattak.
Az akciónapon hirdették ki a
parlagfű-gyűjtési
verseny
eredményét is, melyen csak
gyökeres és felismerhető, százas kötegekbe összekötött növények leadásával lehetett
részt venni. A verseny folyamán hat család több mint 63
ezer tő parlagfüvet gyűjtött

Csámpa jó hírét viszik
hogy milyenek is az új keletű csámpai tudományok. Mindezt még egy remekbe szabott
László Attila-koncert is megspékelte. A kiscsillagot imádta a csámpai közönség, de ő
maga is nagyon élvezte a fellépést, dicsérte a
közönséget, akikkel együtt is maradt, megnézte a Győrffy Orsolya által vezetett country tánccsoport műsorát, majd visszatért a
színpadra, hogy a napot záró közös mulatságon még néhány dalt elénekeljen.
-vt-

Fotó: Molnár Gyula

Jogosan bujkált büszke mosoly Feil József
részönkormányzati képviselő bajusza mögött, amikor a szombati csámpai falunapon
felment a színpadra a főzőverseny és a futballbajnokság eredményhirdetésére. A közösségi ház udvarán felállított sátorban temérdek ember gyűlt össze: ma is Csámpán
élők, ahhoz kötődők, meg olyanok, akik
csak hallották, hogy ide érdemes elmenni.
Az egybegyűltek nem csalódtak, idén is remekbe szabott volt a csámpai falunap, a közösségi házban kiállítást rendeztek, a sátor
körül bográcsok sorakoztak, belül a színpadon kora délutántól folyt a kulturális műsor.
Hajdú János polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy ennek az aprócska településrésznek sokan viszik jó hírét. Beszélt
Polányi Mátéról, aki földi lasszózásban Európa-bajnok lett, a Ledneczki László nevéhez fűződő Fenyves Lovastanyáról, s az ott
alakult lovasegyesületről, amelynek versenyzői western stílusban az ország élmezőnyében vannak, és a Csámpai Country
Road Clubról, amely immár több mint négy
esztendeje a country linedance aktív képviselője, s mint ilyen, állandó résztvevője fesztiváloknak, falunapoknak. A közönség a falunapon maga is meggyőződhetett arról,

össze, több mint 29 ezer tő leadásával a Borsi család nyerte
az egyhetes nyaralás értékes
díját. A növény irtásában nagy
gyakorlatuk van, ezért a veszélyes gyom gyűjtését idejében meg is kezdték házi kertek és kukoricások területén.
Immár 14. éve vesznek részt a
versenyen, csak az a baj, hogy
a színvonalas díjak ellenére is
évről évre egyre kevesebben
csatlakoznak a programhoz,
árulta el a családfő hozzátéve,
hogy még emlékszik arra az
időre, amikor megtelt a sportcsarnok azokkal a családokkal, akik részt vettek a parlagfű gyűjtésében. A növények
leadása és egy parlagfűtotó kitöltése után az akcióban résztvevő összes család értékes
ajándékokat, többek között
élelmiszerutalványt, vacsorát
és lovaglást nyert.
Matus Dóra

PAKS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a város érdekében kiemelkedő érdemeket szerzett személyek iránti tisztelete elismeréseként
„Paks Város Díszpolgára” címet alapított.
A díszpolgári cím azoknak a tevékenységüket nemzetközi vagy országos szinten
kimagaslóan művelő személyeknek adományozható, akik származásukkal vagy
munkásságukkal kötődnek Pakshoz, illetve tevékenységük a város fejlődésére jelentős hatást gyakorolt.
A „PRO URBE Emlékérem” azoknak a
természetes és jogi személyeknek, illetve
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek adományozható, akik, illetve
amelyek tevékenysége a város gazdasági,
kulturális és társadalmi fejlődésében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult.
A kitüntetések adományozására javaslatot tehet minden paksi lakos, paksi székhellyel rendelkező jogi személy, valamint
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Az ajánlásnak tartalmaznia kell a jelöltnek azon teljesítményét, ami méltóvá
teszi a kitüntetésre. A javaslatokat írásban
augusztus 24-ig nyújthatják be dr. Blazsek
Balázs címzetes főjegyzőhöz (Dózsa
György út 55-61.). Az elismeréseket október 23-án adják át.
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Módosították az atomtörvényt
A jelentős mértékben megváltozott nemzetközi előírások és
a hazai gyakorlati tapasztalatok tették szükségessé a 15
éve megszületett atomtörvény
első, átfogó módosítását. A
szabályok korrekcióját a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium előterjesztése alapján elfogadta az Országgyűlés. Az
eredeti törvényhez hasonlóan
annak módosítása is a nukleáris biztonság mindenekfelett
álló szempontját állítja a középpontba, hangsúlyozta a
szaktárca. Közleményük szerint az atomtörvény új elemei
meghatározzák a nukleáris védettség és a fizikai védelem fő
célkitűzéseit. Tágul a Központi Nukleáris Pénzügyi
Alap felhasználásának elvi lehetősége. A szabályozás megerősíti az Országos Atomenergia Hivatal ellenőrzési jogosítványait, és lehetővé teszi az
atomerőmű kiégett fűtőelemeinek újrahasznosítását.
A nukleáris létesítmények
körzetében fekvő települések
által alkotott társulások létrehozását, működését, támogatását is érinti a törvényi szabályozás változása. Török Ferenc, a Társadalmi Ellenőrző,
Információs és Területfejlesztési Társulás elnöke szerint a

törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendelet világítja majd
meg, hogy ténylegesen mivel
jár a változás. Arról is beszámolt, hogy az előterjesztés
összeállítása előtt kikérték véleményüket, így abban a Magyarországon működő négy
társulás közös álláspontja tükröződik. Bencsik János klímaés energiaügyért felelős államtitkár legutóbbi Tolna megyei látogatása során is találkozott a társulási vezetőkkel.
A mostaninál szigorúbb feltételek mellett lehet majd a jövőben nukleáris létesítmények
körzetében társulást alapítani
és ahhoz csatlakozni. Az új
szabályok az újonnan alakult
szövetségekre vonatkoznak, a
meglévőkre nem. A tájékoztató és ellenőrző munkáért kapott pénzt a jövőben sem fordíthatják működésre a települések, viszont fejlesztési célra
használhatják. – Fontosnak
tartottuk, hogy foglalják törvénybe ezen támogatás értékállóságát – tette hozzá Török
Ferenc.
A paksi térség országgyűlési
képviselője, Tóth Ferenc kérdésünkre azt mondta, az a legfontosabb számára az atomtörvény módosítását illetően,
hogy azok a települések, ame-

lyek a nukleáris technikát befogadják, a jövőben is ugyanúgy megkapják a támogatást,
amit eddig, s ezt a pénzt tájékoztatási feladataikra, illetve a
települések fejlesztésére tudják fordítani.
– A világtendenciát követve
a paksi atomerőmű mint engedélyes számára az atomtörvény és a hozzá szorosan kapcsolódó egyéb jogszabályok
változásai nagyobb engedélyesi felelősséget jelentenek.
Az Országos Atomenergia Hivatal ellenőrzési tevékenysége
erősödik, míg engedélyezési
tevékenysége csökken – hangsúlyozta Mittler István, a Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója. Az a változás, hogy a Kiégett Kazetták
Átmeneti Tárolójában tárolt
kiégett fűtőelemeket újra lehet
hasznosítani, az atomerőművet közvetlenül nem érinti. Az
atomtörvény új követelményeket fogalmaz meg a fizikai
védelemre
vonatkozóan.
Konkrétumokat a törvényhez
kapcsolódó, jövőben megjelenő kormányrendelet tartalmaz
majd, ezek ismeretében kell
megvizsgálni, hogy az atomerőmű hogyan tud megfelelni
az előírásoknak, fogalmazott
Mittler István.

Kereki Ferenc, a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Kft.
ügyvezető igazgatója azt
mondta, hogy az atomenergia
fenntartható alkalmazásának
egyik feltétele a kiégett üzemanyag biztonságos és gazdaságos kezelése. Nyilvánvaló,
hogy amennyiben lehetséges,
meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a fejlettebb
technológiával való feldolgozás során kevesebb és kezelhetőbb radioaktív hulladék
keletkezzen. Ez az RHK Kft.
hosszú távú terveit befolyásolhatja, hiszen kevesebb hulladékot kell eltárolni. Az
atomtörvény
változtatása
egyébként a társaság alapfeladatait – azaz a radioaktív hulladék végleges elhelyezését, a
nukleáris létesítmények majdani leszerelését, a kiégett
üzemanyag átmeneti elhelyezését – nem érinti, húzta alá
Kereki Ferenc hozzátéve,
hogy vannak persze a módosításnak olyan elemei, amelyek
befolyásolják
munkájukat
akár közvetve is. A tájékoztatás – mondta – nagyobb hangsúlyt kapott, kiemelték azt a
fajta nyíltságot, megismerhetőséget, ahogyan a munkájukat már jelenleg is végzik.
Vida Tünde

Nemcsak gazdasági érdek a bővítés
A Magyar Nukleáris Társaság
(MNT) álláspontja szerint a
paksi atomerőmű megfelel
azoknak a jelenleg érvényes,
rendkívül szigorú biztonsági elvárásoknak, amelyeket a nemzeti szabályozó hatóságok előírtak. Az MNT közleményben tudatta, hogy a társaság elnöksége
július 6-án áttekintette a japán
atomerőmű balesete kapcsán a
paksi atomerőműben zajló célzott biztonsági felülvizsgálatra,
közismert nevén stressztesztre
vonatkozó hazai követelménye-

ket és megállapította, hogy a
fukusimai baleset és tanulságainak értékelése lehetőséget ad az
atomerőműnek, az ország nukleáris biztonságért felelős hatóságnak a biztonság eddig elért
magas szintjének fokozására.
A célzott biztonsági felülvizsgálat elvégzésével egyetért a
Magyar Nukleáris Társaság, valamint azzal is, hogy meg kell
határozni azokat az intézkedéseket, amelyek az atomerőmű biztonsági színvonalát javíthatják.
Az Országos Atomenergia Hi-

vatalban összeállított követelményrendszernek megfelelően
végrehajtott felülvizsgálat garantálja ezeknek a céloknak az
elérését, állapította meg az elnökség. A grémium emlékeztetett rá, hogy a paksi atomerőműben 1982-től kezdve biztonságnövelő intézkedések sorát hajtották végre, a földrengésállóság
növelése érdekében pedig komoly műszaki megerősítéseket
végeztek.
– Az üzemidő meghosszabbítása és a tervezett új blokkok

létesítése nemcsak gazdasági
érdek, de az ország külső függőségének csökkentése érdekében is elkerülhetetlen. Az
atomenergia békés célú alkalmazását a hazai társadalom
többsége támogatja, ennek
fenntartásához elengedhetetlen annak igazolása, hogy a
paksi atomerőmű megbízhatóan, biztonságosan üzemel, és
szakszerű hatósági ellenőrzés
alatt áll – olvasható a Magyar
Nukleáris Társaság közleményében.
-vida-
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Annak, akit még nem kerített
hatalmába a Duna, talán hiábavaló ecsetelni a varázsát, annak pedig, aki már rabjává
vált, felesleges. Mégis érdemes
évről évre szót ejtenünk a folyóról, amely átszeli hazánkat,
megyénket, s városunk lábainál hömpölyögve kínál megannyi lehetőséget.
Girst János tavasztól őszig szinte
minden szabad percét a Dunán
tölti. A fürdés érdekes módon
nem a legkedveltebb időtöltése;
a hajózás, Duna-parti kempingezés annál inkább. Miután a napokban feleségével, Cinivel
együtt éppen ennek hódol, a négyes kőnél kerítettünk sort beszélgetésünkre. A táborig tartó
úton konstatáltam: megélénkült a
vízi élet. Ladikok, kisebb-nagyobb hajók jöttek-mentek,
majd’ minden bokor alatt sátoroztak, napfürdőztek, horgásztak. Girst Jánosék táborhelyét a
Piros Hetesről ismerjük fel. A
tanyahajót – mint meséli – barátaival építették. Pár évvel később
egészült ki a flotta a Juve nevű
hajóval, amellyel többnapos túrákat is tesznek, idén Esztergomba. Mindketten a Duna mellett
nőttek fel, a folyó életük része. A
dunai kempingezést több mint tíz
éve kezdték. Idén két hétig tábo-

HÉTKÖZNAP DÉLUTÁN KISEBB A NYÜZSGÉS a paksi Duna-szakaszon. A horgászok, napozók, csónakázók, vízisízők, wakeboardozók kevesebben vannak. Éppen ezért jóval előbb érkeznek a
hangok, csak utána a hozzá tartozó evezőscsapat: – Gyerünk, keresd a vizet és indulj! Gyerünk, csússzunk fel a vízre! – A tízhajónyi gyereket motorcsónakból buzdítja edzőjük. Nyár eleje óta
egymásnak adják a kilincset a gyerekek az ASE kajak-kenu szakosztályánál, melynek vezetője, Bedecs Ferenc elmondta, hogy
tanév során száz gyerek jár hozzájuk edzésre, nyaranta még többen. Az atomerőmű jóvoltából három sárkányhajójuk is van, ennek köszönhetően még többen fordulnak meg a folyón. A nyári
napközis tábort évek óta azért hirdetik, hogy minél többen megismerkedjenek a Dunával, és megtanulják, miként kell felelősen viselkedni a folyón. Nem titkolt cél persze, hogy új tagokat toborozzanak. – Tőlem már kijött egy generáció, akik egyetemre, főiskolára járnak, de ha hazajönnek, vízen töltik a szabadidejüket.
Beállnak edzeni, vízi túrákat szerveznek. Vízi túrázókból is van
bőven a folyón, több paksi társaság szervez túrát, de Paks kedvelt
cél és kiindulópont is. Idén például itt volt már Vaskúti István
olimpiai bajnok kenus. Itt száll meg nálunk Angyal Zoltán volt
szövetségi kapitány. Több vízi túra, köztük a több országot összekötő nemzetközi Duna-túra is megáll itt – sorolta Bedecs Ferenc,
aki szerint a csepeli szennyvíztisztító elkészülte óta – szemre legalábbis – sokkal tisztább lett a Duna, ami növelte a folyó vonzerejét. Abban, hogy egyre többen vannak a folyón, szerinte is szerepe van a válságnak. – Ez egy olcsó kikapcsolódási forma. A tábori felszerelés, sátor hosszú éveken át szolgál egy családot, nincs
szállásköltség, az étel annyi, mint otthon, ha az ember tud szerezni túrakenut, csupán a szállítási díjat kell fizetni, fogalmazott.
roznak a négyes kőnél. Az utóbbi tíz évben sokat romlott a vízminőség és jóval kevesebb a hal
a Dunában. – Régen annyi márnát fogtam, nem győztem elajándékozni – mondja vendéglátónk.

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB OLYAN KEZDEMÉNYEZÉST útjára indított, amely a vízi élet és a folyóhoz kötődő sport- és kulturális kezdeményezések támogatását szolgálja. Elkészültek egy új csónakház
tervei, idén a kivitelezés is kezdetét veszi. Egy korszerű, minden
technikai felszereltséggel bíró, fedett vízi színpad megvalósítását is
tervezik, az ezzel kapcsolatos koncepció is kész, összegezte kérdésünkre Tell Edit alpolgármester, aki arról is beszámolt, hogy abba
a komplex turisztikai programba, amelyre végül is nem nyertek támogatást, szerepelt egy vízimalom is. Az ’50-es évekig a Dunán
sorakoztak a vízimalmok, az önkormányzat terve az volt, hogy felépíttet egy korhű másolatot. Az alpolgármester elmondta, hogy az
önkormányzat saját költségvetéséből elvégzi a gesztenyesor melletti, MÁV tulajdonában lévő vasútállomás külső tatarozását, hogy
a városba érkezőket ne a jelenlegi szomorú látvány fogadja. Az
épület falán a városra jellemző arculati elemek is megjelennek
majd. Mivel az Árvíz utcában mind az árvíz elleni védekezés, mind
a közművek biztosítása túlságosan nagy terhet jelentene, folyik a
házak kiürítése. Már csak egynek van lakója, akivel az ingatlancsere még idén vagy jövőre megtörténik, tudtuk meg Tell Edittől.

Idén valóban többen vannak a
Dunán, amit János a gazdasági
válság hatásának tulajdonít.
– Ha valaki elmegy Harkányba,
2-3 ezer forint egy belépő. Még
ki sem száll az autóból, a
parkolóőr már kéri a nyolcszáz
forintot – kezdi sorolni hozzátéve, ezzel ellentétben a Dunán, ha
már megvan a kempingfelszerelés, semmire nem kell költeni. A
többség – így a Girst házaspár és
barátaik – azonban nem a kényszer miatt választja a Dunát.
– Voltunk mi az Adrián, alig vártam, hogy hazaérjek – mondja

Fotó: Paksi Hírnök archív

Akiket a Duna elvarázsol

János, s azt is hozzáfűzi, nem is
vágyik a tengerre, Balatonra.
Azt, hogy mi a titok, persze nehéz megmagyarázni. A nyugalom, a béke, a folyó varázsa, sorjáznak az indokok, majd János és
barátja, Wolf Ferenc az előző estéről mesélnek, amikor hajnali
két óráig ültek a sátor előtt, nézték, ahogy jött fel a Hold.
Ács Sándor remekbe szabott
vegyes halászléje és az elmaradhatatlan szieszta után szállunk
vízre a Juvéval. Közben szót ejtünk arról is, hogy a Dunán kötelező a köszönés, a hajósok, kenusok, csónakosok integetéssel üdvözlik egymást, s ha valaki bajba
kerül, segítenek a másiknak. Az
igazi dunások a környezetet is
ugyanígy tisztelik, és összeszedik maguk után a szemetet. A hajó műszereinek köszönhetően
meggyőződhetünk arról, hogy
akad olyan szakasza a folyónak,
ahol 14 méter mély a víz. Ennél
persze jóval sekélyebbet választunk a felfrissülésre. Már este
van, mire kikötünk a vízirendőrség fölötti stégen, ahol nagyüzem van, a túlpartról érkezők
összegzik: csodálatos volt az idő,
kiváló a társaság, a víz fantasztikus. Hát kell ennél több? -vida-

– REGGELTŐL KÉSŐ ESTIG, sokszor éjszaka is kint vagyunk a vízen
– mondta Lengyel Norbert a paksi vízi rendészet vezetője. A nyár
első heteiben nem volt nagy vízi élet, hiszen a hétvégék általában
hűvösek voltak. A paksiakhoz tartozó Duna-szakaszon ebben a
szezonban haláleset, személyi sérülés nem, csupán hajózási baleset
történt. Dunaföldvárnál műszaki probléma miatt keletkezett lék egy
hajón, de a tűzoltóságnak köszönhetően a nagyobb bajt sikerült elkerülni, számolt be Lengyel Norbert, aki azt is hozzáfűzte, hogy leendő kollégák jelentkezését várják.
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Üdvözlet Paksról!

Malomrévek télen-nyáron
A mezőgazdasággal, gabonatermesztéssel foglalkozó településeken mindig fontos szerepe volt a malomiparnak. Városunkban különösen, hiszen folyóparti fekvése, utakkal, jó
vízparti révekkel kiépült közlekedési lehetőségei a XIX. századra kereskedelmi, a század
második felében már közigazgatási központtá alakították. A
gazdáknak őrletni érdemes volt
Paksra szekerezni, hiszen itt
egyúttal ügyes-bajos hivatali
dolgaikat, vásárlásaikat is el
tudták intézni. Jártak ide az
egynapi járóföldnél nagyobb
távolságról is, különösen az
aszályos években, amikor a
környék kisvizű patakmalmai
már leálltak. A Duna olcsó, és
a csapadék mennyiségétől nem
függő energiát biztosított, a folyamatosan növekvő szükséglet és a haszon egyre több malom építését, üzembe állítását
eredményezte. 1828-ban Egyed
Antal 21 paksi dunai malomról
írt, húsz évvel később számuk
megduplázódott, 1861-ben már
56 malom őrölt a Dunán. (Bár
az igazsághoz tartozik, hogy ez
az időszak volt a csúcspont, a
paksi malomipar virágzása. Az
ezt követő évtizedeket a stagnálás, majd a lassú, ám feltartóztathatatlan hanyatlás követte, a XX. század második felében Pakson már egyetlen gabonaőrlő malom sem üzemelt.)
A XIX. század elején, ahogy
a dunai malmok száma és a kereskedelmi hajózás forgalma
növekedett, az egyre gyakoribb hajózási balesetek, kártérítési perek miatt szükségessé
vált az őrlőhelyek hatósági
szabályozása, a malomrend
megállapítása. A folyón kijelölték azokat a szakaszokat, az
ún. malomréveket, ahol a malmok őrölhettek, másutt tilos
volt „karót verni”, a malmot
üzemeltetni. A révekben (a
malomkikötőkben) az egyes
malmok helyét is a megyei tör-

vényhatóság felügyelete mellett osztották el, amit megváltoztatni csak a hatósági engedéllyel lehetett.
Pakson két révet jelöltek ki,
a Felső és az Alsó (a síksori)
malomrévet, az egyes révekben meghatározták a malomhelyek számát és sorrendjét, a
sorokban a malmok egymástól
való távolságát, hogy mindegyik tulajdonosnak nagyjából azonos mértékű, gyors
forgást biztosító őrlőhelye lehessen, de ne akadályozzák a
másikat a munkában, és a hajózás biztonságát se veszélyeztessék.
A Felső malomrévet (nagyon
leegyszerűsítve) a település
északi részén, a Malomhegy
alatt húzódó folyamszakaszon,
a régi paksi hajóállomásig határozták meg, az Alsó malomrévet a község déli részén, a folyó déli kanyarulatának a Báró
(ma Táncsics Mihály) utcától
az Árvíz utca előtt húzódó Duna szakaszon jelölték ki, melyet a Tolnai útról a Molnár
úton lehetett megközelíteni.
A hatóság által kiadott működési engedélyek méteres
pontossággal határozták meg a
révekben az egyes malmok (állandó) törzshelyét, egymástól
való távolságát, amit a tulajdonosaik önkényesen nem változtathattak meg, és amit a malomkönyvekben is rögzítettek.
Hogy a vízállás szintjének vál-

tozása ne befolyásolja nagyon
a malmok teljesítőképességét,
minden malomnak volt alacsony vízállásra kijelölt és hivatalos határozatban rögzített
váltóhelye is.
Például az 1875-ben kiadott
malomkönyvben olvasható,
hogy a vízrendészeti hatóság a
Ring György (1/4), Ring István (1/2), Allmann Antal és
neje, Volf Anna (1/4) tulajdonában álló 41. számú malmának törzshelyéül a Fölső Malomrév IV. sor 1. helyét, a
428. HP (helyrajzi pont) kőtől
150 méterre lefelé és a kőhányástól 119 méterre befelé határozta meg, és váltóhelyül kijelölte a paksi Felső malomrévben az V. sor 4. helyét, vagyis a hajóállomástól 240 méterre fölfelé és a kőhányástól
56 méterre befelé eső folyamszakaszt.
Ifj. Halász Mihály 1934-ben
kért a 34. számú malma számára új törzshelyet, amit a hatóság feltételesen engedélyezett
a síksori (alsó) malomrévben,
az I. sor 1. helyén (az 1530-as
kilométeroszloptól lefelé 175
m-re, és a partvédezet koronájától 28 méterre befelé) azzal a
feltétellel, hogy a part menti
lóvontatást nem akadályozhatja, panasz esetén haladéktalanul, azonnal elkötni tartozik.
A dunai malmokban tavasztól a tél beálltáig tartott az őrlés, ezután a régi paksi vasútál-

lomás alatt húzódó (napjainkra
már teljesen kiszáradt) holt
Duna-ágba, a Telelőbe vontatták és horgonyozták le őket,
hogy megóvják a jeges folyóvíz pusztításától. A keskeny
holtág viszonylagos biztonságot nyújtott, az erős szelektől
óvta a Sánchegy és a Molnár
erdő karéja, sekély vizén könynyen megközelíthetők voltak a
malomházak.
Október-november végén,
kinek meddig, hogy volt munkája, vette kezdetét a kikötés,
a malmokat kihúzták a partra,
alkotórészeire szerelték szét.
Az egyes elemeket, a ház- és a
völgyhajót, a hatalmas malomkereket külön-külön, kötélre kötve húzták-vonszolták
fel a Duna partközeli vízén,
hogy a holtágban, közel egymáshoz lehorgonyozzák őket,
s meg tudják védeni a jégzajlás rombolásától. Tavasszal
hasonlóképp, csak fordított
sorrendben zajlott a bekötés, a
malom részeit a helyükre vontatták, összeszerelték és lehorgonyozták. A téli kikötés és a
tavaszi bekötés sok ember,
malmonként gyakran 20-25
férfi nagyon nehéz munkája
volt, a sikeres befejezést mindig ünnepi lakoma, tyúkpörkölt és fánk követte a malomgazda házában. A molnárok a
malmokat télen sem hagyták
magukra, elvégezték a javításokat, és minden áldott nap ellenőrizték a Telelő vizét: ha
elkezdett befagyni, lékeket-réseket vágtak a malmok körül,
mindenképp igyekeztek megakadályozni, hogy a megvastagodó jégtáblák szétnyomják
őket. Kislánykora kedves emlékeként mesélte Rauhné Blatt
Magdolna, hogy decembertől
édesapjával naponta jártak ki
a Telelőbe, aki, ha esett a hó,
mindig kisszánkón húzta el őt,
hogy megnézzék, nincs-e baj,
kell-e jeget törni.
(Folytatás a 9. oldalon)
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Űrhajóval a képtárban

Fotó: Molnár Gyula

(Folytatás a 8. oldalról)
A folyamszabályozási munkálatok eredményeképp már
régóta nincs víz a Telelőben,
de még az én gyerekkoromban is jó szolgálatot tett sekély vize: a paksi fiatalság ott
tanult meg korcsolyázni, s
végignézhette, ahogy a megőrzésre odavontatott, már államosított, utolsó paksi vízimalom a közöny, az érdektelenség, s a hatalomtól való félelem áldozataként darabokra
hullva megsemmisül. A minisztériumi döntés alapján
ugyanis az utolsó három működőképes dunai malomból a
hatóság csak egyet, a ráckeveit őrizte meg múzeumi célra, az uszódit és a paksit sorsára hagyta. Az uszódit szétesése előtt egy hónappal dr.
Vargha László felmérte, állapotát, berendezéseit leírta és
dokumentálta. Tanulmányát
az utolsó uszódi hajómalomról a Néprajzi Értesítő 1965ben közölte is.
Az utolsó paksi vízimalom
esetében semmi ilyesmi nem
történt, de emlékét nemcsak
a Blatt-család őrzi, sokunk
számára a múlt, az elherdált
örökség egyik szomorú jelképévé vált. Számos paksi
képeslap örökítette meg a
folyó közepén egymás mellett sorakozó malmokat.
Kincsként gyűjtjük és őrizzük a ritka fotókat, amelyek
azt a kort idézik, amikor tekintélyt jelentett malomtulajdonosnak, molnármesternek lenni. Munkával boldogulni.
Forrás: Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára, Közgyűlési iratok, 4436/1928; és
11116/1934.; Szitkovics Sándor: A dunaföldvári malmok
története. Tolna Megyei Levéltári Füzetek, 3. k. Szekszárd,
1992.127;
Rauh
Konrádné Blatt Magdolna
szíves közlései.
A képeslap saját tulajdonom, Wiener Haiman kiadása, Pakson, 1895. július 11én postázták.
Kernné Magda Irén

Paksi Hírnök

Július derekán egy hétre űrbázissá változott a Paksi Képtár
épülete. Hosszas gondolkozás
után született meg az ötlet,
hogy a nyári szünidei képzőművészeti alkotótábor témája a
bolygóközi kalandozás legyen,
mely minden bizonnyal nagy
sikert ért el, ugyanis a tavalyihoz képest kétszer annyi, közel
30 gyermek érkezett a foglalkozásokra. A rendkívüli érdeklődés annak is köszönhető,
hogy a téma a dinoszauruszokhoz hasonlóan igazi örökzöld,
mindig érdekli a gyerekeket,
minden generáció fantáziáját
újra és újra megmozgatja a világegyetem, és erre a témára
nagyon szépen fel lehetett fűzni a különböző alkotói technikákat is, mondta el Göttinger
Eszter, a képtár munkatársa. A
résztvevők többsége már tanév
közben is megfordult a múzeumpedagógiai órákon, az ott
megszokottakhoz hasonlóan a
táborban is pontos tematikát
követve kezdtek bele a foglalkozásokba: első nap az űrutazáshoz szükséges fizikum
megszerzéséhez komoly kiképzés indult, majd el kellett
készíteni az űrhajókat és űrruhákat, papírmaséból pedig a
bolygókat. – Képeslapot is
festhettünk magunkról, amivel
hazaüzenhetünk az otthoniaknak – mesélte éppen a mű készítése közben Venczel Virág
Eszter, akinek a bolygó és az

űrruha készítése tetszett legjobban. A kicsik mozgásigényének megfelelően a képzőművészeti programokon kívül
csapatépítő, személyiségfejlesztő és drámajátékokat is tartottak, emellett a hét során ellátogattak Budapestre is, a
Ludwig Múzeumba, MoholyNagy László kiállítására, tette
hozzá Göttinger Eszter. A
program záróeseményeként a
gyerekek tábori alkotásaiból
készült tárlat, melyet délután a
szorgos és eleven nebulók már
szüleikkel együtt csodálhattak
meg.
A Paksi Közművelődési
Nonprofit Kft. és az Ökocsiga
Játszóház közösen szervezett
tábort a Gemenci Erdei Iskolában. Az Ablak a Földre elnevezésű program egy TÁMOPpályázaton elnyert rekordösz-

szegű, több mint 13 millió forintos támogatási forrásból valósult meg. A gyerekek az egyhetes program során állandó
kísérőjükkel, Babos Imre
nyugdíjas erdésszel járták be a
gemenci erdő minden zegzugát. Kisvasúttal látogatást tettek a malomtelelői tanösvény
madármegfigyelőjénél, Lassinál megtekintették a halászati
gyűjteményt, ahol a gyerekek a
különböző eszközök, hálók és
varsák megismerése után maguk is megpróbálkozhattak a
hálókötéssel. Az arborétumban
megtanulták a lombhullató és
az örökzöld fák közötti különbségeket, az erdőben tett
séták során pedig megismerték
az erdészek munkáját, Gemenc
világhírű vadállományát, a lassú folyású ágak gazdag madárvilágát, sötétedés után pedig
részt vehettek a denevérek
gyűrűzésében és regisztrációjában. A tábori foglalkozások
során kipróbálhatták a nemezelést, agyagozást, növényszövést, gyertya- és madáretetőkészítést, önállóan süthettek
kemencés kenyérlepényt és
megkóstolhatták a híres sárközi ételeket is, mondta el lapunknak Sáfrány Szilvia. A
gemenci tábort követően augusztusban Cseresznyésbe várják hasonlóan színes programokkal a kicsiket, tette hozzá
az Ökocsiga Játszóház titkára.
Matus Dóra

Pakson
mérték a legmelegebbet
Az Országos Meteorológiai
Szolgálat jelentése szerint az
elmúlt héten, csütörtökön
megdőlt az országos melegrekord, az új napi csúcsot
Paks állította fel, ahol délután
37,9 Celsius fokig kúszott fel
a hőmérő higanyszála. Jenki
Szilvia meteorológus elmondta: a július 14-i melegrekord eddig 37,2 fok volt,
ezt húsz éve Örkényben mérték. A hőség és a Duna alacsony vízállása az atomerőmű működését nem befolyásolta, a hűtéshez van elegendő mennyiségű víz, a hőterhelés pedig nem haladja meg
az előírt értékeket, tudtuk
meg Mittler István kommunikációs igazgatótól. A kánikula idején a város több pontján
a Paksi Vízmű Kft. munkatársai frissítővel kínálták a járókelőket.
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Bajuszkirályt is avattak
Képzeljék el, ahogy egy népes
társaság veteránautókkal és
motorokkal rója az utat. Erről a
látványról idén sem maradtak
le a járókelők Pakson. Az élmény a PaRiPa, azaz a
Pannoniás Ring Család Paks
elnevezésű formációnak köszönhető, akik a két első, más
helyszínen rendezett veterános
családi hétvége után lakóhelyükre hívták barátaikat – ennek már négy esztendeje. Azóta minden nyáron több tucatnyi, legalább harmincéves motor és autó tulajdonosa enged a
család meghívásának és tölt el
együtt egy kellemes hétvégét
településünkön. Az idei találkozó jelmondata az volt, hogy
„Mindegy, hogy lány, asszony
vagy manusz, orra alatt ott virít
a bajusz”, azaz eme arcszőrzet
viselése, legyen az valódi
avagy mű, kötelező volt. A
művelődési központ parkolójában rendezett megnyitón meg
is mérettettek az orr alá valók.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Paksi Hírnök

A nemes vetélkedésben a bajuszkirály Csatári Sándor lett,
aki motorküllőből készült
ékességet viselt, a bajuszkirályné pedig Horváthné Imre
Szilvia. Gyöngyből készült bajuszával Frecska Viktória
nyerte el a bajuszhercegnő címet, a bajuszherceg pedig Pintér Máté lett. A találkozón ellátogatott a csapat az atomerőműbe és „PaRiPa karika” tájé-

kozódási városmustrát is tartottak, amelynek keretében a
térképen megjelölt nyolc pontot kellett megtalálniuk a résztvevőknek, akik így 79 motorral és három autóval jó ideig
rótták a város utcáit. A program megrendezéséhez a Városi
Múzeum, a Paksi Rendőrkapitányság és a művelődési központ nyújtott segítséget.
-gyöngy-

Klasszikusok a Terasz kertmozijában
zenét hallgathatnak, internetezhetnek, üdítőzhetnek, diskurálhatnak vagy a könyvtár
könyveit és újságait igénybe
véve olvasgathatnak is.
A paksiak új találkahelye a
nyári hónapokban koncertek
helyszínévé is avanzsált, július
elején a Rusty Tunes, 16-án pedig a Revolution zenéje töltötte
meg élettel a teret. A Terasz

napi programoknak is helyt ad,
ebben a hónapban például minden hétfőn, kedden és csütörtökön 19 órától filmvetítéssel
várják a helyi közönséget a Teraszon kialakított kertmoziban,
ahol jó hangulatban, kellemes
társaságban, frissítő mellett
csemegézhet az ember olyan
kihagyhatatlan klasszikusok
közül, mint az Örökség, a

Fotó: Molnár Gyula

Még a nyári tikkasztó hőségben is változatos és színes kikapcsolódási lehetőséget nyújt
a város új, üde színfoltja, a művelődési központ árkádjai alatt
helyet kapó Terasz. A lakótelep forgalmas közterén elhaladva nincs olyan délután vagy
este, hogy azt látná az ember,
üres székek és asztalok várnák
a megpihenni, felüdülni vágyókat. A ház könyvtárának
előszobájaként is funkcionáló
tér olvasásra és baráti beszélgetésekre, valamint a folyamatos büfészolgáltatásnak köszönhetően a nagy melegben
felfrissülésre is egyaránt alkalmas és kellemes környezetet
kínál. A családias hely délutántól késő estig várja a szabadidejüket tartalmasan eltölteni kívánó vendégeket, akik a
Teraszra vagy PLACC-ra ellátogatva csocsózhatnak, pingpongozhatnak, tollasozhatnak,

Blöff, a Volt egyszer egy vadnyugat vagy a Ponyvaregény.
Ráadásul filmnézés közben
minden néző kitölthet egy kvíz
tesztet is, mellyel belépőt nyerhet egy mozitermes vetítésre.
A szervezők a kicsikről sem feledkeztek meg, ugyanis minden hétköznap 17 órától a gyerekeké a vászon mesékkel, játék- vagy ifjúsági filmekkel.
Gyulai István, a Terasz egyik
programkoordinátora elmondta, a jövőben tovább bővítenék
a tér kínálatát, a tervek szerint
lesznek közönségtalálkozók,
vetélkedők, mesterség-, sportág- és hobbibemutatók, batikolás, üvegfestés és az alkoholfogyasztásról szóló előadások is.
A cél az, hogy alternatívát
nyújtsanak a fiataloknak a szabadidő hasznos eltöltésére a
céltalan csatangolás helyett,
emelte ki a szervező.
-matus-
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Jó napot, mi újság?

Gyökerekre talált Pakson

A szekszárdi születésű Dóra
Pécsen végezte el a francia,
valamint a turizmus szakot,
majd elsőként Budapesten, a
Tunéziai Nemzeti Idegenforgalmi Hivatalnál sikerült elhelyezkednie. Ahogy mondja, ez álomállás volt számára,
ahol ötvözhette a két szakterületen megszerzett ismereteket. Amellett, hogy rengeteget tanulhatott, nagyon érdekes volt számára a munka. A
tanulmányutak szervezése
mellett az összes Tunéziáról
Magyarországon megjelent
cikket le kellett fordítani
franciára és kiküldenie a tunéziai központba. Szerette a
munkáját, de paksi párjával –
aki azóta már a férje – nem
tudták megszokni Pestet, és
keresték a lehetőséget, hogyan tudnának hazajönni.
Mint mondja, óriási szerencséjük volt, ugyanis mindketten egyszerre tudtak elhelyezkedni. A Tensi éppen
utazási irodát akart nyitni a
városban, ebben a fiókirodában kapott megbízást az üzlet
helyi kiépítésére. Már ekkor
vizsgálta, hogyan alakul a
helyi turizmus, mit lehetne
fejleszteni, javítani rajta.
Megfigyeléseit és ötleteit
összegezte, melyet a városvezetés jónak talált, így lehetőséget kapott arra, hogy a
Tensivel együtt létrehozza a
Paksi Turisztikai Információs Irodát.

Fotó: Kövi Gergő

Családot és barátokat adott
neki Paks, mely hamar befogadta és ahol, bár nincsenek
gyökerei, megtalálta önmagát. Figyeli a település minden hangulatos zegzugát, hiszen nap mint nap azon
munkálkodik, hogy egy
egész ország megismerhesse
ezt a kis várost. Kedves Olvasó, ismerje meg Ön is
Czink Dórát, Paks turisztikai referensét.

– Fontosnak tartom, hogy
Paksot minél többen megismerjék, úgy mint egy lehetséges turisztikai úti célt, vagy
ahogy szaknyelven mondjuk,
desztinációt. Sok a szkeptikus,
de úgy gondolom, hogy Paksnak van helye az ország turisztikai térképén, és azon dolgozom, hogy ezt felismerjék,
hogy minél több turista érkezzen ide. Mindig azt mondom,
hogy csupán jól kell pozícionálni egy várost, és Paks kiválóan alkalmas egy kellemes
hétvége eltöltésére.
– A városvezetés befektet a
turizmusba: komoly értékeket
próbálunk értékesíteni, erre pedig ma nehezebben vevők az
emberek egy olyan világban,
mely ennyire pörög és a könynyen fogyaszthatót keresi.
Amikor az emberek kikapcsolódni akarnak, nem biztos,
hogy egy kistérségi kulturális
körutazásra vevők, amit Paks
nyújtani tud. Ezért próbáljuk
kínálatunkat olyan csomagokba csoportosítani, ami fogyasztható több korosztály
számára is.
Ahhoz, hogy ezen a szakterületen sikereket érjen el az ember, nagyon fontos a munka
iránti alázat, húzta alá Dóra,

emellett a folyamatos továbbképzés és a szakmával való
rendszeres kapcsolattartás,
például olyan fórumon, mint
az Utazás kiállítás, melyen
legutóbb Paks is nagy sikerrel
mutatta meg magát. Az is
szükségszerű, hogy aki turizmusban akar dolgozni, lásson
világot, tette hozzá a szakreferens. Számára az egyik nagy
szerelem Franciaország, ahol
az egyetem alatt tapasztalatszerzés céljából töltött el három hónapot. Szülei jó barátja,
Lakatos András, a nemzetközi
hírű kertészmérnök ajánlotta
be a francia Richter szőlőszaporítóanyag-termesztő és -kutató cég tulajdonosaihoz. Mint
meséli, ez egy, a francia felső
tízezerhez tartozó család,
akiknek az örökségében egy
szállóként üzemeltetett 19.
századi kastélyban próbálhatta
ki magát.
– Egyszer a nagymamához
mentünk látogatóba, aki a
család mellett engem is mindig meghívott magához. Megkérdeztem tőle, meddig tart a
birtokuk, erre csak annyit felelt, ameddig a szem ellát.
Különleges élmény volt,
olyan kiváltságos helyzet,
melyben olyat láthattam, amit

egyébként soha – mondta Dóra. Később a Tensinél dolgozva volt még lehetősége kimenni másfél hónapos tanulmányútra Svájcba, valamint
Burgenlandba, ahonnan sok
mindent el is lesett. Arra jók a
külföldi utak, hogy az ember
lássa, merre kell haladni, húzta alá.
A turizmus adta változatos
munkalehetőség láttán felmerül a kérdés: dilemmát jelentett-e váltani, és elvállalni a
turisztikai referensi posztot.
– Nagyon anyagias, profitorientált volt már az a világ,
amiben dolgoztam, a kereskedelmi oldal helyett a hivatalban jobban a szakma felé tudok fordulni. Örültem a váltás
lehetőségének, ott már nem
volt annyi fejlődési lehetőségem, itt viszont még nagyon
sokat tanulhatok. Egyetlen dilemmám volt, hogy még kicsi
a lányom, másfél éves, ezért
nagyon erős családnak kell
mögöttem állnia ahhoz, hogy
el tudjam látni a feladataimat.
A férjem és a családom mindig mellettem állnak. Nekem
itt nincsenek gyökereim, de a
férjem tősgyökeres paksi, itt
él az egész családja, így én is
olyan gyökereket kaphattam
ehhez a városhoz, ami nekem
nem volt meg. Sokszor azt
mondják az itteni ismerőseim,
hogy olyan, mintha sokkal
„paksibb” lennék, mint ők.
Azért tűnhet így, mert nagyon
szeretek itt élni, ebben a
kisvárosban megtaláltam önmagam, Paks engem befogadott. Mint mondja, hétéves
pályafutása után még rengeteget tanulhat, de szeretné, ha
ezt a munkát, amit elkezdett,
sokáig csinálhatná és pár év
múlva bebizonyíthatná a
szkeptikusoknak, hogy érdemes volt ebbe a városba turisztikai szempontból energiát
fektetni.
Matus Dóra

12

Paksi Hírnök

2011. július 22.

Sport

Norvégokkal küzd a Paks Az NB II-re
készülnek
Az Európa Liga-selejtező második körének első mérkőzésén az első percekben a
vendég Tromsö lépett fel támadólag a székesfehérvári Sóstói Stadionban. A norvég
gárda a 26. percben megszerezte a vezetést is: Norby lépett meg a jobb oldalon,
középre adását Andersen juttatta a paksi
kapuba. A fordulást követően az 57. percben Böde ugratta ki Vayer Gábort, aki a
kapust is kicselezte, majd védhetetlenül
lőtt a norvég kapuba. Nem sokkal később
az Abdellaoue-Csernyánszki párbajból
utóbbi jött ki győztesen. Kis Károly együttese ezt követően is hajtott becsülettel, de
nem tudta még egyszer feltörni a fáradni
látszó vendégek védelmi vonalát. MVM
Paks– Tromsö 1:1.
– Elégedettek vagyunk az eredménnyel,
nagyon fontos gólt szereztünk. Bár szerettünk volna nyerni, nem sikerült, de jó
helyzetből várhatjuk a visszavágót – nyilatkozta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Per-Mathias Högmo, a Tromsö IL vezetőedzője. – Az ellenfél szervezett, jó játékosokból álló gárda volt, erre előzetesen
számítottunk is. A mérkőzésen a végjátékban, az utolsó passzoknál pontatlanok voltunk, ezért van bennem némi hiányérzet.
Játékosaim végig szervezetten, egységesen futballoztak, ezért dicséret illeti őket.
A továbbjutáshoz óriási bravúrra lesz
szükség – értékelt Kis Károly a lefújást
követően. A párharc visszavágóját lapzártánk után rendezték.
Faller Gábor

Hrepka Ádám, Bartha László és Böde
Dániel góljaival 3:2-re győzött az
OTP Bank Liga nyitó fordulójában az
MVM Paks a Kecskeméti TE ellen. A
Fehérvári úti stadionban Csernyánszki
Norbert bravúrjaira is szükség volt,
mivel a paksi kapus az első és az utolsó percben is ziccert hárított. A nyáresti hőségben a végig látványos,
nagyiramú mérkőzésen végül megérdemelten szerezte meg a három bajnoki pontot az MVM Paks. – Az első és
az utolsó percben is gólt rúghattunk
volna, de volt még ziccerünk, melyet
nem használtunk ki. Az első két gólt
fegyelmezetlenségünk miatt kaptuk,
és meg kell tanulnunk még passzolni
is – nyilatkozta a mérkőzés után Sivic
Tomislav, a KTE edzője.
–Élvezetes, jó találkozó volt, a játékosok bírták az iramot. Tudtuk, hogy
a Kecskemét szívesen belemegy a kiki játékba, amibe mi nem szerettünk
volna. Óriási tanulság, hogy nem szabad a hajrára hagyni a döntést. Nagyon jó csapatot győztünk le, gratulálok játékosaimnak – értékelt Kis Károly, az MVM Paks trénere. A paksi
futballcsapat legközelebb július 24-én
Székesfehérváron, a bajnok Videoton
otthonában vendégszerepel majd az
OTP Bank Ligában.

A felkészülés félidejénél tart az MVM
Paks második számú együttese, a gárda a
következő szezont már az NB II Nyugati
csoportjában kezdi. Lengyel Ferenc vezetőedző a hathetes előkészület első napjaiban tanítványainak az alap állóképesség
megszerzésére helyezte a fő hangsúlyt, a
taktikai elemek csak ezután következnek.
A játékosok napi két edzéssel készülnek.
A csapat gerince megmaradt, a keretet az
U19-es egyletből felkerült fiatalokkal és a
tervek szerint további három-négy játékossal egészítenék ki. A bajnokság az augusztus 20-i hétvégén kezdődik, a sorsolást később rendezik, csakúgy, mint a bajnoki főpróbának szánt találkozót, ugyanis
augusztus 13-án Magyar Kupa-meccset
játszik a zöld-fehér csapat.
– Felkészülési találkozóink mindegyikét
idegenben játsszuk, a tervek szerint a Solt,
a Pálhalma, a Cegléd, az Iváncsa és a
Bonyhád gárdájával is megmérkőzünk.
Célunk az osztályban maradás, de természetesen továbbra is az első csapat keze alá
dolgozunk. Jelentős az ugrás a két osztály
között. Öt-hat együttes kiemelkedik a mezőnyből, de a többiek ellen reális esély van
a jó eredmény elérésére – mondta el Lengyel Ferenc. Az MVM Paks II. szerepléséről a Paksi Hírnök hasábjain folyamatosan
olvashatnak majd.
-röné-

Tizenkét arany a vidékbajnokságról
Egymást érik a vizes versenyek,
az ASE kajak-kenu szakosztályának versenyzői minden hétvégén hajóba ülnek vagy térdelnek. A közelmúltban Zágrábban, az ifjúsági és U23 Európabajnokságon, a Velencei-tavi
Sukorón a vidékbajnokságon és
ugyancsak Sukorón, az Eszkimó Indián Játékokon vettek
részt. Bedecs Ferenc vezetőedzőt az eredményekről, a tapasztalatokról, és a következő
versenyekről kérdeztük.
– Negyedik és hetedik hely
Zágrábból. Jó eredmény?
– Két versenyzőnk indult a
kontinenstornán, a lányok között

utolsó éves ifjúsági Kiszli Vanda, és Blatt Kristóf, aki még jövőre is az ifik között lapátol
majd. Vanda épphogy kimaradt
a világbajnoki csapatból, és az
Európa-bajnokságon indulhatott. K-1 1000 m-en nagyon szép
teljesítményt nyújtott, teljesen
kievezte magát, és végül negyedikként ért célba. Blatt Kristóf
C-4 1000 m-en versenyzett. A
négy fiú mindössze négyszer
evezett együtt a döntőig, de így
is jól teljesítettek. Nyolcvan méterrel a cél előtt a 2-3. helyen haladtak, amikor a román hajó oldalvize megdobta a kenujuk orrát. Ettől szétesett a mozgásuk,

és végül a hetedik helyre értek
be, ha ez nem történik meg, akár
a dobogóra is felállhattak volna.
Július 22-24. között Franciaországban St. Jean de Losneban a
maraton Európa-bajnokságon
Kiszli Vanda K-1-ben és Fenyvesi Rékával K-2-ben, Blatt
Kristóf pedig C-1-ben indul a 16
km-es távon. Meczker András
lesz a kísérőjük.
– Tizenkét arany, tizenhárom
ezüst, három bronz és rengeteg
helyezés a vidékbajnokság termése. Elégedett?
– Évről évre nő a szakosztályunk létszáma, ami az eredményeken és a helyezéseken is

meglátszik. Ez egy állomás volt
a magyar bajnokságra való felkészülésben, és egyben kvalifikációt is lehetett szerezni. Akik
rövidtávon döntőbe jutottak, tehát az első kilencben voltak, valamint hosszútávon a legjobb tizenhatba kerültek, indulhatnak
a magyar bajnokságon, és a tavalyi eredmények alapján öt
pótnevezésre is van lehetőségünk. Ezeken a helyeken azokat
indítjuk, akiknek most nem
ment olyan jól, de megérdemlik
az újabb lehetőséget.
– A sok győztes közül kik
azok, akik kiemelkedtek?
(Folytatás a 13. oldalon)
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Peking után London az úti cél

(Folytatás a 12. oldalról)
– A felnőtt mezőnyben mindenképpen a Fehér Imre–Viktor
Endre páros, akik C-2 500 és
1000 m-en is az első helyen végeztek, és tagjai voltak az 1000
m-en győztes C-4-nek. Ők munka mellett edzenek becsülettel.
Nem hiszem, hogy akad még két
negyvenéves, aki ennyit készülne, de hát ez látszik is a teljesítményükön. A válogatón C-2
200 m-en negyedikek lettek, és
Rasicében a világkupán a nemzetközi mezőnyben lettek kilencedikek. A Molnár Balázs–
Pinczés Alexander páros is két
aranyat nyert, de említhetném a
kicsik közül Pupp Noémit is.
– Voltak, akik nem hozták az
elvárásokat?

káig, és úgy vissza, mert
roburos barátaink, akikkel
együtt mentünk Pekingbe,
Skandinávián keresztül szándékoznak eljutni Angliába.
Azért majd kitalálunk valami
értelmes útvonalat. Autópályán nem mehetünk, napi 300350 km-t tudunk megtenni kényelmesen. Nyugat-Európa
szelídebb vidék, mint a TávolKelet, és a motort sem kell
annyira megpakolnunk, az
utak pedig aszfaltból vannak.
– Végleges a létszám?
– Egyelőre az, de ha valaki
akar, csatlakozhat, de csak
pannoniást veszünk be a csapatba. Most nem lesznek olyan

kőkemény szabályok, mint a
pekingi útnál, mert most az a
cél, hogy jól érezzük magunkat. Akkor voltak vállalásaink,
egyfajta küldetésben voltunk.
Azért már beszéltünk róla,
hogy van egy-két hely, amit jó
lenne felkeresni, többek között
a Grossglocknert, a berchtesgadeni Sasfészket és a Trianon
kastélyt.
– Panni néni Budapesten, a
Közlekedési Múzeumban van.
Mivel utaztok?
– Vettünk egy másikat, öszszeraktuk, de azért van rajta
még mit csinálni.
– Akkora gyakorlatotok van
már a Pannonia-szerelésben,

Fotó: Paksi Hírnök archív

Három évvel ezelőtt két paksi
fiatalember igazi embert próbáló tettet hajtott végre. Treszl
Gábor és Magyar Zoltán egy
1967-es évjáratú T5-ös oldalkocsis Pannoniával indult útnak Paksról Pekingbe, a
XXIX. nyári olimpiára. A kalandos és sokszor viszontagságos, 24 ezer kilométeres útról
nemrég megjelent egy közel
400 oldalas, sok fotóval illusztrált könyv. Tervezik,
hogy az út során készült, mintegy 26 órányi filmfelvételből
összeállítanak egy úti filmet,
amit még az idén bemutatnak.
A 2012-es londoni, XXX.
olimpiai játékokat sem szeretnék kihagyni, ezért elkezdték a
felkészülést az utazásra. Jelen
állás szerint hárman kelnek útra, Hunyadi Bence csatlakozik
hozzájuk, természetesen Pannonia motorral. Treszl Gábort
az előttük álló feladatokról
kérdeztük.
– Hol tartotok az előkészületekkel?
– Még nagyon az elején. Úgy
gondolom, 7-10 nap kell az
oda- és ugyanannyi a visszaútra, az egész túrának egy hónapba bele kéne férni. Gondolkodtunk azon, hogy teszünk egy
kitérőt dél felé, le Észak-Afri-

Ezúttal nem várják úttalan utak a pannoniás fiúkat.

– A serdülő korcsoportból és
attól lefele vannak jó páran, akik
a fejükhöz kaptak. Nekik nincs
annyi versenyük, mint a nagyobbaknak, akik pontosan tudják,
hogy a mezőnyben hol vannak.
A serdülőknek ennél kevesebb
versenyzési lehetőségük van, és
picit beleálmosodtak az edzésekbe. A vidékbajnokság felrázta
azokat, akiknek esetleg nem úgy
sikerült, mint ahogy szerették
volna. Rájöttek, hogy magasabb
sebességi fokozatba kell kapcsolni, ha a magyar bajnokságon
döntőbe akarnak kerülni, esetleg
dobogóra állni.
– Mit takar az Eszkimó Indián
Játékok?
– Ez a 12 év alattiak játékos
vetélkedője. A gyerekek kislab-

dával célba dobnak, utána húzódzkodnak, a kettő összesített
eredménye alapján futnak (a
legjobb indul elsőnek), futás
után bepattannak a kajakba, és
2000 m-t eveznek. TC-4 ben elsőként ért a célba a Cseh
Olivér–Ledneczki Tamás–Hrivik Botond–Hauzman Donátegység, a Somkert Máté–Klenk
Botond–Hodován Dávid–Kasi
Mátyás alkotta hajó pedig harmadik lett.
– Milyen versenyek következnek?
– Maraton ifi és felnőtt Eb július 22-24. között Franciaországban.
Gyerek-kölyökserdülő magyar bajnokság július
utolsó hétvégéjén, ifi és U23
magyar bajnokság augusztus el-

hogy akár egy generáljavítást
is megcsinálnátok az út szélén?
– Az lenne az igazi, de főtengelycsere nem biztos, hogy
menne, meg aztán van egy-két
érzékeny pontja a motornak.
London nincs olyan messze, de
elég, ha Pakstól 1000 km-re lerohadunk, nagyon kellemetlen
lenne. Ezért kell jól felkészíteni.
– Milyen sporteseményeket
néztek meg?
– Pekingben nagyon kedvező
volt a belépőjegyek ára, Londonban sokkal többe kerül.
Sok függ a lehetőségeinktől.
Elsősorban a cselgáncsversenyekre mennénk, de a vízilabda se lenne rossz.
– Támogatókat sikerült már
szereznetek?
– Nagyon az elején vagyunk
a szponzorkeresésnek. Nem
lesz olcsó a benzin, az átkelés a
csatornán, az étkezés. Roburos
barátaink is ott lesznek, a jó
kapcsolat, barátság megmaradt, ha beengednek megint a
buszukba, Londonban az
anyósülésen is elalszunk. Útközben meg alszunk sátorban.
Reméljük, a könyvből is összejön valami, azt beletennénk az
útba. Nagyon szépre sikerült, a
tartalmát pedig ítélje meg az
olvasó.
Kovács József
ső hétvégéjén. Az év fő versenye
a felnőtt világbajnokság Szegeden augusztus 17-től 21-ig, ahol
Boros Gergely indul K-4 1000
m-en. Dobogóra várom őket, és
titkon remélem, hogy hazai közönség előtt akár nyerni is tudnak. Kozmann György vb-szereplése a felnőtt magyar bajnokságon és válogatón elért eredményétől függ, C-1 és C-2 500 men versenyez. (Lapzártánk után
érkezett: Kozmann György megnyerte a két számot.)
Szeptember elején pedig
Győrben lesz a válogató a sanghaji ifjúsági maraton világbajnokságra, ahol Kiszli Vanda,
Fenyvesi Réka, Blatt Kristóf és
Péri Dávid képviseli az Atomerőmű SE-t.
(joko)
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Indul a Tűzkakas Tengerre, magyar!
csapat nevezett. Az esemény
újabb „elsőbálozóval” bővült, a
kapuvári alakulat először vesz
részt a tornán. Az együtteseket
egy héten át három csoportban
selejtezték, a döntő mezőnye augusztus 6-7-én küzd egymással a
legértékesebb trófeáért. -efgéFotó: Molnár Gyula

Újra összecsaptak a lánglovagok
a paksi strand homokos futballpályáin, megkezdődött a 16.
Tűzkakas Országos Tűzoltó
Strandfoci Vándorkupa. Bán Attila főszervező, a paksi hivatásos
önkormányzati tűzoltóság parancsnoka elmondta, idén 53

A Tirrén-tengeren, az olaszországi Punta Ala előtti vízfelületen rendezték meg az olimpiai
Finn hajóosztályban a Master
világbajnokságot, melyen Stadler Csaba, az Atomerőmű Sportegyesület vitorlázója is szerepelt.
Öt nap alatt nyolc futamot rendeztek egyenletes, középerős
szélben, nagy hullámokon, sérülésekkel, hajótörésekkel tarkítva. – A megmérettetésen 11
honfitársam vett részt, a hatodik legjobb magyarként zártam.

Minden nap sikerült jól vitorláznom, összesítésben a nagy létszámú, 287 fős mezőnyben a
156. helyen futottam be – mondta el az ASE VSC utánpótlástrénere. A paksi legény hozzátette,
szeptemberben Tihanyban rendezik a hajóosztály Európa-bajnokságát, majd pár héttel később
Balatonkenesén a magyar bajnokságot. Az említett versenyekig még további hat megmérettetésen vesz részt a piros-kék
klub vitorlázója.
-röné-

Két keréken a Fertő tónál
Hangulatos osztrák és magyar
falvak, látványos bicikliutak,
rekkenő hőség (ebből kifolyólag
sok-sok kisfröccs), és a hatalmas tó, amely nem könnyen engedi magához a látogatót, de ha
már megtette, lenyűgözi azt. A
Fertő tó mellé érkezve ismerős
terepre tért vissza az a lelkes biciklis csapat, amely évek óta a
kikapcsolódásnak ezt az aktív
formáját választja. A változatosság kedvéért most nem körbebiciklizték a tavat, hanem csillagtúrákat tettek a Sopron és Fertőd
között félúton lévő fertőbozi főhadiszállásról kiindulva. A Fertő tóról annyit, hogy nehéz a
partjához jutni, mivel sűrű és
igen szélesen elterülő nádas veszi körül, ám a kikötőkben hajóra szállva aztán megmutatja óriási víztükrét. (Érdekesség, hogy
a tó átlagos mélysége 80 centi,
de a legmélyebb helyen sem éri
el a két métert.)

Nem mondom, hogy a (szó
szerint) perzselő napsütésben, néha ellenszélben, emelkedőnek felfelé nem gondolkodott el az ember azon,
hogy miért is teker le 80 kilométert aznap fáradtan és iz-

zadva, de a lélek pillanatnyi
feladását feledtette a közös
siker: megcsináltuk. No meg
aztán mégiscsak több élmény
jut így, mint egy nyugágyban
ücsörögve… Tudja ezt Szabóné Tomolik Teréz és Cseh

Behajózásra várva Fertőrákoson

Gutai Judit is, akik évről évre
önzetlenül és lelkesen szervezik a biciklitúrát egy egész
busznyi csapat számára. A
társaság remek volt, a hangulat emelkedett és a kisfröcscsökre sem lehetett panasz: a
tó körüli lankákon egymást
érték a szőlőültetvények
meggyőző alapanyagot szolgáltatván a spritzerhez. Esténként Haaz Imre bizonyított, mégpedig azt, hogy
nincs olyan nóta (dal, zeneszám stb.), amit ne tudna eljátszani a harmonikáján, felejthetetlen élményt szerezve
az együtt nótázó társaságnak.
Hat nap után hazatérve a csapat vidáman harsogta a jól ismert KFT számot a Paksra bekanyarodó buszon: Ha meguntam, hogy mindig itt legyek,
utazgatok, mert utazni élvezet…
Préházi
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Moziműsor
Július 27. (szerda) 20 óra
LONDON BOULEVARD

amerikai romantikus krimi
Július 29. (péntek) 20 óra
MÁSNAPOSOK 2.

amerikai vígjáték
Július 31. (vasárnap) 18 óra
KUNG FU PANDA 2

amerikai animációs film
Augusztus 3. (szerda) 20 óra
A GYEREKEK
JÓL VANNAK

amerikai vígjáték
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255
(x)

Paksi Hirdetőiroda
Paks, Deák F. u. 3.
Tel.: 06-75-510-623;
06-20-949-2467
E-mail:
paksi-hirdeto@externet.hu

Paksi Hírnök

Az ifjú intézetigazgató
Dezső Tamás dékán – a szenátus egyhangú támogatásával –
az ELTE BTK Informatikai és
Könyvtártudományi Intézet intézetigazgatójává nevezte ki dr.
Kiszl Pétert, aki többek szerint
az ELTE történetének legfiatalabb intézetigazgatója, de a jelenlegiek közül biztosan az.
Ezt megelőzően, 2010 júniusában szerezte meg a habilitált
doktori címet, idén májusban
pedig egyetemi docenssé nevezték ki.
Az intézetet, melyet júliustól
vezet, három szervezeti egység
alkotja: Könyvtártudományi
Tanszék, Informatikai Tanszék,
intézeti könyvtár. – Az intézet
önállóan gondozza az informatikus könyvtáros alapszakot,
mesterszakot, a könyvtár- és információtudományi
doktori
képzést, illetve a kar többi intézete (szakja) számára emelt
szintű informatikai kurzusokat
tartunk. Hallgatói létszámunk
közel 350 fő. Terveimet tízoldalas szakmai programomban fog-

laltam össze, melyeknek csomópontjai: oktatás, kutatás, hazai és nemzetközi kapcsolatok,
forrásszerzés, humánpolitika,
szervezet és működés, infrastruktúra, hallgatói tehetséggondozás, intézeti könyvtár –
mondta el lapunknak dr. Kiszl
Péter.
Programjában hangsúlyozta,
hogy szilárdan eltökélt célja
erősíteni a 62 éves múltra
visszatekintő Könyvtártudományi Tanszék alapjain létrejött intézetet a dinamikus fejlődés útján, hogy az elkövetkezendő
időszakban is a könyvtár- és információtudomány nemzetközileg elismert, hazai viszonylatban pedig első számú oktató-kutató műhelye maradjon.
– Mindemellett továbbra is
szeretném folytatni oktató-kutató munkámat: az információ- és
tudásmenedzsment, valamint az
üzleti információmenedzser
szakirányok felelőseként, doktori témavezetőként; kutatási területeimet sem hagyom cser-

Fotó: Paksi Hírnök archív
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ben: üzleti információ, céginformációs rendszerek, szervezeti
információgazdálkodás, információ- és tudásmenedzsment,
vállalkozói kompetenciák az információs szakemberek képzésében, hajózási információforrások. Dékáni megbízás alapján
továbbra is szakmai vezetője
vagyok a 1,2 millió dokumentumot őrző ELTE BTK kari
könyvtári rendszerének, és
ugye, a családi vállalkozói
kötelékek… – sorolta feladatait.
– Nem unatkozom – tette hozzá
végül.
Vida Tünde

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

A TEIT
kalocsai látogatóközpont
(Szent István király út 35.)
nyitva tartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

Egyénre szabott

Van, amikor mindenki veszít
Nem először fordult elő az elmúlt
hetekben, hogy nyilvános illemhelynek használták a VMK előtti
szökőkutat. Legutóbb többen is
oda végezték nagydolgukat az éjszaka folyamán. A kiábrándító és
gusztustalan látványon túl a tett
pénzügyi vonzata sem kevés: tízezrekben mérhető a vízcsere és
a fertőtlenítés összege.
Paks tiszta és virágos település. Nem csak annak a sokmil-

lió forintnak köszönhetően,
amit évente erre fordít az önkormányzat, hiszen a rend
fenntartása nem csupán pénzkérdés – kell hozzá az itt élők
akarata is. Kivételek persze
mindig akadnak, mint azt alkalomadtán derékba tört fák,
vagy a virágágyásokból el-eltűnő palánták jelzik. No meg a
mostani eset, amin már nem is
felháborodik – inkább elszo-

morodik az ember. Vajon megbotránkoztatónak szánták a
cselekedetet, vagy bidének nézték a szökőkutat – nem tudni,
de nehéz elképzelni, hogy mi
visz rá bárkit is arra, hogy
végképp kivetkőzzön emberi
mivoltából. Van olyan eset,
amikor mindenki veszít: ki
pénzt, ki egy felüdülést jelentő
kút látványát, ki pedig a
méltóságát…
Dávid Ildikó

angol,
spanyol,
francia
Üzleti és műszaki
szaknyelv is
20/25 13 339
30/911 58 45

Fotó: Szaffenauer Ferenc

nyelvórák
az Óvárosban
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KIADÓ
INGATLANOK
Paks főutcáján, irodaházban (Tolnai u. 2.)
adminisztrációs vagy
szolgáltató tevékenységre irodák kiadók.
(15 m2–80 m2).
Érdeklődni:
30/937-2668,75/511-252.

Napi hírek,
friss információk
a városból
a Paksi Hírnök
hírblogján:
www.paksihirnok.hu

2011. július 22.

Nem várt kiadások?
Felújítás?
Átmeneti pénzhiány?

Lakossági ügyfeleink részére kínáljuk a felhasználási célhoz
nem kötött, forintban igényelhető „KOMBI” hitelünket.
Hitelösszeg: 100.000 Ft–5.000.000 Ft
Jegybanki alapkamat + 8%,
azaz jelenleg évi 14%;

Kamat mértéke:

Lakossági bankszámlával rendelkező ügyfeleink számára:

Jegybanki alapkamat +6%,
azaz jelenleg évi 12%
1-15 év

Futamidő:

Például:

Előtörlesztési díj:

Hitelösszeg
100 000 Ft
500 000 Ft
1 000 000 Ft

Futamidő
3 év
3 év
5 év

0 Ft!

Törlesztőrészlet JB+8% esetén THM %
3.430 Ft/hó
24,05
17.140 Ft/hó
17,59
23.370 Ft/hó
16,39

* Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek. Bővebb felvilágosításért kérjük forduljon kirendeltségeinkhez és fiókjainkhoz, vagy hívja
a 75/541-510 központi telefonszámot!
Hitel előkészítési díj 1 millió Ft-ig 2000 Ft; 1 millió Ft felett 2‰, de min. 3000 Ft. Kezelési költség
1%. Egyenlegközlő díja 300 Ft/év, zárlati díj 500 Ft/év amit a takarékszövetkezet minden év végén
egyszer számít fel, mindaddig amíg az ügyfélnek az év utolsó munkanapján tartozása áll fenn. 1 millió Ft feletti kölcsönnél ingatlanfedezet is szükséges, ehhez kapcsolódó nem a Takarékszövetkezet részére megfizetendő egyéb költség: adó és értékbizonyítvány, jelzálogbejegyzés. (3 millió Ft felett értékbecslést, jelzálogbejegyzést és közokiratba foglalást is előír a Takarékszövetkezet!)

Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Paks, Rákóczi F. utca 5-7. Tel.: 75/511-188
Paks, Táncsics M. utca 4. Tel.: 75/519-213

Részletes felvilágosítás:
06/30-557-3645
Pakson, a Barátság u. 3. sz. alatti
Üzletházban (a lakótelep központjában)

TUD JOBBAT?
Az idén ötvenéves

ÜZLETHELYISÉGEK
BÉRELHETŐK.

ötvennapos
lakossági folyószámla lekötésre

86 m2-es, 66 m2-es, 32 m2-es,
189 m2-es (volt Galaxy Bár) terasszal.

betéti kamatot
(EBKM 7,00%) kínál

évi 7%
– folyamatosan kedvező hozamok,
– összeghatártól függetlenül,
– meglévő ügyfeleinknek is.
Paks, Villany u. 4.
75/511-240
Szekszárd, Garay tér 14-16. 74/510-115
Bonyhád, Szabadság tér 8. 74/550-818
Egyszeri lekötésű lakossági számlabetétekre. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

