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Tervpályázat
az új városközpontra
3. oldal

A TAKARÉK MEGÚJULT.

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Paksi fiók
7030 Paks, Villany utca 4.
Tel.: 75/511-240
e-mail: paks@mecsektakarek.hu
honlap: www.mecsektakarek.hu

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

Ingatlanvagyonértékelés,
ingatlanközvetítés.
Lakó-, mezőgazdasági, ipari,
kereskedelmi ingatlanok vagyonértékelése
Pakson, a Tolnai úton 1373 m2
telekterületű társasház egyben eladó 736,95 m2 beépített alapterülettel. 3 lakás 229
m2,136,20 m2, 43,10 m2, jól működő üzlet 228,80 m2, raktár
66,05 m2, garázsok 66,05 m2. Az
ingatlan ára:172 millió forint.
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.
Németkéren, a Szabadság utcában a COOP üzlethelyiség
és a virágbolt között 54 m2-es
üzlethelyiség raktárral eladó.
Irányár. 6,1 M Ft.
Bölcskén a pincefaluban 100
m2-es présház + pince. Irányár: 1,9 M Ft.
Bölcskén az Esze Tamás utcában, a pincefalu előtt, 2 szobás családi ház eladó. Irányár 3,6 M Ft.

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

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

LENS Optika
Paks, Dózsa György u. 35.
Telefon: +36 75 511 246, +36 30 842 3330

TERMELŐI
BIO HOMOKTÖVIS
TERMÉKEK
Paks, Szent István tér 7.
(A régi Bazársoron)
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Tervpályázatot írtak ki
az új városközpont koncepciójára
Ötletpályázatot írt ki az önkormányzat a Táncsics park, a volt
konzervgyár, valamint a 6-os
főút túloldalán a Duna-parton
fekvő területek újragondolására. A tervpályázat célja, hogy feltárja a területekben rejlő lehetőségeket, tervezési programot adjon a terület egészére készítendő
fejlesztési koncepcióhoz, áll a Városháza sajtóreferensének összefoglalójában. S. Szabó Gabriella
megszólaltatta Süli János polgármestert is a pályázat kiírásának
okairól.
– A helyi építészek részvételével
zajló rendezvények során többször szóba került, hogy milyen
is a város jövőképe, legyen-e
új városháza, mi lehet a Tán-

csics park státusza, hogyan lehetne optimálisan hasznosítani a volt konzervgyár területét.
A költségvetés tervezésekor már
konkrét volt a felvetés: meg kell
nézni, milyen lehetőségeket lát
a három terület – a Duna-part,
a volt konzervgyár és a Táncsics
park – együttesében akár a kívülálló, akár a helyi szakember –
fogalmazott a polgármester.
A tervpályázat segíthet eldönteni, létesüljön-e új önkormányzati épület az új városközpontban, hogyan valósuljon meg a
gyógyászati központ építésének harmadik üteme, és arra
is választ adhat, miként lehetne hasznosítani a Duna-partot,
amelyet az új blokkok munka-

gödréből kikerülő földdel fel lehetne tölteni.
– A Duna-parti rekonstrukció alapját jelenthetné egy olyan
együttműködés, amelynek keretében az atomerőmű az üzemeltetéshez szorosan nem kapcsolódó épületeit a Duna-parti részre helyezné át. Az erőműben így
csökkenhetne a beléptetések száma, kikerülhetne üzemi területről az oktatás, az orvosi rendelő,
a szimulátoros gyakorlóközpont
és a látogatóközpont is – fogalmazott a polgármester.
Ami az egykori konzervgyár területét illeti, a város itt kivásárlással vagy telekcsere útján
szeretné áttelepíteni az ipari tevékenységet. – A közeli gimná-
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ziumnak tornaterem kellene,
amihez egy konzervgyári csarnok ideális volna, az ESZI-nek
pedig kollégiumra lesz szüksége.
Megfontolandó, hogy a biritói
szakképző iskola is ide kerüljön-e. Valamelyik csarnokba beférne akár az atomerőmű múzeuma is. Röviden összefoglalva:
kulturális és diákcentrum létesülhetne az egykori konzervgyár területén – vázolta az elképzeléseket Süli János hozzátéve: egyelőre körvonalazni kell az
elképzeléseket ahhoz, hogy a város tisztában legyen a teendőkkel és persze a költségekkel is.
A pályaművek beérkezésének határideje október 19., eredményt
november 3-án hirdetnek. -kg-

www.jumbotravel.hu,

jumbo@jumbotravel.hu,

ir o d a

+36209660406

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.
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Eladják a Pongrácz-házat
Liciten keresnek új tulajdonost a főként Pongrácz-házként ismert Novák-kúriának, ezért
értékesítésre jelölték ki – döntött rendkívüli
ülésén Paks képviselő-testülete. Az épületnek
a korábbi tervek szerint a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztésében, bővítésében szánt volna szerepet a város. A művészeti
iskola a 2000-es évek második felében nyerte
el jelenlegi arculatát, amikor a városi zeneiskola épületét felújították, átalakították és bővítették. Ennek folytatása lett volna a Pong-

rácz-ház rekonstrukcója és átalakítása, ám a
megvalósítás forráshiány miatt nem indult el.
Mivel az alapfokú művészeti oktatást az állam
működteti tovább, az önkormányzat nem tervezi az épület felújítását, ám a Pongrácz-ház
épületének hasznosításáról gondoskodni kell,
megóvva a műemléki értéket, áll az előterjesztésben. Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző
elmondta, hogy az épületet nyílt versenytárgyaláson fogják értékesíteni, azaz liciten találhat új gazdára, akinek a vételáron felül az-

zal is számolnia kell, hogy a felújítás jelentős összegbe fog kerülni. Az épület jelenleg
azonos helyrajzi szám alatt van a művészeti iskola többi épületével, ezért az értékesítésre kijelölt ingatlant önálló helyrajzi szám alá
kell helyezni. A Tolna Megyei Értéktár leírása szerint az épület Novák Sándor paksi orvos és amatőr régész háza volt, majd itt kezdte meg működését a polgári leányiskola. Később dr. Pongrácz Sándor orvos élt itt, ezért
Pongrácz-házként is emlegetik.
-gyöngy-

Életfaakció
tizedszer

Nyitva felejtett
kocsiból lopott

Tizedik alkalommal hirdeti meg
Ültess fát, életfát! akcióját az
ÖKO Munkacsoport Alapítvány. A kezdeményezés lényege, hogy a kisgyermekes szülők fát ültetnek gyermekük születésének örömére, és vállalják a
gondozását, hogy az életfa együtt
cseperedjen gyermekükkel. Az
alapítvány támogatói révén ez-

Nyitva hagyott járműből lopott
pénztárcát Pakson egy németkéri
fiatalember a rendőrség gyanúja szerint. Július utolsó napjaiban
egy kocsiból emelt el pénztárcát,
benne készpénzzel, bankkártyával és személyes iratokkal. A tettesnek nem volt nehéz dolga, a
jármű ajtaja nem volt bezárva.
Két nappal később egy teherau-

úttal is biztosítja a fát, az akcióra olyan szülők jelentkezését várják, akiknek gyermeke 2015. október 1. és 2016. szeptember
30. között született. Jelentkezni az 2016ultessfateletfat@gmail.
com címen lehet egészen október 7-ig. A kezdeményezést Paks
Város Önkormányzata és a DC
Dunakom Plusz Kft. támogatja.
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tóból lovasított meg pénztárcát a
gyanúsított, akit a nyomozók néhány nap alatt kézre kerítettek. A
18 éves férfi beismerő vallomást
tett, szabadlábon védekezhet.
A tárcák ugyan megkerültek, a
pénzt azonban már elköltötte a
németkéri gyanúsított, írta meg
a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság sajtósa.

A Völgy és az Ősz utca felújítása volt a téma
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Lakossági kezdeményezés nyomán elkezdődött a Völgy utca és
az Ősz utca egy szakaszát érintő
felújítás előkészítése, tervezése.
A minap fórumot szerveztek az
érintett ingatlanok tulajdonosainak, hogy részletes tájékoztatást
adjanak, illetve kikérjék véleményüket. Dr. Rujder Mária képviselő köszöntötte az egybegyűlteket, aki tavalyi képviselői keretéből 600 ezer forintot fordított
az Ősz utcában lévő présházak
szennyvízbekötési terveinek elkészítésére. Mint mondta, emellett például a Széchenyi téren
lévő társasháznál csapadékvíz-elvezetési és burkolatjavítási munkálatokhoz járult hozzá, a Mária
utcában pedig pihenőpad kihelyezéséhez. Az aktuális kérdéshez
visszatérve elmondta, hogy az
Ősz utcában hiányos a közműhálózat, a tervek azonban nem-

csak erre korlátozódnak. Miként
a fórumon elhangzott, a mostani
tervek nem érintik az egész utcát,
csak annak a Hunyadi és a Temető utca közötti szakaszát. Süli János polgármester véleménye szerint ez egy elhanyagolt, számos
problémát hordozó terület. Kérdésre válaszolva azt mondta, az
utca fennmaradó részét is szeretnék természetesen felújítani, de
az ütemezésnél sok szempontot
kell figyelembe venni. Jövő év tavaszán kezdődik a Hunyadi utca
rekonstrukciója, az Ősz és Völgy
utcákét ezzel össze kívánják hangolni, mert biztosítani kell a közlekedési és parkolási lehetőséget.
Horváth András főépítész beszélt
arról, hogy a Pakson már szokásossá vált telekhatártól telekhatárig tartó felújítást szeretnének,
beleértve a légkábelek földkábelre cserélését, a meglévő közmű-

Felújítják a Hunyadi utcát, valamint a Zrínyi utca Ősz és Rákóczi utca közötti szakaszát, a munkálatokat várhatóan 2017 februárját követően kezdik meg. Ezzel kapcsolatban
arra hívja fel az önkormányzat a két utca lakóinak figyelmét, hogy az útburkolat, járdaés zöldterület bontásával járó, esetleg szükséges gázbekötést és szennyvízcsatorna-beállást
2017 február végéig végezhetik el, ugyanis a
rekonstrukciót követően, a burkolatbontás tilalma miatt, tíz évig nem engedélyez közműbekötést a Paksi Polgármesteri Hivatal. Erről
az érintetteket levélben értesítették. A tervezett bruttó 350 millió forintos beruházás tervei a www.paks.hu honlapon a Megújuló utcák menüpont alatt megtekinthetők. -kgy-

vek szükség szerinti átépítését.
Hum Ferenc műszaki osztályvezető ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az Ősz utcában lévő
présházak előtt mind az ivóvíz-,
mind a szennyvíz-rákötési lehetőséget kiépíti az önkormányzat,
de mivel nem lakóingatlanokról
van szó, rákötni csak akkor lehet, ha a költségeket a tulajdonos
megtéríti. Ez az ivóvíz esetében
körülbelül 100 ezer forint + áfa,
amit még egy, a vízmű számára fizetendő 50 ezer forintos tétel tetéz, a szennyvíz esetében 35
ezer forint + áfát kell fizetni. Ezek
a telek előtti kiépítés költségei, a
bekötés a tulajdonosok kompetenciája. Süli János polgármester
arra kérte a tulajdonosokat, hogy
a beruházással párhuzamosan éljenek a lehetőséggel, hiszen így
nem kell majd a frissen épített
utat felbontani egy-egy új bekötés miatt. Hum Ferenc külön felhívta a figyelmet arra, hogy ahol
van már ivóvíz, ott, amennyiben
nem csatlakoznak rá a szennyvízhálózatra, talajterhelési díjat
kell fizetni.
Az Ősz utcára merőleges Völgy
utca felújítása szintén nem ígérkezik könnyű feladatnak, derült
ki a szakemberek ismertetéséből.
Hum Ferenc azt mondta, meglehet, hogy a gázgerincvezetéket
is ki kell váltani. A terv az, hogy
itt egy zárt csapadékvízelvezetőrendszerű utca lesz, két oldalon
járdával, három és fél méter szé-

les úttal. Terveznek négy kisebb
növényszigetet is egy-egy fával, kandeláberrel, ami Horváth
András főépítész szavai szerint
nem növeli a parkolási gondokat,
mert az út átépítésével nyernek
némi helyet. Miután a beruházás
engedélyköteles, előre borítékolható, hogy a mostani kétirányú
közlekedést nem fogja a hatóság
engedélyezni, így a fórumon erre
is kitértek azt kérve a jelenlévőktől, hogy ők határozzák meg a jövőbeni haladási irányokat, hiszen
elsősorban ők használják. Megvizsgálva számos aspektust, az a
javaslat született, hogy a Völgy
utcába a Pál utca irányából lehessen behajtani, az Ősz utca pedig a Hunyadi utca felől legyen
egyirányú. A kérdésre, hogy mikor kezdődhetnek a munkálatok, Süli János azt mondta: miután a képviselő-testület a szükséges forrásról meghozza a döntést,
a tervezés, az engedélyezés és a
közbeszerzés procedúrája kezdődik el, tehát idén már biztosan nem kerülhet rá sor. Tekintve a már említett Hunyadi utcai
felújítást, megfontolandó, hogy
az Ősz utca szóban forgó szakasza és a Völgy utca átépítéséhez
a jövő év második felében vagy a
rákövetkező évben fogjanak hozzá, mondta, kitérve arra is, hogy
utána, még ebben a ciklusban
folytatni lehetne az Ősz utca további szakaszának átépítését.
-vt-

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

További információ:
www.mvmpaks2.hu
www.facebook.com/MVMPaks2

Atomerőmű

Végéhez közeledik a földtani kutatás
Tízezer méternyi fúrást végeztek az atomerőmű új blokkjaihoz kapcsolódó földtani kutatások során. A program összetettsége, mérete, komplexitása egyedülálló, a
legkorszerűbb vizsgálati módszereket alkalmazták a CT-től az űrgeodéziáig. – Igyekeztünk a legjobbat nyújtani, hogy az atomerőmű új blokkjainak a biztonsága a lehető legszélesebb bázison nyugodjon – fogalmazott
ennek kapcsán dr. Aszódi Attila a regionális
sajtó képviselői előtt.
A környezetvédelmi mellett a telephelyengedély-kérelem elkészítése, benyújtása is napirenden van a Paks II projekt keretében. A
telephelyengedély-kérelemnek fontos eleme
a földtani kutatási program eredményeit bemutató zárójelentés – vázolta a kormánybiztos. – A paksi talán a legjobban megkutatott
telephely Magyarországon, mégis az a döntés
született, hogy készüljön újabb értékelés, hiszen új módszerek jelentek meg és a földtudományok is rengeteget fejlődtek az elmúlt
harminc évben – indokolt hozzáfűzve, hogy
ez azért is fontos, mert száz évre tekintenek
előre. A munka 2014 őszén a háromdimenziós szeizmikus vizsgálattal kezdődött: 300
négyzetkilométeres területet vettek górcső
alá a legmodernebb eszközökkel, így nyertek
egy nagyon részletes, háromdimenziós képet
a földkéreg felső 1-1,5 km-es rétegéről, beleértve a Duna medrét is. A következő évben
induló földtani kutatási program során körülbelül 10 ezer méternyi sekély- és mélyfúrást hajtottak végre, a legmélyebb 1950 méteres volt. Az így nyert 10 km-nyi magmintát Pakson, egy magtárolóban helyezték el,
s megőrzik az erőmű üzemideje alatt, hogy
ha bármilyen új szempont vagy új vizsgálati
módszer merülne fel, meg lehessen vizsgálni.
A minták értékelése során még orvosi CT-készülékeket is alkalmaztak, így a minták roncsolása nélkül nyertek rendkívül értékes információkat ahhoz, hogy modellt lehessen alkotni a Paks környéki földtani viszonyokról.
Összesen 3600 négyzetkilométert, az ország területének négy százalékát térképezték
fel, ezen belül még részletesebben az erőmű
20×20 km-es körzetét.
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Aszódi Attila arról is tájékoztatott, hogy öt
darab mikroszeizmikus mérőállomást telepítettek az atomerőmű környékén, ezek feladata, hogy a régióban zajló legkisebb földmozgást is érzékeljék. Az érzékelőket 150 méter
mélyen a földbe telepítették, így az emberi, állati mozgás, a járművek zaja nem zavarja őket.
A nagy érzékenységű berendezések jól vizsgáztak, hiszen az olyan távoli földrengéseket is
regisztrálták, mint a szumátrai és az ecuadori.
Nagyon érdekes űrgeodéziai vizsgálatok is
történnek, azaz műholdakról is feltérképezték a területet. Ezzel a technológiával ki lehet mutatni milliméteres mozgásokat is. Ennek például akkor lesz jelentősége, ha elhelyezik a telephelyen a blokkokat, hiszen meg
tudják mérni, hogy milyen mozgást indukálnak – számolt be a kormánybiztos, aki arra is
kitért, hogy összesen több mint 6000 laboratóriumi vizsgálat jellemzi a programot. Ezeket az adatokat összegyűjtik és betáplálják
egy geoinformatikai adatbázisba. Ez végezetül ötmillió sort, rekordot tartalmaz majd
és – mint Aszódi Attila aláhúzta – hallatlan
nagy előnye, hogy gyors lekérdezést, feldolgozást tesz lehetővé.
A földtani kutatási programból már csak néhány fúrás, illetve két kutatóárok kialakítása
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

van hátra. A terv, hogy őszre álljon össze a
zárójelentés. Ez lesz az alapja a kérelemnek,
amit október végére terveznek benyújtani az
Országos Atomenergia Hivatalhoz, ahol négy
hónap áll rendelkezésre az értékelésre. Mivel
ez egy létesítményi szintű engedély, közmeghallgatáshoz kötött, amit várhatóan az őszön,
Pakson tartanak. – Az előrehaladás megfelelő, a két nagy engedélyezési csomag – a környezetvédelmi és telephelyengedély – után
tudunk koncentrálni a legnagyobb volumenű feladatra, a létesítésiengedély-kérelemre,
ami a erőmű-beruházás legrészletesebb dokumentációja – vázolta a kormánybiztos. A
létesítésiengedély-kérelem elkészítése több
mint egy évet vesz igénybe, nagyjából százezer oldal lesz a terjedelme. Az OAH-nak 12
hónapja van ennek a feldolgozására, amelyet
három hónappal hosszabbíthat meg. A Paks
II projekttörvény és az atomtörvény úgy rendelkezik, ha a társaság bead egy előzetes biztonsági tájékoztatót, akkor 12 hónap áll a hatóság rendelkezésre. Ezt a tájékoztatót a hatóságnak már benyújtották, tájékoztatott a
kormánybiztos. – 2018-ban az építkezés elkezdésének feltételei a mostani ismeretek
szerint rendelkezésre fognak állni – mondta.
Vida Tünde

Új erőműves látogatóközpontot terveznek
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Rövidesen egy, az atomerőmű kapacitásfenntartásával kapcsolatos információs sarok

várja majd az érdeklődőket a paksi atomerőmű látogatóközpontjában. A tartalmakat folyamatosan frissíteni fogják, hogy a központban megforduló évi harmincezer ember aktuális információkhoz jusson – tudtuk meg
Mittler Istvántól.
Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.
kommunikációs igazgatója hangsúlyozta,
hogy mindkét atomerőműves társaság számára fontos a régióban élők tájékoztatása, ezért
arra törekszenek, hogy minden új információról elsőként értesüljenek az atomerőmű környezetében élők. A tervek szerint őszre készül
el az új információs blokk, amikor megnő a

közép- és felsőfokú intézményekből érkező látogatócsoportok száma.
Későbbi, de nem távoli terv egy közös látogatóközpont létrehozása, ahol a már működő atomerőművel, a Paks II-vel és a hulladékkezeléssel kapcsolatos tudnivalókat
gyűjtik majd csokorba. Mittler István azt
mondta, hogy még keresik a létesítmény
számára a legmegfelelőbb helyszínt. Szóba jöhetnek atomerőmű közeli területek, de
felvették a kapcsolatot a város vezetésével is,
mert felmerült egy városközponthoz közeli helyszín is.
-vida-

Próbaüzemben rákapcsolták a hálózatra a világ első 3+ generációs atomerőművét Novovoronyezsben, és mintegy 240 MW-os villamos teljesítményszinten, rövid ideig üzemelt. Jelenleg a világban Oroszországon kívül máshol is épülnek 3+ generációs atomerőművek – az USA-ban
és Franciaországban is –, ám a novovoronyezsi 6-os blokk az első új generációs blokk, amely megkezdte az energiatermelést – adta hírül a
Roszatom magyarországi partnere, a Kotimex.
A tervezett Paks II. atomerőműhöz hasonló, nyomottvizes VVER-1200-as novovoronyezsi 6-os blokkot moszkvai idő szerint augusztus 5-én hajnali 3.35-kor kapcsolták rá a hálózatra, próbaüzemben járatva meg a generátort. Ezt megelőzően számos ellenőrző vizsgálatot végeztek el különböző teljesítményszinteken, amelyek igazolták a blokk berendezéseinek megbízható működését. Az
ipari méretű energiatermelés várhatóan 2016 végén kezdődik meg, amikorra elvégzik az összes szükséges üzemi próbát.
Az esemény alkalmából Andrej Petrov, az orosz atomerőműveket üzemeltető Roszenergoatom vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a blokk
párhuzamos kapcsolása hatalmas siker, amely megkoronázta az atomerőmű építése közben elvégzett munkát.
Valerij Limarenko, a Paks II. projekt fővállalkozója, a NIAEP-ASZE-AEP Rt. elnöke azt hangsúlyozta, hogy az új blokk indításával az
atomerőművi blokkok építése terén világelső Roszatom megerősítette vezető pozícióját. Mindez új lehetőségeket nyitva lehetővé teszi a vállalat világpiaci jelenlétének további növelését.
A 3+ generációs VVER-1200-as nyomottvizes blokk innovatív megoldások egész sorát vonultatja fel, műszaki és gazdasági mutatói az elődeinél jobbak, működése teljességgel biztonságos és mindenben megfelel a NAÜ fukusimai baleset után támasztott követelményeinek. A blokktípus sajátossága, hogy számos passzív biztonsági rendszerrel szerelték fel, amelyek teljes áramkimaradás esetén a kezelőszemélyzet beavatkozása nélkül is képesek működni. Fotó: Roszatom
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Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Számos paksi érem a lovasnapokon
A fiataloknak is igyekezett teret engedni a Paksi Fogat Sport Egyesület a kétnaposra bővült Paksi Lovasnapokon, amelyet másodjára rendeztek meg az ürgemezei pályán.
Szombaton a fogatosok versenyét követhette
nyomon a lószerető nagyérdemű. C-kategóriában, akadályhajtásban, ahol tizenöten álltak
rajthoz, a szervező egyesület színeiben induló Fritz József végzett az élen megelőzve Nagy
Pétert és Rodenbücher Andrást. Vadászhajtásban Fritz József Ludányi Albert és Oszkó
János mellett a képzeletbeli dobogó második
fokára állhatott. A pónifogatoknál akadályhajtásban és vadászhajtásban is a pincehe-

lyi Garan Gergő jegyzi a legjobb pályát. Szabadidő lovas kategóriában igen népes volt a
mezőny, huszonhárom induló közül ifj. Virág József (Tolna-Mözsi LE) volt a legeredményesebb, őt Tell Viktor, a Paksi FSE, valamint
Szabó János, a Zombai LE versenyzője követte.
Vasárnap a népi hajtáson felnőtt kategóriában
csak az első helyezést engedték ki a kezükből a
paksiak Posztobányi Sándornak, akit Rikk József és Hanol Ferenc követett. A paksi gyerekek nem voltak ilyen udvariasak, Posztobányi
Maja a harmadik helyre szorult Siklósi Bence és ifj. Somkert Zoltán mögött. A tájékozódási és ügyességi számokban főként, de nem

kizárólag paksi fiatalok és örökifjak indultak.
Utóbbi elsősorban Hesz Jánosra vonatkozik,
aki második helyen végzett két fiatal, Horváth
Luca és Somkert Máté között. Horváth Luca
az ügyességi versenyszámot is megnyerte a
11 év fölötti korosztályban ifj. Hajnal József
és Hajnal Franciska előtt. A kicsiknél három
paksi osztozott az első három helyen: Siklósi
Bence, Petrik Hanna és Kárel Soma.
A lovasnapokat, amelyet Süli János polgármester nyitott meg, támogatásból és saját
erőből szervezték. Az eseményen a Vackor
Autista és Fogyatékkal Élők Szüleinek Paksi
Egyesülete javára gyűjtöttek.
Vida T.

Lenyűgözte a zsűrit Paks városa
– Le vagyunk nyűgözve – mondta Bukta Zsuzsanna, a Virágos
Magyarországért mozgalom területi zsűrijének tagja a közelmúltban lezajlott paksi szemlét
követően. Siófok főkertésze úgy
fogalmazott, hogy első benyomásaik pozitívak voltak, Paks
egy olyan élhető kisváros, ahol
aktív a sportélet, vannak civil
kezdeményezések, tiszták a közterek. Klézl Terézia, Paks főkertésze kiemelte, hogy a megméretés azért fontos, mert kertészeti és turisztikai szakemberektől
kap visszajelzést Paks arról, hogy
környezetszépítés terén hol tart
magyarországi viszonylatban. A
kéttagú területi zsűri megnéz-

te többek között a sakkszobor
környékét, a felújított tömbbelsőket, illetve néhány olyan utcát
is, ahol teljes körű rekonstrukció történt, valamint a strandfürdőnél lévő erdei futópályát és
fitneszparkokat. A főkertész úgy
tájékoztatott, a város folytatja a
tömbbelső-rekonstrukciós programot, aminek keretében eddig
öt terület szépült meg, új köntösbe öltöztetik az ürgemezei pihenőpark tavát, és még ebben az
évben elkezdik rendbe tenni a
Szentlélek-templom környékét
is, amit jövőre folytatnak. Emellett négy fitneszpark megvalósításának támogatására pályázik
a város, a tervek szerint Pakson
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a Kurcsatov utca mögötti parkerdőben, a Makovecz-féle vásárcsarnok épülete mögött, a Toldi
utcai és a Deák iskola felső tagozatos épületénél lévő játszótéren
alakítanának ki ilyen sportolásra alkalmas helyet, valamint Dunakömlődön, ahova futópályát is
terveznek.
Bár a Virágos Magyarországért
verseny nevéből azt gondolhatnánk, hogy csak a virágosításra fókuszál, ez nem így van: az
egész zöldfelület fejlesztését értékelik, sőt figyelembe veszik
a hulladékkezelést, az energiahatékonyságot és a csapadékvíz-kezelést is. A magyar megmérettetés része a tizenegy eu-

rópai országot átfogó Európai
Virágos Városok és Falvak Versenyének. A fődíj hazánk képviselete a jövő évi megméretésen. Paks korábban már többször is eredményesen szerepelt
a környezetszépítő megmérettetésen. 2001-ben a városok kategóriájában első helyezett lett,
majd a nemzetközi megméretésen ezüstérmet kapott. 2014ben különdíjat nyert el a település, tavaly pedig a Földművelésügyi Minisztérium díját
kapta meg a magyar növény- és
virágkultúra megőrzéséért. Az
idei megméretés eredményhirdetése szeptemberben lesz.
Kohl Gyöngyi

Így védekezhet a kullancs ellen
Bár a kullancsok március végétől június elejéig a legaktívabbak,
szeptemberben is számítani kell
nagyobb mértékű megjelenésükre. A közönséges kullancs számos kórokozót hordozhat és terjeszthet, amelyek közül Magyarországon elsősorban a Lyme-kór
és a vérszívó terjesztette vírusos
agyvelőgyulladás fordul elő. Fontos tudni, hogy kis odafigyeléssel
a betegségek megelőzhetők, illetve az agyvelőgyulladás esetében
van védőoltás.
Régi tévhit, hogy a kullancsok a
fák magasából pottyannak áldozatukra, valójában általában a levelek, fűszálak végén, legfeljebb
másfél méter magasan tanyáznak, és onnan kapaszkodnak
fel alkalomadtán az állatra, emberre. Éppen ezért a legnagyobb
számban a sűrű aljnövényzettel borított erdőkben, bokrosfás területeken fordul elő, de manapság már a települések parkjaiban, játszóterein, strandokon,
kempingekben sőt a kiskertekben is számítani kell rá. Ahogy
az ÁNTSZ honlapján olvasható,
a kullancsoknak csak egy része
hordoz valamilyen kórokozót. A
kullancsok ellen több módon lehet védekezni. Jó szolgálatot tehetnek a csimpaszkodók távoltartására a különböző kullancsriasztó szerek, természetesen a

A kullancs egy apró méretű pókszabású, Magyarország területén a
leggyakoribb a közönséges kullancs. Az alapból 1-4 mm hosszú, lapos, tojásdad alakú vérszívó jóllakottan babszem nagyságú. Minden
fejlődési stádium átalakulásához vérszívásra van szüksége. A táplálkozástól függően fejlődésének teljes időtartama két hónap és hat év
között van, de átlagosan három esztendő alatt megy végbe. Számára
kedvező körülmények között 3-6 évig is életben marad, a fiatal alakok viszont csak egy évig bírják táplálék nélkül. Fotó: Pixabay
használati utasításnak megfelelő
alkalmazás esetén, a világos ruházatnak pedig azért lehet szerepe a megelőzésben, mert könynyebben észre lehet venni rajta a
sötét színű kullancsot. A kedvencek védelméről se feledkezzenek
meg a gazdik, ha ezzel kapcsolatban kérdésük van, forduljanak
bizalommal állatorvosukhoz. Ha
a kullancsnak mégis sikerül a
bőrbe fúrnia magát, a legfontosabb, hogy minél hamarabb el-

távolítsák, ugyanis ha időben
teszik, akkor nem kerülhetnek
a kórokozók a szervezetbe, mivel az állat jellemzően csak a beszúrást követő néhány óra múlva
juttatja fertőzött nyálát a testbe.
A kullancs kiszedéséhez nem kell
orvos, viszont ha valaki a csípést
követően bőrtünetet, izomfájdalmat, lázat, fejfájást tapasztal,
mindenképpen kopogtasson be
hozzá egy vizitre. A kullancs eltávolításához a gyógyszertárban

lehet kapni kullancskiszedő kanalat, de ha akad otthon egy vékony hegyű csipesz, az is megteszi. A nem kívánatos vendéget a
bőrhöz minél közelebb kell megfogni, ügyelve arra, hogy utóteste ne nyomódjon össze, aztán tekergetés, csavargatás, ráncigálás
nélkül, egy határozott mozdulattal kell kihúzni a bőrből. A sebnek elegendő egy langyosvizes,
szappanos öblítés. Előfordulhat, hogy a kullancs szájszerve a
bőrben marad, de ettől nem kell
megijedni, egy kicsinyke szálkához hasonlóan idővel magától kilökődik. A tisztiorvosi szolgálat arra is felhívja a figyelmet,
hogy célszerű a befúródott kullancs helyét és eltávolításának
idejét feljegyezni, hogy az esetleges betegségtünetek megjelenésekor az orvost tájékoztatni tudják a kullancscsípés időpontjáról.
Talán kevesebben tudják, hogy a
megfertőzött haszonállatok teje
is közvetítheti a vírust, ezért fontos a nyers kecske- és tehéntejet
fogyasztás előtt felforralni, amivel a kórokozó elpusztítható. A
kullancs terjesztette vírusos agyvelőgyulladás védőoltással megelőzhető. A baktérium okozta
Lyme-kór ellen nincsen védőoltás, a fertőzést antibiotikummal
kezelik.
-kgy-

Ki lesz a város
díszpolgára?

Szünetelő
szakrendelések

A Pro Urbe Emlékérem, illetve
a Díszpolgári cím adományozására vár javaslatokat az önkormányzat. 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 az október 23-i ünnepi testületi ülésen adják át.

A Paksi Gyógyászati Központban szabadságolások miatt meghatározott ideig szünetel néhány
szakrendelés augusztusban. A
szemészeten 8-tól 19-ig, a reumatológián 19-től szeptember
2-ig, a belgyógyászaton 15-től
26-ig, a bőr- és nemibeteg szakrendelésen, illetve a bőr és nemibeteg-gondozóban augusztus 23-tól 30-ig, a kardiológián
pedig 1-jétől 20-ig, kaptuk a tájékoztatást a Paksi Gyógyászati
Központtól.

2,3 méteres, 110 kilós harcsát fogott Krieser János, a Paksi Atomerőmű Horgászegyesület horgásztaván. – Az országos rekordlistát vezető, 113 kg súlyú harcsához viszonyítva is büszkeségre ad okot a
mostani fogás, melyhez ezúton is gratulálunk – írta Facebook-oldalán az
egyesület. A szervezet tagja a tavak történetének eddigi legnagyobb harcsafogását könyvelhette el. Fotó: Krieser János
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Új helyszínen az augusztus 20-i programok
Új helyszínt is bevonva, ám hagyományos
elemeit megtartva rendezik az augusztus
20-i ünnepségsorozatot Pakson. Szentmise
kezdődik 9 órakor a Jézus Szíve-templomban, majd 10 órakor Süli János polgármester mond ünnepi beszédet, illetve megszentelik és megszegik az új kenyeret. Az ünnepi
délelőttön közreműködik Juhász Kitti népdalénekes Szent István-énekekkel és Morvai Tamás dzsesszgitáros. A kulturális programok új helyszínt kaptak: a rendezvénysátrat ez alkalommal az ASE sportcsarnok
melletti füves területen állítják majd fel. A
váltásra azért volt szükség mert ahogy arról
már többször beszámoltunk, a hajószínpad
az évek során használhatatlanná vált, így a
város minden, hagyományosan Duna-parti rendezvényének új helyszínt kerestek az
idén, volt alkalom a Táncsics parkban, most
pedig a lakótelepre hívják az ünneplőket, ez
lesz a tűzijáték helyszíne is, összegzett Csapó Ágnes városmarketing-referens. A szervezők a Duna-átúszásra is nagyon készülnek. Nevezni 9 és 11 óra között lehet majd
a kompkikötőben, a résztvevők itt kapnak
sorszámot, aztán 11 órakor komppal viszik
át őket a túlpartra. (A hajó bevárja a városi
Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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ünnepségről érkező úszókat.) A résztvevők 11.30-kor csobbannak. Előzetesen jelentkezni a Csengey Dénes Kulturális Központ honlapjáról letölthető űrlappal lehet,
amit eljuttathatnak a kulturális központba, az önkormányzathoz vagy e-mailben
elküldhetik a rausch@paksivmk.hu címre, ám ettől függetlenül a helyszínen is kell
regisztrálni. Az elmúlt három esztendőben
hol a Duna kedvezőtlen vízállása, hol pedig az időjárási körülmények miatt elmaradt az úszás, ám a szervezők bíznak abban,
hogy az idén végre ismét megtarthatják. Ha
a körülmények mégis kedvezőtlenül alakulnának, akkor az úszás napján reggel nyolc
óráig döntenek arról, hogy lesz-e csobbanás vagy nem. Utóbbi esetben a rádióban
és az interneten is értesítik a lakosságot. Az
úszással nagyjából egy időben a kulturális
program is megkezdődik, 11 órakor a Pódium Táncstúdió csapata lép a világot jelentő
deszkákra, majd őket a Destiny's Dancers,
a Főnix Táncterem és a Paksi Cheerleading
követi, ez a programblokk 13 óráig tart.
Másfél órás szünet után a Bíborka Néptáncegyüttes lép fel, majd a Szaggató zenekar, a Csillag-show Tánc Egyesület, illetve

a Duna-party Táncklub következik, aztán
itt lesz a The Subrune zenekar, 19 órakor
pedig Korál Forever-koncert kezdődik. A
Tűzvirág Táncegyüttes 21 órakor ad félórás
műsort, majd kezdődik a tűzijáték, a napot 22 órától retrodiszkóval zárják. A gyermekprogramok sorában lesz bábelőadás,
íjászbemutató, lovaskocsikázás, népi játékok, kézműves foglalkozások, csapatjátékok, ugrálóvárak, barkácsolás és könyvtártér is, a kavalkádra 10-től egészen 18 óráig várják a kicsiket, tájékoztatott Tell Edit,
a Csengey központ igazgatója A sportcsarnok környékén forgalomkorlátozásra kell
majd számítani: a teljes rendezvény ideje
alatt le lesz zárva a garázssorhoz vezető út, a
teniszpályák felől viszont odajuthatnak az
autótulajdonosok, a tűzijáték idején és azt
követően egy ideig pedig a Gesztenyés utcát is lezárják a Kishegyi út végétől a Fenyves utcai bekötőig. A program megszervezésében a kulturális központ vállalt oroszlánrészt együttműködve az önkormányzattal és
az atomerőművel. A program idején a környéken lakók megértését és türelmét kérik a
szervezők.
Kohl Gyöngyi

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Marton Renáta
Kalandos élete papírért, tollért kiált, de túlzás
volna állítani, hogy minden fejezete leányregénybe illene. Marton Renáta hányattatásai –
úgy tűnik – Pakson értek véget, ott, ahol már
korábban is beteljesedett egy álma. Mostanáig hol a fellegekben érezhette magát, hol a
pokolban, útját megannyi elbukás és – mint
a nevében is rejlik – újjászületés szegélyezte.
Már kora gyermekkorában kiderült, hogy
cserfes, talpraesett lányka, a hatalmas pécsi
általános iskolában a közösségi élet középpontja volt. Mikor szülei úgy döntöttek, falura költöznek, Reni a 90 fős Tengeriben találta magát, ahonnan a szomszédos Baksára járt
iskolába. Az élete nemcsak azért volt nehéz,
mert a tanulás mellett öccseire kellett vigyáznia, a ház körül dolgoznia. Legyen elég annyi,
hogy amikor 14 évesen továbbtanult, majd
később munka után nézett, nem volt utolsó
szempont, hogy minél messzebb kerüljön az
otthontól. Döntéseit akkor is, most is érzelmi alapon hozta és hozza. Így csapott le egy
ajánlatra is, amit tanára valójában egy osztálytársának szánt, és jelentkezett az ESZI-be.
Elsőre nem sikerült, így másodikra is nekifutott, és az őt felvételiztető Nagy Évának meg
is mondta, hogy ezt addig teszi, amíg sikerrel nem jár.
Az iskolából nemcsak az idegen nyelvű menedzserasszisztens bizonyítványt vitte magával, hanem a közösség iránt érzett felelősségérzetet is. Az, hogy utána Angliába megy
dolgozni mint au pair, szintén hirtelen dön-

tés volt, aminek megszületése után két héttel már az Angliába tartó buszon ült, amihez az egész anyai örökségét befektetve vásárolt jegyet. Két év után, immár Budapesten
egy nagy cég értékbecslőjeként egymaga anynyit keresett, mint az egész család. Itt jött el a
következő fordulat: feladta állását és vállalta,
hogy eltartott háziasszony lesz egy férfi oldalán, aki később első férje, lányának apja lett.
Amellett, hogy érzelmi alapon dönt, Renáta egyébként konzervatív, számára vállalható, hogy a férfi dolgozik, a nő pedig a hagyományos családmodell által szabott feladatokat végzi.
Sikeres, gazdag férje stabil anyagi hátteret biztosított a családnak, Reni tanulni kezdett egy
amerikai egyetemen. Közben Görögországba költöztek, s ő bekapcsolódott egy külföldi nők által létrehozott szervezet munkájába.
Dolgozott többek között menekülttáborokban, ahol nagyon sok, most is hasznosítható tapasztalatot szerzett. A következő állomás Dubai volt, itt született lánya, Athina, aki
már tízesztendős. Ehhez a városhoz fűződik
az újabb mélypont: házasságának összeomlása. Alapvetően házasságpárti, mégis ő volt az,
aki lépett, több éves hercehurca tette próbára. Hol Magyarországon, hol Dubaiban igyekezett megtalálni önmagát, s közben megfelelő érzelmi és anyagi körülményeket teremteni lánya számára. Eközben mindvégig arról
ábrándozott, hogy egy férfi oldalán, igazi családban élhessen.

Új életének kezdete tökéletesen belepasszol a
már említett leányregénybe: márciusban egy
régi iskolatársának boldog névnapot kívánt a
Facebookon, májusban pedig már a repülőn
ült, majd a reptérről egyenesen Paksra érkezett vele. Néhány hete tartották az esküvőt…
Renáta a magánéleti boldogság mellett szakmai sikerekre is vágyik, amelynek alapjait
már sikerült leraknia. Egy vállalkozás felépítésén fáradozik, amely olyan nőknek igyekszik segítségére lenni, akiknek ötletei vannak, de eszköztáruk nincs a megvalósításhoz. Reni Dubaiban egy képzésen tett szert
ezekre az eszközökre, és azóta is folyamatosan képezi magát. Azt, hogy egy nőnek szüksége van az önálló érvényesülésre, a maga kárán ismerte fel.
Hányattatott sorsa sok mindenre ráébresztette. Igaz, bizonyos összefüggések felismerése nem azonnal, hanem utólag történt meg.
Az egyik ilyen az, hogy az anyagi javak elosztása mennyire igazságtalan, a másik pedig,
hogy egy nőnek akkor is tudásra van szüksége, ha „csak” anya és feleség. – A jövő nemzedékéért, a gyerekekért dolgozom, és úgy
gondolom, hogy testileg, lelkileg és szellemileg egészséges anyák tudnak ugyanilyen
gyerekeket nevelni – foglalja össze küldetését. Meggyőződése: ha valaki valamit igazán
szeretne elérni, az sikerül neki, ehhez azonban nem elég a gondolat teremtő ereje, a szívé is kell.
Vida Tünde
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Csoknyainak nem sikerült
A riói olimpián augusztus 9-én lépett tatamira a 81 kg-os súlycsoportban induló Csoknyai László, az Atomerőmű SE versenyzője. Ahogy Londonban, úgy most
sem volt szerencséje a sorsolással. Négy éve a 32 között ipponnal
győzte le indonéz ellenfelét, de a
következő fordulóban már a későbbi olimpiai bajnok, a Pekingben ezüstérmes, kétszeres világbajnok koreai Kim Dzse Bum
következett, akitől két intéssel vereséget szenvedett. Fortuna most
sem fogta Laci kezét, első mecscsén a 32 között, a világranglista
második helyezettje, a tavalyi világbajnok, Takanori Nagasze ellen mérkőzött. Három és fél percig csak intések születtek, értékelhető akciót egyik versenyző sem
tudott indítani. Ekkor a japán egy
jukót szerzett, amire a hátralévő másfél percben Csoknyai már
nem tudott válaszolni, s így a később bronzéremig jutó Takanori
Nagasze egypontos akciójával
megnyerte az összecsapást. A
paksi versenyző ezzel a vereséggel
búcsúzott a további küzdelmektől. Az ASE másik két dzsúdósa
lapunk nyomdába kerülése után
lépett tatamira.
-kj-

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Eredményes tájfutók
A nyár első két hónapjában négy
versenyen álltak rajthoz a Paksi
Sportegyesület tájékozódási futói, ebből három országos megmérettetés volt. Az ARAK Kupát
Fehérvárcsurgón rendezték, a
zöld-fehér klub hat sportolót delegált és öt érmet szerzett a Vértesben. A júniusi első hétvégén
Balog Emőke kategóriája első helyén zárt, Hahn Máriusz második lett, míg Kovács Kíra és Kiss
Péter harmadikként ért célba.
Másnap Hahn Máriusz elindult
az ARAK terepfutás 15 km-es
szakaszán és magabiztosan nyert.
A „felkészülési” verseny után kö-

vetkeztek az országos bajnokságok, ezek közül elsőként az éjszakai ob Zsana térségében. A
paksiak közül ketten álltak rajthoz. Az alföldi terepen a futógyorsaság került előtérbe, végül
Makovinyi Dorottya 4., pontszerző helyen ért célba. Kiss Gábor
F35-ben sokáig a 2-3. helyen futott, azonban az átfutópont után
egy rosszul megválasztott átmenet miatt visszaesett a 8. helyre.
A középtávú és váltó országos
bajnokságot a Szlovákiában található Besztercebányán bonyolították. A pályák leküzdése nagy koncentrációt igényelt

12 n Paksi Hírnök, 2016. augusztus 12.

a terep részletgazdagsága miatt.
Az első napi egyéni futamokban
Hahn Máriusz F12C (még nem
bajnoki) kategóriában ezüstérmet szerzett. A népes mezőnyben Kiss Gábor ért el F35-ös kategóriában 10. helyezést. Másnap
az országos váltóbajnokság zajlott, melyen három csapattal állt
rajthoz a PSE. Nagy meglepetésre az F14 éves fiúváltó Hahn
Máriusz–Kovács Karina–Aradi
Bence vegyes összeállítással egy
értékes 7., pontszerző helyezéssel
zárt, a felnőtt csapat 15. lett.
Az év legnagyobb versenye az ötnapos Hungária Kupa volt Mis-

kolcon. A Bükkben az igen szintes és köves terepeken a legjobb
eredményt Böröcz Ildikó érte
el összetettbeli 3. helyezésével
N21Br kategóriában. Érdemes
megemlíteni még a 12 éveseknél Hahn Máriuszt, aki sokáig a
3. helyen szerepelt, végül 4.ként zárta az öt napot. Kiss Gábor szintén 4. helyezett lett F35-ös
kategóriában. A napi eredményeket tekintve Böröcz Ildikónak sikerült megszerezni a sárga pólót
második napi győztesként. Hahn
Máriusznak egy 2. és egy 3., Kiss
Gábornak pedig két 3. helyezést
sikerült elérnie.
Faller Gábor

Pupp Noémi világbajnok
Aranyéremmel tért haza az ifjúsági és U23as gyorsasági világbajnokságról Pupp Noémi, az ASE 18 éves versenyzője. Az ifjúsági
kajak négyesek 500 m-es döntőjében a Racskó Fruzsina (KSI), Homonnai Luca (Győr),
Pupp Noémi, Gazsó Dorka (KSI) összetételű
hajó meggyőző fölénnyel ért elsőként a célba.
A Minszkben rendezett világbajnokságon a
magyar utánpótlásválogatott szenzációs eredményt ért el: tíz aranyérmet és 25 dobogós
helyezést szerzett. Hozzátartozik még a történethez, hogy a vb előtt a fehéroroszok azzal fenyegették meg a nemzetközi szövetséget,
hogy nem adnak otthont az ifjúsági és U23as világbajnokságnak, mert a teljes felnőtt férficsapatukat eltiltották doppingolás miatt, így
az olimpián sem vehetnek részt. Az eredmények tükrében nagy kár lett volna, ha beváltják a fenyegetést. Noémit a versenyről, és az
előtte álló feladatokról kérdeztük.
– Világbajnoki arannyal ünnepelted a 18. születésnapod. Számítottál egy ilyen szép ajándékra?
– A legszebb szülinapi ajándékot kaptam,
nem is kívántam mást. Már a válogatón is jó
időt kajakoztunk, pár edzés után pedig még
jobban futott alattunk a hajó. Az előfutamok
alapján bő másfél másodperccel volt jobb az
időnk az ellenfelekénél, persze ilyenkor is ott

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

van a rontás esélye, főleg a négyeseknél, de
tudtuk, hogy meg tudjuk csinálni.
– Hogyan készültél a vb-re?
– Heti egy alkalommal volt négyes edzésünk,
ilyenkor Dunavarsányban vagy Csepelen találkoztunk, ezen kívül a saját csapatommal
és edzőmmel, Meczker Andrással készültem
Fadd-Domboriban.
– Milyen volt a mezőny, a pálya, milyen volt
Minszk?
– Nagyon erős mezőny gyűlt össze Minszkben oroszokkal, fehéroroszokkal, németekkel. A pálya jó volt, a szegedihez tudnám hasonlítani, ám a víz kicsit kemény volt nekem,
és a széljárás is percről percre változott, ami

elég zavaró tud lenni. A csapatnak is nagyon
jó volt a hangulata, szép szállodában laktunk,
ami busszal fél órára volt a pályától. A város is
felülmúlta az elképzelésemet.
– Jövőre már az U23-as korosztályban versenyzel. Mi lesz az irány: egyes, páros, csapathajó? Nézted már a leendő ellenfeleket?
– Az egyest mindenféleképpen szeretném
megtartani, és az alapján bekerülni egy-egy négyesbe vagy párosba. A magyar versenyzőket
már ismerem, korábban sokukkal versenyeztem együtt ifiben, viszont a nemzetközi versenyzőket egyáltalán nem, U23-ban elsősorban
csak magamnak szeretnék bizonyítani.
– Somorácz Tamás révén paksi kajakosért is
izgulhatunk az olimpián. Hol követed majd az
eseményeket?
– Nagyon örülök, hogy Somi kijutott az olimpiára, ez biztosan jót tesz a paksi sportnak.
Azt még nem tudom, hol követem majd a futamokat, de biztosan nézem. Egy közös, csapatos szurkolás jó lenne.
– Hogyan folytatódik az éved?
– Az országos bajnokság után szeretnék átállni a maratoni felkészülésre, és kijutni a világbajnokságra. Egyelőre ez van előttem, a jövő
év még messze van. Szeptemberben leszek
végzős a Paksi Vak Bottyán Gimnáziumban,
ott is szeretnék jól teljesíteni. Kovács József

Kajak-kenu hírek
Koleszár Zoltán, az ASE 19 éves
kenusa a plovdivi U23-as Európabajnokságon állt rajthoz, és a szegedi Posztós Patrikkal párban C2
500 m-en hatodik, míg C2 1000
m-en az ötödik helyen ért célba.
A Velencei-tavi Sukorón rendezték július utolsó hétvégéjén a
gyermek, kölyök, serdülő kajakkenu magyar bajnokságot. Hatalmas mezőny gyűlt össze a négy
napig tartó, Kolonics Györgyről elnevezett versenyen, amit jól
mutat, hogy több mint 260 futamot bonyolítottak le. Az ASE versenyzői több helyezés mellett két

aranyat, és öt bronzérmet nyertek. Hodován Dávid C1 4000
m-en elsőként ért célba, míg C1
1000, és C1 500 m-en bronzérem
került a nyakába. A kajakos mezőnyben Vajda Bence K1 500,
1000 és 4000 m-en is a harmadik
helyet szerezte meg. A Somkert
Máté, Klenk Botond, Hodován
Dávid összetételű csapat a háromszor 200 méteres kenuváltóban győzött, így a dobogó tetejére
állhatott fel. A bajnokságon elért
eredményeknek köszönhetően Hodován Dávid és Vajda Bence meghívást kapott az őszi, sze-

gedi olimpiai reménységek versenyére.
Egy héttel később, augusztus első
hétvégéjén, Szegeden került sor
az ifjúsági és U23-as országos
bajnokságára. Az ASE versenyzői nagyon jól szerepeltek, három
arany-, egy ezüst- és két bronzérem került a tarsolyukba. Pupp
Noémi K1 1000 m-en és K1 500
m-en is a dobogó tetejére állhatott fel, míg K1 4000 m-en ezüstérmet nyert. Az 500 m-es távon
szinte példátlan esemény történt:
Noémi és győri vetélytársa ezredmásodpercre azonos idővel értek

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

célba, így mind a ketten aranyérmesek lettek. Kiszli Vanda és
Pupp Noémi még egy bronzérmet is begyűjtött, az U23-asok
K2 1000 m-es versenyében értek
harmadikként a célba. Aranyérmet nyert a 3×200 méteres ifjúsági kenusok váltójában a Kovács
Ákos, Bors András, Hauzman
Donát összetételű csapat, míg az
U23-as korosztályban a C4 500
méteren Hauzman Donát, Blatt
Kristóf, Koleszár Zoltán és Hanol
Dávid hajója harmadik helyen
ért célba.
-joko-

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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Berlini ezüst
A prágai arany után Berlinben
ezüstérmet nyert Pupp Réka, az
ASE cselgáncsozója. A junior Európa-kupa viadalon a paksi lány
egészen a döntőig menetelt, ott
azonban az orosz Phyleva egy
jukóval jobbnak bizonyult nála.
-kj-

Sakksikerek
Jól szerepeltek az ASE sakkozói,
a korosztályos válogatottakban.
A szlovéniai Celjében megrendezett U18-as csapat Eb-n a fiúválogatott 2. helyezést ért el. Az Atomerőmű versenyzője, Kaczúr Flórián a 3. és 4. táblán játszott, és 4,5
pontot szerzett 6 játszmából. Ezzel a teljesítménnyel a magyar válogatott második legjobb pontszerzője lett. A lányválogatott az
5. helyen végzett, Gál Hanna a 2.
táblán 5 játszmából 3 pontot szerzett – adta hírül az ase.hu. -joko-

Tűzkakas
Paksi sikerrel zárult a XXI. Tűzkakas Országos Strandfoci-bajnokság, aminek döntője augusztus első hétvégéjén zajlott a
paksi ürgemezei strandon, húsz
csapat részvételével. A Paksi
Tűzoltók csapata nyerte meg a
tornát, a dobogó második fokára a Jászberényi Öregfiúk, míg a
harmadikra a Baranya Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
gárdája állhatott fel.

Nem bírt el a bajnok a Pakssal
Az utóbbi időben győzni jár Újpestre a Paksi FC labdarúgócsapata az OTP Bank Ligában, ám
az idei kiírás harmadik fordulójában nem a Szusza Ferenc Stadionban rendezték az összecsapást,
hanem a Vasas Fáy utcai otthonában. Az Illovszky Stadionban
az első tíz percben nem történt
semmi érdemleges, majd a 11.ben váratlanul vezetést szerzett a
vendéglátó: Mohl beadását az expaksi Lázok fejelte a PFC kapujába. A folytatásban már változatosabb lett a meccs, mindkét gárda
bátrabban támadott, de kapusok rendre helytálltak. A félidőben egyik csapat trénere sem cserélt. A következő nagy helyzetre
a 60. percig kellett várni, ekkor
Andrics ziccerét hatástalanította Kemenes kapus. Csertői Aurél
hiába próbálta a támadó szekciót erősíteni Hahn és Jelena, majd
a lefújás előtt röviddel Balázs pályára küldésével, a paksiak szinte semmi veszélyt sem jelentettek
Balajcza kapujára a folytatásban.
A 93. percben a vendégek megfogyatkoztak, a Pintér játékvezetőt megsértő Bartha piros lapot
kapott. (A PFC játékosát később
hárommeccses eltiltással büntették.) Újpest FC–PFC 1:0.

Nyitva tartás:
H-V: 05-20-ig
Tel: 75/315-983
20/945-0992
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A Paksi FC így győzelem nélkül,
míg a regnáló bajnok Ferencváros 100%-os teljesítménynyel várta a negyedik fordulót, a
zöld-fehér csapatok a Fehérvári
úti stadionban néztek egymással farkasszemet. A hazaiak motiváltan futballoztak az első félidőben, Bertus és Báló is remek
helyzetet rontott, míg a túloldalon az első percekben Djuricin,
az utolsóban pedig Trinks lábában maradt a gól. A hajtósra sikeredett 45 percet követően a
második etapban már visszafo-

TEIT
kalocsai
látogatóközpont

(Szent István király út 50.)
nyitva tartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

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
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gottabban játszottak a felek, a
63. percben Gera lövését védte
Kemenes, négy perccel később
pedig Haraszti próbálkozását
hárította Dibusz kapus. A hajrá
kifejezetten unalmas lett, maradt a nulla-nulla. A PFC négy
fordulót követően három ponttal a tabella 10. helyén áll.
– Bár összességében az eddigi
meccseink egyikével sem vagyok
elégedett, azért a Fradival ikszelni nem rossz eredmény – összegzett a lefújás után a paksi tréner.
Faller Gábor

A minőség a biztonság garanciája
Egy autó fenntartása teljes életciklusa során annak új árával megegyező költségbe kerül tulajdonosának. A karbantartási, javítási igények a megtett kilométerek
arányában növekednek és a vezetési szokások függvényében is
változnak. Hihető, hogy egy 15
éves, 300 ezer kilométert futott
közép- vagy felső kategóriás autó
éves javítási, karbantartási költsége 70-80 ezer forint, miközben
25-30 ezer kilométert használják
évente? Valóban lehetséges ez a
kilométerenkénti 3 forintos költség, de csak akkor, ha a tulajdonos rendszeres ellenőrzéseket végeztet, jó kvalitásokkal rendelkező szervizben, és a pótalkatrészek
is megfelelő minőségűek.
A karbantartási díjak akkor optimalizálhatók, ha a szervizlátogatásokat a valós futásteljesítményhez igazítjuk, ilyenkor a váratlan meghibásodás szinte kizárt. A
karbantartás elhanyagolása számos tovagyűrűző gondot és feles-

Fotó: Kovács Ferenc

leges többletköltséget okozhat. Ha
például egy vezérműszíjjal ellátott
dízel kocsinál nem veszik komolyan a cserére vonatkozó előírást
és a szíj leszakad, a szíjgarnitúracsere 50-70 ezres költsége helyett
akár félmillió forint is lehet a szervizszámla. Az egyre nagyobb teljesítmény eléréséhez a gyártók
mind több modellt szerelnek fel
turbófeltöltővel. Ezek különösen
kényesek a kenőanyag minőségére és a csereperiódus betartására.

Egy gyenge minőségű pótalkatrész vagy kenőanyag már középtávon komoly kiadást okoz. Sajnos az is előfordulhat, hogy úgy
hisszük, márkás terméket vásárolunk, miközben egy, az eredetivel
megegyező csomagolású, hamisított terméket kapunk a pénzünkért. A gyári pótalkatrészek „OE”
jelzést kapnak és márkavédjegygyel ellátott csomagolásban, legtöbbjük hologramos zárjeggyel
kerül piacra. A gyári minőség-

gel azonos vagy közel azonos ún.
utángyártott alkatrészek választéka már áttekinthetetlen, nem árt
velük az óvatosság. A legrizikósabb a használt, bontott alkatrész,
itt csupán a beszerzési forrás lehet
az egyetlen garancia az esetleges
problémás esetek rendezésére.
Az autók javítási költségének általában 65-70%-át teszi ki a felhasznált anyagok és pótalkatrészek ára, a munkadíjak mindössze a csekélyebb hányadát
adják a teljes számlának. Pakson
jelenleg mintegy 40 hivatalosan
jegyzett szerviz és alkatrész-kereskedő működik. A munkadíjak csupán kisebb mértékben
térnek el, nem úgy a pótalkatrészek ára és minősége, ami jelentős eltéréseket mutathat a
szolgáltatás minőségével egyetemben. Jó tudni: a közlekedés
műszaki biztonsága csak körültekintő üzemeltetéssel garantálható.
Kovács Ferenc

Helyes válaszával a Képeskönyv – A régi Paks című
könyvet nyerheti meg. A
Kernné Magda Irén, Bencze
Barnabás és Kövi Gergő által jegyzett kötet számos régi
fotó és képeslap segítségével
idézi fel a város múltját.

A rejtvényben egy könyvcímet rejtettünk el. A megfejtéseket augusztus 22ig várjuk a 7030 Paks, Dózsa György út
51-53. címre. E-mail: szerkesztoseg@
paksihirnok.hu.
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Tibai Attila a dobogó legfelső fokán
A Paksi Darts Sportegyesület 2015 decembere óta működik hivatalos sportegyesületként. A mintegy húszfős tagságból 6-7-en versenyeznek aktívan.
A PDSE idén még nem csatlakozott a Magyar Darts Szövetséghez, így játékosai amatőr, nyílt
versenyeken indulhatnak. A
csatlakozás azért szükséges, hogy
a szövetség által rendezett versenyeken is részt vehessenek. Ebben nyújt segítséget a székesfehérvári Sport DC, amely játékengedélyt biztosít három paksi
versenyzőnek: Tibai Attilának,
Bogárdi Istvánnak, és Égner Attilának.
A nyár sűrű volt a Paksi Darts
Sportegyesület számára. Minden hónapban megrendezik a
házi bajnokságot, melynek év
végi összesítése alapján derülnek ki a végső helyezések. Kecskeméten a HÍRÖS STEEL Kupán
dr. Nagy Attila képviselte Paksot,

aki remek játékot bemutatva, hét
mérkőzést játszva veretlenül diadalmaskodott. Ezzel az eredménnyel feljutott a kupasorozat
felsőházába. Júniusban Szekszárdon indultak a PDSE versenyzői az ALIBI OPEN elnevezésű
pontgyűjtős versenyen, amit Tibai Attilának egy rendkívüli izgalmakat hozó döntőben sikerült
megnyernie. 2-0-s hátrányból
fordított 2-4-re a pécsiek kiváló versenyzője, Kovács Tibor ellen, akit nemrégiben beválogattak a magyar válogatott bő keretébe. Égner Attila remek játékkal
a 3. helyet szerezte meg. Tibai Attilának immáron címvédőként a
júliusi versenyen is sikerült megszereznie az aranyérmet.
Az Országos Amatőr TARGET
Kupa a legnagyobb országos
amatőr verseny, melyen közel félezer versenyző indult. A
megmérettetésre három paksi, Szordel Gábor, Égner At-

KEDVTELÉSI CÉLÚ KISGÉPHAJÓ-VEZETŐI
ÉS VITORLÁS KISHAJÓ-VEZETŐI TANFOLYAM
indul Pakson szeptemberi kezdéssel

(Szekszárdon, Kalocsán, Baján minimum 10 fő esetén)

Ugyanitt tengeri kategóriára is lehet jelentkezni.

Csoportos jelentkezés esetén kedvezmény
mindegyik kategóriában.
Jelentkezés a 70/605-9660-as telefonszámon és
a Csengey Dénes Kulturális Központban.

tila és Tibai Attila nevezett azzal a nem titkolt szándékkal,
hogy olyan eredményt érjenek el,
melyre „felkapja a fejét” a hazai
dartstársadalom. Erre Tibai Attilának mutatkozott a legnagyobb
esélye, aki titokban abban reménykedett, hogy amatőr pályafutását meg tudja koronázni egy
dobogós eredménnyel. A soroksári sportcsarnokban több mint
félszáz táblán zajlott a verseny,
két vereség a kiesést jelentette.
Szordel Gábor négy, Égner Attila
hat forduló után fejezte be a küzdelmeket. A sors megfricskázta a
paksi csapatot, hiszen – nem először – Égner Attila és Tibai Attila
már az 5. fordulóban összekerült,
ahol most utóbbinak sikerült
győznie. Miután Égner Attilának
a következő mérkőzésen nem tudott nyerni, a 33. helyen végzett.
Tibai Attilát viszont nem lehetett
megállítani, a főágon menetelve, összesen tíz mérkőzést meg-

nyerve, veretlenül állhatott a dobogó legfelső fokára.
Augusztus 6-án már a profik közötti megmérettetés következett
a Magyar Darts Liga Dél-Dunántúli régiós pontszerző versenyén Darányban, ahol a régió legjobb dartsosai találkoztak. Itt Tibai Attila a csoportját
megnyerve erőnyerőként jutott
a legjobb 16 közé. Innen már a
magyar ranglista első 15 helyezettjéből jutottak neki az ellenfelek, de magabiztos játékkal minden mérkőzésén diadalmaskodni tudott, és megszerezte az első
helyet. A döntőben már 3-0ra vezetett, és kiváló ellenfele
ugyan egyenlített, de egy 18 nyilas leggel, 115-ös kiszálló után
4-3-ra győzött Attila.
A sportegyesület a versenyszervezést illetően is nagy kihívás
előtt áll, hiszen az ősszel megrendezi a paksi városi bajnokságot.
Faller G.

