– Ez nem szokványos összetételű iskola – fogalmaz Antóni Józsefné, a Paksi
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola új igazgatója. Hozzáteszi: az, hogy nem csupa
kiváló gyerek jár az iskolába, nehezebbé, de szebbé is teszi a munkájukat.

15. oldal

Paksi Hírnök
XXII. évf. 16. szám

Alapítva 1989-ben

2013. augusztus 30.

Megújultak
a Bazársor
védőszentjei
Visszakerültek a helyükre a Bazársor
tetején álló védőszentek. A szobrokat
2012 novemberében szállították el,
hogy Tövisháti Béla szálkai műhelyében
megújuljanak. A restaurátor akkor úgy
döntött, hogy a keresztet legjobb a helyén felújítani. A Paksi Városi Múzeum
munkatársa hozzátette: a 18. század végén készített szobrokon komoly beavatkozás legutóbb 1989-90 táján történt,
akkor a művészeti főiskola szobrász-restaurátorai dolgoztak a Bazársor tetején.
Munkálatai során Tövisháti Béla érdekes megállapítást is tett: úgy látja, hogy
a kereszt később készült, mint a barokk
szobrok, mert utóbbiak nagyon rossz állapotban voltak. – Volt pillanat, amikor
úgy gondoltam, vissza sem lehet majd
helyezni őket. Mállottak és a korrózió
minden szakasza látszott rajtuk – tette
hozzá.
A bazársori alkotások felújítására mintegy 1,8 millió forintot különített el az
önkormányzat, a kereszt felújítását a BATU Kft. az állványzattal támogatta.
Faller Gábor

Két paksi fiókban is
várjuk ügyfeleinket:
7030 Paks, Villany u. 4.
Telefon: 75/511-240

7030 Paks, Barátság u. 3.
Telefon: 75/510-216

Szent István-napi gondolatok
A Jézus Szíve-templomban megtartott Szent István-napi városi
ünnepségen Hajdú János polgármester mondott ünnepi beszédet. Párhuzamot vont István
király legfőbb szándékai és a
jelenlegi kormány törekvései között. Rámutatott, hogy a külpolitikát tekintve is hasonló a feladatunk, mint Szent István idejében
volt: alkalmazkodni a környezetünkhöz, de nem beleolvadni.
Szokásainkat, hagyományainkat
megtartva, a keresztény erkölcs
fontosságát hirdetve találni meg
a helyünket az egyesült Európában. Nemeskürty Istvánt idézve
kiemelte: túlzás nélkül mondha-

tó, hogy István a maga korának
legkorszerűbb, leghaladóbb államát hozta létre atyjának, Gézának nyomdokain, a magyar lakosság egyetértő támogatásával.
Tagadhatatlanul olyan szilárd
alapokat vetett meg, melyekre
mindmáig új falak épülhettek
a számtalanszor ledőlt, lerombolt, elpusztított falak helyett.
Az országlakosság ezért emlegeti őt ezer év óta szakadatlanul,
mindenféle változó történelmi
és politikai helyzetben, mert
István művét a sajátjának tekinti. Istvánban a magyar nemzet
élni vágyása és államalkotó képessége testesül meg. A polgár-
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mester hangsúlyozta, hogy soha
egyetlen vezető nem feledheti,
legyen az ország, egy település
vagy egy kisebb közösség élén,
hogy ha tartós sikereket akar elérni, maradandót akar alkotni,
azt csak annak a népnek, közösségnek a támogatásával teheti
meg, amelytől megbízását kapta,
amelytől hatalma, cselekvési jogosultága ered. Ünnepi beszédét
a következő gondolatokkal zárta: azt kívánom az utánunk jövő
nemzedékeknek, hogy évezredek
múlva is értsék és hasznosítsák
Szent István királyunk üzenetét.
Az a szilárd hit és felelősség irányítsa gondolataikat és tetteiket,

amely példaképüket, államalapító királyunkat jellemezte.
Az ökumenikus kenyérszentelést
Csősz István katolikus plébános,
Lenkey István református lelkész
és Szabó Vilmos Béla evangélikus
esperes végezte, majd a polgármester megszegte az új kenyeret.
Az ünnepi programsorozat a Duna-átúszással folytatódott volna,
ám ez a szél okozta erős hullámzás miatt elmaradt. Az alkalmanként akár 4-500 főt megmozgató
programot, majd’ két évtizedes
története alatt nem most először
kellett nélkülözniük az érdeklődőknek. Legutóbb 2010-ben maradt el a nagy csobbanás, akkor
magas és hideg is volt a víz. Bár
az esti órákban beborult az ég és
kicsit csepergett az eső, a délután
kezdődött színpadi műsort nem
kellett megszakítani. Színpadra lépett az erdélyi Marosfelfaluból érkezett Bíborka Néptáncegyüttes, a
paksi Szarkaláb Néptáncegyüttes,
a csámpai Country Road Club, a
Duna Party Táncklub, az UlbertHesz Projekt, valamint Janza Kata
és Mészáros Árpád Zsolt, az Operettszínház színésze. Az estet a
Tűzvirág Táncegyüttes fergeteges
előadása, majd tűzijáték zárta.
Augusztus 20. előestéjén is a Duna-korzóra invitálták a közönséget. Az estet a Másképp zenekar
nyitotta, majd a paksi-tolnai formáció után a Lord adott koncertet
a vízi színpadon.
Kohl Gyöngyi

Bővül a kamerarendszer
és több út kap új burkolatot ősszel
Bővül a térfigyelőkamerarendszer, elkezdődik a Cseresznyési út korszerűsítésének
harmadik üteme és a Tolnai úti
csapadékvíz-elvezető rendszer
egy szakaszának felújítása,
valamint új köntösbe öltözik
a Móra Ferenc utca. A négy
beruházásról szóló szerződés
aláírása csak az első üteme a
2013/14-re tervezett önkormányzati felújításoknak.
Többmilliárdos, két évre tervezett fejlesztési program megvalósításáról határozott márciusban a
képviselő-testület a költségvetés
elfogadásakor. A beruházások
előkészítése azonnal elindult,
négy fejlesztés megvalósításáról
augusztus végén írta alá a szerződést városunk polgármestere.
Nem a fontossági sorrend, hanem a műszaki előkészítettség
döntött a beruházások elindításának üteméről, tájékoztatott
Hajdú János polgármester, aki
azt is elmondta: hátráltatja a tervek megvalósítását, hogy a meghívásos pályázatokra sok esetben
nem jelentkeznek a kivitelezők.
Négy beruházás indulhat el a
napokban, a térfigyelőkamerahálózat bővítésével a rendszert
kiépítő Erando Kft.-t bízta meg
a város. 2011 óta figyeli Paks
útjait nyolc helyszínen tizenkét
kamera. A rendszer központja
a rendőrkapitányság ügyeletén

Már nagyban zajlik a közvilágítás korszerűsítése a városban. A leszerelt, de még jó állapotban lévő
lámpatesteket – több mint ezret – Paks ukrajnai partnertelepülése, Visk kapja meg, ahol eddig csak a
község központjában voltak utcai lámpák. A paksi korszerűsítés várhatóan szeptember végére készül el.
működik napi 24 órás ellenőrzést
biztosítva. A térfigyelő rendszer
minden közterületi jogsértésnél
(garázdaság felderítésében, utazó
bűnözők, betörők, autótolvajok
kiszűrésében) is segíti a paksi
rendőrök munkáját. A felvételeket öt munkanapig tárolják,
a jogsértés észlelését követően
akár azonnal, jó minőségben ki
lehet nyomtatni és a bizonyítási
eljárásban fel lehet használni az
eseményt rögzítő képet. A má-
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sodik ütemben nyolc helyszínre
újabb tizenhárom kamera kerül,
az európai elvárások szerinti
csúcstechnológiát képviselő berendezéseket szerelnek fel ismét.
A kivitelezési határidő hatvan
nap. A beruházás nettó 22 millió
forintból valósul meg.
Kilencvennapos határidőre vállalta a cseresznyési út harmadik
szakaszának felújítását a kivitelezéssel megbízott Microcenter
Paks Kft. Az elmúlt években a
Cseresznyésig vezető út közel
kétharmada megújult már, a
harmadik ütem megvalósítása
a szeptember 2-i munkaterületátadáskor indul. A nettó 74 millió forintos beruházás keretében
2,3 km hosszan aszfaltburkolatot és süllyesztett szegélyt kap a
bekötőút az autópálya-felüljáró és a Györkönyi utca között.
Forgalomterelésre a Györkönyi
út és a volt vágóhíd közötti szakaszon kell számítani, itt várhatóan az Ürgemező felé irányítják
átmenetileg a Cseresznyés felé
haladó fogalmat.

Az arra járók és az utcában élők
türelmére a Móra Ferenc utcában is számítanak a következő
80 napban, hiszen a C és R Kft.
kivitelezésében elkezdődik az
útburkolat és a közművek felújítása. 570 méteren újul meg
a burkolat és 540 folyóméteren korszerűsödik a vízvezetékrendszer, 49 házi bekötéssel
együtt nettó 70 millió forintból.
A Tolnai útra tervezett csapadékvízrendszer-építésre szóló
szerződésben nettó 30 millió
forint szerepel költségként. A
nyolcvan napra tervezett beruházás során amellett, hogy
a Hétszínvirág tagóvoda és a
Nyárfa utca közötti részen kiépül a felszíni csapadékvíz-elvezető rendszer az ingatlanok
rákötésével, egy szakaszon a
szennyvízrendszer
átalakítását is elvégzi a Zo-Bau Kft.
2013-ban még az Újtemplom,
a Pacsirta, a Táncsics utca és az
öreghegyi szervizút felújításának elindítását tervezi a város.
Dallos Szilvia
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A Strabag építi az új szennyvíztisztítót
Újabb nagyberuházás, a szennyvíztisztító telep bővítésének
és fejlesztésének munkálatai
startolhattak el nemrégiben: a
kivitelezés nyertes pályázója, a
Strabag-MML Kft. augusztus
7-én kötötte meg szerződését
a paksi önkormányzattal. Az
új szennyvíztisztító telep a régi
mellett épül meg a kontraktus
szerint mintegy 19 hónap alatt,
hat hónap próbaidővel együtt.
A beruházás nettó értéke több
mint 808 millió forint, megvalósítását az Európai Unió 85%ban támogatja. A Strabag-MML
háromszereplős
pályázaton
nyerte el a beruházás kivitelezésének jogát: a jelentkezők között
nagyon kicsi volt a szórás, hiszen a legalacsonyabb és legmagasabb ajánlat között mindössze
17 millió forint volt a különbség.
Hajdú János polgármester elmondta, a fontos beruházásokhoz jó partnert kívánnak találni,
a mostani nyertesnek pedig kiváló referenciái vannak Pakson.
Korábban többek között a művészeti iskola és a gyógyfürdő
építését is sikeresen teljesítették.
Hozzátette, az új szennyvíztelep építésére azért van szükség,
mert a régebbi egyrészt nem
alkalmas az új kibocsátási határértékek teljesítésére, mivel

Az új szennyvíztelep a régi szomszédságában épül meg. Hajdú János hangsúlyozta: a régi telep sorsáról is felelősen kell gondoskodniuk, mert egy majdani bővítéshez szükséges kapacitások biztosításában még szerepe lehet.
szigorodtak a környezetvédelmi
előírások és új szabályok léptek
életbe, másrészt fizikailag is erősen elöregedett és leromlott az
állapota. Ennek oka, hogy rendkívül agresszív anyagoknak kell
ellenállnia a fém- és betonszerkezeteknek. Az új telep átadása

hat hónapos próbaüzemet követően másfél év múlva várható,
üzemeltetője a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. lesz. Hajdú
János hangsúlyozta, a munkálatokból a lakosság nem fog érzékelni semmit, és bár laikusok
számára nem látványos a kivi-

telezés, előkészítése az önkormányzat részéről sok munkát és
energiát igényelt. A városvezető
hozzátette, a régi telep sorsáról is
feladatuk felelősen gondoskodni, hiszen a majdani bővítéshez
szükséges kapacitások biztosításában még szerepe lehet.
MD

Csámpán még mindig él az építési
tilalom – de már nem sokáig
Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) kijavította a paksi
atomerőmű 2012 nyarán felülvizsgált új, kisebb biztonsági
övezetét kijelölő határozatát.
A korábbi határozat kijavítására a biztonsági övezetről szóló
2012-es hatósági döntés és az
ingatlan-nyilvántartási bejegyzés egyezősége érdekében volt
szükség, adta hírül a nukleáris
hatóság honlapja. Horváth Kristóf főigazgató-helyettes lapunk
érdeklődésére elmondta: tulaj-

donképpen arról van szó, hogy a
számítógépes nyilvántartásokat
kiigazították a geodéziai mérések alapján. Az eltérés elenyésző,
hiszen csupán centiméterekről
van szó, a korábbi határozat
valamennyi egyéb rendelkezése
változatlanul hatályos.
Horváth Kristóf megerősítette,
hogy bár a biztonsági zóna módosításáról már jóval korábban
megszületett a döntés, még nem
lépett érvénybe az új szabályzat, így változatlanul érvényben
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van a régi. Ezzel együtt él még
az ingatlanokat terhelő építési tilalom is, ami elsősorban
Csámpát érinti. Az OAH főigazgató-helyettese azt mondta,
a hivatal gyakorlatától eltér ez
a hosszadalmas ügyintézés, de
több hatósággal kellett együttműködniük. Mint mondta, a
hatóság benyújtotta a szaktárcához a változás bejegyzése iránti kérelmet, a következő lépés
már az építési tilalmak törlése
lesz. Horváth Kristóf kitért arra,

hogy eddig „ultrakonzervatív”
volt a szabályozás, de a mérések
igazolták, hogy szükségtelen a
három kilométeres átmérőjű
övezet, valójában az erőmű kerítésénél teljesül minden biztonsági előírás. A törvény azonban
minimum 500 méternyi védőtávolságot határoz meg, így mind
az atomerőmű, mind a Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolója esetében ezt vették figyelembe az új
biztonsági zóna kialakításakor.
Vida Tünde

Fűtéskorszerűsítési pályázatok:
szeptemberben hirdetnek eredményt
Várhatóan szeptember végén,
a következő képviselő-testületi
ülés után értesítik a támogatási döntésről az önkormányzat által kiírt hőszigetelési,
fűtéskorszerűsítési pályázatra
jelentkezőket. Zajlik a pályázatok feldolgozása, a hiánypótlási igényekről tájékoztatást
kapnak az érintettek.
A panelprogram 2001-ben, a
hagyományos épületek felújításának önkormányzati támogatása 2006-ban indult Pakson. Ez
utóbbin 2012-vel bezárólag 543

beadott pályázat nyert, míg a
paneleknél 1980 lakással és 134
lépcsőházzal kapcsolatos pályázat beadója részesült a város támogatásában. Ez a gyakorlatban
ennél kevesebb ingatlant jelent:
esetenként ugyanis ugyanarra a
lakásra többször is nyerhetett a
tulajdonos pénzt: az egyik évben
például fűtéskorszerűsítési, a
másikban hőszigetelési munkára. Az évek során a panellakások
korszerűsítésére benyújtott pályázatok száma csökkent, mivel
azok többségét már felújították.
Az idei, közel kétszáz befogadott

pályázat háromnegyedét hagyományos építésű ingatlanok tulajdonosai adták be. Ingatlanonként 300, 400, illetve 600 ezer
forint volt pályázható energiatakarékossági célú felújításra. Panelépületekre és hagyományos
építésűekre is 50-50 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre. A nagy érdeklődés miatt
egy nap után lezárták a pályázatot és elkezdődött a beérkezett
anyagok feldolgozása. Van, ahol
hiánypótlásra lesz szükség, erről
levélben értesítik az érintetteket. A pályázatokról a képvise-

A sors akarta így

Javaslatokat
várnak

A családomra vagyok a legbüszkébb – mondja Kovács
Lajos, akit otthonában köszöntött kilencvenedik születésnapja alkalmából Hajdú
János polgármester és Tell
Edit alpolgármester. A város
szépkorú polgárához a miniszterelnök üdvözletét is elvitték.
Már az utcáról is feltűnik a rengeteg csodálatos leander a Tolnai
úti ház udvarán. A növényeket,
amelyekből tavasszal 280-at számoltak, az immáron kilencvenesztendős Kovács Lajos gondozza nagy szeretettel a mai napig.
Tízgyermekes csámpai család
sarjaként született, testvérei közül még ketten élnek, egyikük
szintén Pakson, a másik Budapesten. Lajos bácsi szemét elfutotta a könny, amikor II. világháborús emlékeit idézte. Amerikai
hadifogolyként Németországba
vitték. Hálás szívvel emlékszik a
családra, amelyhez kihelyezték,
mert mint mondja, úgy bántak
vele, mintha a saját gyermekük
lett volna. Ferenc fia elmesélte,
hogy édesapját rendszeresen
kiviszik Csámpára a II. világháborús emlékhelyhez, hogy elesett barátai, bajtársai előtt lerója

tiszteletét. (Az itt lévő keresztet
ő maga ajánlotta fel.) Lajos bácsi
harmincon túl nősült. Éva nénivel a Kereszt utcában kezdték
közös életüket, majd 1961-ben
költöztek saját építésű családi
házukba, ahol ma is élnek. Addigra már megszületett két fiuk,
Ferenc és Lajos.
Mindennap nagyon várja a
postást, ami nem véletlen, hiszen nyugállományba vonulását megelőzően harminc évig
maga is kézbesítőként dolgozott.
Kezdetben hetente kétszer járta a környező településrészeket
Csámpától
Kanacs-pusztáig,
majd helyben rótta az utcákat

lő-testület szeptemberi ülésén
dönt, ezt követően – várhatóan
szeptember végéig – mindenki
értesítést kap a támogatás megítéléséről vagy az elutasításról.
Szerződéskötésre a tervek szerint október elejétől várják a pályázókat, akik az elnyert összeg
felhasználásáról a jövő év végéig
számolhatnak el a számlák bemutatásával. Helyszíni ellenőrzés is lesz majd, mely során a
polgármesteri hivatal szakemberei megnézik, hogy a pályázó
eleget tett-e vállalt kötelezettségének.
-dal-

és kézbesítette a küldeményeket. Felesége elmondta, hogy a
mindennapi teendőkkel jól elboldogulnak, párja ideje nagy
részét a kertben tölti, ő pedig
főz-mos-takarít. A napi tennivalókkal általában délelőtt végeznek, délután pihennek, aztán
estefelé még tesznek-vesznek kicsit. Ha bármiben segítségre van
szükségük, családjukra mindig
számíthatnak, de gyermekeik,
unokáik egyébként is rendszeresen látogatják őket. Lajos bácsi
arra a kérdésre, hogy vajon minek köszönheti, hogy ilyen szép
kort megért, csak annyit felelt:
így akarta a sors.
-gyöngy-

Az önkormányzat által alapított
kitüntetések kapcsán a kitüntetendő személyekre, közösségekre
javaslatot tehet minden paksi lakos, paksi székhelyű jogi személy
és szervezet. A jegyzőhöz eljuttatott javaslatnak tartalmaznia kell
a jelölt azon teljesítményét, mely
méltóvá teszi a kitüntetésre. A
Pro Urbe Emlékérmet olyan személyek és közösségek kaphatják,
akik kiemelkedő, áldozatos munkájukkal, jelentős közéleti tevékenységükkel elősegítették Paks
gyarapodását, hírnevének öregbítését. A Paks Város Díszpolgára
cím olyan személynek adományozható, akinek a tevékenysége
országos vagy nemzetközi szinten
is ismert, paksi kötődésű, vagy
munkássága nagy hatást gyakorolt Paks fejlődésére. A javaslatok
szeptember 10-ig adhatók le, az
elismeréseket október 23-án adják
át. A Segítő Kéz Kitüntetést olyan
személy kaphatja, aki munkájával
jelentős mértékben hozzájárult a
város szociális és gyermekjóléti
ellátásának javításához. A javaslatok szeptember 13-ig adhatók le.
Az elismerést november 12-én
adják át.
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Atomerőmű

A jövő reaktorait fejlesztik
A gázhűtésű gyorsreaktor egyike azoknak az úgynevezett
negyedik generációs atomreaktor-típusoknak, amelyektől
azt várják, hogy 2030 utáni
üzembe állásukkal jelentősen
javítsák a nukleáris üzemanyag
hasznosításának hatásfokát és
csökkentsék a keletkező radioaktív hulladék mennyiségét,
környezeti veszélyességét. A
héliumgázzal hűtött reaktor
jelentős fenntarthatósági és
biztonsági előnyökkel kecsegtet, ugyanakkor megvalósítása
komoly anyagtechnológiai kihívások elé állítja a tervezőket,
fogalmazott dr. Aszódi Attila
egyetemi tanár.

A BME Nukleáris Technikai
Intézetének (BME NTI) igazgatója elmondta, intézetük
kutatói kollektívája évekkel
ezelőtt bekapcsolódott a gázhűtésű gyorsreaktorral kapcsolatos kutatásokba. Ennek
legfontosabb lépése volt az Európai Unió 7. kutatás-fejlesztési keretprogramjában támogatást nyert nemzetközi GoFastR
projekthez való csatlakozás,
amit az is segített, hogy a
BME NTI sikeresen pályázott
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében megjelent EU_Bonus
pályázati kiírására. A nyertes
pályázat az Európai Unió által

támogatott projektek önrészéhez nyújt hozzájárulást.
Dr. Aszódi Attila tájékoztatása
szerint a projekt során a BME
NTI szakemberei foglalkoztak
a gázhűtésű gyorsreaktor üzemanyag-ciklusának vizsgálatával,
igazolva, hogy a reaktor képes
lehet a hagyományos könnyűvizes reaktorok által termelt
radioaktív hulladék egy részének feldolgozására is. Részletes
számítógépes szimulációkkal
vizsgálták a megvalósítás első
lépéseként tervezett ALLEGRO
kísérleti gázhűtésű gyorsreaktor
üzemanyag-kazettáit és aktív
zónáját. – Észrevételeink a reaktor terveinek további finomítást

igénylő részleteire mutattak rá
és beépülnek a további fejlesztésekbe – mutatott rá dr. Aszódi
Attila.
Az intézet igazgatójától azt is
megtudtuk, hogy a hároméves
GoFastR projekt 2013. február
28-i zárulásával nem fejeződtek
be a gázhűtésű gyorsreaktorral
kapcsolatos kutatások a BME-n,
mivel bekapcsolódtak az MTA
Energiatudományi Kutatóközpont által koordinált, szintén
az EU 7. keretprogramjában
támogatást nyert ALLIANCEprojektbe is, amely az ALLEGRO kísérleti reaktor középeurópai
megvalósíthatóságát
vizsgálja.
Vida Tünde

Gigantikus méretű, nyolc méter magas tartályok, szám szerint hat érkezett a paksi atomerőműbe nemrégiben. Az egyenként cirka 1015 tonnás technológiai egységek a nukleáris létesítmény négy blokkjának lágyvízkészletét szolgáltató új pótvíz-előkészítő üzem részei. Megemelésükhöz és helyreillesztésükhöz egy mintegy 400 tonnás névleges teherbírású vezérdarura, valamint egy kisebb, 70 tonnás segéddarura volt szükség,
mondta el lapunknak Szécsenfalvi Zsigmond, a Dunagép Zrt. dunaújvárosi telephelyének vállalkozási igazgatója. A látványos, precíziós művelet
a szakemberek kisujjában van, hiszen a cég országszerte vállal a daruzáshoz kapcsolódó speciális szolgáltatásokat. Fotó: PA Zrt., Bodajki Ákos
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Bizonyságlevelet kaptak
az önkormányzatok
Pakson, a Prelátusban vette át
tíz paksi járásbeli település vezetője a miniszterelnök által
aláírt, adósságkonszolidációról
szóló bizonyságlevelet. A dokumentumokat átadó Hirt Ferenc,
a Fidesz választókerületi elnöke elmondta, hogy a két város,
Paks és Dunaföldvár később
kapja meg, mert az ötezresnél
nagyobb települések esetében
még nem értek az adósságrendezés végére, két településnek –
Bikácsnak és Dunaszentgyörgynek – pedig nem volt hitele. A
képviselő hangsúlyozta, hogy
a választások után nem az volt

a kérdés, hogy az adósságok
rendezése szükséges-e, hanem
csupán az, mikor tudja ezt
megtenni a kormány. Kiemelte,
hogy nem átvállalásról, hanem
kifizetésről van szó, mégpedig
tetemes összegről, hiszen csak
az ötezer lakosú települések esetében 73,7 milliárd forintról van
szó, az ötezer felettieknél 610
milliárd forint. Előzőleg, 2011ben a megyék adósságát rendezték. A kérdésre, hogy mindezt
honnan, Hirt Ferenc azt mondta, az ország költségvetéséből,
az ésszerű gazdálkodás, takarékoskodás eredményéből, amit a

magyar emberek termeltek meg,
hangoztatta.
– Nem állíthatnám, hogy most
már rendben van az önkormányzatok finanszírozása. Sok
a kiadás, kevés a bevétel, sok
település folyamatos válságmenedzselésre kényszerül – fűzte
hozzá. Mint mondta, meg kell
nézni, hogy azt a néhány száz
települést hogyan lehet kompenzálni, amelyek nem halmoztak fel
adósságot. A jövőben egyébként
adósságfelhalmozásra egyetlen
településnek sem lesz módja,
mert olyan törvények születtek,
amelyek előírják, csak a magyar

állam hozzájárulásával bocsáthatnak ki kötvényt, vehetnek fel
hitelt az önkormányzatok. Fontos, hogy olyan pályázati lehetőségek nyíljanak meg, ahol nincs
szükség jelentős önerőre, hiszen
ezt nem tudják előteremteni a
települések. Van 30-40 milliárd
forint körüli tartalék a költségvetésben, amit a második félévben felszabadít a kormány.
Ebből az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került települések
régi támogatásának mintájára
kaphatnak majd pénzt az önkormányzatok, tette még hozzá
Hirt Ferenc.
-vt-

Cigány napközi az esélynövelés jegyében
Az egész nyarat tartalmasan,
értelmesen, felügyelet mellett
tölthették azok a gyerekek, fiatalok, akik az önkormányzat által
indított cigány napközibe jártak.
A KRESZ-park melletti közösségi házban a nyári szünet kezdete
után egy héttel már el is indultak
a foglalkozások és egészen az
elmúlt hét végéig tartottak. Az
ide járó gyerekeknek, nagyjából
húsz főnek, szociális helyzetük
miatt az önkormányzat napi
egyszer meleg ételt is biztosított.
Tell Edit alpolgármester úgy tájékoztatott, hogy a nyári foglalkozások szervesen kapcsolódnak ahhoz a szorgalmi időben
folyó munkához, amit Jantyik
Margit pedagógus végez több
évtizedes tapasztalataira építve,
„jó érzékkel, az önkormányzat
szándékait felismerve”. A vezérelv is változatlan, a cigánygyerekek esélyeit szeretnék növelni
azzal, hogy a tanulásban segítik
őket. Rezes Melissza és Varga
Helén 14, illetve 13 évesek, ők
éppen annak örülnek, hogy segítségük akadt a tanulásban.
Helén elismerte, hogy nem volt
elég szorgalmas, ezért az év végi
bizonyítványába becsúszott két

hármas. Ezeken szeretne javítani, mert álma, hogy gyerekorvos
lesz. Melissza marketingesnek
készül, édesanyja azt sulykolta
belé, hogy a legfontosabb a tanulás. Mivel tavalyi eredményével
ő sem elégedett, örült a napközi
nyújtotta lehetőségnek. – Tanultunk, beszélgettünk, átvettük
azokat a dolgokat, amiket az iskolában is tanultunk. Vannak
olyan gyerekek, akik bukásra állnak, azoknak segít Móni és a tanárok is – mesélték. Móni, azaz
Solt Mónika (képünkön középen)
közfoglalkoztatottként került a
programba. Végzettségét illetően nem ez a szakterülete, hanem
a csecsemők, kisgyermekek, de
hamar megtalálta a hangot a diákokkal. Ebben nagy segítségére
volt az a három pedagógus, aki
a gyerekekkel a nyár során foglalkozott. Mónika sokat tanult
tőlük, s nagyon sok élménnyel,
tapasztalattal gazdagodott. Tell
Edit alpolgármester is kiemelte, hogy jó partnerre találtak
Mónikában, akit a tenni akarás
motivált: az első hetekben adminisztratív problémák miatt nem
tudták alkalmazni, s ő hajlandó
volt ingyen is dolgozni. Solt Mó-

nika hozzátette: szeretné továbbvinni a napközi idején indított
mazsorett szakkört, és elárulta
azt is, hogy a gyerekek nagyon
jól fogadták, a felnőttek viszont
nem minden esetben. Ez – fűzte hozzá már Tell Edit alpolgármester – nem helyi sajátosság,

hanem általános jellemző. Azt
sem titkolta, hogy a napközi
indulása nem volt zökkenőktől,
problémáktól mentes, és azt is
tudják, hogy ez egy olyan program volt ismét, ahol nagyon sok
befektetéssel nagyon kis eredményt érhetnek el.
-vida-

Paksi Hírnök, 2013. augusztus 30. n 7

Testvérváros

Reichertshofen:
jövőre negyedszázados a barátság
– A települések közötti testvérvárosi kapcsolatok támogatását
folytatni szükséges, mert ezek
igen fontos szerepet játszanak a
polgári azonosságtudat és a két
nemzet népei közötti kölcsönös megértés előmozdításában.
A társulás azért annyira fontos
nekem, mert megértést és barátságot indíthat el két ország
között. És ez nemcsak a városok
és önkormányzatok, hanem a
civil társaságok és az állampolgárok között válhat igazán élővé.
Ezért elő kell segíteni a polgárok
közötti közvetlen találkozásokat
és eszmecseréket. Mivel az ifjúság a jövőnk, azt kívánom, hogy
a diákcsereprogram mindig is
eleven maradjon Reichertshofen
és Paks között – fogalmazott a
két település barátságáról Anton
Westner, aki 1990-től 2008-ig
a németországi Reichertshofen

polgármestereként egyengette a
két település közötti kapcsolatot.
Reichertshofenbe és környékére 1946-ban számos németajkú
kitelepített került Dunakömlődről. A kint élő Paul Stenger,
azaz Pali bácsi állt az élére annak a törekvésnek, amelynek
nyomán a kitelepítettek újra
kapcsolatba léphettek a szülőföldjükkel. A települések lakói
között gyümölcsöző kapcsolat
kezdődött, a kölcsönösségre
épülő barátságot pedig első alkalommal 1990-ben az akkori
városvezetés is értékelte. Hans
Hammerl német polgármester,
aki ’89-ben a testvérvárosi szerződés megkötésében is szerepet játszott, Paks Városért Emlékérmet kapott. Majd ’93-ban
Stenger Pál Pro Urbe kitüntetést,
2001-ben Paks Város Díszpolgára kitüntető címet kapott. An-
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ton Westner 2004-ben Pro Urbe
elismerésben részesült, 2008ban Herczeg József tanácsnok,
a testvérvárosi együttműködést
megalapozó és maradéktalanul
működtető munkája elismeréseként vehetett át kitüntetést,
mégpedig Reichertshofenben.
Az elmúlt 24 év folyamán Paks
és Reichertshofen kapcsolatai
egyre szélesebbé váltak, a két
város polgárai között rendszeressé váltak a találkozók, mondja Anton Westner. Virágzó az
együttműködés a települések
zenekarai, a tűzoltók, a kertbarátok, a sportolók és az egyház
képviselői között is. Ami kiemelkedően fontos és példaértékű, az
a két város pedagógusai közötti
partnerség, sőt barátság, illetve a
diákok csereprogramja, hangsúlyozta a nyugállományba vonult
városvezető.

Michael Franken, Reicherts
hofen jelenlegi polgármestere
(képünkön) elődjéhez hasonló
lelkesedéssel folytatja a munkát, a két település kapcsolatának negyedszázados évfordulóján házigazdaként várja a
magyarokat a jubileum megünneplésére.
(Folytatás a 9. oldalon)

A 2009-ben elkészült reichertshofeni bölcsőde 48 gyermeket fogad.
(Folytatás a 8. oldalról)
Mint lapunknak elmondta, a német testvérváros az elmúlt években rengeteget fejlődött köszönhetően szerencsés helyzetének:
Reichertshofen fekvése nagyon
kedvező a térségben, mivel két
jelentős piaci gócpont, Ingolstadt
és München közelében található.
Éppen ezért sokan akarnak a
településre költözni, nagy a kereslet az építési telkek iránt, ezt
próbálják kielégíteni. Az ingatlanok ára állandóan emelkedik,
ami jelentős bevételt jelent a
városnak. A 7700-as lakosságszámú, jelentős történelmi múlttal rendelkező Reichertshofen
idei költségvetése nagyjából 13
millió euró. A büdzsé minden
évben jelentős fejlesztéseket
tesz lehetővé, a reichertshofeni
általános és középiskola felújítása például az elmúlt években
körülbelül hétmillió euróba
került. Emellett 2009-ben 48
gyermek számára bölcsőde is
készülhetett. 2010-ben megújult
a vízellátás rendszere, új vízmű,
víztorony és kutak létesültek.
Nürnberg és Ingolstadt között
átépítették a síneket úgy, hogy a
gyorsvasút az eddigi 120 km/h
helyett 180-nal mehessen, ez
testvértelepülésünk számára is
előnyös fejlesztés. Stockaunál
(Reichertshofen külterülete) a
vasúti felüljárót megszüntették,
aluljárót építettek helyette, amihez a település 1,8 millió euróval
járult hozzá. Az elmúlt években
az árvízvédelem javítása érdekében megerősítették a gátakat és

a növekvő igények kielégítésére
30 új házhelyet alakítanak ki,
sorolja a fejlesztéseket Michael
Franken. A német városvezető
elmondta, Reichertshofen fejlett
oktatási intézményrendszerrel,
jó orvosi ellátással, vásárlási lehetőséggel, megfelelően felszerelt sportközpontokkal büszkélkedhet. Ugyanakkor lakói
jelentős része nem helyben, hanem nagyobb ipari központok
nagyvállalatainál vállal munkát.
A két város közötti kapcsolatról
– ahogy Reichertshofen honlapján is áll – azt vallja, intenzív.
Vannak partnerségek, amelyek
csak papíron léteznek, de ez nem
az – ehhez a gondolathoz már
Szabadi Jánosné csatlakozik, aki
pedagógusként és tolmácsként
is szerepet vállal a testvérvárosi
kapcsolat fenntartásában. Véle-

ménye szerint fenntartani már
nem is kell, mivel önálló életet
él, annak köszönhetően, hogy a
két település lakói között életre
szóló barátságok köttettek. Ez
sosem jöhetett volna létre, ha
Reichertshofen és Paks városvezetése nem támogatta volna e
kapcsolat ápolását, vallja. A Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola pedagógusa úgy véli, a
nemzetközi kapcsolatok legfontosabb területe a diákság, hiszen
nincs ennél jobb lehetőség arra,
hogy a mai világban jelentős
szerepet játszó nyelvtudásukat
fejleszthessék. A csereüdültetéseken részt vevő diákok német
nyelvhez való kapcsolatuk, tanulmányi eredményük alapján
vehetnek részt az utazásokon,
amelyeken új ismerősöket, egész
életüket meghatározó élménye-

ket szerezhetnek. – Van olyan
régi tanuló, aki a cserediákprogramon átélt élmények hatására
igazi világjáró lett, több országban tanul, nemzetközi ismereteket szerez, de olyan is akad, aki
2004-es reichertshofeni látogatása óta napi kapcsolatban maradt
vendéglátóival – teszi hozzá a
diákcsereprogramban szintén
közreműködő Jillingné Weisz
Julianna. A gyerekeknek ez hatalmas motivációt és fejlődési
lehetőséget jelent, megismerhetnek egy egészen más világot és
légkört, hangsúlyozza Szabadi
Jánosné. A kapcsolattartók áldozatos munkájának köszönhető,
hogy a kirándulások alkalmával
a diákok egyedülálló helyszínekre is bejuthattak, mint például a scheyerni bencés apátság,
de részt vettek már hajókiránduláson és voltak a németországi Legoland kalandparkban
is. Amilyen szeretettel Anton
Westner fogadta a gyerekeket,
olyan lelkesedéssel folytatja a
munkát Michael Franken is, aki
szintén elkötelezett a magyar–
német barátság fenntartásában,
mondta Szabadi Jánosné. A
vendéglátás mindig kölcsönös,
tavaly nemzetközi diáktábor
keretében reichertshofeni tanulók látogattak hazánkba.
Vendégszeretetünket
viszonozva szeptemberben ismét
a magyar gyerekeket várja élményekben dús programmal
Reichertshofen.
Matus Dóra

A paksi csapat a Legoland kalandpark bejáratánál
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A település múltjáról árulkodnak
a feltárt sírhelyek
Folyik az ásatás Dunakömlődön, az egykori római kori temető területén. A Paksi Városi
Múzeum idei feltárásának első
fejezete lezárult, a kutatások
során újabb leletekkel bővült az
intézmény gyűjteménye. Az eddigi eredmények azt mutatják,
hogy a temető valószínűleg jóval nagyobb kiterjedésű, mint
korábban gondolták. A munka
szeptemberben folytatódik.
Az egykori temetőre a római
kori katonai erőddel szembeni
dombon találtak rá, itt 2009 óta
folytat ásatásokat a Városi Múzeum. A feltárások első évében
tizenhárom, a rákövetkezőben

huszonhat sírt bontottak ki, tavaly pedig további közel negyvenet, közöttük három igazán
különlegeset: két eltérő típusú
sírkamrát, illetve egy kriptát. A
lelőhely értékét azonban nemcsak ezek a sírhelyek adják, hanem az is, hogy a szokványos
földsírtól, a különböző típusú
téglasírokon át a koporsós sírokig a kor majdnem mindegyik
sírtípusa megtalálható egyetlen
temetőben. Bár a nyughelyeket
szinte kivétel nélkül kirabolták,
az idén eddig kibontott újabb
nyolc sír egyike szerencsére
bolygatatlan volt. Ebben találtak egy pár bronz fülbevalót,
illetve egy kiváló állapotban

lévő ólommázas kerámiakorsót, utóbbi révén egy viszonylag
ritka darabbal bővül a múzeum
gyűjteménye. A kirabolt, így
csupán az eltemetettek maradványait tartalmazó, vagy teljesen
üres sírok vizsgálata is fontos,
hiszen „mesélnek” a sírrablásokról, az egykori temetkezési
szokásokról, sőt még a hajdanvolt település demográfiájáról is,
mondta el Szabó Antal. A múzeum régésze hozzátette, hogy az
idei ásatás kiemelt célja a temető
kelet-nyugati
kiterjedésének
meghatározása. Arra számítottak, hogy nyugati irányban, a tavalyi ásatási határnál túlnyúlóan
megtalálják a temetőárkot, ám

kiderült, hogy nagy számban
vannak még sírok. Ez azt jelenti, hogy a temető jóval nagyobb,
mint gondolták, ami arra enged
következtetni, hogy talán maga
a település is nagyobb volt. Az
ásatást szeptemberben folytatják, és további hat héten át dolgoznak majd a területen. Nyugati irányban tovább keresik a
temető határát, folytatják a fellelt sírok feltárását, illetve találtak egy kis falszakaszt, ami egy
újabb sírkamra felső része lehet
– ezt is kibontják. Az idei munkálatokra a Nemzeti Kulturális
Alap pályázatán nyert támogatást a Paksi Városi Múzeum.
Kohl Gyöngyi

Újdonságokkal nyit a városi könyvtár
A nyári leállást követően néhány
változást tapasztalhatnak az olvasók a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárban. A gyermekkönyvtár új helyre költözését
követően megüresedett terembe
helyezték át az információs pultot, mostantól itt van lehetőség
az irodai szolgáltatások igénybevételére, illetve a kikölcsönzött könyvek visszaadására is. A
helytörténeti gyűjtemény és a folyóiratok mellett itt helyezték el

a médiatárat, azaz a kölcsönözhető CD-ket, DVD-ket, video
kazettákat és hangoskönyveket,
tájékoztatott
Pumerscheinné
Bedekovity Zóra. A könyvtár
nemrégiben kinevezett igazgatója arra is felhívja a figyelmet, hogy szeptember 1-jével
változik a könyvtári beiratkozás díja, illetve, hogy a CD-k,
CD-ROM-ok, DVD-k, videokazetták és hangoskönyvek kölcsönzése ingyenes lesz, ahogy a
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Kincskereső Gyermekkönyvtárban elérhető CD-ké, DVD-ké,
hangoskönyveké és diafilmeké
is. Az intézmény vezetője azt is
elmondta, hogy szeretnék bevonni a kölcsönzésbe azokat
is, akik valamilyen oknál fogva
nem tudják felkeresni az intézményt, például ágyhoz kötött
betegek, mozgáskorlátozottak
vagy látássérültek. A jövőben is
rendszeresen kívánnak író-olvasó találkozókat, kiállításokat,

illetve gyermekeknek szóló olvasásnépszerűsítő programokat
szervezni. Legközelebb szep
tember 7-én, a Kincskereső
Gyermekkönyvtár egyéves születésnapján lesz ilyen alkalom:
a program 9 órakor kézműves
foglalkozással kezdődik, majd
9.30-kor a Szaggató zenekar
műsorával folytatódik, egy órával később pedig Cseke Klára
zárja a délelőttöt Sünizenével.
-kgy-

Felkavarta az indulatokat
a hat halálos áldozattal járó baleset
Hat ember életét követelte egy
baleset augusztus 21-én, 19 óra
tájban a hatos főúton Tolnánál,
a 131-es kilométerszelvénynél.
Egy Szekszárd felé tartó Audi,
amelyben öten ültek, áttért a
menetirány szerinti baloldalra és
ott frontálisan ütközött egy Lada
Samarával. A vétlen autó sofőrje,
egy 53 éves Szabolcs-SzatmárBereg megyei férfi a helyszínen
meghalt. Az Audi vezetője és két
utasa szintén a helyszínen életét
veszítette, ketten pedig még azon
az éjszakán a kórházban hunytak el. Az autók a felismerhetetlenségig összeroncsolódtak, a
műszaki mentésen négy tűzoltóegység, köztük a paksi dolgozott.
A baleset után szinte azonnal
elindultak a találgatások. A kö-

rülmények tisztázása érdekében
a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság közleményt adott ki arról, hogy az Audi két utasa egy
felsőtengelici magánháznál verekedésbe keveredett közvetlenül
a baleset előtt. Egyikük egy idős
asszonyt bántalmazott. Az esetet követően kocsiba ültek, nem
sokkal később belerohantak egy
szabályosan haladó autóba. Az
– áll a rendőrség közleményében –, hogy a rendőrség üldözte őket, nem igaz, hiszen szinte
percre pontosan akkor értek a
bántalmazás helyszínére, amikor kilométerekkel arrébb megtörtént a baleset. Minden alapot
nélkülöznek az olyan híresztelések, melyek szerint a rendőrök
üldözték volna az Audit. A hely-

színen jelen volt egy szolgálaton
kívüli rendőr, aki szemtanúja
volt a közlekedési balesetnek és
a mentésben is segédkezett. Ő az
Audival ellentétes irányból érkezett.
A rendőrség az elhunytak személyazonosságát nem közölte,
de hamar híre ment, hogy korábban Pakson, a Bedő-tanyán
élt családok tagjai is köztük
voltak. Ők családjaikkal a hírek
szerint Faddon és Pusztahencsén laktak. (A Bedő-tanyai volt
cselédházakat életveszélyessé
válásuk miatt már több mint
tíz éve, 2002-ben lebontották.)
Több hírportál és lap megírta, hogy hírhedt bűnözőkről
van szó, akik megkeserítették a
környezetükben élők napjait. A

baleset egyik áldozata, B. Kálmán többször szerepelt a híradásokban, 2006-ban, Faddra
kerülésekor 37 éves volt, tizenhat év börtönnel a háta mögött.
A karambolban elhunyt a felesége, az autót vezető bátyja, és
két huszonéves fiatal, egyikük a
sajtóértesülések szerint az adósuk volt: Felsőtengelicen hozzá
mentek, hogy behajtsák rajta a
tartozást. Amikor ez nem sikerült, magukkal hurcolták a férfit.
A halálos balesettel kapcsolatos
eljárást – kettőnél több ember
halálát okozó közúti baleset
gondatlan okozásának vétsége
megalapozott gyanúja miatt –
ismeretlen tettes ellen folytatja
a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság.
Vida Tünde

Megsínylik a panelfelújítást a fecskék?

A panelfelújításoknak szerepe lehet abban, hogy a fecskefészkek
számának csökkenése miatt évről
évre egyre több a szúnyog a városban – vetette fel egy paksi ifjúsági
szervezet júliusi kiadványában
arra hivatkozva, hogy a Dunára
nyíló utcák lakói, az alvégiek az
utóbbi időben sokat panaszkodnak a különböző rovarok elterjedésére. A cikk szerint a természet
szárnyas rovarirtói a homlokzatok
renoválása miatt hagyták el ko-

rábban kedvelt élőhelyeiket. Noha
az, hogy a szúnyogok elszaporodása kizárólag a fecskekolóniák
méretének csökkenése miatt következett volna be, egyértelműen
nem állítható, de a panelfelújítási
munkálatokat több jogszabály
természetvédelmi vonatkozása
is érinti, mondta el lapunknak
Nagy Dénes, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
(MME) Természetvédelmi Osztályának terület- és élőhelyvédelmi

felelőse. A hazai sarlósfecske-állomány stabil, de az utóbbi évek
panelfelújításai egyre nagyobb
problémát okoznak azzal, hogy a
felújítások megszüntetik a falak
hasadékaiban élő, természetvédelmi oltalom alatt álló sarlósfecskék és denevérek költő- és pihenőüregeit. A kutatások szerint a
sarlósfecskék a költési időszakon
kívül az életüket teljes egészében
a levegőben töltik, éjszaka repülés közben alszanak, csak költéskor bújnak meg a fészkeket rejtő
hasadékokban. Mint ismert, az
elmúlt néhány évben állami és
önkormányzati pályázat is segíti
a lakóközösségeket a háztömbök
szigetelésében. Mint megtudtuk,
gyakran érkezik bejelentés az
MME-hez fecskék és denevérek
elüldözéséről, mivel sajnálatos
módon a sarlósfecskék pont májusban kezdenek költeni, amikor
a meleg időjárásnak köszönhetően a felújítások is elkezdődhetnek.
Madárfészkeléssel kapcsolatban nem, de denevérek áttelepítésének feladatával már

meg kellett birkóznia a Pakson
panelfelújítási
tapasztalattal
bíró SZ+C Kft. munkatársainak is, árulta el Orbán Tamás
vállalkozásvezető. Hozzátette,
a pályázat kiírásakor már kikötés a védett állatok megóvása, ezzel és a természetvédelmi
előírásokkal a kivitelezőknek
mindenkor tisztában kell lennie. Elmondása szerint Pakson
rengeteg a denevér, de az építőiparban ma már rendelkezésre
állnak olyan eszközök, amelyek
lehetővé teszik, hogy az állatok
kirepülni tudjanak, de visszatérni már ne, így új élőhelyet
kereshetnek maguknak. Nagy
Dénes élőhelyvédelmi felelős szerint megoldást jelent a
munkák megfelelő ütemezése mellett a mesterséges odúk
kihelyezése is. A felújítások
végeztével a megújult házra felhelyezhetők az odúk, így újabb
fészkelőhelyek létesülnek, illetve a munkálatok előtt a szomszéd épületekre is el lehet helyezni őket.
MD
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Programokban gazdag ősz vár ránk
Őszre is tartalmas kikapcsolódási lehetőséget kínál a paksi
családoknak és a vendégeknek
programjaival az önkormányzat. A két nagy rendezvény a Kenyér-, hal- és borünnep, illetve a
dunakömlődi szüreti nap köré
szerveződött, mindkettő jeles
sporteseményt is tartogat.
Második alkalommal bonyolódik egy városi nagyrendezvényként az Atomfutás és a Kenyér-,
hal- és borünnep. Idén szep
tember 13-án és 14-én várják
az érdeklődőket a Sárgödör téri
gasztronómiai estre, majd a futóversenyre. Zárásként a Csík zene-

kar ad koncertet és retróbuliban
szórakozhatnak a vendégek. A
program egy különleges kiállítás megnyitójával indul 12-én: a
Paksi Képtárban a paksi borokra
tervezett boroscímkéket tekinthetik meg az érdeklődők egy héten keresztül.
A dunakömlődi szüreti napot 18.
alkalommal szervezik meg, ez
alkalommal a VI. Lasszó Európabajnoksággal egészül ki a szep
tember 20-tól 22-ig tartó program.
Paksnak két Európa-bajnoka van:
Polányi Máté (képünkön) háromszor, ifj. Ledneczki László egyszer
nyerte el a címet. – Így kötelességet és felelősséget is jelentett, hogy

négy év után ismét Magyarországon szervezzük meg a nemzetközi versenyt. A dunakömlődi Fjord

Lovarda kiváló helyszínt is biztosít a rendezvénynek – mondta el a
szervező, Csapó Sándor. A részletes eseménytár az önkormányzat
őszi programajánlójában található meg, melyet 8200 példányban
jelentetett meg és juttatott el a
háztartásokba a város, az Európabajnokságról pedig a roping2013.
paks.hu internetes oldalon is
tájékozódhatnak. Az őszi nagyrendezvények szervezésében és
lebonyolításában idén is tevékeny
részt vállalnak a helyi civilszervezetek, az Atomfutás gördülékenységének biztosításához továbbra
is várják segítők jelentkezését.
-dal-

Ezernél is több futóra számítanak
Fináléjához közeledik az Atom100
programsorozat, amelynek utolsó
állomása Pakson lesz. Az első rendezéshez hasonlóan idén is egy
napon, szeptember 14-én rendezik az Atomfutást a Kenyér-, hal
és borünneppel.
– Tavaly ez idő tájt 160 előnevező volt, idén ez a szám megközelíti az ötszázat. A nagy érdeklődésre való tekintettel az előzetes
regisztráció időpontját szeptember 9-re módosítottuk. Az utolsó
héten már nem lehet nevezni,

a helyszínen viszont igen, tehát szeptember 14-én is várunk
még minden érdeklődőt. Tavaly
640-en teljesítették a különböző
távokat, idén ezres nagyságrend
körüli indulót várunk – fogalmazott Scheffer István szervező.
A paksi eseményt sokhelyütt
népszerűsítették: a Balaton körüli júniusi versenyen az egyik
frissítőpont az Atomfutásé
volt, így ott is ismerkedhettek a futók a programmal. Az
Atom100 kaposvári helyszínén
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külön standja volt Paks városá
nak, ahol a település mellett a
futórendezvény is bemutatkozhatott. A szervezőket az önkormányzat mellett az atomerőmű
és az Atomerőmű Sportegyesület is segíti. – Egészen biztos
vagyok, hogy ez a közös esemény 2013-ban a tavalyinál is
nagyobb siker lesz – tette hozzá
az Atomfutás szervezője.
Az útvonalak mind nehézségi
fokban, mind élményben módosultak. Például a nukleáris

üzem, az új csámpai kerékpárút
mind része lesz az idei programnak. A legnagyobb újdonság a
Jézus Szíve-templomon való áthaladás lesz, természetesen az illemnek megfelelően, nem futva.
Civilszervezetek is beszálltak a
rendezésbe: a Prelátusnál például a cserkészek működtetik
a frissítőpontot és különböző
zenekarok is megjelennek az
útvonalakon. A szervezők továbbra is várnak ehhez hasonló
felajánlásokat, hogy még különlegesebb lehessen a verseny. A
paksiaktól pedig azt kérik, hogy
szurkolásukkal buzdítsák a futókat.
Idei újdonság a BrutálAtom: a
megmérettetés központi területe az Ürgemezei Strandfürdő
előtt lesz, ahol természetes és
épített akadályok várják a jelentkezőket a két kilométeres
pályán. Itt a táv hosszától függően akár több kört is teljesítenek
majd az indulók.
Az Atomfutás házigazdái szep
tember 1-jén 16 órakor is várnak
minden érdeklődőt az ASEcsarnokhoz egy közös pályabejárásra. A II. Atomfutással kapcsolatban bővebb információért
keressék a www.atomfutas.hu
honlapot.
-efgé-

Évtizedes
barátságot ápolnak
Madocsán ismerkedtek a Duna
kínálta kikapcsolódási lehetőségekkel, Lussoniumban is
jártak, majd a kalocsai érseknél
tettek látogatást és persze ismét
megmérkőztek egymással a
székelyudvarhelyi Tamási Áron
Gimnázium Öregfiúk Labdarúgócsapatának és az ASE Öregfiúk Labdarúgóegyüttesének tagjai. Tizennyolcadik alkalommal
találkozott a két csapat.
Nem a kirándulás, hanem a kialakult barátságok ápolása a cél
minden esztendőben, amikor találkoznak az öregfiú labdarúgók
hol Pakson, hol Székelyudvarhelyen. Idén, a 18. alkalommal, az
ASE-s csapat volt a házigazda:

augusztus 21–25. között fogadták erdélyi barátaikat. A találkozók ma már nem a labdarúgásról
szólnak, szoros, családok közötti
kapcsolat a miénk – mondta el
Kókai Péter, a paksi program
szervezője.
A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium Öregfiúk
Labdarúgócsapata a ’70-es években alakult, a 420 éves iskolához
kötődő labdarúgók, egykori
diákok, tanárok és szülők alkotják a tagságot. 1995-ben vették
fel a kapcsolatot az Atomerőmű Sportegyesület Öregfiúk
csapatával, azóta rendszeresek
a találkozóik. – Ma már minden alkalommal reggeltől estig
együtt vagyunk, a szoros barát-

Indul a hajrá
Cheerleading, vagyis hajrázás
indul szeptemberben Pakson. A
szervezők célja, hogy város- és
megyeszerte
megismertessék,
elfogadtassák a sportágat. A
cheerleading olyan csapattánc,
amely ötvözi a torna, az akrobatika, illetve a tánc elemeit. Európában a labdarúgás, kézilabda,
Amerikában az amerikai foci
és egyéb sportágak szerves része. A sportág alapjait Lawrence
Herkimer tette le 1948-ban, és
a hajrázók segédeszközének, a
pomponnak is ő volt a kiötlője. A
hajrázás versenysportja a nyolcvanas években jelent meg, majd
elterjedt a világban. Napjainkban
már harmincegy országban több
mint négymillió regisztrált sportoló űzi, és a táncot, az akrobatikus emeléseket, dobásokat egyaránt magába foglalja.
A megalakulóban lévő paksi
csapat a cheerleading két változatával kíván foglalkozni: az
egyik a competitive cheerleading,
amelyben nem a táncon van a
hangsúly, inkább az akrobatika, a
piramisok, dobások dominálnak

benne, és a versenysport. A különböző koreográfiák végrehajtásához rengeteg munkára, erőnléti
edzésre, nyújtásra, az akrobatikus
elemek végtelen gyakorlására van
szükség. A másik változat a cheer
dance, amely elsősorban a táncos
elemekre épülő előadott gyakorlatokat jelent talajakrobatikával
és alapemelésekkel fűszerezve
– mondta el dr. Czárné Nagy
Ildikó. A táncoktató az elmúlt
időszakban különböző képzéseken vett részt és belépett a most
megalakult Magyar Cheer Szövetségbe. Szeretné elérni, hogy
minél több iskolában működjön
cheerleading csapat és a legjobbak
bekerüljenek a városi válogatottba. A végső cél, hogy csapataik
a magyar hajrázók élvonalához
tartozzanak és a nemzeti válogatott keretein belül sportolóink
részt vehessenek különböző versenyeken. Az érdeklődő fiatalokat
szívesen fogadják a hétfőnként
16 órától kezdődő edzéseiken a
Csengey Dénes központban, de a
30/360-2075-ös telefonszámon is
lehet érdeklődni.
-gyöngy-

ságok teszik igazán tartalmassá
a kapcsolatot – vallja Deák Imre,
a székelyudvarhelyi labdarúgók vezetője. Programokban is
bővelkedett a paksi találkozó:
Madocsán sportoltak és ismerkedtek a Duna kínálta kikapcsolódási lehetőségekkel, megismerték Lussoniumot és Kalocsa
nevezetességeit, valamint hagyományteremtő szándékkal közös

szentmisére is várták a csapatok
tagjait. A Szentlélek-templomban Simó Gáspár, a Csíkszeredai
Segítő Mária Római Katolikus
Gimnázium lelki vezetője hirdetett igét a megjelenteknek. A
találkozó zárásaként pedig az elmaradhatatlan labdarúgó mérkőzésen szurkoltak egymásnak:
magyarok a magyaroknak.
Dallos Szilvia

Visszatérés
a munka világába
Megváltozott munkaképességű
személyeket segít munkához
az a projekt, amelyet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal koordinál. A programban képzéseket, átképzéseket
finanszíroznak, és akár bér-,
járulék- és utazási költségeket
is átvállalnak.
– Segítséget és támogatást
nyújtunk megváltozott munkaképességű személyek számára,
sikeres foglalkozási rehabilitációjuk megvalósítása érdekében – mondta el dr. Ganczer
Tamás megyei szakmai koordinátor, hozzátéve, hogy Tolna
megyében 335 személy bevonását tervezik. Ebből 170 fő munkához jutását és további 80 fő
képzését szeretnék elősegíteni.
Kródi Józsefné mindössze két
hónap alatt talált munkát a
program révén. – A Ruhaipari
Szövetkezetnél dolgoztam, de
leszázalékoltak és sokáig otthon voltam. Szerencsére olyan

állapotban vagyok, hogy rehabilitálni tudtak, így sikerült
rövid idő alatt állást találnom –
fogalmazott a munka világába
visszataláló asszony.
– A 2015-ig tartó program bevonási szakaszában vagyunk,
vagyis most végzik a célcsoportba tartozó megváltozott munkaképességűek kiválasztását a
kollégák. Várjuk a munkáltatók
jelentkezését is, akik majd foglalkoztatóként jelennek meg –
tette hozzá dr. Ganczer Tamás. A
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Tolna megyében
három városban működtet kihelyezett irodát, Pakson a Paksi
Járási Földhivatal épületében, a
Szentháromság tér 6. szám alatt.
A programmal kapcsolatban a
www.nrszh.kormany.hu oldalon, a ganczert@nrsz.hu e-mail
címen vagy a 20/821-6722-es
telefonszámon kaphatnak felvilágosítást.
Faller Gábor
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Selymet
festettek
Két oktató segítségével a selyemfestés technikájának rejtelmeibe nyerhettek betekintést az AlternArt Egyesület tagjai a minap. A
selyemfestés előnye, hogy a vizes alapú, híg
festék szabadon szétfut a szálak mentén, így
a nedves anyagon a különböző festékek egymással kapcsolatba lépnek: összevegyülnek
vagy elkülönülnek, árnyalják, kivilágosítják
vagy besötétítik egymást. Kétféle színezőanyagot lehet használni a hernyóselyemre –
a híg mellett sűrűt, amellyel kontúrvonalak
húzhatók és amelyek megállítják a híg festéket. Az egyesület tagjai azonnal megkedvelték a technikát, így a jövőben remélhetőleg
kiállítás keretében is megmutatják a foglalkozáson tanultakat.
– A fények és felhők játéka, a tökéletes kompozíció és a hajnal csodás hangulata emeli
ki a képek közül. Igazán jó szemű fotós, aki
ilyen képet tud készíteni. A technikai kivitelezés is tökéletes – így értékelte a zsűri Fitt Tamás Aranyfolyó című fotóját, amellyel elnyerte az első díjat a Paksi Pünkösdi Gyülekezet
Az én Paksom címmel kiírt fotópályázatán. A
kiírók szándéka az volt, hogy kapcsolatba kerüljenek minél több paksival, akik szeretnek
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itt élni, látják a város és a környék szépségeit,
és be is tudják mutatni, illetve az is, hogy a
környéken élő tehetségeknek bemutatkozási
lehetőséget adjanak. A gyülekezet felhívására
harminc amatőr, hobbi és profi fotós küldött
be összesen nyolcvan képet. Akiknek pályamunkája formailag nem felelt meg a kiírásban foglaltaknak, még lehetőséget kaptak a
módosításra. Végül 67 pályamunkát értékelt
a független, szakmai zsűri, melynek tagjai 16

fényképet juttattak a döntőbe, majd ebből választották ki a dobogós alkotásokat. A második díjat Schmidt Ferenc Napkelte, a harmadikat pedig Szentkirályi Gábor Eső után című
panorámaképe nyerte el. A szervezői különdíjat Tari Tamás Viktornak ítélték 10 tonna
című fotójáért. A Csengey Dénes Kulturális
Központban megtartott díjátadó gálaesten a
Magyar Continental Singers lépett fel egy különleges produkcióval.
-gyöngy-

Gospelzene
a Csengeyben
Felejthetetlen koncertet ígér
a High5 csapata, amely Flaisz
Antal személyében paksi tagot
is sorai között tudhat. Szeptember 7-i ingyenes koncertjén az
együttes a Csengey Dénes Kulturális Központban megismerteti a helyi közönséget az Egyesült Államok déli államaiban
született keresztény zenével, a
southern gospellel. A koncertre szóló ingyenes jegyek felvehetők az Omega Jegyirodában
és a kulturális központban.

Jó napot, mi újság?

Antóni Józsefné

Németül
tanulhat

Tudja, hogy nem könnyű a feladat, amire vállalkozott, de bízik
a tantestületben, illetve stabil családi hátterében Antóni Józsefné.
A korábbi igazgatóhelyettes az új
tanévtől, ami számára pedagógusként a huszonkilencedik, igazgatóként áll a Paksi II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola élén.
Kiskunfélegyházán született, Paksra kis kitérő után 1985-ben került
Antóni Józsefné. A kitérőt a sport
miatt tette, ő is, férje is kosárlabdázott. Paksra is a sport hozta
őket. Edit a Bezerédj Általános
Iskolában kezdte tanítói pályafutását, utána került a lakótelepi iskolába, amivel – úgy tűnik – ös�szefonódott a sorsa. Az intézmény
immár harmadik nevét viseli és ő
is váltott. No, nem nevet, hanem
munkahelyet: elment Dunakömlődre, de az ottani iskolával együtt
vándorolt vissza az egykori Mórába. Azt mondja, szerencsés, mert
nagyszerű vezetőkkel dolgozhatott együtt. Igaz ez arra a négy
évre, amikor Miszlerné Ancika
mellett dolgozott Kömlődön és
arra az időszakra is, amikor Tillné
Krisztina oldalán tevékenykedett
igazgatóhelyettesként az elmúlt
majd’ tíz évben. Azzal, hogy
nyugdíjba ment, maximálisan
egyetért, de nagyon sajnálja.
Az iskolaigazgatói székekért manapság nincs nagy tülekedés,

Ismét indít német nyelvtanfolyamot a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat. Az újrakezdők részére meghirdetett,
heti egyórás kurzust legalább 15
fő jelentkezése esetén indítják. A
részvételi díj a jelentkezők számától is függ, körülbelül 40 ezer
forint. Jelentkezni szeptember
10-ig a 20/236-4946-os telefonon vagy személyesen az önkormányzat irodájában (Paks, Dózsa György út 2.) szerdánként
16–18 óra között lehet.

árulja el. Neki sem akadt ellenfele. Olyan, aki buzdította, annál
több. A kollégák ösztönözték,
hogy vágjon bele. Miattuk vállalta elsősorban. – Ez egy nagyon jó
tantestület – mondja mosolyogva. Ötvenketten vannak helyben,
öt-öt kollégájuk Németkéren és
Pusztahencsén. – Ez nem szokványos összetételű iskola – ismeri el. Az, hogy nem csupa kiváló
gyerek jár az iskolába, nehezebbé,
de szebbé is teszi a munkájukat.
Véleménye szerint ez az igazi kihívás. És az az igazi siker, ha ezeknek a gyerekeknek a tanulmányi
átlagát sikerül 2,5-ről hármasra
feltornázni. Vannak persze nagyon jól teljesítő diákok is, akiknek eredményeire kollégáival
együtt büszke.
Annak ellenére, hogy helyettesként már évtizedes tapasztalata
van, tudja, hogy új időszámítás
kezdődik az életében, éppen ezért
némi félelem és drukk van benne:
meg tud-e felelni a kollégák és
persze a fenntartó elvárásainak.
Nehezíti dolgát, mint minden
más igazgatóét, a folyton változó
jogszabályi környezet. Beszélgetésünk idején, egy héttel a tanévkezdés előtt, még számos kérdés
volt nyitott, a parlament a köznevelési törvényről tárgyalt. Azt
viszont már lehetett tudni, hogy a
munkaidő-beosztásuk fenekestől

felborult: 32-re emelték az iskolában kötelezően eltöltendő óraszámot. Könnyebbség, mint mondta,
hogy nagyon jó alapokat tett le
elődje, éppen ezért éles fordulatot
nem tervez, legfeljebb finomításokat, praktikus módosításokat.
Szeretné szorosabbra fűzni a kapcsolatot az óvodákkal, az iskolába
készülő gyerekekkel. Azt tervezi,
hogy legalább kéthavonta sportos, műsoros alkalmat szerveznek
elsőseik részvételével, hiszen őket
még ismerik az ovisok.
– Nagy szerencsém, hogy nagyon rendezett családi háttér van
mögöttem – fűzi hozzá. Ahhoz,
hogy sok a feladat, hozzászoktak,
férje amellett, hogy az erőműben
dolgozik, az ASE kosárlabda szakosztályában az utánpótlásért felel.
Az egészen természetes, hogy
fiuk és lányuk is kosárlabdázik. A
szülők, ha csak tehetik, minden
meccsre elkísérik őket. Édesanyja
büszkeségére, Csanádra, bár csak
17 esztendős, a felnőtt csapatban
is számítanak idéntől. Antóni Józsefné azt vallja, hogy a sport a civil életben, s a munkában is segít,
s ez esetében is így van: kitartásra,
fegyelemre, sőt munkaszervezésre tanít. Mindezzel együtt úgy
gondolja, legnehezebb feladata az
elkövetkező időszakban a munka
és család közötti egyensúly megteremtése lesz.
-vt-

Változik a
szemétszállítás rendje
Változik a kommunális és szelektív hulladékgyűjtés rendje
szeptembertől. Az új időpontokat tartalmazó naptárat,
amely információt nyújt a
háztartásban keletkező kommunális, szelektív és zöldhulladék idei elszállítási rendjéről, hamarosan minden házba
eljuttatják. Változás még, hogy
szeptember 10-től a Paksi Hulladékgazdálkodási Kft. munkaszervezete és ügyfélszolgálata a polgármesteri hivatal 3.
emeletén működik majd.
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Sport

Parádés szezonkezdet

Története legjobb rajtját produkálta az MVM-Paks OTP Bank
Ligában szereplő labdarúgócsapata. Az élvonalba 2006ban feljutott gárda a 2013/14es szezonban lapzártánkig öt
fordulót követően három győzelemmel, egy döntetlennel és
egy verességgel kezdett, így tíz

ponttal a negyedik helyen áll.
Az idény 2:1-es sikerrel kezdődött idegenben az Újpest ellen, majd a Pécset 2:1-re verték
hazai pályán a zöld-fehérek,
ezután a Puskás Akadémia FC
gárdáját 4:1-re múlta felül a
Horváth Ferenc vezette paksi
alakulat. Székesfehérváron 4:1-

re kikapott ugyan a csapat, de a
hatodik percben Éger kiállítása
miatt megfogyatkozó MVMPaks így is tisztesen helytállt.
A Budapest Honvéd elleni 1:1
után viszont lehet hiányérzete
a Fehérvári úti drukkereknek.
A góllövőlista élén az MVMPaks csatára, Simon Attila áll

hét találattal, társbérletben
a Videoton FC futballistájával, Nikolics Nemanjával. Az
MVM-Paks a bajnokságban
negyedik helyről várta a szeptemberi folytatást, sorrendben
a Győr, a Kaposvár, az MTK és
a Mezőkövesd következik.
Faller Gábor

Tájfutás versenyről versenyre
Tíz tájfutó képviselte a Paksi
Sportegyesületet a középtávú
országos bajnokságon, melyet
idén a Gerecsében rendeztek.
A kétnapos rendezvény első
napján zajlott az egyéni futam
selejtezője és döntője, a második
nap pedig a háromfős váltóbajnokság. A pályák kimondottan
technikásak voltak, amit a nagy
szintkülönbség még nehezebbé
tett. A szombati selejtezőkből
három paksi jutott a legjobb

huszonnégy közé. A döntőben Sima Tamás F18-ban 19.,
Makovinyi Dorottya N16-ban
17., Árki Dóra szintén N16-ban
18. helyezést ért el. A vasárnapi
váltóversenyen két PSE-csapat
indult. A 16 éves lányok csapata 8. helyen zárt Makovinyi
Dorottya, Árki Viktória, Lénárt
Viktória összeállítással, a felnőtt
férfi váltó (Kiss Péter, Dömötör
Balázs, Kiss Gábor) pedig a 17.
helyen végzett.
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Veszprémben és környékén rendezték meg Magyarország ötnapos tájfutó viadalát, a Hungária
Kupát, melyen több mint 1700an álltak rajthoz. A rendezvény
öt napja alatt négy normál távot
és egy rövidtávot kellett a versenyzőknek teljesíteni három
különböző jellegű terepen. A
Paksi SE tájfutó szakosztályát
15 sportoló képviselte. Legeredményesebb paksi versenyzőként
Sima Tamás a 18 évesek között

bajnokként zárta a versenyt.
Árki Dóra 5. (N16C) és Árki
Viktória 6. (N14C) helyezést ért
el a nemzetközi mezőnyben. Két
ezüst- és egy bronzéremmel tértek haza a paksi tájfutók a Kecskemét Kupáról. F18-ban Sima
Tamás 2., N16-ban Lénárt Viktória szintén 2., Kiss Péter F21ben 3. lett. A verseny a rövidtávú
ob egyik felkészülési eseménye
volt, melyet szeptember 7-én
Szentendrén rendeznek. -efgé-

Nyolcévesek is elkezdhetik
A paksi Ürgemezei Strandfürdőben esténként kezdődik a
víz alatti élet: a helyi búváriskola tanfolyamainak keretében
gyerekek és felnőttek tanulhatják a biztonságos búvárkodás
fortélyait. A több mint tíz éve
működő iskola eddig mintegy
kétszáz búvárt képzett ki. Az
elméleti oktatás után a védett
vízi gyakorlatra nyáron a strandon, télen a tanuszodában kerül

sor, a nyíltvízi búvárvizsgát a
szalkszentmártoni bányatóban
vagy egy hosszú hétvégén Horvátországban, az Adrián tehetik
le a vízi világ szerelmesei. Lényegében egész évben indulnak tanfolyamok, a jelentkezők számától
függően. A gyerekek 8-10 éves
kor között gyermekbúvári, 10-12
év között haladó gyermekbúvári,
e fölött pedig junior nyíltvízi tanfolyamon vehetnek részt.

– A kezdők oktatásán kívül szinten tartó és továbbképző tanfolyamokat is tartunk, nálunk
megszerezhető a haladó nyíltvízi búvár-, a mentőbúvár- és
a merülésvezetői búvárvizsga.
Tartunk bemutatókat a Padoszsportnapon, a Tűzkakas strandfoci bajnokságon és a Nagy
Sportágválasztón is. A gyerekek
körében nagyon népszerű ez a
sportág, gyermekoktatással 2012

Ezüsteső Szolnokon
A szolnoki ifjúsági és U23 kajak-kenu magyar bajnokságon
hét ezüst- és három bronzérmet nyertek az Atomerőmű
SE versenyzői. A 17 fős paksi
küldöttség a tíz érem mellett
három 4., két 5. és egy 6. helyet is szerzett. A közel hatvan
egyesületet felvonultató verseny az ifjúsági korosztálynak
egyben EORV-válogató is volt.
– Egy kicsit fáj, hogy nem sze-

reztünk aranyat, négy esetben is
csak egy hajszálon múlott, hogy
nem a mi versenyzőink haladtak
át elsőként a célvonalon – fogalmazott Bedecs Ferenc. Az edző
hozzátette: Török M. Aurél a
győri Dóczé Patrikkal az oldalán
C2 500 és 1000 m-en is kiharcolta az EORV-n való indulás jogát,
így a serdülő Fritz Anett és Pupp
Noémi mellett ő képviseli majd
az ASE-t szeptemberben a cseh-

Paksi halászcsárda

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

országi Racicében sorra kerülő
versenyen. Augusztus utolsó hete
is mozgalmas lesz, először Kiszli
Vanda kajak egyesben, Török M.
Aurél és Koleszár Zoltán kenu
párosban igyekszik kiharcolni a
válogatón a maraton vb-n való
indulás jogát, míg Boros Gergely
kajak párosban a DÉMÁSZszegedes Sík Mártonnal K2 500
m-en indul Duisburgban, a felnőtt síkvízi világbajnokságon.

óta foglalkozunk – tudtuk meg
Mihályi Zsolt búvároktatótól.
A tanfolyamokon az alapvető cél
a biztonságos búvárkodás megismertetése, az ön- és társmentés
megfelelő elméleti és gyakorlati
elsajátítása. A strandon az őszi
zárásig kint van a társaság, ezután
a medence takarítását is ők végzik
el. – Az oktatáson kívül víz alatti
munkát is vállalunk, legutóbb az
atomerőmű nehézkikötőjében a
vasbeton partfal műszaki állapotát mérték fel. Ehhez már komoly
szakmai felkészülés kell, hiszen a
látótávolság szinte a nullával volt
egyenlő – tudtuk meg a búvároktatótól. Mihályi Zsolt elárulta,
legnagyobb élménye egy Vöröstengeri búvárszafarin érte, nem
messze Szudántól. – Közel harminc méter mélységben voltunk,
amikor felettünk megjelent egy
nagy szürke árny. Elindultunk
felfelé, és úgy húsz méteren találkoztunk egy 7-8 méter hosszú
cetcápával. Nagyon barátságos és
fotogén volt, ott körözött körülöttünk egy darabig. Annyira ritka,
hogy a helyi vezetőnk sem látott
még cetcápát addigi pályafutása
során. A lényeg ez, hogy maradandó élményekkel gazdagodjunk a víz alatt!
Kovács József

Rio helyett
térdműtét
Bor Barna sérülés miatt nem
indulhatott a brazíliai világbajnokságon. Az Atomerőmű SE
dzsúdósa még a moszkvai Grand
Slam-tornán szenvedett térdsérülést a német Tölzer elleni meccsen.
Az augusztus 26-án elkezdődött
világbajnokság nem marad paksi
versenyző nélkül: lapzártánk után
81 kg-ban Csoknyai László lép tatamira.

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

Négy kategóriában várták az
indulókat a II. Aradi István Fogathajtó Emlékversenyre. Az
Ürgemezőn augusztus közepén
lebonyolított versenyen ös�-

szesen 46-an álltak rajthoz. A
kettes fogatosok mezőnyében
az első három helyezett között
nem volt paksi, nem úgy az egyes
fogatosok versenyében: Fodor

Fanni a Pálma Lovasudvar képviseletében második lett, míg
Gyergyovits Fábián harmadikként zárt. A népi fogatosoknál
szintén a Pálma Lovasudvar

versenyzői állhattak dobogóra.
Bagdi Dominik ezüst-, Somkert
Máté bronzérmet vehetett át. A
hátasló ügyességi kategóriában
újabb paksi második és harmadik hely született Nothof Andrea
és Hanol Zsuzsanna révén.
– Remek hangulatban zajlott az
idei emléknap, örömteli, hogy a
tavalyihoz képest többen jöttek,
és sokan érkeztek vidékről is. A
hátaslovak ügyességi vetélkedője
a gyermekek körében rendkívül
népszerű, de a régióban nem
sok ilyen jellegű megmérettetést
rendeznek. Ezért ennek fellendítése érdekében 2014 tavaszán
szervezünk egy tájékozódási terepversenyt, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. Úgy
látom, kezd fellendülni Pakson
a lovas élet, ezért is rendezzük
az Aradi István emlékversenyt.
Örülök hogy idén már voltak
egyes fogatok és népi fogatok is –
összegezte az idei eseményt Taba
János főszervező.
Faller G.

Okos kert lépésről-lépésre

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

Ingyen van, tiszta és mintha épp
erre találták volna ki: hiszen így is
van!
A csapadékvíz, esővíz legtermészetesebb és legalapvetőbb felhasználási módja a kertünk öntözése. Az „égből kapott” áldás
egyre fontosabb, ahogy a nyarak
egyre inkább aszályosabbá válnak,
a többi évszakban pedig rövid idő
alatt eshet le extrém mennyiségű
csapadék. És mi mással is segíthetnénk a kert vízháztartásának
fenntartásában, mint a csapadékvíz összegyűjtésével és öntözésre
való felhasználásával? Ráadásul
ez a víz ingyen van, csak össze
kell gyűjtenünk. A gyűjtésre szánt
megoldások pedig kis odafigyeléssel és megfelelő tervezéssel
biztosan megtérülő beruházások
lesznek.
Tudta, hogy a csapadékvíz általában
lágyabb, mint a csapvíz, már csak
ezért is jobb, ha ezt használjuk öntözésre?
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Hogyan gyűjtsünk csapadékvizet?
A leginkább kézenfekvő módszer
az épületek tetejéről gyűjteni ös�sze a csapadékvizet. A legegyszerűbb, sok helyen ma is használt
módszer a csatorna alá tett esővizes hordó, amelyből kannával
vagy kis szivattyúval juttathatjuk
helyére a vizet. Ha ügyesen helyezzük el a gyűjtőedényt, vagy
elég nagyot választunk, sok időre
megoldhatjuk a vízellátásunkat,
hiszen a mi éghajlatunkon egy 100
m2-es tetőről évente 50-60 m3 víz is
összegyűjthető.
Ha ennél komolyabb rendszerben
gondolkodunk, akkor a földalatti
tartályokat érdemes választanunk, hiszen ezek védetten, nagy
mennyiségű csapadékot képesek
tárolni. Ezekhez akár hordozható

búvárszivattyút is választhatunk,
de kézi erővel működtethető kúttal is megoldható a víz kijuttatása,
ha nem használnánk áramot. A
tartályok ma már könnyen elérhetők, méret- és formaválasztékuk
szinte végtelen. Mindenképpen
érdemes azonban arra figyelni,
hogy bármelyik módszer is lesz
a nekünk való, kifogástalanul
tiszta, vegyszermaradékokat biztosan nem tartalmazó tartállyal
dolgozzunk, nehogy kárt tegyünk
növényeinkben.
Több info a csapadékvízről, a
megújuló energiaforrásokról és
az okos kertről:
facebook.com/kiskert,
kiskert.szekszarditermek.hu
(X)

Készül a szezonra az Atomerőmű
Megkezdte a felkészülést a bajnokságra az Atomerőmű SE férfi
kosárlabdacsapata. Az előző szezonban bronzéremig jutó társaság
régi-új vezetőedzővel, Braniszlav
Dzuniccsal kezdte meg a munkát.
Egyelőre a felnőttekkel együtt készül az utánpótláskeret és hamarosan Jarrod Jones is bekapcsolódik
a munkába. Fokozatosan kapja a
terhelést a csapat, az első hetekben a felvezetésé, a ráhangolásé a
főszerep. A két válogatott játékos,
Tóth Ádám és Szabó Zsolt mellett
a légiósok is később kapcsolódnak
be a munkába. Megvan a külföldi
jelölt 1-es posztra, szeptember elsején két hét próbajátékra érkezik
az amerikai Anthony Miles. A 24
éves, 182 cm magas irányító az
előző szezonban Hollandiában
pattogtatott. Egy külföldit még
továbbra is keresnek. Közben
Kerpel-Fronius Balázs ujjtörése
meggyógyult, már edzésbe tudott
állni. A ZTE-hez igazolt Czinger
Zoltán helyére a szakvezetés döntése alapján Gomola Bence került
fel az utánpótláscsapatból.
A nyáron érkezett a zalaegerszegi Baki Gergely (1987. Tízévesen
kezdett kosarazni, a ZTE összes
utánpótláscsapatában és a külön-

böző korosztályos válogatottakban is szerepelt. Tizenhét évesen
került fel a felnőtt csapatba, aminek a 2012/13-as bajnokság végéig volt a tagja. Pályafutása legelején még irányítót játszott, utána
került a 2-3-as posztra, a legutóbbi szezonban pedig 4-es poszton
lépett pályára. Amúgy a 3-ason
érzi igazán jól magát. Braniszlav
Dzuniccsal már dolgozott együtt
a 2004/05-ös szezon elején, vele
kezdte el az alapozást és a bajnokságot.
– Ős-zetésként miért váltottál csapatot?
– Azt mondták Zalaegerszegen,
hogy nem tudják megadni nekem
a lehetőséget, de az igazi ok a költségcsökkentés volt. A Zalaegerszegnél mindig is voltak anyagi
problémák.
– Mit vársz magadtól az új helyen?
– Szeretnék stabil játékot nyújtani, az előző időszakokban sok
volt a játékomban a hullámvölgy.
Persze voltak hullámhegyek is,
de szeretném, ha Pakson egy állandó, kiszámítható, stabil teljesítményt tudnék nyújtani. Nem
vagyok különösebben sérülékeny,
az előző szezont is sérülés nélkül
játszottam végig.

TEIT
kalocsai látogatóközpont

Eladó 1907-ben épült
műemlék présház
az Ősz utcában.
Alapterület 70 m2,
15 méteres pincével.
Érd.: 20/224-71-39

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

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Tel: 75/315-983
20/945-0992

– Milyennek látod az ellenfeleket és
mit vársz az ASE-tól?
– Látni, hogy a vetélytársaknak sikerült nagyon jó neveket
és erős játékosokat igazolni. A
Szolnok és Jászberény nagyon
megerősödött, de biztos, hogy az
Alba is jól fog igazolni. Igazából
nincsenek nagyra törő vágyaim,
de itt az ASE-nál ha nem is a
bajnoki cím, de a dobogó biztos,
hogy cél lesz.
Medve Máté (1989) mozgalmas
kitérő után tért vissza a Gesztenyés útra. Nemcsak a csarnok,
de néhány játékos is ismerős számára. Az itt töltött három év alatt
Körtélyesi Gergellyel és Kovács
Ákossal is játszott együtt piroskékben, míg Tóth Ádámmal a
korosztályos
válogatottakban
voltak csapattársak. 2010-ben
Kaposvárra igazolt, ahonnan
Jászberénybe, majd Székesfehérvárra került. Az Alba fél év után
kölcsönadta Debrecenbe. Most
két évre kötelezte el magát Paksra.
– Mekkora szerepre számítasz a
pályán?
– Szeretnék továbbfejlődni, minél jobb teljesítménnyel játszani.
Braniszlav Dzuniccsal már nem
lesz újdonság a munka, szeret-

ném kiküzdeni a helyem a csapatban, ugyanakkor nem akarom, hogy ez a csapat rovására
menjen. Én nyáron sem szoktam pihenni, végigdolgozom ezt
az időszakot is, sok mindenre
oda kell figyelni, hogy elérje
az ember a célját. A 2-es poszton érzem magam a legjobban,
ott több lehetőség van kettőkettőzni, megtörni a védelmet,
leosztani vagy befejezni.
– A bajnokság mellett az
EuroChallenge-kupában is indultok. Játszottál már nemzetközi kupában?
– Még nem volt részem ilyenben, de nagyon várom, elég nagy
kihívás lesz. Érdekes és értékes
lesz ilyen csapatok ellen játszani, és utána a hazai csapatokkal
felvenni a versenyt. Sebességben
és fizikumban teljesen más világ
lesz.
– Milyen eredménnyel lennél elégedett a bajnokság végén?
– Ezen nem nagyon gondolkodtam, felesleges ennyire a jövőbe
nézni. Mindig az adott feladatokat kell elvégezni, és ha mindenki végzi a dolgát, akkor nem lesz
gond, hogy érmet szerezzünk.
(joko)

Gépészmérnökök és villamos
mérnökök részére tervezői
munkaköröket kínál Robolution Kft.
az ipari robotizálás területén.
Előny: paksi vagy Paks környéki
lakhely vagy letelepedési szándék,
Solid Edge, illetve Engineering
Base ismeret.
allas@robolution.eu

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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Eladó
ingatlanok

LENS Optika

Paks, Dózsa György út 35.
Tel.: 75/511-246
www.lensoptika.hu

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

