Hiszi, hogy ami egyszer megtörtént, újra meg fog történni, csak a személyek
változnak, így ha az ember ismeri a múltját, ismeri a jövőjét is. – Jó napot,
mi újság? – kérdeztük a Paksi Városi Múzeum régészét, Szabó Antalt.
15. oldal
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Így újulnak meg az utcáink
Tizenhat utca burkolatkorsze
rűsítési munkáinak előkészíté
sén dolgoznak a polgármesteri
hivatal műszaki osztályán, illet
ve további tíz utca felújításának
tervezése is megkezdődik idén.
A következő egy-két esztendőben
több ütemben, eltérő műszaki
tartalommal jelentős mennyiségű
útfelújítás megvalósítását tervezi
a város önkormányzata. Az útburkolat felújítása történik meg a
következő utcákban: Újtemplom,
Fecske, Pacsirta, Retek, Imre, Bercsényi, Radnóti, Móra Ferenc és
Fenyves utca, az Ifjúság útja átkötő
szakaszán, a cseresznyési úton, a
Pál utca végén, a Táncsics utca alsó
szakaszán, a Gesztenyés úti parkolóban, a kulturális központ parkolójában és az Arany János–Öreghegy utca közötti szervizúton.
Ezek közül az Újtemplom, a Pacsirta, a Retek, az Imre, és a Táncsics Mihály utca, valamint a
kulturális központ parkolójának
esetében hamarosan megkezdődhet a kivitelező kiválasztását célzó

közbeszerzési eljárás, és ha az előkészítés a tervezett ütemben halad
és az időjárás is kedvező, még idén
a kivitelezés. A betonburkolatú
utak esetében a meglévő burkolatra húznak két réteg aszfaltot, szegéllyel megtámasztva. Az aszfalt
burkolatú utakon a régi réteg teljes elbontása után a megmaradó
alépítményre kerül két réteg aszfalt, illetve ahol szükséges, a szegélyköveket is cserélik. A Pacsirta
utca kivételt jelent, itt műszaki
okokból teljesen új pályaszerkezetet kell építeni. Azokban az utcákban, ahol még azbesztcement
vagy horganyzott acél csövekből
készült az ivóvízvezeték-hálózat,
cserélik a gerincvezetéket és bekötéseket a vízóraaknákig. A tervek
tartalmazzák a csapadékvíz-elvezetés biztosítását: a csatornák,
árkok tisztítását, az aknafedlapok
és a víznyelőrácsok cseréjét. A
keskenyebb utcákban, mint a Retek utca, a közlekedést segítendő
gyeprács is kerül a szegély mellé.
A Móra Ferenc utcában ennél
is előrébb tartanak a megvaló-

sítással, ott egy hónapon belül
megkezdődik a felújítási munka,
ahogy a cseresznyési út Györkönyi utcától az autópálya-felüljáróig tartó 2,3 kilométeres szakaszának burkolatkorszerűsítése is. Az
Arany János utca és az Öreghegy
utca közötti szervizút, valamint
a Pál utca Kinizsi és Toldi utca
közötti szakaszának felújítására
versenyeztetési eljárás keretében választható kivitelező, így e
munkák korábban elkezdődnek
és várhatóan idén el is készülnek.
A tervezés még javában zajlik a
Bercsényi, Fenyves, Ifjúság, Fecske, a dunakömlődi Radnóti utca,
valamint a Gesztenyés úti parkoló esetében. A burkolat-felújítási
munkák tervezése mellett több
utca faltól falig, azaz teljes utcaszélességben történő felújításának
tervezése is megkezdődött. Így
tervezik felújítani a Vörösmarty, a
Duna, a Hattyú, az Eötvös, a Kinizsi, az Ady Endre, a Hunyadi és a
Kömlődi utcát. Itt a légvezetékek
a föld alá kerülnek, megújul az
útburkolat, a járda, a kapubejá-

rók, valamint a teljes zöldfelület is,
lehetőség szerint megtartva a jelenlegi növényeket, fákat. Elvárás,
hogy a bontás során keletkező betontörmelék visszaépítésre kerüljön az új burkolat alaprétegében.
Szintén a következő esztendőben
tervezik megvalósítani a Haladás utca útburkolat-felújítását,
valamint a Gesztenyés út Ifjúság
utca–Kishegyi út közötti szakaszának rekonstrukcióját, ezzel egy
időben a Kurcsatov utcáig meglévő kerékpárutat meghosszabbítják a sportcsarnokig – összegezte
az útfelújításokkal kapcsolatos
aktualitásokat Pupp Gábor és Lovász Aranka. A műszaki osztály
munkatársai arról is tájékoztattak,
hogy a város költségvetésében becsült bekerülési összeggel minden
érintett utca tervezése és kivitelezése szerepel. A műszaki tartalom
előre nem látható esetleges módosulásai, a közműkiváltások és
egyéb munkák miatt a tényleges
bekerülési költség a kivitelezésre
érkező ajánlatok után lesz pontosan meghatározható.
-kgy-

Kaposváron mutatkozott be Paks
Győrffy József tűzzománc képein
keresztül Kaposváron mutatkozik
be Paks augusztusban. A kiállítás
Somogyország fővárosának Tour
inform irodájában nyílt meg Tell
Edit paksi alpolgármester és Oláh
Lajosné kaposvári polgármester
részvételével. A két város közöt-

ti kapocs ezúttal az Atomfutás, a
futósorozat egy-egy állomásáról
van szó. Ezt az alkalmat kívánta
megragadni Paks, hogy ne csak
a sport, hanem a kultúra területén is kapcsolatot kezdeményezzen, mondta el Tell Edit. A várost
tűzzománc képeivel bemutató
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Győrffy Józsefet a legtöbben festőként ismerik, s tudják róla, hogy
szívesen örökíti meg a hangulatos paksi utcákat és a Duna-parti
tájat. Most ugyanezt teszi, csak
tűzzománc technikával. A képeket ajánló tájékoztató kiemeli:
Paks mára nemcsak a halászléről
és az atomerőműről ismert. Turistacsalogató látványosságai közé
tartozik a Makovecz által tervezett
Szentlélek-templom, a modern
alkotásokat bemutató képtár és a
nemzetközi hírnévre szert tett római kori lelőhely, Lussonium. Az
ottani leletek jó része a helyi múzeumba került, köztük egy meglepő épségben fennmaradt szoborrészlet, egy bronz császárláb.
Mindemellett a gyógyturizmus is
fellendülés előtt áll: hamarosan átadják a városi gyógyfürdőt, benne
négy medencével, melyek vize
elsősorban mozgásszervi beteg-

ségekben szenvedőknek hozhat
enyhülést.
– Tavaly a Paks, a sport városa,
idén a Paks, a kultúra mecénása
szlogent tűzte zászlajára a városvezetés. Támogatják az alkotó- és
előadóművészeket, az amatőr
együtteseket, egyesületeket, sportés szabadidős szervezeteket. Országos figyelemnek örvendenek a
paksi labdarúgók, kosárlabdázók
és dzsúdósok. Élnek itt jó nevű
költők, írók, képzőművészek, zenészek. Az utánpótlásról a Pro
Artis Művészeti Iskola gondoskodik. Számos rendezvény nőtt túl
a város, a megye határain. Ilyen a
helyi bort népszerűsítő tavasz végi
sillerfesztivál, a nyári Gastroblues
fesztivál, és ilyen az őszi Kenyér-,
hal- és borünnep is, amelynek
társrendezvénye egy tömegsportesemény, az Atomfutás – részletezi az összefoglaló.
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Gyorsan
rendőrkézre
kerültek
Húszezer forint volt a zsákmánya egy paksi rablás gyanúsítottjának, akit néhány
percen belül elfogtak a rendőrök. A minap tett bejelentést
egy paksi férfi, hogy hajnalban az utcán hátulról leütötték és a farzsebéből kivették a
pénztárcáját, amelyben iratok,
bankkártya és mintegy húszezer forint készpénz volt. A
paksi rendőrök szinte azonnal a helyszínen voltak, majd
néhány percen belül elfogták
a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét, a mindössze
húszéves paksi fiatalembert,
B. Ottót, akit gyanúsítottként
hallgattak ki.
Szintén rekordgyorsaságú elfogást produkáltak a paksi rendőrök, amikor órákkal egy bűncselekmény felfedezése előtt
előállították egy helyi betörés
feltételezett elkövetőit. Gyanúsan viselkedtek, láthatólag el
akarták kerülni a rendőrségi
intézkedést annak a gépkocsinak az utasai, akiket a rendőrkapitányság járőrei július 30-án
nem sokkal dél előtt igazoltattak. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a személyautót már
körözik egy másik betöréses
lopással kapcsolatban. De ez
még csak a kezdet volt: a kocsi és az utasok ruházatának
átvizsgálása során előkerültek
a betöréshez használható szerszámok, arany- és ezüstékszerek, ruhaneműk. A járőrök a
kocsi három budapesti utasát,
a 28 éves H. Brigittát, a 46 éves
D. Lászlót és az 53 éves J. Gábort a kapitányságon állították
elő. Ezután több órával, délután
érkezett bejelentés a rendőrség
ügyeletére, hogy betörtek egy
paksi lakásba, ahonnan ékszereket és ruhákat loptak el. A betörés sértettje felismerte az autóból lefoglalt tárgyak között a
sajátjait. Az elkövetőket a rendőrök őrizetbe vették és folyik az
eljárás.
-md4 n Paksi Hírnök, 2013. augusztus 9.

Nőtt a hegyközségek szerepe
A hegyközségi tagoknak, valamint a szőlészeti és borászati felvásárlóknak hegyközségi
járulékot kell fizetniük annak
a hegyközségnek a részére,
amelynek működési területén
tevékenykednek – egyebek mellett ezzel egészült ki augusztus
1-jétől a hegyközségi törvény.
A járulék alapja a szőlőtermelőknél az ültetvény területe és a
megtermelt szőlő mennyisége,
a borászati termelőknél pedig
az általuk művelt szőlőültetvény
területe és a feldolgozott szőlő,
valamint bor mennyisége. Az
új törvény az eddigi képviseleti
rendet is megváltoztatja a hegyközségi szervezeten belül, hiszen
eddig – mint ahogy más köztestületekben is – az egy tag egy
szavazat elve érvényesült. Ezzel
szemben most területalapú szavazási rend lépett életbe, amelynek lényege, hogy minden megkezdett hektár után egy szavazati
lehetőséget kap a hegyközségi
tag. Akinek egyhektáros vagy

annál kisebb birtoka van, az egy
szavazattal rendelkezik majd,
akinek 90 hektár, az kilencvennel. Vagyis a nagyobb gazdasági
kockázatot vállalóknak nagyobb
beleszólást engednek a testületi döntésekbe. Mindemellett a
módosított hegyközségi törvény
kimondja, hogy önálló hegyközség fenntartásához legalább 300
hektáros szőlőültetvény-nagyság szükséges. A szabályozás
szerint kizárólag azok a 300-500
hektár közötti hegyközségek
maradhatnak önállóak, amelyek pénzügyileg életképesek,
a többieknek be kell olvadniuk
a szomszédos szervezetbe. A
Paksi Hegyközség a törvényi
kötelezettségnek már 2008-ban
eleget tett, mondta el lapunknak
Kanczler Istvánné elnök. A 489
hektáros, tolnai borvidékhez
tartozó Paksi Hegyközség mintegy 450 tagot számlál. 2008-ban
több település – Tolna, Dunaszentgyörgy, Györköny, Madocsa, Bölcske, Dunaföldvár,

Nagydorog és Bikács – területeit
működési nehézségek nyomán
hozzákapcsolták, így az megfelel
az előírásoknak, magyarázta az
elnök. Augusztus 1-jétől jelentősen nőtt a helyi hegybíró szerepe is, tette hozzá Ujtzné Keller
Anna hegybíró, aki fiatal kora
ellenére kellő rutinnal rendelkezik a feladatok ellátásához, szinte beleszületett ebbe a világba,
ugyanis családja generációk óta
szőlővel foglalkozik. A törvény
szerint a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának alkalmazásában
álló hegybírók feladatköre jelentősen kibővül, mivel átveszik a
kivágási és telepítési engedélyek
kiadását és az újratelepítési jogok nyilvántartását a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól. Ezután a termelők Pakson
intézhetik ezzel kapcsolatos
ügyeiket és a hegyközség irodájában kérhetnek segítséget az
adminisztrációval kapcsolatos
feladatok kapcsán is.
Matus Dóra

Iskolakezdési támogatások
Lassan készülni kell az isko
lakezdésre. A beiskolázás,
iskoláztatás komoly anyagi
terhet róhat a családokra,
ezen több támogatási formá
val igyekszik enyhíteni a paksi
önkormányzat. A következő
tanévben is kérhető a kedvez
ményes diákbérlet, valamint
igényelhető a felzárkóztatási
ösztöndíj, a rendkívüli gyer
mekvédelmi támogatás, illet
ve a rendszeres nevelési segély.
Rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásra folyamatosan adható be igény, ám két kérelem
között legalább három hónapnak el kell telnie. Bár nem kifejezetten a tanévkezdéshez
kötődő támogatási formáról
van szó, ilyenkor több igénylés
érkezik a polgármesteri hivatal
szociális osztályára. A támogatás egyszeri pénzbeli vagy
természetbeni juttatás, amelyet idén Erzsébet utalványban
kapnak meg az érintettek. A
jogosultság, illetve a támogatás
mértékének megállapításánál
a jövedelmet, a család egyéb
szociális helyzetét veszik figyelembe, és azt, hogy óvodában,
általános vagy középiskolában,
illetve felsőfokú oktatásban
kezdi-e meg a gyermek a következő tanévet.
Képünk illusztráció

Helyi specialitás a rendszeres
nevelési segély, amely az étkezési térítési díj kifizetéséhez
ad segítséget. Azok a családok
kérhetik, amelyek nem részesülnek az általános iskola befejezéséig teljesen díjmentes
étkezést biztosító, állami forrásból finanszírozott rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben. A támogatás mértéke a
család jövedelme mellett attól
is függ, hogy mennyi a térítési
díj. A megítélt összeget az önkormányzat az oktatási intézménynek utalja, a családoknak
az ezzel csökkentett díjat kell
kifizetniük. A kérelmek benyújtása szeptemberben aktuális, tájékoztatott Badics Istvánné. Az
önkormányzat szociális osztályának vezetője azt is elmondta,
hogy évek óta létező támogatási
forma Pakson a felzárkóztatási
ösztöndíj, amellyel az általános
és középiskolás roma tanulókat segítik. Erre akkor jogosult
a diák, ha nincsen igazolatlan
hiányzása, illetve tanulmányi
eredménye legalább közepes.
Az ösztöndíj összege a tanulmányi átlagtól függően minimum
3, maximum 8 ezer forint lehet
havonta, a tanév idejére. Ha a
szülők a kérelmet szeptember
15-ig benyújtják, akkor már
arra a hónapra megkapja gyer-

mekük a megítélt összeget. Az
ösztöndíjat ilyenkor az elmúlt
tanév végi eredmény alapján
állapítják meg, majd februárban újra kérelmezni kell, akkor
a félévi tanulmányi eredményt
veszik figyelembe. A rendszeres
nevelési segély, illetve a felzárkóztatási ösztöndíj iránti kérelem benyújtásához szükséges
nyomtatványt az iskolákban
vagy a szociális osztályon lehet
kérni.
A kedvezményes diákbérletet
azoknak a Pakson élő és tanuló, általános és középiskolás
diákoknak biztosítja az önkormányzat a teljes tanévre, akik
legalább egy kilométerre laknak az oktatási intézménytől, a
helyi autóbusz-közlekedés biztosított, illetve azoknak, akik
sport- vagy művészeti tevékenység miatt utaznak helyi járattal. A lehetőséggel már azok
a csámpai és gyapai gyerekek is
élhetnek, akik helyközi járattal
utaznak be Paksra. A kérelmet
az első bérlet lejártát követő egy
hónapon belül, a polgármesteri
hivatal szociális osztályán kell
beadni, azt követően egyéni
ütemezésben, a polgármesteri
hivatal pénztárában lehet felvenni a lejárt bérletek után a
vételár nyolcvan százalékát.
Kohl Gyöngyi

Rendkívüli
felvételi
Rendkívüli felvételi eljárást
hirdet a Paksi Vak Bottyán
Gimnázium a felnőttoktatás
gimnáziumi tagozatán. Az esti
tagozaton hétfő, kedd és csütörtök alkalmával minden héten
18 tanórát tartanak, és három
évközi beszámolón, valamint az
év végi vizsgán kötelező a részvétel. A nappali tagozaton hétfőtől péntekig 30 tanórát tartanak
kötelező részvétellel, rendszeres
számonkéréssel és tanévzáró
vizsgával. A beiskolázás feltétele
csupán annyi, hogy a jelentkező betöltse 16. életévét, térítési
díj nincs. Érdeklődni lehet telefonon a 75/510-210-es és a
20/540-34-53-as telefonszámon,
vagy e-mailben a vbgimi@paks.
hu címen, illetve személyesen a
Dózsa György út 103. szám alatt.
További információ a www.
vbgpaks.sulinet.hu honlapon.

Újra
életfaakció
Meghirdette hagyományos életfaakcióját az ÖKO Munkacsoport. Az Ültess fát, életfát! elnevezésű program lényege, hogy
azok a családok, ahol az átadást
megelőző esztendőben (2012.
október 1. és 2013. szeptember
30. között) született kisbaba, facsemetét kérhetnek. A kitétel
csupán annyi, hogy vállalják annak gondozását, és a fát Pakson,
a gyermek életterében helyezik
el. Jelentkezni október 4-ig lehet.
Emellett az Újrahasznosítva házilag pályázat keretében olyan fényképeket vár az alapítvány, amely
ötleteket ad a hulladék használati
vagy dísztárgyként való kreatív
újrahasznosítására. A fényképet
úgy kell készíteni, hogy igazolja
a pályázó kilétét. Kérik az ötlet
leírását is, hogy aki kedvet kap
hozzá, maga is elkészíthesse. Határidő: december 5. A pályázatokat az okoalapitvany@gmail.com,
a jelentkezéseket az eletfa2013@
gmail.com címre várják.
Paksi Hírnök, 2013. augusztus 9. n 5

Atomerőmű

Paks biztonságos működését felügyelik
A paksi atomerőmű engedélyezésével, szabályozásával és felügyeletével kapcsolatos
feladatokat tekintette át Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke, valamint Fichtinger Gyula, az
Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója
a minap. A két szervezet beszámolója szerint
a vezetők egyetértettek abban, hogy Magyarország elsőszámú alaperőművének biztonságos és hatékony működtetéséhez szükség
van a két hivatal felelősségteljes munkájára és
szakmai tudására. A paksi atomerőmű a hazai villamosenergia-felhasználás 40 százalékát
biztosítja, az itt megtermelt energia egyúttal a
legolcsóbb is a magyar villamosenergia-rendszerben. Emiatt kiemelten fontos az erőmű ha-

tékony és biztonságos működtetése. Ezt szem
előtt tartva találkozott a nukleáris biztonságért
felelős Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója, valamint az ellátásbiztonságért felelős
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal elnöke. Dorkota Lajos kiemelte, hogy
a paksi atomerőmű azontúl, hogy az ország
legnagyobb villamosenergia-termelője, a klímavédelmi célokat is szolgálja, hiszen minimális a szén-dioxid-kibocsátása. – Az erőmű garantálja a hazai ellátásbiztonságot, illetve az itt
megtermelt olcsó villamos energia hozzájárul
ahhoz, hogy a lakosság alacsonyabb áron vásárolhasson áramot. Ez teljesen összhangban van
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal céljaival – idézi az elnököt az oah.hu.

Fichtinger Gyula a találkozón beszámolt
arról, hogy az Európai Unióban található
atomerőművek átfogó kockázati és biztonsági értékelése szerint a paksi erőmű megfelel a legszigorúbb európai és nemzetközi
biztonsági ajánlásoknak, előírásoknak. – A
Nemzeti Energiastratégia villamos energiával foglalkozó fejezete több lehetséges
forgatókönyvet is vizsgált a hazai ellátás
biztosítására. A paksi atomerőmű üzemidő-hosszabbítását mindegyik változat tartalmazta. A legfontosabb célunk az, hogy
az atomenergia hazai alkalmazása a legbiztonságosabb keretek között történjen –
húzta alá az OAH főigazgatója.
Vida Tünde

3K tábor

Vietnami együttműködés

Hatodik éve rendezi meg a 3K
(Kultúra, Környezet, Kommunikáció) elnevezésű tábort DecsiKiss János újságíró, képzőművész Szálkán a paksi atomerőmű
támogatásával. Idén egy hetet a
Bátaapáti térségében élő gyerekek
töltöttek Szálkán, egyet a Püspökszilágy környékéről érkezők,
fogadtak szociálisan hátrányos
helyzetű fiatalokat Észak-Magyarországról, illetve Szatmárnémetiből is láttak vendégül diákokat. A Szatmárnémeti Református
Gimnázium 42 diákja az atomerőműben a nukleáris energia
felhasználásával, illetve az ennek
során keletkezett hulladékok sorsával is megismerkedhetett. A
csoport az Atomenergetikai Múzeumba és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. látogatóközpontjába is ellátogatott. – Páratlan
lehetőség – mondta Boga Ferenc
fizikatanár, aki maga is rengeteg
élménnyel gazdagodott, és bár az
átlagnál többet tud az atomerőművek működéséről, a személyes
tapasztalat tovább gazdagította
ismereteit. Decsi-Kiss János azt
mondta, a programnak a Sárköz
kultúrájának megismerése mellett
az atomerőmű környezeti stratégiájához való kapcsolódás a fő
motívuma.
-tünde-

Folytatódhat a Magyarország és
a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti együttműködés
a nukleárisszakember-képzés
terén. A következő években
több mint ezer ember képzését
vállalja hazánk különböző képzési szinteken. Erről Nguyen
Thien Nhan, a Vietnami Szocialista Köztársaság miniszterelnök-helyettese és Kovács Pál,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energiaügyért felelős államtitkára beszélt a paksi atomerőműben tett közös látogatás
során. Ezt megelőzően részt
vettek azon a ceremónián, ahol
megállapodást írt alá a Vietnami Szocialista Köztársaság és
az Emberi Erőforrások Minisztériuma között Klinghammer
István felsőoktatási államtitkár
és Tran Quang Quy oktatási
miniszterhelyettes.
– Ez a helyszín emeli Magyarországot a világ csúcsára, hiszen a
nukleáris ipar az egyik „legkeményebb” ipar az űrkutatás mellett – fogalmazott Nguyen Thien
Nhan. Azt mondta, Vietnamban
úgy vélik, hogy az emberi erőforrások fejlesztése a legfontosabb feladat egy nemzet jövőjét
illetően. – Olyan mennyiségű
és minőségű szakembergárdára
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van szükségünk, amivel biztosítani tudjuk a nemzetünk fennmaradását – húzta alá. Beszélt
arról is, hogy rendkívül fontos
számukra a megfelelő munkaerőgárda létrehozása egy Vietnamban most bevezetendő új
iparághoz, nevezetesen az atomenergiához. – Ebben Magyarország rendkívül fontos partner
számukra, mert már harminc
éve működtet egy atomerőművet, amelynek a berendezései
Oroszországból érkeztek. Vietnamban két, szintén orosz, ezer
megawatt teljesítményű blokk
építésébe kezdenek.
– Dörömbölnek az ajtónkon,
hogy szeretnének a magyar ta-

pasztalatokból tanulni – fogalmazott Kovács Pál államtitkár.
Miként kifejtette, a nukleáris
energiatermelésbe most fogó
országoknak semmilyen tapasztalatuk nincs. – A műszaki
kutatásfejlesztéstől alaptanulmányokon keresztül a teljes
képzési szintet le tudjuk fedni
és ebben minden nukleáris létesítmény részt tud venni – fűzte hozzá. Kitért arra is, hogy
most egy nagyobb oktatási
csomagról van szó, amelyben
az alaptanulmányoktól, a doktoranduszok képzésén át az
egyetemet végzettek nukleáris
specializációjáig minden szint
szerepel.
-vida-

Duna-átúszás és
musicalválogatás is lesz
Elmaradhatatlan velejárói az
augusztus 20-i programoknak
a Duna-átúszás és a fényjáték
vízen és levegőben, azaz a lampionos, csónakos felvonulás és
a tűzijáték. Ezek idén is szerves
részét képezik a programoknak,
amelyek nyitányaként augusztus 19-én két koncert is lesz. A
Lord zenekar idei negyvenkettedik fellépését tartja Pakson, a
debreceni Lovardától, a Fertőtavi vízitelepig sok színpadot
megjártak. Koncertjük augusztus 19-én este 7-kor kezdődik a
paksi vízi színpadon. A közönséget azonban jóval korábbra,
délután 4 órára várják, amikor
is egy paksi érdekeltségű együttest, a Másképp zenekart ismerheti meg a szélesebb közönség.
Augusztus 20-án reggeltől estig, egészen pontosan 9-től
20 óráig kisvonat fuvarozza a
rendezvényre tartókat a Csengey Dénes Kulturális Központ
parkoló–Újtemplom utca–Tol-

nai út–Dózsa György út–Szent
István tér (Erzsébet Nagy Szálloda parkolója)–Kereszt utca–
PSE pálya–Kishegyi út–Csengey Dénes Kulturális Központ
parkolója útvonalon. A Szent
István napi városi ünnepség 10
órakor kezdődik a Jézus Szíve
templom előtti téren a Paksi
Városi Vegyeskar közreműködésével. Ünnepi beszédet Hajdú
János, Paks város polgármestere mond. Ezzel egy időben,
9-től 11 óráig már lehet nevezni a Duna-átúszásra, amelyre
tizenötödik alkalommal nyílik
lehetőség. A programnak ennél
messzebbre nyúló múltja van,
de voltak olyan évek, amikor
nem tudták megtartani a magas
vízállás vagy egyéb okok miatt.
(Legutóbb 2010-ben maradt el,
akkor magas is, hideg is volt a
víz.) Kedvező feltételek esetén
rendkívül népszerű a program, 4-500 ember is vállalkozik
arra, hogy Géderlaktól Paksig

átússza a folyót. Az érkezőket
a Paksi Harmonika-zenekar
fogadja zeneszóval. A vízi színpadon délután fél négytől késő
estig egymást követik majd
a fellépők. A sort az erdélyi
Marosfelfaluból érkező együttes, a Bíborka Néptáncegyesület
nyitja. Őket két helyi tánccsoport követi, a Szarkaláb néptáncegyüttes, valamint a Csámpai Country Road Club. 17
órakor Mészáros Árpád Zsolt
és Janza Kata lép színpadra,
legnépszerűbb musicalekből
készült összeállításuk a Jó reggelt, napfény! címet viseli. A
vendégek után ismét paksi előadókat köszönthet a közönség,
az Ulbert-Hesz Projekt néhány
perccel 19 óra után, a Tűzvirág
Táncegyüttes 20 órakor számít
a hazai közönség figyelmére. A
csónakok, kishajók lampionos
felvonulása vezeti fel az emlékezetesnek ígérkező tűzijátékot.
-vt-

Civilszervezetek az erőműben
Az atomerőmű tevékenysége
széleskörű megismertetése érdekében idén elindította a Vendégül látjuk az országot mottójú
programját. Ennek keretében
civilszervezeteket hív és fogad a
létesítmény, köztük nagycsaládos- és nyugdíjas-egyesületeket,
nőket tömörítő szervezeteket,
tudván, hogy ők kevesebb információval rendelkeznek az atomenergiával kapcsolatban. E program keretében járt már Pakson
az elmúlt hónapokban a szennai
Rozmaring Nyugdíjas-egyesület,
a Nagycsaládosok Jánoshalmi,
Kaposvári, Mátészalkai, valamint
Hevesi Egyesülete, az Alpokalja
Nagycsaládos Egyesület, a Pápai Nagycsaládosok Közhasznú
Egyesülete, a Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete, legutóbb pedig a Felsőzsol-

cai Nagycsaládosok Egyesülete.
Lászka Béláné elnök arról számolt be, hogy őszinte örömmel fogadták el az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. felajánlását,
hiszen Borsod megyéből egyébként nem igazán nyílt volna lehetőségük egy paksi kirándulásra.
Az autóbusz, amit az atomerőmű
biztosított, nagyon hamar megtelt: felnőttek, gyerekek, fiatalok,
köztük egyetemisták éltek a lehetőséggel. Az út igen hosszú, négy
és fél órát utaztak, de megérte a
fáradságot, hiszen nagyon alaposan megismerhették a paksi
atomerőművet, folytatta beszámolóját Lászka Béláné. Az üzemi
területen hosszan időztek, majd
abban a meglepetésben volt részük, hogy az atomerőmű éttermében mindannyian ebédet is
kaptak.

Az egyesület elnöke azt mondta,
sajnos az Atomenergetikai Múzeumról annak nyári karbantartása miatt le kellett mondaniuk,
de kárpótolta őket az autóbuszos
városnézés. Legjobban a „tulipános templom”, azaz a Makovecztemplom tetszett a társaságnak,
árulta el Lászka Béláné. Hozzátette, ki tudja, lesz-e még alkalmuk Paksra látogatni, ezért igyekeztek minél többet megtudni a
városról.
Az atomerőmű új támogatási
programjában minden megyéből, illetve a fővárosból is hívnak,
várnak csoportokat, hogy azok a
lányok, asszonyok, idős emberek
személyes élményeket szerezzenek, akik a felmérések szerint
kevesebb információval bírnak
az atomerőmű működéséről,
szerepéről.
-tünde-

A helyi sajtóból
tájékozódunk
Hetedszer indította útjára a Régió
Médiahajót a Tolnai Népújság annak érdekében, hogy kötetlen formában találkozhassanak a közélet
és a gazdaság szereplői. A Rubin
rendezvényhajó ezúttal is a paksi
kikötőből futott ki, s érkezett vis�sza ugyanoda néhány tartalmas
óra után. Az egyik főtámogatót, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-t.
idén dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató képviselte, aki
azt mondta, fontos, hogy találkozzanak a különböző területek
képviselői. Beszélt a helyi sajtó szerepének jelentőségéről: felmérés
igazolja, hogy az emberek információik zömét onnan szerzik be.
Az információbővítésre a Régió
Médiahajó is biztosított terepet,
hiszen a településvezetőkkel, vállalkozókkal, politikusokkal együtt
hajóztak a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség képviselői is. Sebestyén Attila operatív
igazgató egy rövidesen megnyíló,
elsősorban telephelyfejlesztésre
vonatkozó lehetőségről tartott
rövid tájékoztatót, Kovács Zoltán
fejlesztési igazgató pedig arra hívta
fel a figyelmet, hogy a 2014-2020as uniós ciklust felkészülten kell
várniuk a gazdasági szereplőknek,
hiszen a kormány szándéka, hogy
a források hatvan százalékát gazdaságfejlesztésre, munkahelyteremtésre fordítsák. A hajón idén
először nemcsak szekszárdi, hanem paksi, a Fabro pincészetből
származó borokat is kínáltak.

TEIT

kalocsai látogatóközpont
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Paksi Hírnök, 2013. augusztus 9. n 7

Testvérváros

Kézdivásárhely: több mint
két évtizede élő a kapcsolat

Két város hasonló lélekszámmal, hasonló
településfejlesztési elképzelésekkel: a külföldi tőke révén rohamosan fejlődő Kézdivásárhely életében az ipari park fejlesztése és
az inkubátorház megépítése hasonló jelentőséggel bír, mint városunk gazdasági vérkeringésében. Lapunk legutóbbi számában
Loviisa városát és a finn–magyar kötelék kialakulását mutattuk be, ezúttal pedig a pak-

sihoz több szempontból is hasonló adottságú
Kézdivásárhelyre kalauzoljuk el az olvasókat.
Az udvarterek és céhek városaként számon
tartott települést, Kézdivásárhelyet szépségében, eleganciájában és látványosságaiban is
igazi kincsként említik. A tavaly mindössze
35,5 millió lejből, azaz körülbelül hárommilliárd forintból gazdálkodó település számos
óriásberuházást indított meg a közelmúltban, ezek között is kiemelkedő jelentőséggel
bír két nagy ipari park és egy inkubátorház
megépítése. – A két ipari park kivitelezése nagyon fontos, hiszen uniós pályázaton
nyertük ezek felépítését – mondja Bokor Tibor polgármester (képünkön). Az első ipari
létesítmény 6,5 hektáron fekszik majd, az
építkezési és javítási munkálatokat két fázisban végzik. Az első fázisban a telepen lévő
iszap kitermelését, majd a terület kaviccsal
való feltöltését kell elvégezni. A második fázisban a teljes infrastruktúra kiépítése következik, a meglévő épület rehabilitálása, és egy
850 négyzetméteres fémcsarnok felépítése.

A második létesítendő ipari park terve három új csarnok felépítését és egy régi rehabilitálását írja elő, valamint az infrastruktúra
kialakítását vállalja, hiszen az elhagyott ipari
telep jelenlegi formájában alkalmatlan az
építkezésre – ecseteli a tavaly nyáron beiktatott városvezető. A területen lépten-nyomon
kibetonozott árkok, lerobbant épületek találhatók, így az új ingatlanok építése a területrendezés után kezdődik. A támogatások komoly feltétele új munkahelyek megteremtése
is. – A pályázatok előírják, hogy a két ipari
egységben legalább 170 munkahelyet kell létesíteni, ez kivitelezhető. Én személy szerint
jobbnak láttam volna csak az első ipari park
létrehozását, hiszen ennek területét nem kellett a városnak megvásárolnia. A második
ipari park munkálatai már elindultak, valószínűleg ősszel már kész lesz – ismertette
lapunkkal Bokor Tibor. Hasonló jelentőségű
beruházás az inkubátorház létesítése, amely
egy régi kazánház felújítását jelenti.
(Folytatás a 9. oldalon)

A Kézdivásárhelyre látogató turisták általában a főteret tartják a legszebbnek, ahol XIX. és XX. századi épületek vannak, némelyikük felújított változatában visszakapta az eredeti formáját és színvilágát. Itt található Gábor Áron szobra is. A idelátogatóknak mindenképpen ajánljuk az Incze László Céhtörténeti Múzeum meglátogatását, ahol az egyedülálló Zsuzsi- és Andris-baba kollekciókat is megnézhetik. Nem
szabad kihagyni a Vigadó Művelődési Ház színháztermének meglátogatását sem, hiszen nem sok város büszkélkedhet hasonló teremmel.
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(Folytatás a 8. oldalról)
– Ez elsősorban a vállalkozók érdekeit szolgálná, lehetőséget adunk nekik, hogy szervezettebb formában tudjanak fellépni, adott
esetben például a multikkal szemben vagy
közös érdekük érvényesítésére – emelte ki a
polgármester. Mindezek mellett zajlik a város víz- és szennyvízrendszereinek korszerűsítése és bővítése, amelyre nagy szükség
van, hiszen Kézdivásárhelyen rossz a víz minősége. A teljes pályázat első fázisa új kutak
és nyomóvezetékek létrehozását írja elő, a
második terv pedig egy ülepítő felépítését.
A nagyberuházások mellett kisebb munkálatok is folynak, feladatot ad a városrendezés
és a városi piac rendbetétele is. Két oktatási
intézmény fejlesztése is elkezdődött: a Molnár Józsiás iskola bővül, hiszen a tanulók
már nem férnek el az épületben, az Apor
Péter Szakközépiskola pedig új nyílászárókat
kap. Noha a fentebb említett projektek nagy
része uniós támogatással jön létre, a beruházások terhe miatt a város kénytelen lesz hitelhez folyamodni. Jelen pillanatban a nagyobb
beruházásokat a külföldi tőke biztosítja Kézdivásárhelyen. Két német cég folyamatosan
bővíti és fejleszti gyárait a textiliparban, és
több száz embert foglalkoztat. Tavaly ősszel a
magyarországi Valkes cég is itt telepedett le,
és 600 embernek ad munkát. – Várjuk azokat a paksi vállalkozókat is, akik az elkövetkező periódusban Romániában szeretnének
befektetni, nyitottak vagyunk minden tárgyalásra – vetítette előre az együttműködés
újabb formájának lehetőségét Bokor Tibor.

A kézdivásárhelyi JazzKaláka formáció Bajkó Boglárkával hangos sikert aratott Pakson is.
Pakson és környékén. Az évek múlásával
egyre több gyerek nyaralt városunkban és a
környező településeken és a diákcsere-kapcsolat révén a kézdivásárhelyi és paksi családok között szoros kötelék alakult ki, amely
idővel egyre mélyebbé és intenzívebbé vált,
mondja Mezősi Árpád. – A cél az volt, hogy
megmutassuk Magyarországot és segítsünk
abban, hogy világot lássanak egy kicsit, és
érezzék, hogy itt is otthon vannak. A kölcsönös látogatások ugyanakkora élményt jelentettek a paksiaknak is. Élmény volt a kintiek
ízes beszéde vagy az, ahogy főztek. A gyerekek kecskét, tehenet fejtek, kenyeret sütöttek.
Belekóstolhattak abba a falusi életbe, ami itthon már akkor kikopóban volt – részletezi.
Idővel a városvezetés bekapcsolódása a civil
kezdeményezésbe az együttműködés bővülését eredményezte, amely napjainkra széleskörű kapcsolattá nőtte ki magát. Mások mellett
a rendőrség, a tűzoltóság és az iskolák munkatársai is rendszeresen találkoznak egymással, a paksi közönség számára pedig meghatározó élmény, amikor a kézdivásárhelyi
gyerekek mesélnek a Regélő mesemondó ver-

senyen, szerepelnek a Ki mit tud? vetélkedőn
vagy részt vesznek a cseresznyési határon túliak táborában. Idén a Gastroblues Fesztivál
keretében a kézdivásárhelyi JazzKaláka zenekar is a közönség elé lépett, vitathatatlanul
rabul ejtve a hallgatóság szívét. A tinédzser
zenészek keményen a húrok közé csaptak,
koncertjeiket óriási ovációval fogadta a paksi
közönség. Bajkó Boglárka, a zenekar énekese,
aki székely és csíki népi fesztiválokon mutatta
meg zenei tudását, lapunknak elmondta: fantasztikus lelkesedéssel fogadta előadásukat a
hallgatóság és nagyon jól érezték magukat a
fesztiválon, ezért remélik, jövőre is kapnak
meghívást. – A paksiakkal nagyon jó kapcsolatot ápolunk, rendszeresen eljárunk egymás
rendezvényeire – erről már Bokor Tibor polgármester tájékoztat. Miután az idei városünnepen paksi zenekart is vendégül láttak, jövőre szeretnék, ha a Tűzvirág Táncegyüttes is
ellátogatna hozzájuk, ezzel kapcsolatban már
folyik a tárgyalás a paksi önkormányzattal
és az illetékes személyekkel. A polgármester
elárulta, a jövőben szívesen gondolkoznának
közös rendezvényekben is.
Matus Dóra

Helyi termelő kínálja portékáját egy kézdivásárhelyi termékvásáron.

Habár a két település között nem a gazdasági
kapcsolat a legintenzívebb, Paks és Kézdivásárhely ezer szállal kötődik egymáshoz. Az
együttműködést még 1990-ben a Paksi Úttörők alapozták meg, számolt be a kezdetekről Mezősi Árpád (képünkön). A településen
lévő általános iskolák vezetőivel és pedagógusaival vették fel a kapcsolatot, akik az előző
rendszerből örökölt kezdeti bizalmatlanságot
követően örömmel fogadták a megkeresést.
Még ugyanebben az évben négy kézdivásárhelyi csoport nyaralt hazánkban a Balatonon,
Paksi Hírnök, 2013. augusztus 9. n 9
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Paks felett
Molnár Gyula nemrégiben a város felett repülő helikopterről
örökítette meg Paksot madártávlatból. (Balra: Sárgödör tér, Cseresznyéskert Erdei Iskola, Fehérvári úti stadion, jobbra: Dózsa
György út.
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Díjaztuk őket

Mások sikerélményéért dolgozik

Kajak páros maraton számban junior magyar bajnok, quadriatlonban pedig háromszoros junior világbajnok – ez csupán néhány olyan sporteredmény számos másik

mellett, amellyel Vass Henriett a sportkedvelő drukkerek szívét még a ’90-es években megdobogtatta. A Tehetséges Paksi
Fiatalokért Alapítvány egykori díjazottja
ma már a sportirányításban dolgozik, és
mások számára szeretné átadni azt az örömet és sikerélményt, amit a sport számára
jelent a mai napig.
A szabadidősport az állami költségvetésből származó támogatások szempontjából
nincsen jó helyzetben, évről évre csökken
az erre a célterületre fordítható keret. Ennek ellenére számos alapfeladat és korábbi
sikeres szakmai program igényel anyagi
támogatást, mellettük pedig a kor kihívásainak megfelelő újabb kezdeményezések
is szükségesek, mesél a szakma legfőbb
kihívásairól Vass Henriett, aki a Magyar
Olimpiai Bizottság szabadidősport-koordinátoraként dogozik. Pár éve sikeresen
indították el országosan a Pakson is létező
nordic walking programot, idén pedig új
kezdeményezésként a lakossági gimnasztika bevezetésén kísérleteznek. Ennek lényege, hogy városi környezetben, egy parkban,
rendszeres időpontban egy edző által vezetett félórás humoros, átmozgató gimnasztika mutassa meg, hogy kényelmes, akár
utcai ruhában is mindenki számára elérhető a testmozgás. Henriett számára kiemelt
cél, hogy olyan programokat alakítsanak
ki, amelyek a résztvevőknek sikerélményt,
örömet szereznek, amiben neki gyermekkorától kezdve része lehetett. – A sport a
pozitív élmények miatt vált már gyerek-

koromban fontossá. Egyszerűen élveztem
a mozgást, jó volt játszani, kimelegedni,
lihegve összemérni, ki mit tud: ki a gyorsabb, ügyesebb vagy taktikusabb – fogalmaz. Már az akkori II. Számú Általános
Iskolában sporttagozatos volt, majd a Vak
Bottyán Gimnáziumban tett érettségit követően a Magyar Testnevelési Egyetemen
tanult tovább. ’93-ban juniorok között
quadriatlonban világbajnok lett, majd ezt
az eredményt még kétszer megismételte.
Számos kiemelkedő sportteljesítményre
büszke lehet, de egy örökletes hajlam miatt
nem támaszkodhatott kizárólag a versenyszerű sportra.
– A tenyerem nem bírta a nagy megterhelést
és folyamatos műtéti beavatkozást igényelt.
Ezért a továbbtanulás mellett döntöttem. A
főiskolán éreztem rá először, milyen jó érzés valakit megtanítani valamire. Szerencsés
vagyok, hiszen mindig a sport közelében
dolgozhattam, oktatóként, szervezőként,
sportvezetőként egyaránt – meséli. Jelenleg
a szakmai programok kialakításában és a
döntések végrehajtásában vesz részt, vagyis annak felügyeletében, hogy a támogatás
a felhasználó szervezetekhez megérkezzen
és jó célokra kerüljön felhasználására. Ha
hivatalból hétvégenként egy-egy sporteseményre, például utcai futóversenyre is eljut,
gyakran nem állja meg, hogy maga is el ne
induljon rajta. Amikor csak teheti, elszakad
a nagyvárosi rohanás, nyüzsgés elől és a paksi, dunakömlődi csendhez menekül.
-md-

A nyitottság nyerte meg a francia bloggert
A magyar emberek nyitottsága
nyerte meg a tetszését Justine
Cano francia bloggernek, aki
a Magyar Turizmus Zrt. támogatásával indult európai
körtúrára, első állomásként
hazánkat érintve. A fiatal francia nő elektronikus újságírással
foglalkozik, utazó bloggerként
hívja fel a figyelmet Európa kulturális eseményeire. Körútjának
első állomása Magyarország,
volt már a Balaton Soundon, a
VeszprémFesten és megy a Sziget Fesztiválra is. Minden régióba ellátogat, a Dél-Dunántúlról
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Mohács, Pécs, Kaposvár és Paks
értékeit ismerteti meg olvasóival. Városunk nevezetességeit
egynapos kerékpáros városnézés
során fedezte fel a Cseresznyéskert Erdei Iskolából indulva.
Az alig húszéves francia publicista Czink Dóra turisztikai
referens társaságában tekintette
meg a Makovecz-templomot, a
Sárgödör teret, a LaDIK Egyesület jóvoltából részt vett dunai
motorcsónakázáson és a napot
borkóstolóval zárta a Prelátusban. Az elsősorban fiatal olvasóközönség számára szerkesztett

blogján Justine értékeli a hazai
fesztiválok hangulatát, a szálláslehetőségeket és egyedi módon
nem a városok nevezetességeit
állítja fókuszba, hanem azt, milyen elfoglaltságokat találhat az
odalátogató. Legfrissebb bejegyzései szerint rabul ejtette a szívét Magyarország legnagyobb
szabadtéri színháza, a Szegedi
Szabadtéri Játékok, megnyerte tetszését a magyar emberek
nyitottsága és településünkre
látogatva elárulta, Paksot szép,
nyugodt kisvárosnak találta.
Matus Dóra

Kincsek a talpunk alatt
Gyógypatika réten és erdőben.
Egykor nem kellett messzire
mennie annak, aki ízületi, reumás panaszaira vagy éppen a
felfázás kezelésére keresett természetes gyógymódot. Csupán
nyitott szemmel kellett járnia,
hiszen egy mezőn, virágos réten
vagy akár az árokparton állva is
felfedezhette, mennyi hasznos,
értékes tápanyagot tartalmazó
növény vesz körül minket. Az
Ürgemezőn járva én is szinte
azonnal belebotlottam a gyulladásokat orvosló cickafarkba, de
meg kell valljam, nem tudtam
volna, milyen kincsre leltem,
ha nem szegődik társamul a tú-

Kornistárnics – mindent a
szemnek, semmit a kéznek! Az
Ürgemezőn csak gyönyörködni
szabad a flórában.

rán Sáfrány Szilvia, az Ökocsiga
Közhasznú Egyesület titkára. Azóta, hogy 14 évvel ezelőtt Paksra
költözött, szívügyének tekinti a
természet védelmét és ismeri a
láprét minden egyes gazszálát.
Gazszálnak egészen addig látja
az ember, amíg nem ismeri meg,
milyen értékek között lakik.
Szakavatott túravezetőm szinte
méterenként hajolt le valamihez
ecsetelve annak jótékony hatásait és számba véve a városhatárban elterülő természetvédelmi
terület ritkaságait. A gyönyörű
és védett kornistárnics például,
amely éppen most a nyár végén
nyílik és hasonlít a harangvirághoz, régen a tüdőbaj hatékony
ellenszereként bizonyított. Az
itt fellelhető fűszer- és gyógynövények sorát szinte képtelenség
lenne számba venni, úgy, ahogy
a ritka növényfajokat is. Ezek
közül jelentőségében kiemelkedő az országosan is ritkaságnak
számító apró nőszirom, ugyanis
az Ürgemezőn található meg az
egyik legnagyobb tömegben. Az
értékes homokterületek különleges színfoltjai a kosborok, amelyek orchideafélék, ezek közül
hazánkban számos megtalálható
vadon és mindegyik védett vagy
fokozottan védett, ahogy a kúszó
zeller is. Az Ürgemező északnyugati felétől nem messze találjuk a Cseresznyési-lápréteket,

ahol több védett növényfajunk
is szép számban él. Ezek egyike
az országunkban ma már erősen
megritkult fehérmájvirág. És ne
feledkezzünk meg az állatvilágról
sem: a papagájszíneivel hódító
gyurgyalagot, ami idén az év madara, túránk során is hallottuk,
de itt él még egyebek mellett az
egerészölyv és a tövisszúró gébics
is, amely saját spájzot rendezett
be az Ürgemezőn, meséli Szilvia.
Amit a madár nem tud azonnal
elfogyasztani, azt feltűzdeli a galagonyák töviseire vagy éppen a
gazdaságok szögesdrótjaira. Ha
a mezőn járva sétánk során szerencsénk van, játékos, sajátosan
füttyögő ürgéket is megpillanthatunk. Ez azonban ritkán adatik meg, mert az állatok a természetvédelmi terület gyakran
felzavart csendjében általában
rejtekükbe menekülnek. Ugyanis
nagy a forgalom az Ürgemezőn.
Sétánk során több mint tíz autó
haladt el mellettünk, de a szabályok ellenére quadosok, vitorlázó
repülősök, motorosok, lovasok
is előszeretettel választják ezt
a területet a kikapcsolódásra.
Amennyiben viszont nem a kijelölt csapásokat választják közlekedésre, nagyobb kárt tesznek
a védett növényekben, mint az
itt legeltetett állatok, hívja fel a
figyelmet Sáfrány Szilvia. Azért,
hogy az egyesület közelebb hoz-

za és megismertesse az emberekkel az Ürgemező avatatlan
szem számára rejtett értékeit,
négy évszakos tematikus túraprogramot tervez. Emellett
folyamatosan fejlesztik a terület tanösvénytábláit, szerveztek
természetőrképzést, télen gondozzák a madárodúkat, a gyerekeknek pedig a honlapjukról letölthető memóriajátékot
készítettek. A város lakóinak
egyre jelentősebb része veszi
előszeretettel birtokba a területet. Sokan sétálnak, futnak
erre, rendszeresen szerveznek
ide nordicwalking-túrákat is.
Aki nyitott szemmel jár, nem
csupán az Ürgemezőn sétálva fedezheti fel Paks helyi védettségű természeti értékeit:
mindennap elhaladhat a Paksi
Városi Múzeum előtti több száz
éves eperfa vagy a Duna-parti
gesztenyesor, illetve a Táncsics
platánosa mellett. A kompkikötőnél találkozhat gémekkel,
sőt még jégmadárral is, vagy
a természetvédelmi területek
címermadarával, a kócsaggal.
Ezzel a cikkel is ajánljuk felfedezésre a kirándulóknak Paks
és az Ürgemező ismeretlen területeit, amelyhez szakértők segítségét is kérhetik. Az egyesület honlapja: okocsigaegyesulet.
mindenkilapja.hu.
-matus-
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Bibliáról óvodásoknak
Óvodások ismerkedtek a Bibliával Duna
kömlődön – ez önmagában nem lenne új
donság, hiszen heti rendszerességgel tarta
nak hittanórát a gyerekeknek a tanévben,
ám ez alkalommal napközis táborban nyí
lott erre lehetőségük. A tábort a plébánia és
a Napsugár Óvoda helyi tagintézményének
munkatársai együtt valósították meg, a pé
csi püspökség támogatásával.
Dr. Udvardy György, a Pécsi Egyházmegye
főpásztora minden esztendőben támogat különböző programokat az egyházmegyében.
Amikor felmerült az óvodásoknak szóló hittantábor ötlete, Fitt Szabolcs dunakömlődi
plébániaigazgató pályázott a támogatásra és
segítőket is talált a megvalósításához felesége,
Fitt Szabolcsné Pach Éva tagóvoda-vezető és
Ficzi Teréz dajka személyében, így tizenhárom
kisgyermek részvételével megrendezhették a
tábort. Minden nap egy keresztény szimbólumról szólt, az első témája a hajó volt, majd
a hal, a kenyér, a templom és a bárány következett. Az óvodások megismerhették a hozzájuk kapcsolódó bibliai történeteket, készítettek
hajót, halat rajzoltak, horgásztak, kenyeret dagasztottak, beszélgettek a templom szerepéről,

az illendő viselkedésről a szent helyen, és arról
is, hogy mit jelképez a szentírásban a bárány. A
táborzárást vasárnap tartották, ahol kiállították
a táborról készített fotótablót, az igeliturgia végén köszönetet mondtak mindazoknak, akik
valamilyen módon segítettek a megvalósításban. A tematikus tábort úgy tervezték, hogy
az óvodai szünet első hetére essen, így a szü-

lőknek nagy segítséget jelentett. Ez is célja volt
a szervezőknek, ám a legfontosabb az, hogy
közelebb kerüljenek a gyermekek, a családok
Krisztushoz, a katolikus egyházhoz. Az első lépéseket sikerült megtenni, hiszen a résztvevők
sok ismerettel, élménnyel gazdagodtak, illetve
volt alkalmuk beszélgetni a gyerekek szüleivel,
összegzett Fitt Szabolcs.
-gyöngy-

Amikor nem a bal a jobb
Vajon miért van az, hogyha
lerajzolunk valamit, nem lesz
olyan, mint a valóságban, ha viszont a jobb agyféltekés rajzolás
módszerét alkalmazzuk, akkor
igen? A választ az agy működésében kell keresni, mondja
Bajczi Marianna, aki Zabó
Kittivel a közelmúltban tartott
négynapos tanfolyamot a cseresznyési Puszta Lovasudvar
és Vendégház szervezésében.
A szakember elmondta, hogy
jellemzően a bal agyféltekénket
használjuk, ami a logikus, racionális gondolkodásért, a beszélt
és írott nyelvért, a számolásért,
az elemző gondolkodásért felelős, míg a jobb agyféltekéhez
olyan dolgok tartoznak, mint a
művészi tehetség, a kreativitás,
az empátia vagy a képzelet. A
rajzolás alapvetően jobb agyféltekés tevékenység, ezért ha a bal
elnyomja a jobbot, nehezebben
megy a rajzolás.
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A jobb agyféltekés rajzolási módszer gyakorlatai (például a fejtetőre állított képek) nem logikusak
a bal agyféltekének, nem képes
értelmezni azokat, ezért a rajzolás
idejére átengedi a dominanciát a
jobbnak. Ha például azt mondjuk, hogy egy szemet rajzolunk
le, a bal agyfélteke működésbe lép
és a tanult szimbólumot fogjuk
ábrázolni, amely mandula alakú,
benne kör, alul és felül szempillavonalkák. A bal agyfélteke parancsa, hogy nem kell részletesebb
rajz, hiszen az egyszerű szimbólum gyorsan elkészül, és mivel
megtanultuk, tudjuk, hogy mi az.
A jobb agyféltekés rajzolás lényege tehát, hogy megtanít aktiválni a
jobb agyféltekét, legyőzni a bevésődött szimbólumrendszert és helyette látni a valóságot. A módszer
elsajátításával bármit valósághűen
le tudunk rajzolni, sőt képessé tesz
másként látni az életet, így egyfajta önismereti módszer is. -kgy-

Házhoz
megyünk!

Jó napot, mi újság?

Szabó Antal
Szabó Antal, a Paksi Városi Múzeum munkatársa elkötelezett
régész. Hiszi, hogy ami egyszer
megtörtént, újra meg fog történni, csak a személyek változnak,
így ha az ember ismeri a múltját,
ismeri a jövőjét is. A múlt nagyon
sok tanulsággal szolgál számunkra, amire ha odafigyelünk, sokat
tanulhatunk, okulhatunk belőle.
Bár Antalt már gyermekként is a
régészet vonzotta leginkább, csak
hosszú évek múltán kötött ki mai
hivatásánál. Gödöllőn született,
ott töltötte gyermekkorát, majd
egy vegyészeti szakközépiskolában érettségizett Budapesten. Akkor már tudta, hogy ez nem az ő
útja, így munkába állt nagybátyja
zöldség-gyümölcs kereskedésében. A katonaság után érdeklődése a sportújságírás felé fordult. Be
is iratkozott egy éppen akkoriban
meghirdetett tanfolyamra, majd a
gyorstalpaló után az egyéves folytatásra is benevezett, ahol mások
mellett Vitray Tamástól és Bárdos Andrástól tanulta a szakma
csínját-bínját. Antal álma valóra
vált. A Duna Televízióban kezdett,
majd dolgozott a Magyar Televízióban, a TV3-nál, illetve a Népszabadságnak. Az ifjonti lelkesedés
aztán lassan alábbhagyott, és amikor 2000 tavaszán egy barátjával a
gyermekkorukat idézték, rádöbbent, hogy igazi álma a régészet. A
tettek mezejére lépett, kitöltötte és

postára adta a jelentkezési lapot. A
Pécsi Tudományegyetem történelem–régész szakos hallgatójaként
diplomázott. Álma valóra vált. De
csak félig, mert tudta, hogy az elhelyezkedéshez nagy gyakorlatra
lesz szüksége. Ezért professzorával, Vaday Andreával ásatásról
ásatásra járt és rengeteget tanult.
Legemlékezetesebb munkája ebből az időszakból egy salgótarjáni
ásatás volt, ahol Közép-Európa
egyik legnagyobb bronzkori urnatemetőjét tárták fel szenzációs
leletanyaggal. Szép időszak volt,
csak egy baj volt vele, fogalmaz
Antal, hasonlóan érezte magát,
mint a meséből ismert tücsök.
Nyáron nagyon jól élt, de ha nem
gyűjtögetett, tartalékolt, akkor bizony télen felkopott az álla. Éppen
mikor már úgy érezte, hogy felkészült régész, és arról álmodozott,
hogy megállapodik, állásajánlatot
kapott dr. Váradyné Péterfi Zsuzsannától, a paksi múzeum igazgatójától. Antal korábban többször járt a lussoniumi ásatáson,
ismerte a múzeumot, a várost és
örömmel foglalta el a megüresedett állást 2010 októberében.
Munkájához tartozik a régészeti
gyűjtőterületek rendszeres bejárása, új lelőhelyek megtalálása, az
ásatások, a leletanyag feldolgozása,
értelmezése. Szaklapokban publikál és továbbképzi magát, amire
a régésztársadalomban különbö-

ző konferenciákon van lehetőség.
Ha pedig, mondjuk manóra van
szükség a múzeum Mikulás-napi
rendezvényén, hát arra sem mond
nemet és felölti a csíkos zoknit,
meg a manósipkát.
Munkájában most ismét az ásatás
került előtérbe. A héten elkezdték azt a hat-nyolc hétre tervezett
munkát Lussoniumban, amelynek során tovább kutatják a római
temetőt helyi fiatalok segítségével.
Ez alkalommal szeretnének képet
kapni a temető kiterjedéséről, illetve további sírkamrákat feltárni.
Antal nagy álma, hogy találnak
egy festett sírkamrát, amire az
eddigi eredmények alapján nagy
esélyt lát. Közben egy lussoniumi
régészeti parkról is álmodozik,
ahol vannak megépített korabeli
épületek, római étterem, római
játszótér, a látogatók korhű ruhákba, páncélzatba bújhatnak, jobban
megismerhetik a rómaiak mindennapjait, az egykori helyőrség
katonáinak életét. Aztán arról is
álmodozik, hogy az egykori római
temetőben létrehoznak egy kiállítóhelyet. Úgy látja, hogy mindkettőre nyitott a városvezetés, a megvalósítás csak forrás kérdése, ami
viszont nem kis akadály. Úgy érzi,
hogy paksi lett, és itt öregszik meg,
főleg ha lesz régészeti park. Ha addig nem, akkor még öregkorában
is azért fog küzdeni, hogy ez az
álma is valóra váljon.
Kohl Gy.

A szerkesztőség nagy örömére
szolgál, hogy olvasóink nagy
része nemcsak várja, de elvárja
a kéthetente megjelenő Paksi
Hírnök érkezését. Jó hír, hogy
ezentúl akár garantáltan kézhez kaphatja a város lapját: új
akciónk keretében mindössze
a postaköltségért cserébe a postaládájába kézbesítjük kedvenc
helyi újságját. Ha nem szeretné, hogy lemaradjon a város
frekventált pontjain terjesztett
Paksi Hírnökről, csupán an�nyit kell tennie, hogy befárad
a Dózsa György út 51-53. szám
alatt található szerkesztőségbe
(TelePaks Kistérségi Televízió,
a járási hivatal mellett), és gyártásvezető kollégánknál befizeti
az éves díjat. (Ez jelenleg az idei
fennmaradó kilenc megjelenést
150 forinttal számolva: 1350 forint.)

Búcsúzik
az analóg
sugárzás
A TelePaksnál is megtörtént a
digitális átállás: lapunk megjelenésének napján megszűnik
a TelePaks analóg sugárzása,
a kistérségi televíziót ezután
antennával már csak arra alkalmas televízión vagy ún.
set-top-box segítségével lehet
fogni. A kábeltelevíziók előfizetőit nem érinti a változás. Az
országos adók még október 31ig láthatók Paks körzetében.
A TelePaks Híradó hírei továbbra is elérhetők az interneten a
www.paks.hu címen vagy a tévé
saját YouTube csatornáján: www.
youtube.com/telepakstv, illetve a
TelePaks facebook-oldalán.
Olvassa be a kódot,
és máris nézheti a
TelePaks YouTubecsatornáját!
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Sport

Vezeti a magyar bajnokságot

Korábban a 125-ös géposztályban motorozott, idén egy Honda nyergében, a 600 köbcentisek
között, a Tomracing Motorsport Team színeiben verse-

nyez Gyutai Adrián. A Paksi
Autó- és Motorsport Egyesület
fiatal sportolója merész álmokat
szövögetve indult el a megmérettetéseken. Az Alpok-Adria

bajnokságban öt futam után
összetettben a harmadik helyen
áll, legjobb eredménye egy második helyezés volt a csehországi
Mostban. Bár Adrián úgy véli,
rengeteg tanulnivalója van és a
legfontosabb feladata, hogy fejlődjön, mégis reméli, hogy év
végéig javít a pozícióján és kijut
az októberi Eb-re. Erre Rijekában és a Slovakiaringen lesz lehetősége.
A paksi motoros ugyanakkor
vezet a magyar bajnokságban:
ahol célba ért, ott dobogóra is
állhatott, az elmúlt hétvégén pedig a Pannoniaringen mindkét
nap pole pozícióból indulva,
szombaton 19 ezreddel lemaradva Magda Attilától másodikként, vasárnap pedig elsőként
haladt át a célvonalon. Adrián a magyar bajnokság mellett a nemzetközi IMRC Nyílt

Gyorsasági Motoros Bajnokság
pontversenyét is vezeti. (Ez egy
szlovák, cseh, magyar és lengyel
versenyzők számára kiírt sorozat.) Utóbbiból még két futam
van vissza, és a fiatal tehetség reméli, hogy sikerül megtartania
ezt a pozíciót. Nagy eredmény
lenne, hiszen kemény a bajnokság, minden futamon csaknem
negyven induló van.
Gyutai Adrián jelenleg egy
2009-es motorral versenyez,
amiről úgy véli, versenyképes,
és bár a beállításokon lehetne
fejleszteni, ehhez sok tesztelés
lenne szükséges, amire azonban nincs lehetősége. A motorversenyző hozzátette, a legfontosabb fejlesztést azonban
önmagán, vezetési stílusán kell
véghezvinnie, neki kell a legtöbbet fejlődnie, hogy gyorsabb lehessen.
Faller Gábor

Felcsútra szerződött a fiatal focista
A nyáron komoly játékos
mozgás volt az OTP Bank Li
gában szereplő MVM-Paks lab
darúgócsapatánál: 17 játékos
távozott a Fehérvári útról, köz
tük a 18 éves, saját nevelésű fut
ballista, Hahn János Csaba is,
aki az előző szezonban az NB
I-es felnőtt csapatban is bemu
tatkozott. A játékos a Puskás
Akadémia FC-hez szerződött.
– A tavalyi szezonban az MVMPaks együttesében bemutatkozhattál a felnőttek közt. A nyáron
mégis váltottál.
– Sajnos kikerültem a felnőtt
keretből. Elhangzott, hogy idén
nincs esélyem játszani a nagyokkal, emellett négy évet kellett
volna aláírnom. A Puskás Akadémia vezetése biztosított arról, hogy a lehető leghamarabb
– nyilván a teljesítményemtől
függően – játszhatok az NB I-es
felnőttcsapatban, illetve mindent

megtesznek, hogy a korosztályos
válogatottban szerepelhessek. Új
klubomhoz kettő plusz egy évre
köteleztem el magam.
– Pakson sokan ismernek, igazi
sportos családban nőttél fel.
– Hatévesen kezdtem focizni és teniszezni, de a csapatjáték jobban vonzott. Legelső
edzőm Jenei Ferenc volt, utána
Kindl István, Gracza Tibor és
Osztermájer Gábor. Mindegyi-
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kőjüknek nagyon sokkal tartozom, és köszönöm nekik, amit
értem tettek.
– Fiatal labdarúgóként mit tartasz eddigi legnagyobb sikerednek?
– Természetesen hogy bemutatkoztam az NB I-ben. Utánpótlásszinten pedig azt, hogy
az U18-as korosztállyal a kiemelt bajnokságban hatodikak
lettünk a Paksi FC csapatával.

– Még csak pár hete vagy a Puskás
Akadémia FC tagja. Mik az első
benyomásaid?
– Nagyon jól érzem magam, itt
tényleg minden a fociról szól,
és a fejlődésem szempontjából
a lehető legjobb helyen vagyok.
Úgy érzem, beilleszkedtem és
elfogadtak. Szerződésem értelmében az U21-es csapatban fogok játszani, és mint említettem,
teljesítményem függvényében a
felnőtt együttesben is.
– Mik a céljaid a labdarúgással?
– Nyilván a célok mindig magasak, szeretném kihozni magamból a legtöbbet, és remélem, ez
egy külföldi topcsapatot jelent,
illetve válogatottságot.
– Láthatunk-e még paksi zöld-fehér szerelésben?
– Fájó szívvel hagytam itt a csapatot, nem titok, hogy én maradni szerettem volna, bízom benne,
hogy még játszhatok hazai játékosként a Fehérvári úton. -efgé-

Irány Rio!
Az év legfontosabb cselgáncsversenyére augusztus 26. és
szeptember 1. között Brazíliában, Rio de Janeiróban kerül
sor. Az előzetes nevezések alapján kilencvenöt ország mintegy
hatszáz dzsúdósa lép majd tatamira. Nagy valószínűséggel két
olyan súlycsoport is lesz, amelyben már a hatvannégyes táblára kerülésért is mérkőzni kell.
Magyarország – akárcsak a többi IJF-tagország – kilenc férfi és
kilenc női dzsúdóst indíthat, de
a nőknél csak hat versenyzőt neveztek és az egykori paksi olimpikon, Mészáros Anett indulása
még bizonytalan, az orvosok
döntésétől függ. A férfiaknál 81
kg-ban Csoknyai László, a +100
kg-ban Bor Barna képviseli az
Atomerőmű SE-t. A magyar
küldöttség csoportokban utazik
majd Brazíliába, minden versenyző a mérlegelése előtti napon érkezik meg a helyszínre,
bízva abban, hogy az időzónák
eltérése miatti átállás zökkenőmentes lesz.

Tizenhat érem
Sukorón

Ezüstérem
a világjátékokról

A kolumbiai Caliban rendezett
világjátékokon 58 magyar sportoló vett részt tizenkét sportágban. A magyar küldöttség tagja
volt Kiszli Vanda, az Atomerőmű
SE versenyzője, aki a maratoni kajak egyesek versenyében a
második helyet szerezte meg. A
2008-as pekingi olimpián kenu
kettesben bronzérmet szerző
Kozmann György párja, Kiss Tamás is a második helyen végzett
a maratoni kenu egyesek versenyében.

A világjátékok programján az
olimpiai játékokon nem szereplő
sportágak közül a legmagasabb
színvonalú, legnépszerűbb sportágakban megrendezett versenyek
szerepelnek. A földön, a vízen
és a levegőben űzött sportágak
résztvevői a Gyorsabban, magasabban, erősebben! mottóval küzdenek. Négyévenként, az olimpia
utáni évben e sportágak világelső
sportolói gyűlnek össze, hogy a
világjátékok keretén belül együtt
törjenek a csúcsra. Miután a nemzetközi versenynaptárban kiemelkedő helyet foglal el az esemény,
így világszerte előtérbe kerülnek
ezek a sportágak és versenyzőik,
akik a nagy nyilvánosság érdeklődése mellett mutathatják be
felkészültségüket. A 11 napon át
tartó világjátékokon 120 ország
négyezer sportolója mintegy 30
sportágban küzdött a helyezésekért. Forrás: Magyar Olimpiai
Bizottság.
(joko)

Augusztus első hétvégéjén, a Velencei-tavon, Sukorón rendezték a
kajak-kenu gyermek, kölyök, serdülő magyar bajnokságot, amely
egyben Kolonics György-emlékverseny és EORV-válogató is
volt. Az ASE színeit huszonheten
képviselték: a különböző versenyszámokban és távokon három
arany-, öt ezüst- és nyolc bronzérmet nyertek. A paksi versenyzők
közül Fritz Anett és Pupp Noémi
kiharcolta az indulási jogot a szeptemberi csehországi EORV-n.

Tizenhét csapat részvételével rendezték a Szelidi-tó
Amatőr Strandröplabda Bajnokság III. fordulóját. A tornán részt vevő két svéd csapat révén nemzetközivé váló
eseményen a Bérdi Kata, Peti
Ákos, Moró Attila összetételű
paksi trió immár harmadszor
is megnyerte a kupát.

Az U21-ben indítják a második csapatot
Az U21-re fókuszál, és nem in
dul sem NB III-ban, sem megyei
első osztályban a Paksi FC II.
Az NB II-es labdarúgó-bajnokság átszervezése miatt (az eddigi
két csoport helyett egycsoportos
lett a másodosztály, melyben az
NB I-ben szereplő együttesek fiókcsapatai nem indulhatnak – a
szerk.) a szintén átszervezett NB
III-ban indulhatott volna a Paksi
FC II. futballcsapata. A Fehérvári úti klub vezetése azonban

nem vállalta a harmadosztályú
küzdelemsorozatot, sőt a megyei
első osztályban sem versenyezteti
második számú felnőtt csapatát,
ehelyett az U21-re koncentrál. A
háttérről Haraszti Zsolt ügyvezetőt kérdeztük.
– Akkor vállaltuk volna a harmadosztályú indulást, ha U21-es
együttesünk nem jut fel az NB
I-es bajnokságba. Egyszerre gazdasági és szakmai döntést kellett
hoznunk, hiszen szinte azonos
korosztály játszott volna mind az

Haraszti Zsolt Hahn János távozására is reagált. A
Paksi FC ügyvezetője elmondta: valóban négyéves szerződést kínáltak a futballistának. – Jeleztem játékosunknak, hogy a jövőben
is a felnőtt csapattal edz, de legtöbbször a kiemelt bajnokságban
szereplő U21-es együttesben kell majd úgymond visszajátszania,
a felnőttek közt a Ligakupában és a Magyar Kupa-sorozatban lesz
esélye megmutatni a tudását. Természetesen új klubjában sok
sikert kívánunk Hahn Jánosnak – mondta Haraszti.

NB III-ban, mind pedig az U21ben, ez pedig nem megoldható.
Ami a megyei első osztályt illeti,
közel húsz játékosunkról tűnik
úgy, hogy szerepelhet felnőtt bajnokságban, ezért gondolkoztunk
el azon, hogy nekik itt adunk
lehetőséget. Indulásunk hírére
azonban több klub jelezte, hogy
nem szeretné, ha a Paksi FC II.
elindulna, mert az NB I-ből vis�szajátszó futballisták miatt esélytelenül álltak volna ki a paksi
csapat ellen. Végiggondoltuk és
Fiola Attila, az MVMPaks labdarúgója az „A”
válogatottal készül a Magyarország–Csehország mérkőzésre. A paksi védő az Újpest és a
Pécs elleni találkozókon hívta
fel magára Egervári Sándor
szövetségi kapitány figyelmét.

végül visszaléptünk a megyei első
osztálytól is.
Haraszti Zsolt szerint a megoldás,
hogy az U21-re fókuszálnak még
akkor is, ha ezzel elveszítik az NB
III-as és megyei első osztályú indulás jogát.
– Szeretnénk, ha ez a csapat és a
vele párban szereplő U17 bennmaradna a kiemelt bajnokságban. Tisztában vagyunk azzal,
hogy az említett felnőtt bajnokságok indulási jogát ezzel a döntéssel elveszítjük, de megvan a
forgatókönyvünk arra az esetre
is, ha esetleg nem sikerül az U21es korosztállyal a legfelsőbb osztályban maradni.
A „legidősebb” utánpótlásgárda
szakmai munkájáért továbbra is
Osztermájer Gábor felel, Lengyel
Ferenc, az eddigi NB II-es szakvezető az U18-as együttest trenírozza majd.
Faller G.
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Bikácson a könyvtárnak is helyet adó épület újult meg a támogatás révén.

Fókuszban
a térségfejlesztés
Negyvenegy településen segíti elő
a térségfejlesztést, az életminőség
emelését és a munkahelyteremtést
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítvány. Az alapító MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. évi 500 millió forintot bocsát az alapítvány rendelkezésére a fenti célok megvalósítására.
Az atomerőmű jóvoltából az érintett
térségben, azaz a létesítmény környezetében fekvő települések páratlan lehetőséghez jutnak évről évre.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. közel négy évtizede van jelen a PaksKalocsa-Szekszárd centrumok által
meghatározott területen mint a
térség legnagyobb beruházója, gazdasági vállalkozása és munkáltatója.
Emellett felelősséget érez környezetéért, az ott élők életminőségéért, a
térség jövőjéért. Ennek szellemében
egyre szélesebb körű támogató tevékenységet folytat. Az elmúlt évek
eredményes megoldásait megtartva

2011-ben határozta el egy közhasznú alapítvány létrehozását, amellyel
koncentráltabb, még jobban átlátható támogatási rendszert indított
el. Az így létrejött Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítvány célja a
kedvezményezett területeken megvalósuló széleskörű fejlesztés. Az
érintettségi kört a paksi és kalocsai
kistérség, valamint a szekszárdi kistérség északi része, összesen 41 település alkotja.
Az alapítvány évente két alkalommal
hirdet pályázatot negyed-negyedmilliárd forintos keret fölött diszponálva. Az idei első pályázati körben
31 igény érkezett, 318.703.301 forint
összértékben. A szakértők bevonásával született döntés eredményeként 26 nyertes osztozik a több mint
243 millió forintos támogatáson, ami
közvetve mintegy 632 millió forint
további fejlesztést generál.
Sok település több, évek óta húzódó
problémát zárhat le, s valósíthat meg
olyan elképzeléseket, amelyekre saját erőből nem volna módja. A kuratórium, látva az önkormányzatok nehéz helyzetét, lehetővé tette, hogy a
kistelepülések – legfeljebb ötmillió

forint beruházási összegig – 95%-os
támogatást kapjanak. A módosítás
sok igényt generált, a pályázatok
közül tíz tartozott ebbe a kategóriába. A települések intézményeik – iskolák, óvodák, közösségi konyhák,
egészségügyi létesítmények – fejlesztésére kértek és kaptak forrást.
A kevesebb mint ötszáz lelkes Bikácson helyi termékek piaca épül meg,
Sárszentlőrinc önkormányzata az
uzdi Fördős-kúria épületét újítja fel
és állítja az irodalmi turizmus szolgálatába, Paks Város Önkormányzata a
város a közvilágításának korszerűsítéséhez nyert önerő-támogatást.
A pályázati és elszámolási feltételeken idén is módosított a kuratórium
annak érdekében, hogy a lehető
leghatékonyabban használják fel
az atomerőmű által rendelkezésre
bocsátott forrásokat. A második fordulóban beérkezett igényekről októberben dönt az alapítvány szakértők
véleményét figyelembe véve, egzakt
döntési mechanizmus keretében.
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz kapcsolódó információk megtalálhatók a www.
jovonkenergiaja.hu oldalon.
(X)

Okos kert lépésről-lépésre

Legyen idén okos kertünk!
fenntartható, környezetbarát, vegyszerekben szegényebb, helyi fajtákkal, felhasznált csapadékvízzel,
komposztálással és éneklő madarakkal
4. lépés:
Megújuló források
a természetből

Ne menjen a csatornába a csapadékvíz!
Az elmúlt időszak bebizonyította,
hogy itt az ideje felkészülni arra,
hogy a csapadék Magyarország területén is egyre inkább szakaszosan
érkezik majd – egyszerre sok eső is
esik, aztán akár hosszabb, aszályos
időszak is következhet. Ez az egyenetlen eloszlás több gondot is okoz
a kerttulajdonosoknak. A megye
területén található dombos-völgyes tájakon hamar lezúdul a nagy
eső, és ahelyett, hogy átitatná a
talajt megfelelő mennyiségű vizet
biztosítva a növényeknek, inkább
az értékes termőréteget viszi magával. A száraz időszakokban pedig
a kiszáradás fenyegeti gondosan
ápolt növényeinket.
Kézenfekvő megoldást az esővíz
gyűjtése és öntözésre felhasználása jelenthet a problémára.
Tudta, hogy egy 100 m2-es tetőről évente akár 50-60 m3 esővíz is
összegyűjthető? A gyűjtés indul-
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hat a legegyszerűbb változattól: a
csatornanyílás alá tett hordótól az
összetettebb, nagy tartályt, búvárszivattyút tartalmazó rendszerig.
Semmiképpen ne feledkezzünk
meg a talaj védelméről sem: az átgondoltan, szakszerűen kialakított
árkok megállíthatják az eróziót,
ahogy a rézsűfogó növények telepítése is jó megoldás lehet a csúszás megfogására. Ezek mellett a
vízelvezető árkok tisztán tartása is
fontos tényezője területeink védelmének, hiszen egy nagyobb zivatar akár ki is önthet a szeméttel és
mással megtelt árkokból.
Napfény, szél és a többi megújulók
A lakóépületekben egyre inkább
elterjed a megújuló energiák
használata, de hogyan integrál-

hatnánk ezt a kiskertekbe? A napenergia legegyszerűbb felhasználási módja a feketére festett
hordó, amelyből zuhanyozáshoz
vagy más tevékenységekhez meleg víz nyerhető. Ennél már sokkal összetettebb a tanyaépületre
vagy a kertbe, állványra telepített
napkollektor, amely akár meleg
vizet, akár elektromos energiát is
termelhet – ez utóbbi a csapadékvíz kiöntözéséhez esetleg szükséges szivattyút is működtetheti.
Szintén telepíthetünk szélkereket, amely ugyancsak elektromos
energiával láthat el minket.
Több info a csapadékvízről, a
megújuló energiaforrásokról és
az okos kertről:
facebook.com/kiskert,
kiskert.szekszarditermek.hu
(X)

Paksi halászcsárda

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

Egész évben választékos étlappal, széles kínálattal, udvarias kiszolgálással
és menüfőzéssel várjuk kedves vendégeinket,
igény esetén ingyenes ételkiszállítást vállalunk.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu

Kosárhírek
Eb-előselejtező mérkőzéseket játszik a férfi kosárlabda-válogatott,
melynek keretében két ASE játékos: Tóth Ádám és az új igazolás,
Szabó Zsolt is szerepel. Minszkben
a házigazdák négy ponttal nyerték
a mérkőzést. Fehéroroszország–
Magyarország: 79-75. Tóth Ádám
bő 19 percet töltött a pályán, 6
pontot és 2 lepattanót szerzett.

Eladó
ingatlanok

Szabó Zsolt közel 28 perc alatt 2
pontig és 7 lepattanóig jutott. A
második előselejtezőt Sopronban
Szlovákia ellen vívta a válogatott:
Magyarország–Szlovákia: 75-43.
Tóth Ádám közel 16 percnyi játéklehetőséget kapott, ez alatt 8 pontot dobott és 2 lepattanót szedett.
Szabó Zsolt 20 perc alatt 11 pontot
termelt és 7 lepattanót szerzett.
Az Arany János utcai sorházban
132 m2-es hőszigetelt családi ház
eladó. Garázs van. Ár: 27,5 M Ft.

A Fenyves utcában 1. emeleti, erkély nélküli 2 szobás, lakás eladó.
Irányár: 7,8 M Ft.

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

Az Óváros központjában, a Duna
mellett panorámás, tetőtér-beépítéses, 3 és fél szobás összkomfortos családi ház nagy terasszal
eladó. Irányár: 28 M Ft.

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

A Mező utca 11 sz. alatt 3 szobás
családi ház, pincével, melléképületekkel eladó. Vállalkozási telephelynek is alkalmas. Ár: 12,5 M Ft.

Pakson, a Tulipán (volt Szabó Erzsébet) utcában hőszigetelt, igényesen felújított 84 m2-es földszinti,
erkélyes lakáseladó. Ár: 18,4 M Ft

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

Pakson, a Sólyom Károly (volt Zalka Máté) utcában 3 szobás gázfűtéses, garázsos családi ház eladó.
Ár: 19,5 M Ft.

Az Öreghegy utcában 1000 m2-es
területen 86 m2-es 3 szobás, összkomfortos családi ház melléképülettel eladó. Ár: 19 M Ft.
A Domb utcában tetőtér-beépítéses,
jó állapotú, kétgarázsos családi ház,
eladó. Első emeletig 2 szobás erkélyes lakást beszámítunk. Ár: 32 M Ft.

Részletes felvilágosítás:
Fonyó Ingatlan
és Média Iroda, Fonyó Lajos
Tel: 06-70/ 310-8374
E-mail:
fonyo.lajos@t-online.hu

Temetkezés
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2.
Telefon/fax: 75/311-065
Irodavezető: Wágner Aranka
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok
és koszorúk rendelése
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
INGATLANVÁSÁRLÁS
A GOVERN-SOFT KFT.-NÉL
2013. március 12.
A Govern-Soft Kft. fejlesztési tervei 2013. január 16-án 9,9
millió forint összegű támogatásra érdemesnek ítéltetett. A
22 millió forint összköltségű projekt keretében egy új, saját
tulajdonú iroda megvásárlására nyílt lehetőségük. Az új telephelyen kollégáik igényes munkakörnyezetben, és megfelelő technikai infrastruktúrával állnak ügyfeleik és partnereik
rendelkezésére.
Vállalkozásuk megalakulása óta bérleményben folytatják tevékenységüket. A cég folyamatos fejlődésével azonban kialakult az igény egy
nagyobb irodára, ahol a kollégáknak és az ügyfeleknek is megfelelő
teret tudnak biztosítani.
2012 novemberében ezért pályázatot nyújtottak be az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó
Mikrovállalkozások fejlesztése témakörben. Fejlesztési terveiket a
MAG Zrt. 9.900.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban
részesítette.
A projekt keretében először jutottak saját tulajdonú ingatlanhoz,
ami hosszú távú céljaik számára a stabilitást jelenti. Így a megítélt
9.900.000 Ft vissza nem térítendő, a 9.900.000 Ft visszatérítendő támogatott hitel, valamint a 10% önerőből megvásárolt ingatlan alkalmat ad arra, hogy minden szempontból felkészültek legyenek a jövőre
nézve, minél közelebb kerüljenek céljaik megvalósításához, a szakmai
profizmus és az ügyfelek igényeinek maximális megfeleléséhez.
Az új telephely adottságai teljes mértékben összhangban vannak
elvárásaikkal. A 22.000.000 Ft-os összköltségű projektből cégüknek
olyan irodája lett, ami nemcsak a városközponthoz közel helyezkedik
el, hanem néhány perc távolságra van székhelyirodájuktól is. Továbbá
rendelkezik egy nagyobb helyiséggel, ami alkalmas a jövőben tervezett szakmai belső képzésekre, valamint az általuk kínált és szervezett oktatások megtartására.
Govern-Soft Kft.
Cím: 7030 Paks, Váci M. u. 3.
E-mail: info@govern-soft.hu
Honlap: www.govern-soft.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

