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Segítség a beiskolázáshoz
A nyári szünidő derekán járunk, van még
bőven idő a szeptemberi becsengetésig,
de már most érdemes utánajárni, milyen
anyagi segítséget kaphatnak a családok a
beiskolázáshoz, iskoláztatáshoz. A paksi önkormányzatnál több lehetőség is létezik.
Az egyik az egész tanévre szóló kedvezményes diákbérlet, amit azok a paksi és itt is
tanuló általános és középiskolások vehetnek igénybe, akik legalább egy kilométerre laknak oktatási intézményüktől, illetve sport- vagy művészeti tevékenység miatt
utaznak helyi járattal, és az adott útvonalon
van buszközlekedés. A lehetőséggel a Paksra
helyközi járattal beutazó csámpai és gyapai
gyerekek is élhetnek. A kérelmet az első bérlet lejártát követő egy hónapon belül kell beadni a polgármesteri hivatal szociális osztályán, azután már egyéni ütemezésben, a
polgármesteri hivatal pénztárában lehet felvenni a lejárt bérletek vételárának nyolcvan
százalékát. Arra figyelni kell, hogy az utolsó,
júniusi bérlet lejártát követően egy hónapon
belül érvényesíteni kell a kedvezményt, tehát minden tanévet követően legkésőbb augusztus 5-ig.
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Megújul a parkoló a polgármesteri hivatal és az új építésű társasház között a Váci
Mihály utcában, ezért az átépítés ideje alatt
mintegy egy hónapon keresztül nem lehet
igénybe venni a területet. A parkoló a tervek szerint augusztus 20. után áll ismét a
közlekedők rendelkezésére, tájékoztatott az
önkormányzat sajtóreferense.
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Ahogy a kedvezményes diákbérlet, úgy az
általános és középiskolás roma tanulóknak létrehozott felzárkóztatási ösztöndíj is
évek óta létező támogatási forma Pakson.
Ezt azok a diákok kérhetik, akiknek nincsen igazolatlan hiányzásuk és tanulmányi eredményük legalább közepes. Amenynyiben a gyermek elmúlt tanév végi tanulmányi eredménye megfelel a feltételnek és a
szülő a kérelmet szeptember 15-ig benyújtja a szociális osztályon, akkor arra a hónapra
már jár a megítélt ösztöndíj, ami a tanulmányi átlagtól függően 3 és 8 ezer forint közötti összeg havonta. Az ösztöndíjat februárban
újra kérelmezni kell, akkor a félévi tanulmányi eredményt veszik figyelembe.
Helyi specialitás a rendszeres nevelési segély,
amivel elsősorban az étkezési térítési díjhoz
járul hozzá az önkormányzat. Ezt akkor kérheti a család, ha nem részesül az általános iskola befejezéséig teljesen díjmentes étkezést biztosító, állami forrásból finanszírozott,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A támogatás mértéke egyrészt a család jövedelmétől függ, másrészt attól, hogy
mennyi a térítési díj. A megítélt összeget az
oktatási intézménynek utalják, a családoknak
az ezzel csökkentett díjat kell kifizetni. A ké-

relmek benyújtása szeptemberben lesz aktuális, amihez a szociális osztályon vagy a gyermekjóléti szolgálatnál lehet kérni nyomtatványt.
Bár nem kifejezetten a beiskolázáshoz, iskoláztatáshoz kapcsolódó támogatási forma a
rendkívüli települési támogatás, a tanévkezdés idején mindig több igénylés érkezik a hivatalba. Azért nem kifejezetten a beiskolázáshoz kapcsolható, mert év közben bármikor,
de legfeljebb három alkalommal adható be
erre kérelem. A támogatás egyszeri pénzbeli vagy természetbeni juttatás, elsősorban Erzsébet-utalványban kapják meg az érintettek.
A jogosultság, illetve a támogatás mértékének megállapításánál a jövedelmet és a család
egyéb szociális helyzetét veszik figyelembe, illetve azt, hogy óvodában, általános iskolában,
középiskolában vagy felsőfokú oktatásban
kezdi-e meg a gyermek a tanévet, tájékoztatott Badics Istvánné. A szociális osztály vezetője azt is elmondta, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében azok a
családok, melyek augusztus 1-jén jogosultak
voltak, gyermekenként 5800 forint értékű Erzsébet-utalványt kapnak. Az erről szóló értesítést időben postázzák, az utalványokat augusztus végén lehet majd átvenni. Kohl Gy.

Három ütemben
újul meg a Kinizsi utca
Három ütemben végzik el a Kinizsi utca
teljes körű felújítását, amely július 25-én
a bontási munkákkal kezdődött. Először
a Pál utca és a Kinizsi utca 44. szám közötti szakaszon dolgoznak a szakemberek.
Amint itt az új burkolat járható lesz, a 44.
szám és a Mező utca közötti részt zárják
le a forgalom elől. Ha itt is közlekedésre
alkalmas lesz az új út, átvonulnak az építők a harmadik, a Mező utca és a Fehérvári út közötti szakaszra. Az ingatlanokat az
adott ütem ideje alatt kocsival nem lehet
majd megközelíteni, ám a hulladékszállítást és a mentők közlekedését folyamatosan biztosítja majd a kivitelező Vértes-Út
Kft.
A beruházással kapcsolatos lakossági fórumon türelmet és együttműködést kért az
utcában élőktől a kivitelező, illetve az önkormányzat nevében Süli János polgármester és dr. Rujder Mária önkormányzati képviselő. Az építésvezető szinte állandóan az

utcában lesz, a felmerülő problémákkal őt
kereshetik, elérhetősége a projekttáblára is
felkerült, tájékoztatott Patányi Gergely, a
Vértes-Út Kft. ügyvezetője.
A kivitelezést nyílt közbeszerzési eljáráson
elnyerő Vértes-Út Kft. már dolgozott korábban a városban a Haladás utca felújításán. A
Kinizsi utcára állami támogatást is kapott a
város, a kivitelezés összköltsége bruttó 315
millió forint. A szerződés szerint december
15-re fejeződik be a beruházás, a kivitelező
szerint a határidő tartható.
Korábban megírtuk: a 670 méter hosszú
Kinizsi utca teljes körű korszerűsítése során 7000 négyzetméter új térköves burkolat
épül, megtörténik az ivóvízvezetékek cseréje, csapadékcsatorna épül a nyílt árok helyett, földkábelesre építik át az elektromos
és a közvilágítási hálózatot, valamint a távközlési és kábeltévé-hálózatot, és új zöldfelület készül.
Dallos Sz.
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Össze kell fognunk a városért
Ahogy a kampány alatt, most
is az Süli János vezérelve,
hogy a város érdekében mindenkivel kész együttműködni. Paks polgármestere, ha tehetné, a pártpolitikát kizárná
az önkormányzatiságból, véleménye szerint nem az számít, hogy ki milyen párt vagy
felekezet tagja, hanem az,
hogy akar-e, tud-e tenni a városért.
– Húsz hónap telt el az önkormányzati választások óta. Sikerült-e áttekintenie, megismernie

a városvezetéssel kapcsolatos teendőket, kialakítani azt a struktúrát, ahogyan dolgozni szeretne?
– Olyan ember vagyok, aki
szeret először megismerkedni a feladattal. Az elmúlt jó néhány hónapban arra törekedtem, hogy tájékozódjak, próbáljam megtanulni az eljárásrendet
és mindent, ami az önkormányzatiságot jelenti. Még a mai napig nem sikerült maradéktalanul, hiszen nem volt előéletem
ebben a szakmában, ma is érnek
meglepetések. Adott esetben hiába képzelek el valamit, ha a
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szabályok nem engedik, sokszor korlátozva van a szabad elképzelés. Egyre inkább kiismerem magam e korlátok között,
de sok esetben nincs megoldás, sokszor nem tudunk például nehéz helyzetbe került embereken segíteni. Most, hogy magasba szöktek az albérleti árak,
sokan jönnek, hogy nem tudják
megfizetni. Segítenénk, de nincs
miből. Nincs szolgálati lakás, a
bérlakásállomány pedig kicsi.
– Van szándék ennek orvoslására?
– Az önkormányzat vizsgálja
annak a lehetőségét, hogy növeljük a bérlakásállományt, de
mindenképpen arra kell törekedni, hogy olcsó bérleti díjú,
rezsijű lakásokkal bővüljön,
mert már most is az a gond,
hogy az önkormányzati bérlakásban élők rengeteg tartozást
halmoztak fel.
– A magasba szökő árak az önálló otthonteremtést is gátolják.
Hiába a csok, Pakson a telekárak
gátat szabnak az igénybevételének. Sokan szorgalmazzák, hogy
az önkormányzat parcellázzon
telkeket.
– Ezzel a kérdéssel is foglalkozunk, megnézzük a jó példá-

kat, próbálunk másoktól tanulni. Úgy gondoljuk, garanciákra
van szükség, hogyha az önkormányzat áldoz rá, ne a befektetők vigyék el a hasznot. Egyegy utcafelújításra ingatlanonként nagyságrendileg 2 millió
forintot költünk. Az én értékrendembe belefér az, hogy építési telkek kialakítására, közművesítésére is áldozzunk
ugyanennyit, de meg kell oldanunk, hogy a haszon a családokhoz kerüljön.
– Egy sor hasonló, komoly fejtörést jelentő kérdés van az önkormányzat asztalán. Ilyen a társasházépítés a belvárosban…
– Ezt is a kollektív bölcsesség segítségével szeretnénk helyretenni. Mások mellett az országos
főépítész szakvéleményét is kikértük. A képviselő-testület augusztus 17-i ülésén szeretnénk
elfogadni a helyi építési szabályzatot. A társasházépítésnél a már
meglévő kötöttségek, például a
parkolóhelyek száma mellett figyelembe szeretnénk venni a
környező telkeken meglévő lakások számát és szabályozni szeretnénk a lakásonkénti minimális
teleknagyságot is.
Ü
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Ü – A beszélgetés első gondolatára visszatérve, összekovácsolódott-e az új testület, a hivatali
apparátus?
– Én magam ezt biztosan nem
tudom lemérni úgy, mint a kívülállók. Kapunk kritikát, de – úgy
látom – a testületben mindenki
igyekszik a dolgát végezni, bár
többeknek szintén újdonság a
képviselet, tanulniuk kell. A körzetek képviselői aktívak, rengeteg
ügyet hoznak be, amivel a lakosság hozzájuk fordul. Ami a hivatalt illeti, nehéz megtartani a jó
képességű kollégákat. Van olyan
terület, ahol krónikus munkaerőhiány van, miközben nyolc
éve nem volt a közszférában béremelés. Mi itt helyben igyekeztünk a béreket rendezni, Paksnak még van akkora adóbevétele, hogy erre oda tud figyelni.
– Úgy hírlik, e téren komoly változás várható. A hírek szerint jövőre 1,3-1,6 milliárdot vonnak el
szolidaritási adó címen Pakstól.
– Az összeget még nem tudjuk,
ám akárhogy alakul, az atomerő-

mű-bővítésre fel kell készülnünk,
ezekhez a feladatokhoz pedig a
forrásokat biztosítani kell, ezért
nem aggódom emiatt. Tárgyalunk az atomerőművel, hogy
több adóbevételre tegyünk szert,
és ha Brüsszel dönt, Paks II-vel
is érdemben el lehet kezdeni az
egyeztetést.
– A projekttel kapcsolatban sok
a kétség. Mi lehet az oka? Egyremásra jelennek meg olyan vélemények, hogy villamosenergia-többlet
van, nincs szükség a két új blokkra.
– Brüsszelben két témában még
nem született döntés, emiatt a
kormányzati kommunikáció
nem erőteljes, a térségen élők pedig mostanra már azt remélték,
hogy oroszok bérlik a lakásukat,
kávéznak a teraszon. Csúsztatni
lehet az építkezést, de meggyőződésem, hogy szükség van Paks IIre. Pillanatnyilag túlkínálat van a
villamosenergia-piacon, az áram
ára mélyponton, ma még lehet
külföldről olcsó villanyt kapni,
ám a kockázat igen nagy. A 30%
feletti import túl nagy függősé-

get jelent, az új blokkok stratégiai
szerepet játszanak az ország ellátásában.
– Jelentős irányváltással járt a város életében az, hogy új polgármestere van? Viharos kampány
után – talán többek meglepetésére
– hamar megtörtént a kiegyezés…
– Biztosan nem úgy csinálom,
mint az elődöm. A választás során valóban meglepett néhány
kampányelem, nem is esett jól, de
ahogy közben nem foglalkoztam
vele, úgy azóta sem. Az energiáimat nem erre akarom használni,
nem tudnak rá példát mondani,
hogy én valaha bosszúálló lettem
volna. Amikor elindultam a polgármesteri posztért, azt mondtam, a város céljainak elérése érdekében akár az ördöggel is cimborálok. A példa talán nem volt
jó, de ennek szellemében dolgozunk: a döntéseket önként, mindenféle ígéret és viszonzás reménye nélkül hoztuk meg azért,
hogy a város hosszú távú érdekeit szolgáljuk. Az együttműködés
érdekében tett lépések, gesztusok
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mindegyike vállalható számomra. Szükségünk van az együttműködésre azért, hogy felkészüljünk
az erőmű-beruházásra és ellássuk
a hétköznapi feladatokat.
Azzal, hogy polgármester lettem,
valóban történt egy paradigmaváltás: én úgy gondolom, a város
érdekében mindenkivel együtt
kell működni. Nem azon az alapon kell minősíteni valakit, hogy
melyik felekezet vagy párt tagja, hanem azon, hogy akar-e dolgozni a városért, vannak-e jó ötletei. Én kizárnám a pártpolitikát
az önkormányzatiságból, mert
megosztó. A város nem lehet versengés helyszíne, nem pártérdekek, hanem az ott élők érdekei
alapján kell működtetni.
A vállalásom öt évre szólt. Vagyok olyan konok és makacs,
hogy nem adom fel, még ha
nem is bizonygatom ezt mindennap. Úgy érzem, engem önmagamért választottak meg a
paksiak polgármesterüknek, nem
valaki ellen.
Vida Tünde

A Lussonium és a Duna-part
a város kiaknázatlan kincsei
Elsősorban kreativitásra, munkára, együttműködésre van szükség annak érdekében,
hogy Pakson a turizmus nyújtotta lehetőségeket jobban kiaknázzák. És persze pénzre
is, hiszen anélkül például az alapvetően fontos marketing megvalósíthatatlan – így öszszegezte véleményét Kovács Sándor és Czink
Dóra is a Prelátusban tartott turisztikai fórum kapcsán. Czink Dóra turisztikai referens
azt mondta, Paks az elmúlt években e téren
az országos trendekkel egyezően megtette a
szükséges lépéseket, de ma már elengedhetetlen, hogy legyen egy szervezet, amely öszszehangolja a területen működő vállalkozások, intézmények, szervezetek munkáját,
marketingtevékenységét. – Eljött az idő, hogy
az önkormányzat – ha úgy gondolja – a turizmust mint a gazdaság egyik legdinamikusabban fejlődő ágazatát kiemelje és támogassa – húzta alá a turisztikai referens, aki szerint
a városvezetésnek komolyak az ezzel kapcsolatos szándékai. A szakember nem egy újabb
attrakcióban, hanem az erőműbővítés által
generált igénynövekedésben lát kiugrási lehetőséget. Telítődni fog a város, az ide érkező munkásoknak igényük lesz a szórakozásra, a szabadidő hasznos eltöltésére, ami élénkíti a vadász-, a horgász- és a lovasturizmust,
de megnő az igény a rendezvények iránt is.
– Én a munkára helyezném a hangsúlyt, s
arra, hogy a meglévő kínálatunkat kellene eladni – foglalta össze.
Kovács Sándor, a turisztikai és városmarketing-bizottság elnöke szerint is vannak Paksnak olyan adottságai, tartalékai, amit ki kellene aknázni. Véleménye szerint a turizmus
még gyerekcipőben jár a városban, de szép
jövő előtt áll. A bizottság a lakosság véleményének meghallgatásával, az érintett szakem-

berek munkacsoportokba történő bevonásával és a mostani fórumhoz hasonló tapasztalatcserék segítségével szeretné elkészíteni a
város rövid-, közép- és hosszú távú turisztikai és városmarketing-koncepcióját.
– Nem pénzre van elsősorban szükség, hanem kreativitásra és új gondolatokra – fejtegette. Ezek között említette a városkártyát
emlékeztetve rá, hogy a Paksi Lokálpatrióták Egyesülete 2010-ben már javasolta ennek
bevezetését. Elmondta, hogy Süli János polgármesterrel már tárgyaltak róla, hasznosnak tartanák, ha létrejönne, hiszen élénkíthetné a helybeli piacot. Beszélt arról is, hogy
a jövő évi rendezvénynaptár összehangolását
nagyon fontosnak tartja, ahogyan azt is, hogy
a városi programokat gazdaságosabbá, látogatottabbá tegyék és megszüntessék a párhuzamosságot.
A Prelátus-beli fórumon Máyerné Bocska Ágnes, a Kaposvári Tourinform iroda és
TDM-szervezet vezetője is beszélt a városkártyáról, ami náluk igen sikeres: ma már 21
ezer kártyabirtokos van. Arról is szót ejtett,
hogy igen nehéz munka volt, de szép eredményt hozott a turizmus szereplőinek egy
platformra terelése. – A turizmus sokszereplős vertikálisan és horizontálisan egyaránt.
Működésük koordinálásához szükség van
egy irodára, szervezetre – emelte ki. Kaposváron ez működik: a turisztikai egyesületnek ma már több mint negyven tagja van,
akik mindannyian önként jelentkeztek látva
a csatlakozás előnyeit. Az összehangolt munka eredménye – mint Máyerné Bocska Ágnes
mondta –, hogy egyre többen keresik, szeretik Kaposvárt.
A rendezvény kiemelt témája volt a Duna
Limes-program, amiről dr. Karsai Árpád ve-

zető turisztikai tervező beszélt. Arról számolt
be lapunknak, hogy a világörökségi nevezés
előkészületei és a turisztikai hasznosítást célzó munka is jól halad. Előbbi a kormány feladata, az előterjesztés 2017-2018-ra születhet meg. A kormány mind a nevezés, mind a
hasznosítás sikerének érdekében biztosít forrást, amelyre minden érintett, így Paks is pályázhat. A szakember azt mondta, egy üres
romkertben nem szívesen sétálnak az emberek, korszerű attrakciókkal el kell érni azt
az élményküszöböt, ami aztán komoly látogatószám-növekedést eredményezhet. Paks
sok településnél – ahol még a leletek a földben vannak – előrébb jár, mert van egy bemutatóhely, de komoly probléma, hogy ezt
sem autóval, sem gyalog nem lehet kényelmesen megközelíteni. Ezen felül szükség van
valamilyen attrakcióra, tematikára, amivel
meg lehet szólítani a turistákat. Mint hangsúlyozta, a Magyar Limes Szövetségben komoly csapat dolgozik azért, hogy létrehozzon
egy tematikus hálózatot, de ehhez a településeknek saját ötletekkel, korszerű interpretációkkal, saját források biztosításával kell kapcsolódniuk. A cél az, hogy nemcsak a kiépülő
bemutatóhelyeken keletkezzen bevétel, hanem településszerte is azzal, hogy a látogatók
a várost, a kávéházakat, az éttermeket, a borospincéket, a múzeumokat, a szálláshelyeket
is felkeresik.
Dr. Karsai Árpád szerint Paksnak van még
egy kiaknázatlan kincse, ez pedig a Dunapart, ami a Lussoniumhoz hasonlóan ma
gyakorlatilag szinte megközelíthetetlen. Ez
a kettő, az óvárosi miliővel és a meglévő látnivalókkal ütőképes egységet alkothatna és
vonzóvá tehetné Paksot – hangsúlyozta.
-vtFotó: Babai István/Paksi Hírnök
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További információ:
www.mvmpaks2.hu
www.facebook.com/MVMPaks2

Atomerőmű

Szinte párhuzamosan épül majd a két új blokk
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Utolsó fázisához érkezett a Paks II. projekthez kapcsolódó környezetvédelmi eljárás
nemzetközi szakasza. A ún. részes országok egy kivételével nyilatkoztak arról, hogy
lezártnak tekintik a konzultációt – mondta dr. Aszódi Attila kormánybiztos a regionális sajtó számára szervezett tájékoztatón. Arról is beszélt, hogy a kormány várja
az Európai Bizottság állásfoglalását, a kormánybiztos Lázár János tájékoztatására hivatkozva azt mondta, szeptemberre készülhet el a bizottság formális nyilatkozata.
Aszódi Attila részletesen beszélt arról, hol
tart az atomerőmű kapacitás-fenntartása érdekében végzett munka. – Az atomerőmű tervezése bonyolult folyamat, ahhoz hasonlítható, amikor leszáll a repülő, és a földhöz közeledve egyre több részlet rajzolódik
ki. Ebben a folyamatban, a koncepciótervezés fázisában a nagy vonalakat kell lerajzolni, később ezt kell részletes tartalommal feltölteni – vázolta. Elmondta, hogy a mostani
szakaszban pontosítottak több műszaki megoldást. Egyrészről most már tudják, hogy a
két blokk építése között körülbelül egyéves
különbség lesz, 2025-ben és ’26-ban lépnek
üzembe, ami azt jelenti, hogy szinte párhuzamosan zajlik majd az építkezés azzal szem6 n Paksi Hírnök, 2016. július 29.

ben, hogy eredetileg öt év különbséggel számoltak. Mivel a környezeti hatástanulmány is
erre vonatkozó adatokat tartalmaz, és az eltérés az építés és az üzemeltetés idején keletkező hatásokat is módosítja, ezért új elemzéseket készítettek. A koncepciótervezés
során pontosították azt is, hogyan fognak kinézni a blokképületek. Ezek a magyar követelmények miatt nagyobbak lesznek, mint a
referenciaerőmű épületei, vastagabb betonfalak, robusztusabb épületek készülnek majd
azért, mert repülőgép-rázuhanásra is méretezni kell őket. Kissé északabbra lesz a két
blokk a mostaniaktól és egymástól is távolabb esnek majd, mint ahogyan az első terveken szerepelt. Aszódi Attila rámutatott, hogy
ez nem jelenti azt, hogy az eddig használni
kívánt terület ne lenne elegendő. Az építkezés azon a területen valósul meg, amit előzetesen kijelöltek, csak az építési és felvonulási terület aránya módosul. Változott a melegvíz-elvezetés megoldása is, a tanulmány még
azzal számolt, hogy beletorkollik a meglévőbe, de most az a műszaki megoldás rajzolódik ki, hogy az új blokkok melegvíz-csatornája az eredetivel párhuzamosan, attól függetlenül fut majd a Dunáig. Pontosították a
Paks II alállomás helyét, ahogy a kormánybiztos fogalmazott, „sikerült rövidebbre ven-

ni a blokkvezetéket”, így rövidebb távolságon
érik el az ötös-hatos blokki főtranszformátoroktól az alállomást, ahonnan az országos hálózatra csatlakoznak.
Az újabb számítások eredményeit a projekttársaság benyújtotta a környezetvédelmi hatósághoz. – Azt várjuk, hogy ezt az eljárást
hamarosan le fogja zárni, különösen azért,
mert nagyon komoly előrelépést értünk el az
eljárás nemzetközi szakaszát illetően, a bejelentkezett tizenegy ország közül tízből visszaérkezett a zárójelentés – vázolta Aszódi Attila, aki a tájékoztató után indult Romániába,
ahonnan még várják a záródokumentumot.
A kormánybiztos felidézte, hogy az Espoo-i
Egyezménnyel összhangban Magyarország
még 2012-ben az előzetes konzultáció során 30 országot hívott meg a Paks II projekt
környezetvédelmi engedélyezésébe. 11 jelezte részvételi szándékát, amelyek közül az
erre igényt tartókat 2015 őszén sorra járták
és közmeghallgatásokon, szakértői, lakossági konzultációkon válaszoltak a kérdésekre.
Az egyezmény előírja, hogy a bejelentkezett
országoknak deklarálni kell, hogy nem tartanak igényt további tájékoztatásra.
Ez – mint Aszódi Attila kitért rá – nem jelenti egyben azt, hogy támogatják is a projektet.
– Azt remélem, hogy a környezetvédelmi engedély még a nyár folyamán első fokon megszületik – összegzett.
A kormánybiztos arról is beszélt, hogy a beruházáshoz szükséges társadalmi és egyéb
feltételek biztosításához rengeteg munka
szükséges még, de ehhez az Európai Bizottság döntését várják, mert az befolyással bír
ezekre a kérdésekre. – Látni kell, hogy az Európai Bizottságnak szava van ebben az ügyben. Nagyon várjuk, hogy a döntő szót hallassa – hangsúlyozta. Majd hozzátette, hogy
Lázár János miniszter többször is beszélt arról, hogy szeptemberre várják a bizottság formális döntését, amiben lehetnek feltételek.
Ezek ismeretében lehet az összes környező
feladatról döntést hozni. Két kérdésben nem
kapott még Magyarország brüsszeli állásfoglalást, ez az az állami támogatás és a közbeszerzés nélküli megbízás témaköre.
-vt-

Török–magyar együttműködésről tárgyaltak
Az atomerőműbe látogatott, majd a paksi városházán Süli János polgármesterrel is találkozott Faruk Cömert, a Török Nagykövetség
kereskedelmi attaséja, valamint Fadil Basar,
Törökország második legnagyobb, üzletembereket tömörítő szervezete, a Musiad magyarországi képviselője. A több mint 11 ezer
tagot számláló, a világ 169 pontján képviselettel rendelkező szervezet követe egy atomenergetika területét érintő török–magyar
együttműködés kiépítése érdekében érkezett
Paksra Bencze János meghívására. A Jobbik Tolna megyei közgyűlési képviselője azt
mondta, a kapcsolat kulturális téren, Simontornyát érintően bontakozott ki, ezt szeretnék gazdasági színtérre vinni. – Törökországban a paksihoz hasonló reaktorok épülnek,
úgy ítéltem meg, hogy gazdasági és oktatási
téren is lehetőség nyílik az együttműködésre
– indokolta a képviselő.
Fadil Basar azt mondta, hogy az orosz és török felek közötti konfliktus nem vetette viszsza az atomerőmű-építés folyamatát, az első
blokk indítását 2020 környékére tervezik.
Mivel ez lesz az ország első nukleáris erőmű-

ve, számítanak a magyar tapasztalatokra, hiszen Törökország és Magyarország stratégiai
partnere egymásnak kormányoktól, pártoktól függetlenül. Az üzletember szerint a Magyarországon felhalmozott tudást Törökország az építőiparban szerzett tapasztalataival
tudná kiegészíteni. Hazája – mint mondta –
Kína után a világ második legjelentősebb országa ezen a területen.
Süli János polgármester szerint születhet gyümölcsöző kapcsolat a mostani találkozóból, hiszen akár a Műegyetem oktatóreaktora, akár a paksi Karbantartó Gyakorló Központ kiváló terep a gyakorlati képzés számára,
de Pakson akár egy korszerű képzési központ
is épülhetne, hiszen nemcsak török, hanem például arab érdeklődés is van ilyen téren. A városvezető hozzátette, hogy – miután
a törökök atomprogramja előrébb jár a paksi
kapacitásfenntartási projektnél – jó terep lehet az Akkuyuban épülő erőmű a paksi, illetve
magyar vállalkozásoknak. Elérhető távolságra
van, nem szélsőségesek az időjárási viszonyok,
és alkalmas lehet a betanulásra is, hiszen nehezen képzelhető el az építésben való részvé-

tel anélkül, hogy a közép- és felsővezetőknek
ne legyen tapasztalata például egy ilyen építkezés méreteivel kapcsolatban. A felek abban állapodtak meg, hogy szeptember második felében Budapesten újra találkoznak, addig kidolgozzák az együttműködés részleteit.
Az Atomenergiainfó szakportál egy korábbi
cikkében írt arról, hogy Oroszország és Törökország 2010 májusában írt alá megállapodást
az Akkuyu atomerőmű építéséről. A tervek
szerint négy, 1200 MW teljesítményű 3+ generációs, nyomottvizes blokk fog megépülni a
telephelyen, 60 éves garantált üzemidővel. Az
első blokk 2021-ben kezdheti meg a villamosenergia-termelést. A jövőben határozat születhet arról, hogy a projekt 49 százalékát befektetőknek adják el, 51%-ának azonban továbbra
is az orosz fél tulajdonában kell maradnia. A
BOO-konstrukciónak (build-own-operate)
megfelelően a Roszatom vállalatai nemcsak
felépítik az erőművet, amely orosz tulajdont
képez, hanem az üzemeltető is az orosz fél lesz.
A török állam garantálja a villamos energia
kölcsönösen egyeztetett áron történő megvásárlását.
-vida-

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Pályázati lehetőségekről tájékoztatott a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. az Atomland csarnokában. A programiroda 2011-ben kezdte meg munkáját, hogy tájékoztasson az európai uniós fejlesztési programokról és pályázatokat kezeljen. Ötvenkilenc kirendeltsége közül kettő Tolna megyében,
Szekszárdon és Tamásiban működik. Tanácsadóik városunkban a Kormányablakban érhetők el, Pakson először szerveztek fórumot vállalkozások számára. A rendezvényen az aktuális pályázati információk közül egy, a fiatalok vállalkozóvá válását hárommillió forint kamatmentes kölcsönnel segítő,
rövidesen megnyíló programról, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének
növelésére szánt, 44 milliárd forintos hitelprogramról tájékoztatták a résztvevőket. A vállalkozói fórumra az Atomland csarnokba várták az érdeklődőket, az új rendezvénytér e programmal megnyitotta kapuit, de a nagyszabású, ünnepélyes megnyitót szeptemberben tartják. A nyitva tartási időről
és az igénybe vehető szolgáltatásokról az Atomland közösségi oldalán tájékozódhatnak.
Dallos Sz.

Ki kapja idén
a Pro Urbe
Díjat?
A Pro Urbe Emlékérem, illetve a
Díszpolgár cím adományozására
vár javaslatokat az önkormányzat. A díszpolgári cím azoknak
ítélhető oda, akik származásukkal vagy munkásságukkal kötődnek Pakshoz, tevékenységük
a város fejlődésére jelentős hatást gyakorolt. A Pro Urbe Emlékérem azoknak adományozható, akik, illetve amely szervezetek tevékenysége a város
gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődésében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult. Mindkét elismerés esetében paksi lakosok és szervezetek tehetnek
javaslatot a kitüntetett személyére, amit indoklással együtt a
jegyzőhöz kell eljuttatni a Paksi
Polgármesteri Hivatalba (Paks,
Dózsa Gy. u. 55-61.) augusztus
24-ig. Mindkét díjat a képviselőtestület október 23-i ünnepi ülésén adják át.
Paksi Hírnök, 2016. július 29. n 7

Szexuális visszaéléssel gyanúsítják
Országszerte nagy port vert fel
július elején a hír, hogy pedofília gyanújával őrizetbe vettek
egy paksi férfit, aki a feljelentés
szerint egy tavaly nyári, általa szervezett táborban molesztált egy kislányt. A Pesti Srácok
című hírportál közölt elsőként
az ügyről részleteket: ezek szerint a 12 éves kislány édesanyja tett feljelentést, miután hónapokon keresztül gyűjtött bizonyítékokat. A portál azt írta,
hogy a férfi egy sátorban aludt
a táborban részt vevő lányokkal. A gyermek az első héten
arra ébredt, hogy a férfi simogatja, később azonban ennél is
tovább merészkedett.
A rendőrség szűkszavúan annyit
közölt, hogy a Komlói Rendőrkapitányság folytat eljárást az
ügyben, melynek munkatársai
június 28-án, kihallgatását követően bűnügyi őrizetbe vették a
férfit, akit a bíróság két nap múlva előzetes letartóztatásba helyezett. A feljelentés adatai szerint
a bűncselekmény 2015-ben történt, körülményeit szakértők bevonásával vizsgálják.

Miután a hírek szerint a szexuális bűncselekmény elkövetésével
gyanúsított személy a Pro Artis
Alapfokú Művészeti Iskola zenetanára, megkerestük az intézményt. Simon Péter igazgató elmondta: az iskola valamennyi
dolgozója elítéli azokat a cselekedeteket, amivel a paksi zenetanárt meggyanúsította a rendőrség és elhatárolódik tőle. Simon
Péter hangsúlyozta: a gyanú szerinti bűncselekmény nem az iskolában, nem Pakson és nem az
iskola tanulójával történt meg,
hanem a zenetanár által rendezett nyári, vidéki magántáborban. – A paksi szülők megnyugtatására hangsúlyozom, hogy az
iskolában ilyen soha nem történt és nem is fordulhat elő a jövőben sem – mondta el az intézmény vezetője, hozzátéve: semmilyen tájékoztatást nem kapott
a rendőrségtől az intézmény alkalmazottjának letartóztatásáról. Elmondta: a Komlói Rendőrkapitányság nyomozói június
28-án jelentek meg az iskolában,
és házkutatást tartottak a zenetanár lakásában, illetve tanter-

mében, lefoglaltak informatikai
eszközöket, internetes hozzáféréseket és egyéb adatrögzítőket.
A tanárt ezután vették őrizetbe
megalapozott gyanú miatt.
A pedagógus a Paksi Turizmusért Egyesület ifjúsági tagozatának vezetője volt, ám a tábort saját táboraként szervezte
már évek óta, az egyesület kizárólag szervezeti hátteret biztosított a számára. Az egyesület elnöke, Ferenci Richárd arról számolt be, hogy amint értesültek
a hírekről, elnökségi ülést hívtak össze és kizárták tagjaik sorából a pedagógust, mert rossz
hírét keltette az egyesületnek,
így méltatlanná vált a tagságra.
Ferenci Richárd azt is elmondta, hogy nem vettek részt a tábor
szervezésében, nem ellenőrizték, hogy mi zajlik ott. Gyanúról, szóbeszédről sem hallottak
semmit. – Ahogy az iskola, úgy
mi is belekeveredtünk – fogalmazott.
Megkerestük a Komlói Rendőrkapitányságot, amely a Baranya
Megyei Rendőr-főkapitánysághoz irányított minket. Szűksza-

vú válaszukból kiderült, hogy
azért éppen Komlón foglalkoznak az üggyel, mert a Komlói
Rendőrkapitányság illetékességi területén történt az eset. A
férfit szexuális visszaélés bűntett elkövetésével gyanúsítja a
rendőrség. A kérdésre, hogy mi
indokolta előzetes letartóztatását, nem kaptunk választ, mert
bírósági hatáskörbe tartozik. A
nyomozás előrehaladásáról, illetve arról, hogy jelentkeztek-e
újabb sértettek, szintén nem kívántak válaszolni. Azt írták: „A
rendőrség vizsgálja az eset öszszes körülményét, amelyről bővebb tájékoztatást jelenleg nem
kívánunk adni”.
Az interneten először elítélő,
lincshangulatot gerjesztő vélemények jelentek meg az esetről, melyek azt sugallták, mintha mindenki tudta volna, hogy a Pakson
egyébként közismert zenetanár
pedofil. Nem sokkal később megszólaltak olyan volt tanítványok és
szüleik is, akik védelmükbe vették. A szócsata a Facebookon még
most is tart.
-vida-

Eltűnt fiatalt is kerestek a gyakorlaton
Pakson gyakorlatozott a Pax
Mentőcsoport és a Paksi Önkéntes Mentőszervezet. A paksi katasztrófavédelmi kirendeltség által rendezett délelőttön elsőként
elméleti képzés folyt az árvízi védekezésről, valamint a vízi közlekedés és a vízből mentés szabályairól, majd a kirendeltség udvarán homokzsákokkal fékeztek
meg egy-egy buzgárt. A gyakorlat a Dunán folytatódott, itt egy
eltűnt személyt kellett megkeresni a folyó paksi szakaszán.
A feltételezés szerint a folyóba
esett egy utas a kompról. A paksi vízi rendőrség azonnal elkezdte a kutatást és kérte a katasztrófavédelem együttműködését,
amely a Pax Mentőcsoportot és
a Paksi Önkéntes Mentőszervezetet vonta be a keresésbe. Az el8 n Paksi Hírnök, 2016. július 29.

tűnt személyt épségben megtalálták, sérülés nélkül úszta meg
a kalandot. A gyakorlatot megfeleltre értékelte Sarkadi Ferenc
tűzoltó ezredes, a paksi kirendeltség vezetője.
A járási mentőszervezetek 2013ban alakultak meg Tolna megyében, elsőként a paksi katasztrófavédelmi kirendeltség illetékességi területén a Pax Mentőcsoport.
Azóta kilenc települési önkéntes
szervezet is működik a megyében. Az önkéntesek tevékenységét pályázati támogatással is segíti a katasztrófavédelem. Tavaly
a Pax Mentőcsoport így jutott a
gyakorlaton is használt motorcsónakhoz, a Paksi Önkéntes
Mentőszervezet pedig idén közel
hétszázezer forintot nyert csónakmotorra.
Dallos Szilvia

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Futópálya: csak futóknak
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

A strandfürdőnél lévő erdei futópályával kapcsolatban fordult
szerkesztőségünkhöz Krasznai
Tamás. Olvasói levelében arra
hívja fel a figyelmet, hogy nem
mindenki használja rendeltetésszerűen a civil kezdeményezésre, önkormányzati beruhá-

zásban megvalósított pályát. A
futópálya nem való kerékpározásra, rollerezésre, kutyasétáltatásra, nordic walkingra, ezek
ugyanis rontják a kifejezetten
futásra és gyaloglásra tervezett borítás minőségét, írta olvasónk, aki arra is kitért, hogy a

pályára tilos bármilyen járművel
hajtani, amire KRESZ-tábla is figyelmeztet.
Megkeresésünkre Szabó Péter alpolgármester megerősítette olvasónk véleményét: a futópálya kizárólag a futóké. Hozzátette: várhatóan néhány héten belül

tájékoztató táblát is kihelyeznek a
rendeltetésszerű használatról. Az
alpolgármester, aki maga is gyakran megfordul a pályán, felhívta
a figyelmet, hogy azt mindenki a
saját felelősségére veheti igénybe.
Nem lehet a pályára vinni üveget és egyéb, sérülésveszélyes tárgyat, a futópálya melletti fitneszparkok pedig felnőttek számára
készültek.
A futópályán egyébként a haladási irány az óramutató járásával ellentétes. További jó tanács,
hogy a futók ne a pályán rakják le a felszerelésüket, illetve a
pályára lépés előtt győződjenek
meg arról, hogy nem akadályozzák-e a már edző futótársaik haladását.
A szóban forgó 780 méter hoszszú, kétkörös, gumi borítású pálya és a két szabadtéri fitneszpark mintegy 34 millió forintba
került, 2014 nyarára készült el.
Idén januárban lakossági kezdeményezésre kiépült a területen
a közvilágítás is, amire 29 millió forintot fordított az önkormányzat.
Kohl Gy.

Továbbörökítik a roma hagyományokat
Napközis tábort hirdetett a nyári iskolai szünetre a Paksi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat,
aminek keretében négy héten át
szerveztek tartalmas programot roma nemzetiségű diákoknak. Az egyik hét pályázati forrásból zajlott Zhánes románes elnevezéssel, a roma hagyományok
megőrzésének jegyében, mondta
el Balogh Annamária táborvezető, a nemzetiségi önkormányzat
ügyintézője hozzátéve, hogy hasonló lehetőséggel tavaly is élhettek az általános iskolás diákok. A
gyerekek lovári nyelvet tanulhattak Lakatos Lajos nyelvoktató vezetésével, a Tamási Romákért Civil Egyesület tagjai pedig cigánytáncokat tanítottak a fiataloknak.
Emellett hagyományőrző kézműves foglalkozást is tartottak a táborozóknak, aminek témája a

kosárfonás volt. A tábor megvalósítására az Emberi Erőforrások Minisztériumától nyertek
300 ezer forintot. Balogh Annamária szerint egy hét természetesen nem elegendő a roma hagyományok teljes körű megismerésére, de arra mindenképpen,
hogy felkeltsék a fiatalok érdeklődését, és talán lesznek közöttük,
akik tovább kutatják őseik örökségét. Kiemelte, hogy a gyerekekkel foglalkozó két pedagógus, egy
segítő és egy önkéntes egyetemi
tanár nagyon jó csapatot alkotott. A napközis tábor többi hetére többek között irodalmi foglalkozásokkal, kézműves órákkal,
játékos sorversenyekkel és kirándulásokkal készültek. Az étkezést
és a bejárást a város jóvoltából ingyenesen biztosíthatták a teljes
időszakban.
-kgy-

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Paksi Hírnök, 2016. július 29. n 9

Feleségek, szerelmek, múzsák
Cseresznyésben
Mint minden más programot, a határon túli
magyar középiskolások táborának menetrendjét is átírta a mostoha időjárás, le kellett mondaniuk a fiataloknak a strandolásról és talán nem mutatta olyan szép arcát a
helyszín, Cseresznyés sem. A szokatlanul hűvös idő azonban sem a kapcsolatépítésnek,
sem a műhelymunkának nem ártott, sőt talán éppen segítette azt. Mindenesetre a diákok és felnőttek beszámolója szerint nagyon tartalmasan és vidáman teltek a napok
a Cseresznyéskert Erdei Iskolában, ahol huszonharmadszor gyűltek össze határon túl
élő magyar középiskolások. Idén kísérőkkel, szekcióvezetőkkel együtt harminckilencen táboroztak az erdei iskolában, de nem
egyszer megnövekedett a létszám, hiszen érkeztek sorra az előadók és egyes programokra vendégek is. Azt, hogy a tábornak varázsa
van, az is igazolta, hogy régi táborozók lepték meg a mostaniakat, Adáról, Temesvárról, Viskről is jöttek fiatalok, akiket – úgy tűnik – nagyon szoros kötelék fűz Pakshoz, a
táborhoz. Egyikük, a Visken élő Lator Enikő
minden bizonnyal rekorder, ez volt a kilencedik alkalom, hogy itt járt. A szintén viski
Mézes Roland és barátja, Ricsi harmadízben
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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jött néhány társával és Dancs Éva tanárnővel
együtt. Azt mondta, remek dolog, hogy Pakson megrendezik a tábort. Számára a magyarsága, a nyelv megőrzése nagyon fontos.
Nagyra értékelte a tábort dr. habil. Fűzfa Balázs irodalomtörténész is, aki a nyitó előadást
tartotta. Hozzá kell tennünk, nagy sikerrel.
A diákok és – ahogy elárulta – ő maga is élvezte. Mint minden évben, idén is egy tematika köré épült a munka. Gyulai István, aki
immár negyedszer szervezte a Gutai István
által alapított tábort, ezúttal a „Múzsák, feleségek, szerelmek” témát választotta. Ezzel támogatást is nyert a programra a Csengey Dénes Kulturális Központ, de – ahogy mindig
– a határon túli középiskolások táborát az önkormányzat finanszírozta beépítve az intézmény költségvetésébe. A részvétel ingyenes
volt, sőt a Budapestről ide- és visszaszállítást
is Paks finanszírozta. Az önkormányzat nevében Barnabás István alpolgármester üdvözölte a diákokat azt kívánva nekik, hogy köttessenek barátságok, szerelmek. Függetlenül
az ösztönzéstől éppen ez a tábor egyik erőssége, hiszen – ahogy Gyulai István mondta –
nemcsak a tábor életképes, hanem a diákok
között Cseresznyésben született kapcsolat

is. Szekeres Vivien, a galántai Kodály Zoltán
Gimnázium idén végzett diákja azt mondta,
jó, hogy egymástól távol élő magyar fiatalokkal ismerhetik meg egymást. – Nagyon jó ez
a tábor, szeretem a hangulatát – fogalmazott
a fiatal, aki harmadízben jött vissza Paksra.
Kézdivásárhelyről, Viskről, Galántáról, azaz
Paks testvértelepüléseiről, illetve Temesvárról, Petrozsényből és Lupényból érkeztek fiatalok, akik zenei, filmes és drámacsoportokban foglalkoztak a témával, s készültek a
hagyományos táborzáró bemutatkozásokra.
Gyulai István beszámolt arról is, hogy a kiválasztott témát több aspektusból megvizsgálták, irodalomtörténész, színész, képzőművész, szakpszichológus, történész és múzeumpedagógus gondolatait is megismerhették
a diákok. A már említett dr. habil. Fűzfa Balázs előadásának nagyon jó visszhangja volt.
Az irodalomtörténész a fiatalokkal egy nyelvet beszélve Csokonai, Berzsenyi, Petőfi, Ady,
Szabó Lőrinc, Nemes Nagy Ágnes és még néhány nagyszerű szerző művein, munkásságán
keresztül mutatta be a téma költészetet érintő
vonatkozásait. Mint mondta, azok közül választott, akik halhatatlanná tették a szerelmet
a magyar költészetben.
Ü

Ü Azt, hogy ezt a témát választották egy középiskolások részvételével zajló táborra, kifejezett jó ötletnek tartja, hiszen –
mint mondta – ők azok, akik
először átélik a szerelem nagyszerűségét és mélységét. – Nagyon jó téma és illik a korosztályhoz, bár mi, felnőttek kissé
tartunk tőle, mert álszeméremmel azt gondoljuk, hogy ezek
a fiatalok túl kicsik – fejtegette
hozzáfűzve, hogy eközben nagyon mélyen gondolkodnak a
szerelemről, mint minden más
emberi érzésről. Ugyancsak élvezték a táborozók Koltai Róbert dalokkal, humoros történetekkel tarkított előadását, de
nagy sikert aratott a paksi felolvasószínház vendégszereplése, ahol maga a táborvezető,
Gyulai István több karakterben színpadra lépett a Csengey Dénes Kulturális Központ
rendszeres előadásaiból ismert
amatőr színjátszótársaival.
Vasárnap nemcsak a búcsú, hanem az egy hét alatt tanultak
bemutatásának ideje is eljött.
Először az evangélikus templomban vendégszerepeltek zenés irodalmi műsorral, majd a
táborban adták elő ennek könynyedebb, a drámacsoport előadásával színesített változatát.
Itt ismerhették meg a résztvevők és a vendégek a tábori életről született lapot, a Visszhangot és a táborban készült filmet,
ami szakítva a hagyományokkal
nem önálló produkció volt, hanem a tavalyi folytatása. Gyulai
István táborvezető a pozitívumok között említette, hogy ezeken az előadásokon, s ebben a
munkában nemcsak a diákok,
hanem a kísérők és a pedagógusok is aktívan részt vettek.
Ugyancsak örömmel konstatálta a korábbi táborozók Cseresznyésben tett látogatását.
– Érdemes fontolóra venni,
hogy jövőre rendezzünk egy
nyílt napot, ahova kifejezetten azokat a fiatalokat várjuk
vissza, akik szép emlékeket
őriznek a határon túli középiskolások cseresznyési táboráról – mondta.
-vt-

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Pakson járt a Duna-túra
– Mi kenusok azt mondjuk,
inkább essen, mint fújjon, de
most szélből és esőből is kicsit
sok volt – mondta Fejérvári
Gábor, a Tour International
Danubien (TID) azaz a nemzetközi Duna-túra magyarországi szervezője, miután kikötöttek Paksnál. Arról is beszámolt, hogy a mostoha időjárás
miatt Dunaújvárosnál többen
inkább buszra ültek, hajójukat
pedig trélerrel hozatták Paksig, ám a többség, dacolva az
elemekkel, tovább evezett a folyón. Bár az eső folyamatosan
esett, a szél néhány óra után némileg csillapodott, így aránylag
békés víznél köthettek ki Paksnál, ahol minden esztendőben
az Atomerőmű Sportegyesület
csónakházának udvarán állítják
fel sátraikat. A táborhelyen Süli
János polgármester köszöntötte a megfáradt vízi vándorokat,
majd az önkormányzat vacsorával vendégelte őket. A 61. túrát változatlanul 75 nap alatt, 11
pihenőnappal teszik meg azok,
akik bevállalják az Ingolstadtól
a Fekete-tengerig tartó teljes
2455 kilométeres távot. Rövidebb-hosszabb szakaszokra mások is csatlakoznak hozzájuk, a TID ugyanis kerettúra,
azaz nem kötelező végigevezni,
mindenki maga választja meg,
hol kapcsolódik be a túrába és
meddig tart a csapattal. A társa-

ságban idén a Duna-menti országokból érkezők mellett angol, ausztrál, holland és svájci
evezősök is vannak. – Bármely
földrészről érkezik, itt mindenkinek ugyanaz a hobbija, hasonló a gondolkodása, olyanok
vagyunk, mint egy nagy család
– mondta el Fejérvári Gábor a
TelePaks Televíziónak nyilatkozva. Így érzi ezt tízéves fia,
Gábor is, aki szinte születésétől
résztvevője a világ leghosszabb
és legrégebbi szervezett vízi túrájának. Egyrészt segít édesapjának, másrészt öröm és kedves
hobbi ez számára, fogalmazott.
A túrát 1956-ban alapították szlovák és magyar kajakosok, akik a Pozsony és Budapest közötti távot teljesítették,
majd ez tovább bővült, és elérte az Ingolstadt–Silistra, ké-

sőbb pedig a mai Ingolstadt –
Fekete-tenger távot. A program
résztvevői teljesen önellátóak,
a szervezők a szakaszbeosztást
biztosítják, illetve igény szerint
segítséget nyújtanak a vízi járművek bérléséhez és szállításához. Az elmúlt években a világ közel húsz országából több
tíz ezer vízitúrázó töltött rövidebb-hosszabb időt a TID keretében a Duna valamely szakaszán. A magyarországi távon
Paks mellett további hét megálló van, ahol különböző programokkal is várják a csapatot, olvasható a program honlapján.
A Pakson töltött éjszaka után
a túrázók bontották sátraikat,
újra vízre tették hajóikat és elindultak következő állomásuk,
Baja felé.
Kohl Gy.
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Inspiráló közeg a Paksi Képtár
Tíz művész alkotott az idei
VIKAT-Művésztelepen. A Paksi Képtár nagy múltú táborába
olyan művészeket hívtak meg,
akik később bemutatkozhatnak
az intézmény kiállításain, illetve
akiktől fontos művek kerülhetnek a kortárs képzőművészeti
gyűjteménybe.
Találkozhatnak a művészkollégákkal, különleges térben alkothatnak, inspirálódhatnak. Jellemzően ezeket említették a Vizuális Kísérleti Alkotótelep (VIKAT)
erényei között azok a művészek,
akik részt vettek az idei egy héten át a Paksi Képtárban, tudtuk
meg S. Szabó Gabiellától, az intézmény sajtókapcsolati munka-

Léván
táncoltak
Szép eredménnyel zárta első Európa-bajnokságát a paksi Destiny’s Dancers. A szlovákiai Léván megrendezett VII. Látványtánc Eb-n elsőként a B-kategóriás
versenyzők bizonyíthattak, azaz
akik kevesebb mint két éve versenyeznek. A gyerek korosztály
pop kategóriájában Ottófi Fruzsina és Péter Laura 2. helyezést
ért el, a csapat popformációja 6.
lett, a nyílt kategóriás pedig a dobogó 2. fokára állhatott fel. A legerősebb mezőnyt a junior korosztály alkotta minden tánckategóriában, itt a popcsoport 4. helyezett
lett, a Szinger Helga, Szebényi
Sára és Frics Fanni poptrió pedig
3. helyezést ért el. A folytatásban
az A-kategória mutathatta meg,
mit tud. Itt indulhatott produkciójával az eredetileg B-kategóriás
Várkövi Liza és Sebestyén Nikol
alkotta duó, mivel a kvalifikáción
igen magas pontszámot értek el.
A lányok a rutinosabb mezőnyben is remekül teljesítettek és a 4.
helyen zárták a versenyt, a felnőtt
popcsoport pedig 5. helyezettként
végzett a bajnokságon, tudtuk
meg vezetőjüktől, Bor Andreától.
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társától. Albert Ádám azt mondta, hogy a Paksi Képtár nagyon
speciális tér, amit úgy lehet betölteni, ha az ember ismeri és kicsit magáénak érzi. – Ezért szerencsés dolog, hogy most itt lehetek, érzékelhetem a méreteket,
arányokat, láthatom, hogy mit
bír el a tér, hogyan érvényesül
itt egy felület – fejtegette. A számítógépen tervező képzőművész
kiemelte, hogy a Paksi Képtárnak nagyon fontos missziója van,
ami kezd beérni, a kortárs képzőművészettel foglalkozó intézmények között egyre előkelőbb
helyre pozicionálódik. Albert
Ádám mellett Ádám Zoltán, Bernát András, Borsos János & Lőrinc Lilla, Bullás József, Nemes

Márton, Szabó Ádám és Szinyova
Gergő is itt volt a művésztelepen,
valamint Sinkó István, akihez,
mivel segíti múzeumpedagógiai
munkáját, közelebb áll a képtár,
mint a többiekhez.
– A nyári alkotótelepre már harmadszor jöttem, nekem a munkát
és az ideális közeget jelenti, melyben jól tudok alkotni és kikapcsolódni is – mondta el hozzátéve, hogy év közben egyikre sem
jut elég ideje, itt azonban sok képet készített. Kiemelte, legalább
ennyire fontos számára, hogy itt
mindenki hatással van a másikra, még akkor is, ha egészen más
anyagokkal dolgozik, egészen
más koncepció mentén. Ez felfrissíti a gondolatait, a szemléletét.

A kísérleti alkotótelepre minden
esztendőben olyan művészeket
hívnak meg, akiknek munkássága beleillik a képtár koncepciójába, szakmai munkájába. – A művésztelep nem arról szól, hogy a
résztvevők feltétlenül létrehozzanak valamit, inkább feltöltődést,
frissességet kívánunk adni nekik – fogalmazott Prosek Zoltán
a képtár vezetője.
Új kiállításokkal szeptember
17-én jelentkezik az intézmény,
akkor Szabó Ádám- és Vera
Molnar-műveket mutatnak
be, decemberben pedig Albert
Ádám, illetve Tranker Kata tárlatának megnyitójára invitálják
majd a közönséget.
Kohl Gy.

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Rendbe teszik az ürgemezei park évek óta problémás tavát. Puskás János, az üzemeltető DC
Dunakom Plusz Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a
tó nyitott medre miatt a talajvíz erősen befolyásolta a vízszintet: hol kilépett a víz a mederből, máskor jelentősen leapadt. Bár a tavat karbantartották, a növényzet pusztulni kezdett, alacsony vízállásnál pedig a tó büdössé vált, amit többen szóvá is
tettek. Az önkormányzat így a tó megújítása mellett döntött, aminek keretében kitisztítják az eliszaposodott medret, majd fóliás borítást kap. Ennek
eredményeként csak természetes párolgása lesz a
víznek, az oxigénellátást pedig egy speciális szökőkúttal biztosítják majd. A Klézl Terézia városi főkertész szakmai irányításával zajló munkálatokkal

augusztus végére készül el a DC Dunakom Plusz
Kft., a meder fóliázásához alvállalkozót von be a
cég. A 24 millió forint értékű projektben a növényzet is megújul, a tó flórája jellemzően a régihez hasonló képet fog mutatni. A faunát a természet alakítja ki, haltelepítést ez alkalommal sem
tervez a cég.
Az Ökocsiga Egyesület néhány tagja három teknőst fogott be a leengedett tóból, esetleges viszszatelepítésükről a szükséges egyeztetést követően döntenek. Jelenleg, ahogy Sáfrány Szilvia
elmondta, az ő kerti tavukban nyaralnak a páncélosok.

Bajor delegációt láttak vendégül
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

A németországi Langenzennből érkeztek vendégek egy napra a paksi evangélikus
gyülekezethez a közelmúltban. Szabó Vilmos Béla evangélikus esperes németországi tanulmányútján ismerkedett meg az akkori ottani esperessel, Winfried Winterrel,

aki gyülekezeti vezetők kisebb csoportjával
hamarosan ellátogatott Paksra. Az első paksi evangélikus küldöttség 2000 júliusában
utazott viszontlátogatásra a bajorországi városba. A kölcsönös látogatások rendszeressé váltak, a két gyülekezet tagjai között tar-

tós barátságok szövődtek, és rendre új ismeretségek is kialakulnak. – Nagyon ígéretes
ez a partnerség, mindenképpen ápolni kell
– mondta el Christian Wolfram lelkész, aki
most először járt Pakson. A helyi gyülekezet új lelkésze, Nepp Éva is azon a véleményen van, hogy ezt a közel két évtizedes barátságot tovább kell vinni, el kell mélyíteni.
A mostani találkozáson megmutatták vendégeiknek a város néhány nevezetességét,
közös ebédre invitálták őket a Sárgödör térre, és természetesen megismerték az evangélikus templomot, ahol elmondtak egy közös imát. A villámlátogatás után a háromfős
delegáció továbbutazott Budapestre a Föld
sója – Közép-európai Keresztény Találkozóra, ahol egyébként a paksi gyülekezet is képviseltette magát. Az ökumenikus találkozót
1992 óta rendezik meg, most először volt a
helyszín Magyarország. A találkozó egyben
előkészítette a 2017-es jubileumot, amikor a
reformáció kezdetének ötszázadik évfordulójára emlékeznek. A langenzenni és a paksi
gyülekezet képviselői is bíznak abban, hogy
lesz alkalmuk együtt is ünnepelni.
-gyöngy-

KÖZELEG AZ ISKOLAKEZDÉS
ÉS PÉNZRE VAN SZÜKSÉGE?
Igényelje a DUNAFÖLDVÁR és VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET
kirendeltségeinél!
Takarék Személyi Kölcsön
Szabad felhasználású forint hitel, egyszerűen, ingatlanfedezet nélkül, akár az iskolakezdési költségek finanszírozására is!
Hitelösszeg: 100.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig
THM értéke:
1 millió forint alatti kölcsönösszeg esetén: 17,83%
1 millió forint feletti kölcsönösszeg esetén: 14,23%
Érdeklődjön AKCIÓS TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN iránt is,
kedvező kamatfeltételek!
THM értéke:
1 millió forint alatti kölcsönösszeg esetén: 11,79%
1 millió forint feletti kölcsönösszeg esetén: 10,72%
A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek!
Bővebb tájékoztatásért keresse fel kirendeltségeinket!
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Drótszamáron járják be Dél-Amerikát
Fotó: Magyar Zoltán/Csepel Expedíció

Útja tizenötödik napján, a paraguayi-argentin-brazil hármas határ tájékán, az Iguazu-vízesés közelében sikerült elérnünk a paksi kalandort, Magyar Zoltánt, aki
egy szintén gyakorlott világjáró,
Balázs Ottó társaságában DélAmerika útjait rója kerékpáron.
– Jól vagyunk, minden rendben
van, a Csepel bringák nagyon jól
mennek, jól vizsgáznak – foglalta
össze a helyzetet Zoli, aki megnyugtatott minket, hogy fáradt
hangja csupán annak köszönhető, hogy ott kora reggel van,
nemrég ébredt. Az első hét valóban kimerítő volt számára, mert

nem volt ideje az alapos felkészülésre, de – mint elmondta – öszszességében nem jelent majd fizikailag túl nagy terhet a nem mindennapi túra. Mostanáig több
mint ezer kilométert tettek meg
biciklin, de utaztak vonaton és
távolsági buszon is. Terveikkel
ellentétben zömmel nem alsóbbrendű utakon, hanem autópályán kerekeznek. – Baromi széles,
sokkal biztonságosabb, mint a
hatos főút, és ugyan elmentünk
több ellenőrzési pont előtt, de a
rendőrök nem zavartak le minket – folytatta az élménybeszámolót. Az autópálya egészen más

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy ifj. Farkas István
türelemmel viselt szenvedése
után 2016. július 15-én
elhunyt életének 55. évében.
Hamvasztásos temetése
augusztus 2-án
11 órakor lesz
a Fehérvári úti temetőben.

Újonnan nyíló pálinkafőzde
szeretettel várja
kedves megrendelőit
Györkönyben, az
Újváros u. 283. szám alatt.
Vállalunk bérfőzést akár
kis mennyiségben is,
cefrézést, érlelést és
palackozást.

Gyászolják szülei, testvére és
családja, barátai, rokonai.

Érdeklődni:
20/270-9901
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veszélyeket rejt: a kamionosok
által ott hagyott, defektes gumikból származó drótok rengeteg
defektet okoztak már a magyar
utazóknak. A műszaki problémáktól és az utazás egyéb körülményeitől, tereptől függően közel száz kilométert tesznek meg
naponta nyeregben. A csomagjaik fejenként 30 kilót nyomnak
egyebek között a meleg holmik
miatt, amelyekre szükség is van,
hiszen volt olyan reggel, amikor
négy fokra ébredtek.
Az expedíció tagjait atrocitás
eddig nem érte, egyszer kergették el őket a rendőrök az óce-

án partjáról, ahol letáboroztak. Egyébként kerülik a feltűnést, az úttól távolabb, fák,
bokrok takarásában állítják fel
a sátrukat, vagy éppen egy benzinkút biztonságot adó közelségében. Éjszaka nem „lófrálnak”,
a nagyobb, kevésbé jó közbiztonságú nagyvárosokat elkerülik. Telefonhívásunk idején éppen ritka luxusban volt részük,
két napra kivettek egy szállodai
szobát. Ilyenre nem sűrűn adják a fejüket, Zoli szavai szerint
ugyanis minden iszonyatosan
sokba kerül. A mostani pihenő
során viszont lehetőségük nyílt
arra, hogy kivételesen a málhák
nélkül csodálják meg a látnivalókat. Mint a páros paksi tagja elmondta, szerinte éppen ez a környék, az Iguazu-vízesés eddigi
útjuk leglátványosabb eleme.
Arról is beszámolt, hogy kalandos, szép útjuk volt eddig, esőerdőn vonatoztak át, végigtekertek
a Costa Verdén, ahogyan a helyiek az óceánparti 101-es utat nevezik. Útba ejtették a világ második legnagyobb vízi erőművét, az
Itaiput, ami 18 generátorral működik. Tervük, hogy Paraguayt
teljesen végigbiciklizik, utána
Argentína északi része, majd a
Titicaca-tó és a Machu Picchu
következik, aztán a Csendes-óceán partján, átkelve az Atacamasivatagon délnek haladnak, végül
– ahogy fogalmazott – valahogy
visszakeverednek Rióba, az olimpiára.
-vt-
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VARÁZSLATOS
TOSCANA
2016.08.23–27.
5nap / 4éj
85.000 Ft / fő

FERTŐ-TAVI
ÉLMÉNYTÚRA
2016. augusztus 27.
Kalandozás Rusztban
hajóval, kisvasúttal, ebéddel
11.800,- Ft-tól

PRÁGA
2016.11.03-06.
4nap / 3éj
39.900 Ft / fő
travel

U-001672 · Mamut Bt

A kivágott hirdetés 5% kedvezményre jogosít kizárólag a Jumbo által szervezett utakra. Beváltható 2016.08.30-ig.

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Schönweitz József
Maradékos Jóska, így emlegették az általa 30 éven át vezetett
üzlet miatt egykor Schönweitz
Józsefet, aki élete 83. évében jár,
de annak ellenére, hogy nagyjából tizenöt éve elveszítette
szeme világát, mind fizikailag,
mind szellemileg topon van. Sőt
a humorát illetően is, hiszen azzal a megjegyzéssel fogad, hogy
„én hallomásból ismerem magát, maga meg engem látásból”.
A Deák utcában állt a ház,
ahol Schönweitz József született. Apja, aki szintén kereskedő volt, tönkrement, ezért egy
ideig a Sasvár-hegy tetején laktak, a téglagyárnál, ami „romantikus” volt, de cseppet sem kényelmes, majd az Árok utcába kerültek, ahol József ma is él.
Hét gyermek közül öt élte meg a
felnőttkort, közülük ő a negyedik volt a sorban. Mára Dunaújvárosban élő nővérével ketten maradtak. Soha nem kötötte életét senkihez, mert – mint
mondta – tudta, hogy genetikai
szembetegsége miatt eljön a pillanat, amikor meg fog vakulni,
s nem akart senki terhére lenni. Családjának nem volt könynyű élete, apja a világháború-

ból betegen tért haza, 1945-ben
meghalt. Családi segélyből, özvegyi nyugdíjból éltek, édesanyja
is beteges volt, nem bírta a fizikai munkát. József elérzékenyülve mondja, nem is tudja, hogyan
tudtak eltengődni.
Azt is elmesélte, hogy mindig vékony termetű, 12 dioptriás szemüveget viselő, kapafogú gyerek
volt, akit a fiúk kiközösítettek, így
jobbára a lányokkal játszott. Ekkor ragadt rá a Gizike becenév
Hirt tanító „jóvoltából”. Így hát,
amikor a vevők Maradékos Jóskának nevezték el, még örült is
kicsit az előzőt váltó új ragadványnévnek. Mint megjegyezte, az üzletben nem mondták a
vevők, mert nem kaptak volna a
jobb áruból. Mert hát protekció
akkor is volt…
József az édesanyja elbeszéléséből tudja, hogy mindig boltost
játszott. Amikor az Árok utcába kerültek, még pékség működött a helyiségben, ahol leültünk
a múltat felidézni. A pékmester, aki időközben profilt váltott,
nemcsak a bérma keresztapaságot vállalta, hanem azt is, hogy
kitanítja. Vásározni jártak, pertlit, fehérneműt, gombokat, ber-

linerkendőket, gatyamadzagot
árultak. Akkoriban 42-43 kg volt,
így mindig az ő nyakába akasztották a pénzes zacskót gondolván, hogy ha megtámadják őket,
a gyereket nem bántják. Amikor a boltot államosították, József a konzervgyárba ment dolgozni, de amikor megtudta, hogy
a Népbolt üzletet nyitott, jelentkezett. Akkoriban ifjúsági klubba járt, így akadt két befolyásos ember – egy bankigazgató és
egy párttitkár – aki beprotezsálta. Tokaji Sándor kiváló szakember volt, az ő keze alatt sajátította
el a gyakorlatot, a szegedi belkereskedelmi szakiskolában pedig
megszerezte a bizonyítványt. Bár
nagyon jól érezte magát, nagyjából 10-20 forinttal magasabb bérért elment az ÁFÉSZ-hez. – 350
forint volt a fizetésem. Akkor ebből lehetett egy pár cipőt venni,
vagy megvehettem egy öltönyre
való anyagot, a következő fizetésből pedig kifizethettem a varratást – jellemezte az akkori viszonyokat. ’54-ben, amikor a szövetkezethez került, egy kicsi bolt
nyílt, ahol az volt a feladat, hogy
Tolna megyéből gyűjtse be az
összes olyan árut, amit nem ad-

tak el. Azaz a maradékot. Az üzletnek nagy sikere lett, ő pedig a
beszerzés mesterévé vált, nemcsak a megyéből hordta az árut,
hanem Budapestről is a külföldről származó anyagokat, amiből
ismeretsége révén a legjobbakat
válogathatta. Egészen 1985-ig,
nyugdíjazásáig dolgozott a maradékboltban. Közben sokat kínlódott szemproblémájával, az ideghártya leválása miatt a ’60-70-es
években többször műtötték és
bár volt olyan, hogy teljesen elment a látása, legalább az egyik
szemén vissza tudták hozni.
Mint mondja, éltető erő volt számára a munka, akkor is dolgozott, amikor már csak az egyik
szemére látott.
Arra, hogy autója legyen, mint
másoknak, neki esélye sem
volt, ezért úgy döntött, hogy
utazni fog. Ahogy az IBUSZ
megnyitotta első irodáját a megyében, ő állandó utasa lett. Járt
Kubában, Vietnamban, Finnországban, kétszer a Góbi-sivatagban, többször Oroszországban,
meg még ki tudja merre. Nem
tudná megmondani, melyik volt
a legszebb, de a legjobb mindig
az, amikor hazajött, mert számára Budapest volt a legszebb
és Magyarország a legjobb otthon. Akkoriban sokan disszidáltak, de neki esze ágában sem
volt. Rengeteg képet készített.
Azt tervezte, hogy ha nyugdíjas lesz, majd nézegeti, rendszerezgeti. Erre ma már nincs lehetősége, hetvenévesen a még ép
szeme világát is elveszítette. Addig sütött, főzött, vezette a háztartást. Most már néhány dologban segítségre szorul, de, amit
lehet, megold egyedül. Ő mosogat, sőt még varr is, ha felfeslik, elszakad valamit. Kéthetente a sorstársakkal klubba jár, a
napjait főként rádióhallgatással
tölti, illetve barátokkal, ismerősökkel beszélget telefonon. Azt
mondja, elfogadta helyzetét. Sokan hasonló helyzetben kétségbe esnek, ami vele is megtörtént, amikor végleg elveszítette
látását, de nem éli meg tragédiának. Nem fáj, csak kellemetlen,
mondja állapotáról.
Vida T.
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Kiszli Vanda elégedett
a pontevedrai eredménnyel
A spanyolországi Pontevedrában
rendezték a maraton kajak-kenu
Európa-bajnokságot. Az U23-as
22,2 km-es női K-1-es versenyben Kiszli Vanda, az Atomerőmű SE sportolója meggyőző
versenyzéssel védte meg Európabajnoki címét, míg a felnőtt mezőnyben Csay Renáta mögött a
dobogó második fokára állhatott
fel, megelőzve a tavalyi világbajnok cseh Koziskovát.
– A hírek szerint betegség hátráltatott az Eb-re való felkészülésben, de ez az eredményeiden nem
látszott meg.
– A válogató után még síkvízre készültem, rövidtávra, de ott
nem úgy alakultak a dolgok,
ahogy szerettük volna, ezért a
síkvízi verseny után már csak a
maratonra koncentráltam. Az Eb
előtt volt két hét edzőtábor Győrben, a megszokott helyen, a megszokott emberekkel. A női válogatott ott készült együtt Csay
Renátával és edzőjével, Sztanity
Lászlóval. Az első héten azonban
csak két napot tudtam edzeni,
mert, mint utólag kiderült, vesekövem volt. Féltem is, hogy ez
hátrányosan fogja befolyásolni a
versenyemet. A második hét már
zökkenőmentesen zajlott, érez-

tem, hogy jól csúszik a hajóm, de
tartottam tőle, ha akkor jól megy,
majd a versenyen nem fog. Sokszor előfordul ugyanis, hogyha
a verseny előtti edzésen jól megyek, akkor élesben nem tudok
száz százalékot nyújtani.
– Milyen volt a mezőny U23-ban,
nem nőtted még ki?
– Még nem! Amikor megnéztem a rajtlistát, kicsit megijedtem, mert csak a két spanyolt ismertem, nem tudtam, a többiek hogy mennek, mire képesek.
Ezért mint mindig, most is féltem a verseny előtt, ám ezt a félelmet szerencsére a parton hagytam. Amint vízre szállok a melegítéshez, megnyugszom, csak
a versenyre, a rajtra, magamra
koncentrálok.
– A felnőtt mezőnyben verted a
tavalyi világbajnok Koziskovát.
Ha nincs benned az előző napi
22,2 km, akkor Csay is meglett
volna?
– A válaszom nem. Mindenki
az ellenkezőjét hiszi, a verseny
utáni interjúban is azt mondták,
látszott, hogy erősebb vagyok
Reninél. Szerintem csak egyszerűen ezt akarták látni. Ne felejtsük el, hogy egy tizenhatszoros
világbajnokról beszélünk. Tu-

A dobogó tetején
Pupp Réka
Pupp Réka, az ASE dzsúdósa
a felnőtt Budapest Grand Prix
ötödik helyezése után a prágai Junior Európa-kupán a dobogó tetejére állhatott fel, miután aranyponttal nyert a török Gulkader Senturk ellen, a
48 kg-os súlycsoport döntőjében. – Örülök, mert úgy érzem,
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hogy felépültem a sérülésből, és
bízom abban, hogy megvédem
a junior Európa-bajnoki címemet Malagában – nyilatkozta az Európai Dzsúdószövetség
honlapjának a Budapest Grand
Prix-n vállsérülést szenvedett
paksi versenyző a döntő után.
-kj-

dom, én fiatal vagyok, tele erővel,
energiával, de valami még mindig hiányzik: a rutin. Utolsóéves
U23-as vagyok, jövőre már csak
a felnőttek között indulhatok,
ezért is jó, hogy több lehetőséget kapok. Köszönettel tartozom
a szövetségnek a bizalomért,
hogy a saját versenyem után indulhatok felnőtt mezőnyben is,
hiszen ezzel is több tapasztalathoz jutok és jobban megismerem
a többiek versenyzési stílusát.
Visszatérve a felnőtt futamra, ha
előző nap nincs versenyem, akkor sem hiszem, hogy meg tudtam volna verni Renit, legfeljebb
kicsit szorosabbá válhatott volna
a verseny. De persze ez is csak feltételes mód.
– Milyen volt a pálya? Összességében elégedett vagy a szerepléssel?
– Teljes mértékben. Az, hogy az
U23 után még felnőttben is dobogózni tudtam, hihetetlen érzés. A pálya a szokásos volt, a
futószakasz viszont nekem kevésbé tetszett. Eléggé hosszúra sikeredett, remélem, legközelebb a szervezők kicsit hamarabb meghúzzák a határvonalat,
hogy ne kelljen ennyit futni. Mivel egy olyan folyón versenyeztünk, ami az óceánba torkollik,
Fotó: Miroslav Petrik/EJU

ezért mindig változott a vízszint.
Amikor elkezdtük a versenyt,
még elég alacsony volt a víz, mire
befejeztük, körülbelül egy méterrel emelkedett. Szerencsére ebből verseny közben semmit nem
észleltem, nem zavart. Elég nagy
szél volt, ami nem kedvez a versenyzőknek, viszont aki a parton van, annak jólesett, mivel nagyon meleg volt.
– Hogyan folytatódik az év?
– Ismét megyek az ibériai félszigetre, Portugáliában a maraton
világkupán indulok, aztán pedig folytatom a felkészülést. Augusztus közepén lesz a válogató
a világbajnokságra, ahova szeretném kvalifikálni magam. A
válogató most nem a megszokott helyszínen, Győrben lesz,
hanem Kaposváron. Kicsit félek
tőle, még sosem voltam ott, de
ha minden jól megy, akkor a felkészülésbe belefér, hogy elutazzak oda, és ott tudjak készülni a
versenyre, megismerni a pályát,
szokni a vizet. Szeptembertől
pedig folytatom a tanulást Szegeden, az egyetemen, de most
már csak levelező szakon. Szeretnék itthon készülni a következő szezonra.
Kovács József

Somorácz Tamás is ott lesz Rióban
Előző lapszámunkban hírt adtunk arról,
hogy a moszkvai kajak-kenu Európa-bajnokságon a kajak négyesek 500 m-es távján aranyérmet nyert Somorácz Tamás kapott még egy lehetőséget, hogy kiharcolja K4 1000 m-en az olimpiai részvételt. A
négyesek számára azért kellett újabb válogatóversenyt kiírni, mert az Európa-baj-

nokságon csak hetedik lett a korábban válogatót nyerő Hufnágel Tibor, Dombvári
Bence, Ceiner Benjámin, Kugler Attila öszszeállítású csapathajó. Storcz Botond szövetségi kapitány kivette a hajóból Dombvári Bencét, és csak egyes és páros számokban indította volna Rióban, de időközben
pozitív doppingtesztje miatt eltiltották a

versenyzőt. Az újabb válogatón az ASE-s
Somorácz Tamás ült be Hufnágel, Ceiner
és Kugler mellé a hajóba, és meggyőző versenyzéssel elsőként értek célba.
Az Atomerőmű SE-t így három dzsúdósa
mellett egy kajakos is képviseli a riói olimpián.
(joko)

Pavlik Jan: Nagyon fiatal csapatunk lesz
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Az elmúlt hetekben véglegessé vált az ASE NB I-es férfi kosárlabdacsapatának kerete, a régi
és új játékosok mellé a hármas és
négyes posztra Cameron Forte,
erőcsatárnak pedig Matt Tiby érkezett. A csapat augusztus 15-én
kezdi meg a felkészülést, az első
edzőmeccset szeptember 2-án a
Vasas Akadémia ellen játsszák
Kovács Ákosék. Pavlik Jan szakosztályvezetőt az új igazolásokról, a tervekről és az elvárásokról
kérdeztük.
– Július közepére meg is van a
2016/2017-es bajnokság kerete.
Hogy sikerült ilyen hamar megoldani?
– Június második felében és július elején sok videót megnéztem, sokat kommunikáltam az új
edzőnkkel és intéztem az új igazolásokat, az eredmény pedig ismert. Mind a három külföldi játékos, Samenas, Forte és Tiby ese-

tében is Gediminas Petrauskas
adta a tippet. Megbeszéltük, hogy
milyen játékosokkal rendelkezünk, megegyeztünk a stratégiában, megbeszéltük, hogy ezek a
fiúk beilleszkednek-e a csapatba,
és hogy olyan játékosok kellenek,
akik több poszton is bevethetők.
Úgy véljük, hogy Forte és Tiby
együtt nagyon erős lesz. Volt egy
kis izgalom, hogy mind a ketten aláírnak-e, mert ha nem…
Mérlegelni kellett, de végül igent
mondtak.
– Elnézve a születési dátumokat,
nem egy öregfiúkcsapat. Lehet tudni, milyen Petrauskas edző játékfelfogása?
– Will Tomi a 29 évével a legöregebb, valóban nagyon fiatal
csapatunk lesz. Az edzőnk azt a
stílust szeretné alkalmazni nálunk is, amit eddigi klubjaiban
és a korosztályos litván válogatottban. Lényege, hogy mindenki játsszon, hajtson, nagyon fontos a védekezés és a csapatjáték.
Meglátjuk, biztos lesznek olyanok,
akik a hátukra veszik a csapatot, amikor kell, de az edző elsősorban a csapatjátékot preferálja. Mindenkinek fog jutni labda,
és abban is biztos vagyok, hogy
mindenkinek ki kell hozni magából a maximumot. A védekezésen lesz a hangsúly, ami nem

extra tudomány, akarni kell. Jelen állás szerint hét olyan játékosunk van aki „viszi” a csapatot, és
öt fiatal, rajtuk nagyon sok fog
múlni. Ott lesz a számukra a lehetőség a pályán, de ha nem tudnak segíteni, akkor gyorsan kell
megoldást keresni.
– Irányító poszton mi az elképzelésetek? Nem lesz kevés egyedül
Kovács Ákos?
– Szerintem az utolsó mérkőzésen – bár kikaptunk – Kacsa nagyon jól vitte a csapatot. Úgy gondolom, 20-25 perc ilyen játék
benne van meccsenként. Emellett
tavaly, amikor nem volt irányítója a Juventusnak, Samenas 15-20
percet játszott ezen a poszton, és
az edzőnk szerint is alkalmas erre
a feladatra. Bízom benne, hogy Illés Máté is kiharcol magának 5-10
percet, itt az ideje, hogy megmutassa, mit tud. Csak rajta múlik,
hogy helyet követeljen magának.
A plusz egy légiós helyet még ki
akarjuk használni, de jó lenne, ha
nem kellene azonnal.
– Augusztus közepén kezdődik
a felkészülés. Kikből áll majd a
szakmai stáb?
– Tizenötödikén kezdünk, az edző
a menyasszonyával autóval érkezik Litvániából, ami nem kis
túra (Vilnius–Paks 1425 km – a
szerk.), de repülőjegyet nem kért.

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

Addig még pontosítunk, hogy
milyen edzéseket tervez, hogyan
kezdjük a felkészülést. Schmidt
Béla lesz a másodedző, ifj.
Morgen Frigyes pedig az U18as és U20-as csapatok edzője
lesz, ahonnan négyen is ott lesznek a felnőtt keretben. Az biztos,
hogy szoros kapcsolatot kell tartania Petrauskas vezetőedzővel,
mert tudnia kell, hogy egy adott
játékossal hány percet tervez a
felnőttcsapat, ezért mennyit szerepelhet például a Kecskemét elleni bajnoki előtt az U18-as csapatban Gulyás Milán.
– Ezek szerint nagyobb hangsúlyt
kap az utánpótlásképzés, -menedzselés?
– Igen, nagyobb hangsúlyt fektetünk az utánpótlásra. Itt, Pakson sok sportág közül választhatnak a fiatalok, szinte harcolni kell
a gyerekekért, ezért fontos, hogy
a szülők lássák, van értelme küzdeni, mert tovább lehet lépni. Talán így szívesebben küldik kosárlabdázni a gyermeküket. Illés
Máté, Gulyás Milán, Kalmár Viktor már részesei lehetnek ennek
a folyamatnak, és bízunk benne,
hogy pár év múlva az alaprotáció
tagjai lesznek. Természetesen az
egyéni képzés is fontos, a fiataloknak muszáj pluszban is dolgozni.
-kovács-

Szakács- és felszolgálótanulók
jelentkezését várjuk
gyakorlati képzésre.

Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu
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Két döntetlennel indult a bajnokság
Június elején kezdte felkészülését a 2016/17-es szezonra a Paksi
FC OTP Bank Ligában szereplő
labdarúgócsapata. A zöld-fehérek nyolc edzőmérkőzést játszottak hazai és nemzetközi ellenfelekkel, a mérleg két győzelem,
egy döntetlen és öt vereség lett.
– Az edzőmeccsek mindig felemás képet mutatnak, de látszik,
hogy mentálisan rendben van a
csapat. Remélem, Debrecenben
100%-os állapotban leszünk – fogalmazott a rajt előtt Csertői Aurél vezetőedző.
A debreceni mérkőzés első húsz
percében csendesen csordogált
a találkozó az eleredő, majd elálló esőben, a kapuk nem forogtak veszélyben. Paksi lehetőségek
következtek, ám mindegyik kimaradt, Bartha, Hahn, Haraszti,
majd ismét Hahn, végül Kecskés
lábában maradt a vendéggól. A
túloldalon viszont egy kapu előtti kavarodás után Takács lőtt közelről Kemenes hálójába. A félidőig újabb találat nem esett, de
aktívabb volt a Paks. A térfélcsere
után a 49. percben újabb gólt szerzett a DVSC, ám les miatt maradt
az 1-0. Tíz perccel később formás
zöld-fehér akció után Szabó centerezését Bartha lőtte a debreceni kapuba, egyenlített a Paksi FC.
Alig ocsúdtak fel a felek a történtek után, Szabó a 16-oson belül
buktatta Kulcsár Tamást, Korhut
büntetőjét azonban megfogta Kemenes kapus. A 63. perc történései után újabb három perc elteltével a piros-fehérek veszélyeztet-

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

Kemenes Szabolcs a Budapest Honvédtól, Kovács Gábor a Diósgyőrből, Jelena Richárd szintén a Budapest Honvédtól, Koltai Tamás eddig Videoton FC-től kölcsönben volt a PFC játékosa, a nyáron végleg a zöld-fehérek kötelékébe került, Szalai András az MTKtól, Haraszti Zsolt a Videoton FC-től érkezett a Fehérvári útra. A két
forduló között az is kiderült, hogy Laczkó Zsolt Paksra igazolt.
tek, de Korhut lövését a kapufa
hárította. A közel háromezer néző
a meccs hajrájában jobbára hazai
helyzeteket láthatott, ám a PFC
védelme állta a sarat. A találkozó
hosszabbításában egy hazai szabadrúgás után alakult ki kavarodás a látogatók kapuja előtt, de
Brkovic fejese a felső lécen csattant, így ellentétes félidők után értékes pontot szerzett idegenben
Csertői csapata. DVSC–PFC: 1-1.

A még egyetlen állva maradt
nemzetközi kupaszereplő Videoton FC látogatott a Fehérvári úti stadionba, a Paksi FC első
hazai mérkőzésén. A vadonatúj gyepszőnyegen már a harmadik percben veszélyeztettek a zöldek, de kimaradt a lehetőség,
csakúgy, mint a túloldalon a 10.
percben, akkor Feczesin lövését
védte Kemenes kapus. A folytatásban átvette az irányítást a szé-

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

TEIT
kalocsai
látogatóközpont

(Szent István király út 50.)
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TEMETKEZÉS

L a c z a Gá b o r I s tv á nn é
ké p v i s e l ő
t e l e f o n :7 5 /6 7 5 - 7 3 2
mo b i l : 2 0 / 4 1 0 - 7 5 1 2

Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., a Szentháromság téren – a Földhivatalnál
Telefon/fax: 75/311-065, 20/852-1520
Irodavezető: Wágner Aranka
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255
w w w. p a n t a r t e m e t k e z e s . h u
18 n Paksi Hírnök, 2016. július 29.

kesfehérvári egylet, ám a Paksnak is voltak veszélyes kontrái. A
26. percben Feczesin kapott labdát, majd a behátráló védők között 16 méterről nagy gólt lőtt a
vendéglátók hálójába. Hét perccel később szinte ugyanolyan koreográfia szerint alakultak az események a paksi térfélen, de a Videoton gólszerzője másodszor a
kapufát találta el. 0-1 állt az eredményjelzőn 45 perc után. A pihenőt követően a Szabó sérülése miatt csereként pályára lépő
Báló került helyzetbe, de közeli, megpattanó lövését Kovácsik
kapus a gólvonal előtt megkaparintotta. Az 52. percben Haraszti végzett el szabadrúgást, labdája mértani pontossággal érkezett
az ötösre berobbanó Gévay fejére. Kovácsik kapus ebbe is beleért
ugyan, de már csak beljebb tudta segíteni a labdát a fehérvári kapuba. Az egyenlítés után támadásban maradt a PFC, a 67. percben Kecskés ziccerénél Vinicius
mentett nagyot. A hátralévő időben a küzdelem dominált, a fáradó játékosok többször pontatlanul passzoltak, illetve lőttek, nagy
lehetőség már egyik oldalon sem
akadt. PFC–Videoton FC: 1-1.
-efgé-

PAKS VÁROS POLGÁRMESTERE PÁLYÁZATOT HIRDET A PAKSI GYÓGYÁSZATI KÖZPONT GAZDASÁGI IGAZGATÓI BEOSZTÁSÁNAK
(MAGASABB VEZETŐ) KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY KERETÉBEN TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSÁRA
Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki rendelőintézettel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű - gazdasági ügyintézői munkakörre szóló - közalkalmazotti jogviszony.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre 2016. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig szól.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
Munkavégzés helye: 7030 Paks, Táncsics Mihály u. 13.
A munkakörhöz tartozó főbb feladatok: - a gyógyászati központ gazdasági, pénzügyi vezetői feladatainak ellátása
Pályázati feltételek:
•
büntetlen előélet
•
18. életév betöltése
•
magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy
letelepedett státusz
•
felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett
a.)
okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű
szakképesítés vagy
b.)
gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában
költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban
szerzett gazdasági szakképzettség
•
szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel
•
legalább 3 év gazdasági vezetői tapasztalat
•
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
gyógyintézetben szerzett pénzügyi tapasztalat
költségvetési szervnél gazdasági munkakörben szerzett tapasztalat
adótanácsadói végzettség
A pályázathoz csatolni kell:
•
az intézmény gazdasági vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot
•
részletes szakmai önéletrajzot
•
a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát
•
három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
•
nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul
Illetmény és egyéb juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint e törvény egészségügyi intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezései szerint.
A pályázat KSZK honlapján történő közzététel ideje: 2016. július 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Egészségügyi Közlöny, www.paks.hu, Paksi Hírnök
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 5.
A pályázatot zárt borítékban Süli János polgármesterhez kell benyújtani (7030. Paks, Dózsa Gy. út 55-61.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Paksi
Gyógyászati Központ gazdasági igazgatói pályázat”, valamint a pályázati azonosító számot: 9508/2016.
Benyújtási határidőn postai benyújtás esetén 2016. augusztus 5-ei postabélyegző, személyes benyújtás esetén 2016. augusztus 5. 12.00 óra értendő.
A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Titkársági Osztályán kérhető személyesen vagy a 75/500-565-ös
telefonszámon.
A pályázatok elbírálásának módja: A pályázatokat a megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság véleményezi. A bizottság a pályázati
feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen is meghallgatja. A megbízási jogkör gyakorlója a bizottság véleményét mérlegelve hozza meg
döntését. A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. augusztus 31. Az állás legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

Ingatlanvagyonértékelés,
ingatlanközvetítés.
Lakó-, mezőgazdasági, ipari,
kereskedelmi ingatlanok vagyonértékelése
Pakson, az Óváros központjában, a Bástya utcában, felújított, 83 m2-es 2 szoba, nappalis,
konyha+étkezős, fürdőszobás,
Infra és cserépkályha fűtéses
családi ház, gondozott kerttel
eladó. Irányár: 23, 5 M Ft.
Pakson, a Táncsics Mihály utcában különálló épület, jelenleg üzlethelyiség, 54 m2 területen 28 m2 nettó területtel eladó.
Irányár: 6, 2 M Ft.
Gyapán 1 szobás sorházi lakás,
részben felújítva eladó. Irányár:
1,9 M Ft.
Pakson, a Bercsényi utcában felújított, fűthető szerelőaknás garázs eladó Irányár: 3,1 M Ft.

Pakson, a Kurcsatov úton, hőszigetelt, 2 szobás, minőségi
bútorokkal berendezett lakás
kiadó. 80 000 Ft/hó. 3 havi kaució szükséges.
Németkéren, a Szabadság utcában a COOP üzlethelyiség és a
virágbolt között 54 m2-es üzlethelyiség raktárral eladó. Irányár.
6,1 M Ft.
Pakson, a Jámbor Pál utcában
130 m2-es, összkomfortos, galériás, gázfűtéses családi ház, kis
udvarral, tárolóhelyiséggel eladó. Irányár: 18,5 M Ft.
Bölcskén a pincefaluban 100 m2-es
présház + pince. Irányár: 1,9 M Ft.
Bölcskén az Esze Tamás utcában,
a pincefalu előtt, 2 szobás családi
ház eladó. Irányár 3,8 M Ft.

Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos
ingatlanvagyon-értékelő
és közvetítő.
Tel: 06-70/310-8374
E-mail: fonyolajos@t-online.hu

Helyes válaszával
Agricum ajándékcsomagot
nyerhet!
A rejtvényben egy paksi helyszín nevét rejtettünk el. A megfejtéseket augusztus 8-ig várjuk a 7030 Paks, Dózsa György út 51-53. címre. E-mail:
szerkesztoseg@paksihirnok.hu.
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