Legyen békés vagy éppen zabolátlan a Duna, kiolthatatlan szerelem számára
a vén folyó, mondja Kiszl Károly. A nagy múltú hajósdinasztiából származó
vállalkozó régi árvizekről is beszélt a Paksi Hírnöknek.
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2. lépés: mi legyen a hulladékkal?
Hulladékudvar kisokos
Ha már keletkezett hulladék, fontos, hogy attól
megfelelő módon és jó helyen szabaduljunk meg.
A háztartásokban sok olyan szelektíven gyűjthető
hulladék halmozódik fel, amelyet kár vagy egyenesen tilos a kukába dobni – ezeknek nem a szemétlerakón, hanem a szelektív gyűjtőben vagy a
hulladékudvarban van a helye.
A szemét kezelése nem egyszerű feladat: saját
otthonunkban is termelünk például veszélyes
hulladékokat, vagy egyszerűen csak olyasmit,

ami nem rakható bele egy lakossági kukába. Az
éves lomtalanításkor ezek egy részétől persze
meg tudunk szabadulni, de sokkal jobban tes�szük, ha a hulladékudvarokba visszük el – ott
ingyen vagy jelképes összeg fejében elhelyezhetjük a szelektíven gyűjthető hulladékokat, és
így gondoskodunk annak megfelelő kezeléséről
és újrahasznosításáról.
Ezekre a helyekre a szolgáltatási területen élő, érvényes szolgáltatói szerződéssel rendelkező lakosok vihetik el a háztartásukban keletkezett hulladékokat, szinte korlátozás nélkül. Az ott dolgozó
munkatársak gondoskodnak arról, hogy mindenféle hulladék a megfelelő zárt gyűjtőkonténerbe
kerüljön. Innen szállítják el külön-külön arra a
helyre, ahol ártalmatlanítják vagy újrafelhasználják azokat. Mivel még a veszélyes hulladékok egy
része is újrahasznosítható – legalább részben – így
a környezeti terhelés is sokkal kisebb lesz, hiszen
az már nem a lerakóba kerül.

régi bútorok, lomok, kiselejtezett elektronikai berendezések, zöldhulladék. A veszélyes hulladékokat is átveszik: elemeket, akkumulátort, izzókat
és fénycsöveket, használt sütőolajat, vegyszeres
flakonokat és még sok mást.
Hulladékudvarok a megye összes nagyobb településén, de számos kisebben is találhatók. Pontos
helyükről és az átvételi feltételekről internetes oldalunkon is olvashat, és a helyi önkormányzatoknál is érdeklődhet.
Feltételek: a hulladékudvarokba minden lakos
vihet kategóriánként meghatározott mennyiségű
hulladékot. A lerakáskor a lakhelyet igazoló lakcímkártyát és a szemétszállítási szerződést vagy
az utolsó befizetést igazoló bizonylatot kell csak
bemutatni.
További információk a hulladékok helyes
kezeléséről és az okos kertekről: kiskert.
szekszarditermek.hu, facebook.com/kiskert (X)

Mit vihetünk a hulladékudvarba?
A hulladékudvarok várnak minden szelektív gyűjtőbe való hulladékot (papírt, üveget, műanyagot).
Ezenfelül meghatározott mennyiségben vihető
be gumiabroncs, szétválogatott építési hulladék,

Villa Doctoris Medici: napokon belül
elvégzik az endoszkópos beavatkozásokat
A pécsi Villa Doctoris Medici
Magánrendelő és Diagnosztikai Komplexum ismert arról,
hogy akár 72 órán belül elvégzi a gasztroenteorológiai
endoszkópos vizsgálatokat
és beavatkozásokat. A déldunántúli régióban itt végzik a legtöbb gyomor- és
bélrendszeri
endoszkópos
vizsgálatot, a diagnosztikai
komplexumot országos viszonylatban is az elsők között
tartják számon felszereltsége
és nemzetközi tudományos
kapcsolatai miatt.
Dr. Király Ágnes orvosigazgató
elmondta, a vastagbélrák
mára az egyik leggyakoribb
daganatos halálokká lépett
elő hazánkban. A felismert
esetek 10-75 százalékában,
stádiumtól függően öt éven
belül halálozáshoz vezet a be2 n Paksi Hírnök, 2013. június 21.

tegség. Sajnos, a betegek későn fordulnak orvoshoz.
– A legtöbb vastagbéldaganat
általában a vastagbél polipjai
ból alakul ki, 6-8 év alatt. Az
időben végrehajtott vastagbéltükrözés közben a vastagbélpolipok fájdalom nélkül
eltávolíthatók, így nem alakulhat ki belőlük rosszindulatú
daganat. Nem érdemes rettegni a 15 perces endoszkópos
vizsgálattól, mert altatásban
is elvégezhető, illetve megfelelő görcsoldók, nyugtatók és
fájdalomcsillapítók adagolása
mellett a páciens nem éli meg
a kellemetlenségeket. Az eszköz 3-5 percig tartó felvezetése kritikus a beteg számára.
– Endoszkópos laborunk szigorúan követi az amerikai és
európai szakmai társaságok
legújabb ajánlásait az altatás,

fájdalomcsillapítás, a beavatkozások jellege, a vizsgálat során a képrögzítés, archiválás,
elváltozások kifényképezése,
a leletformátum tekintetében.
Ez a beteg további kezelése és
követése szempontjából nélkülözhetetlen, ha minőségi ellátást akarunk biztosítani.
Dr. Király Ágnes szerint komoly probléma, hogy nem
kerülnek be kellő számban a
látókörükbe azok az emberek,
akiknek az első fokú hozzátartozója a vastagbél daganatos
megbetegedésében szenved,
mert az ő esetükben 2-6-szoros a betegségre való hajlam.
Általános érvényű, hogy 45-50
éves kortól mindenkinek ajánlott a szűrés, fokozott rizikót
jelent a bélpolip, a fekélyes
vastagbélgyulladás, a pozitív
családi kórtörténet.
(X)

Villa Doctoris Medici
Magánrendelő
és Diagnosztikai
Komplexum
Pécs, Damjanich J. utca 26.
Tel.: +36 30 4435259
www.doctorismedici.hu

Paks teljes közvilágítása megújul

Ezerhatszáz elavult közterületi
lámpatestet cserélnek korszerű,
energiatakarékos rendszerűre
Pakson. Az európai uniós forrás
felhasználásával megvalósuló
program 130 napon át tart. A
beruházás költsége nettó 104
millió forint.
Azokban az utcákban, ahol már
felújították a közterületet, több-

nyire a közvilágítás korszerűsítése is megtörtént. A júniusban
elinduló program során azokban
az utcákban dolgoznak majd a
szakemberek, ahol még elavult,
korszerűtlen lámpatestek biztosítják a közvilágítást. Összesen 1600
lámpatest felszerelése szerepel a
projektben, amelynek megvalósítására uniós forrást nyert a város.
A nettó 104 millió forintos fejlesztésre 50%-os támogatást biztosít a
pályázat.
A célul megjelölt gazdaságos működés megvalósul, hiszen a közel
70 millió forintos éves közvilágítási költség 50-60 százaléka megtakarítható az energiatakarékos,
szabályozható lámpatesteknek
köszönhetően, a megtérülési időt
az uniós forrás is lerövidíti, tudtuk
meg Hajdú Jánostól, Paks polgármesterétől. A kivitelező Paks 2013
Konzorciumot hat pályázó közül
választotta ki az önkormányzat.
Képviselője, Horváth Szilvesz-

ter vezérigazgató tájékoztatása
szerint jó minőségű, az európai
normáknak megfelelő, Magyarországon gyártott, intelligens halogén lámpatesteket szerelnek fel,
melyek éjszaka, amikor csökken
a forgalom az utakon, visszaszabályoznak, kisebb fényerővel
világítanak. A beruházást 130
napos határidővel vállalta a cég.
Pakson és a külső városrészeken

3600 lámpatest található, így a
beruházás megvalósításával – tekintve, hogy a felújított utcákban
már modernizált a világítás – településünk teljes rendszere korszerűsödik. A leszerelt lámpatestek
egy részét partnertelepülésünkre,
Viskre szállítják. A megmaradt
berendezéseket szétszerelik és
szelektálás után hasznosítják.
Dallos Szilvia

Átalakítás előtt jó tájékozódni
Sokan tanácstalanok amiatt, vajon a családi házukban vagy telkükön felmerülő kisebb-nagyobb
átalakítás, építkezés engedélyköteles-e, és ha nem, akkor milyen
eljárást kell lefolytatni. Általánosságban elmondható, hogy a
lakóépület építése, bővítése, a tartószerkezeteit is érintő átalakítása
mindig építésiengedély-köteles,
ezekre az építési hatóságtól enge-

délyt kell kérni. Jogszabályi változások most lehetővé tették, hogy
a paksi önkormányzat új rendeletet alkosson, és ennek alapján
a polgármesteri hivatal júniustól
fokozottan figyeljen azon építési tevékenységekre, amelyek
nem építésiengedély-kötelesek,
de településképi szempontból
jelentősek. Fontos tudni, hogy
ha nincs is szükség építési enge-
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délyre, azért az építési munkának
meg kell felelnie az előírásoknak,
ezért mindenképpen célszerű
azt építésszel megterveztetni. A
helyi rendeletben meghatározott
esetekben a tervezett munkát
a polgármesteri hivatalban kell
bejelenteni, és annak tervrajzait
az előírt formában benyújtani.
Amennyiben az építési szándék
megfelel az előírásoknak és a
városképi követelményeknek, a
polgármester a bejelentés tudomásulvételéről igazolást ad ki.
Összegyűjtöttünk néhány tipikus
példát arra vonatkozóan, mi lehet bejelentésköteles átalakítás.
Építési engedély nélkül építhetők
például a kerti építmények (lugas, játszótér, kemence, kisebb
tó, medence), ezeket szokásos
méretekkel általában bejelenteni
sem kell. A homlokzat hőszigeteléséhez, színezéséhez és a tetőfedés cseréjéhez ugyan építési
engedélyt nem kell kérni, de ezek
a munkák a város egész területén

bejelentéskötelesek, mondta el lapunknak Elekné Csollány Éva városfejlesztési referens. A szakértő
hangsúlyozta, a város frekventált
területein egy kerítés építése, átépítése is bejelentésköteles, ahogy
a közterületről látható előtető,
védőtető építése is. A homlokzati nyílászáró cseréje – ha az eredeti szélességét növelni, vagyis
a tartószerkezetet megbontani
akarják – építésiengedély-köteles. Ha a nyílászáró méretén nem
változtatnak, de az anyagán (pl. fa
helyett műanyag), színén, osztásán igen, akkor építési engedélyt
nem kell kérni, de kiemelt területen már bejelentésköteles. Az
önkormányzatok helyi rendeleteit, szabályozási terveit érdemes
tanulmányozni. Kérik az építkezőket, hogy bármilyen munka
megkezdése előtt tájékozódjanak
a hivatal műszaki osztályán személyesen, vagy a 75/500-500-as
telefonszámon.
Matus Dóra
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Kettős jubileumot
ünnepelt
a városi könyvtár

Országszerte megemlékezéseket, ünnepségeket tartottak a
nemzeti összetartozás napjának alkalmából. A nemzeti egység napján ünnepséget rendeztek Pakson is: a megemlékezőknek Bordács
József önkormányzati képviselő mondott ünnepi beszédet június
4-én a Jézus szíve-templomban. Műsort adott Várszegi Viktor a
paksi egyházi kórus közreműködésével és Király István vezetésével.
Az Országgyűlés még 2010-ben döntött úgy, hogy a trianoni
békeszerződés aláírásának napja, június 4. a nemzeti összetartozás
napja.

A könyvtári szolgáltatások leghagyományosabb, ezért mindnyájunk számára legismertebb
formája, a papírtechnológiára
épülő mára a múlté. A könyvtári
munkafolyamatokat egyre több
helyen számítógépesítették, ezért
a papírkönyvtárak jelentős része
automatizált könyvtárrá alakult.
A 21. század könyvtárügye abból
az alkalomból került terítékre,
hogy a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár szakmai konferenciát rendezett kettős jubileuma
alkalmából. Alapításának 60.
és jelenlegi helyére, az egykori
zsinagógába költözése évfordulóját is ünnepelték nemrégiben,
utóbbinak éppen 45 éve. Az intézmény életének legfontosabb
mérföldköveire Gutai István emlékezett vissza, aki nagyjából egy
évtizeden keresztül állt az élén. A
könyvtárban tizenegy éve tértek
át a számítógépes kölcsönzésre
és 2003-ban vették fel a Pakson

született költő, Pákolitz István
nevét. Ebben az időben indult el
a Hiador-könyvsorozat és 2009től a Paksi Pákolitz István Városi
Könyvtár végezte a kistérségi
mozgókönyvtári ellátást.
– Megváltoztak az igények, de a
lehetőségek is – mondta el Pu
merscheinné Bedekovity Zóra, a
könyvtár nemrégiben kinevezett
új igazgatója. A paksi intézmény
lépést tart az országos fejlesztési
folyamatokkal. Már híre-hamva
sincs a papírkatalógusoknak, a
könyvtári állomány digitalizált,
adatbázisok tárolják a könyvtár
adatait, minden könyv visszakereshető az elektronikus rendszerben és az olvasók örömére
előjegyezni vagy hosszabbítani is
otthonról, számítógépen keresztül lehet. Az egyik legfontosabb
feladat a jövőben az e-anyagok
elérhetőségének megteremtése,
tette hozzá.
(Folytatás az 5. oldalon)

Törvény írta elő az utcanév-változtatást
Június 15-től új nevén szerepel
az Országos Lakcímnyilvántartó Rendszerben az a nyolc paksi utca, melynek átnevezéséről
törvényi kötelezettségnek eleget
téve májusi ülésén döntött a város képviselő-testülete. A Szabó
Erzsébet utca lakói petícióban
tiltakoztak a változtatás ellen.
Mint ismeretes, január elsejétől
nem viselheti közterület olyan
személy nevét, aki a XX. századi
önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt
vett, illetve olyan kifejezést vagy
szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerekre közvetlenül utal – így
döntött az országgyűlés. Az ön4 n Paksi Hírnök, 2013. június 21.

kormányzatoknak jogszabályban
rögzített kötelezettsége az ilyen
jellegű utcanevek megváltoztatása, mint ahogy cégek, intézmények, civilszervezetek és sajtótermékek sem viselhetnek ezentúl
diktatórikus múltra utaló nevet. A
Magyar Tudományos Akadémia
állásfoglalását és az érintett nyolc
utca lakóközösségének véleményét kikérve májusban döntött a
képviselő-testület a közterületek
új elnevezéséről. A határozatot
követően a Szabó Erzsébet utca
lakóközössége Ez a Szabó Erzsébet nem az a Szabó Erzsébet címmel petíciót juttatott el dr. Blazsek
Balázs címzetes főjegyző irodájához, amelyben kétszáznál is több
aláírással kérik, hogy az utcanév
megváltoztatásáról hozott döntést

vonja vissza az önkormányzat. Dr.
Blazsek Balázs a beadványra reagálva elmondta, nem áll hatáskörében változtatni az új utcanéven,
mert a törvény és a képviselő-testület döntése ezt nem teszi lehetővé. A Fidelitas paksi szervezete
június 14-én, egy nappal a helyi
rendelet hatályba lépése előtt utcai sajtótájékoztatót tartott, ahol
arra kérte a Szabó Erzsébet utca
lakóit, fogadják jó szívvel a Tulipán utca elnevezést, amely egy
paksi építészeti kuriózumnak,
nevezetesen a tulipános házaknak
is méltó emléket állít. A Fidelitas,
ahogy dr. Hanol János elmondta,
ez ügyben a bolsevizmus helyi
áldozatainak leszármazottait képviseli és az utca azon lakóit, akik
tiszteletben tartva mások fájdal-

mát, távol maradtak az aláírásgyűjtéstől és örömmel veszik az új
utcanevet.
A Szabó Erzsébet utca névváltozást ellenző lakói továbbra sem fogadják el a döntést. Képviselőjük,
Trojnár József közös képviselő tájékoztatása szerint törvényességi
óvást jelentettek be, beadványukat eljuttatták Paks polgármesteréhez, a Paksi Járási Hivatalhoz, a
megyei közigazgatási hivatalhoz
és a szakminisztérium közigazgatási államtitkárához, ebben kérik
az ügyben hozott képviselő-testületi határozat végrehajtásának
azonnali felfüggesztését, valamint
a lakók véleményét, petícióban
szereplő javaslatait figyelembe
vevő új eljárás lefolytatásával az
utcanév formai megtartását. -dsz-

(Folytatás az 4. oldalról)
Noha számos vidéki könyvtár
küzd a fennmaradásért, a paksi
intézmény gazdálkodása stabil,
változás viszont az intézmény
életében, hogy a kistelepülési
könyvtárak gondozása átkerült a
megyéhez. Ugyanakkor örömhír,
hogy idén országos elismerést
is bezsebelhetett az intézmény:
megyei könyvtárak mellett városi könyvtárként figyeltek fel az
itt zajló munkára annak köszönhetően, hogy az országos Internet Fiesta rendezvénybe bekapcsolódva gazdag programokkal,
egy hét alatt mintegy ezer embert sikerült megmozgatni.
A jubileum alkalmából is gondoltak az olvasókra, a szakmai
programok mellett az évtizedek
óta aktív könyvtári tagokat is

köszöntötték. 19-en vehették át
a Leghűségesebb olvasó elismerést, ezzel együtt örökös tagságot
kapva. 35 éve, körülbelül azóta,
hogy általános iskolásként először elhozták a könyvtárba, tagja az intézménynek Hegedüsné
Pákai Teréz körzeti védőnő, akit
rendszeres visszajáróként már
kedves ismerősként fogadnak.
Mint mondja, igazi mindenevő,
tinédzserként még a Pöttyösés Delfin-könyveket, ma már a
szakmai kiadványokat keresi elsősorban, de bármi után kutat,
itt megtalálja, ha nem, segítenek
a beszerzésében. Nem csupán olvasóként látogat az intézménybe
rendszeresen, a megújult, megszépült
gyermekkönyvtárban
tart baba-mama foglalkozásokat
is. – Jóval több könyv áll manapság az olvasók rendelkezésére,
mint amikor én még ifjonc voltam. Már a gyerekeim számára
is nagyon jó volt a diafilm-kölcsönzési és meseválogatási lehetőség, és azt is jónak találom,
hogy szerveznek tanfolyamokat,
író-olvasó találkozókat, egy-egy
kiállítást én is szívesen megnézek
– árulta el a védőnő. Az intézmény legidősebb jutalmazottja
az 1927-ben született Sipos Ferencné volt.
Matus Dóra

Az iparoskör
készül a bővítésre
Szeretnének részt vállalni a paksi
vállalkozók az atomerőmű bővítésében. Hogy a feltételeket megismerjék, meghívták klubestjükre
Nagy Sándort, az MVM Paks II.
Atomerőmű Fejlesztő Zrt. vezérigazgatóját. Ulbert Sándor elnök
(képünkön) azt mondta, hogy sokan még nem mérik fel ennek a jelentőségét, nem is készültek fel rá.
Hozzátette, annyi bizonyos: ös�szefogásra lesz szükség, hogy bekapcsolódhassanak ebbe a munkába. Szerinte az a négy-öt év, ami
az indulásig hátravan, elegendő
lehet a felkészülésre. Az iparoskör
adatbázist készít azokról, akik ebben részt vállalnának. Hozzátette,
addig is bizonyítaniuk kell, hogy
készek és képesek együttdolgozni. Ezt akár azzal is igazolhatják,
hogy egy önkormányzati munkára szövetkeznek. Nagy Sándor
kiemelte, hogy az erőműépítés
olyan volumenű beruházás lesz,
ami az egész országot, sőt a Kárpát-medencét is megmozgatja
majd. A társaság a szaktárcákkal
közösen azon dolgozik, hogy a

szükséges felkészítést biztosítani
tudja ahhoz, hogy ebben a munkában minél nagyobb szerepet
tudjanak vállalni a magyar szakemberek. A vezérigazgató arról is
tájékoztatást adott, hogy legfontosabb feladatuk a finanszírozás,
a jogszabályok harmonizációja és
a közbeszerzés jogi feltételeinek
kidolgozása, illetve az engedélyek
beszerzése. – Túl vagyunk a környezetvédelmi konzultációs szakaszon, a környezetvédelmi hatástanulmány rövidesen elkészül,
a telephelyi vizsgálati program
rövidesen benyújtható – vázolta.
Mint mondta, a tender kiírásával kapcsolatos döntés nem az ő
kompetenciájuk.
-vida-

Javítják az elhasználódott burkolatokat
Több kisebb útjavítás, kátyúzás
és két jelentősebb, nyolcmillió
forintos beruházás zajlik jelenleg városunkban. A nagyobbak
közül az egyik a Csengey Dénes
Kulturális Központ körüli betonburkolat felújítása. A munkát már tavaly elkezdték, most
folytatják, a cél mintegy 400500 négyzetméter betonozott
felület rendbetétele. A leginkább megrongálódott foltokat
javítják a szakemberek, a betonozott parkfelület teljes renoválására jelenleg nincs mód annak ellenére, hogy az évek óta
vágyott célja az önkormányzatnak. Ez körülbelül egymilliárd forintos beruházás lenne,
amelyre keresik a forrást. Ahol
a leginkább szükséges, elvégzik

a javításokat, tájékoztatott Pupp
Gábor beruházási ügyintéző. A
kulturális központ környékének felújítása július végére lesz
kész. Ugyancsak nyolcmilliós
költséggel és július végi határidővel zajlik a Váci, az Építők és
a Hajnal utca útburkolat-felújítása. A kivitelezés során az útfelület javítása mellett járdát is
építenek és új növényszigeteket
is kialakítanak. A Váci Mihály
utcában a munkálatok idején
félpályás útlezárásra számíthatnak a közlekedők. Az idei paksi beruházási listán több mint
hetven tétel szerepel, és abból
mintegy húsz útépítés. Egyebek
mellett a Csengey parkolójának
felújítása is a tervek között sorakozik.
-mdPaksi Hírnök, 2013. június 21. n 5

Kékhírek
Késelés történt Pakson a Kinizsi
utcában. A 41 éves gyanúsított,
G. Miklós Tamás június 13-án
kora este egy paksi családi házban
előzetes szóváltást követően több
alkalommal megszúrta 41 éves
feleségét és 51 éves sógornőjét. A
két súlyosan sérült nőt kórházba vitték, a támadót a rövid időn
belül helyszínre érkező rendőrök
elfogták. A gyanúsítottat kihallgatását követően őrizetbe vették,
majd előzetes letartóztatását is elrendelték. Mint kiderült, munka
után a férfi egy kocsmában ivott.
Amikor megtudta, hogy a felesége a testvéréhez ment, haragra
gerjedt és hazament, hogy kést
vegyen magához. A válófélben
lévő házastársak között jóval korábban megromlott a viszony és
a férfival szemben távoltartást is
elrendeltek, azonban ő ezzel mit
sem törődve a felesége után indult sógornőjéhez. Biztosra akart
menni, ugyanis két kést is vitt
magával, tájékoztatott dr. Kovács
Ildikó, a férfi előzetes letartóztatását elrendelő Szekszárdi Járásbíróság sajtószóvivője. A járásbíróság
a 30 napos előzetes letartóztatást
azzal indokolta, tartani lehet attól,
hogy a férfi szökni akar. A gyanúsított ellen egyrészt felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés,
másrészt több emberen elkövetett
emberölés kísérlete miatt indult
eljárás, amelynek a büntetési tétele 20 év vagy akár életfogytig tartó
szabadságvesztés is lehet.
Az árvízzel kapcsolatos utómunkálatokkal, fertőtlenítéssel
kapcsolatos feladatok ürügyén
próbálnak bejutni lakóingatlanokba, udvarokba trükkös tolvajok, tájékoztatta lapunkat Heisler
Judit, a Paksi Rendőrkapitányság
sajtóreferense. Azok a szakemberek, akik valóban az árvízzel
kapcsolatosan végeznek munkákat a településeken, megbízólevéllel rendelkeznek. A rendőrség
kér mindenkit, akinél hasonló
ürüggyel próbálkoznának, hívja a
rendőrséget a 112-es vagy 107-es
segélyhívó számokon, vagy a Paksi Rendőrkapitányságot a 75/510640-es elérhetőségen.
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Belakták az erdei iskolát
Szinte észrevétlenül, csendes
örömmel és különösebb ceremónia nélkül népesült be nemrégiben a felújított Cseresznyéskert Erdei Iskola. Az épületet,
rehabilitációjának megkezdése
óta elsőként, a Deák Ferenc
Általános Iskola negyedik osztályos diákjai vehették birtokukba. Az épületbelsőben csupán az emeletes ágyak idézik
a régi, tábori hangulatot: a 64
négyzetméterrel kibővített új
épületszárny teljesen megújult,
korszerű vizesblokkok, modern
kiszolgálóhelyiségek, fedett udvari foglalkoztató és különleges
madárles vár az ide látogatókra.
Ott-tartózkodásukkor kilátogattunk a kisdiákokhoz, akik a
cseresznyési iskola új termei
ről, játszóhelyiségeiről nagy
megelégedettséggel, büszkén
beszéltek.

Weil Hanna szerint nagyon szépek lettek az új szobák, de az igazi szenzáció számára a magasles,
ahonnan körbe lehet kémlelni.
Kovács Zorka visszaidézve az
évekkel korábbi táborozási emlékeket elmondta, nem csupán
az ebédlő lett sokkal szebb, végre
az ágyak sem nyikorognak úgy,
mint a régiek. – Nagyon szép,
örömmel vettük birtokba, különösen azok a gyerekek, akik első
és második osztály után voltak
már itt gyerektáborban és össze
tudják hasonlítani az újat a régivel – mondta el Jegesiné Pataki
Piroska. A pedagógus elárulta,
az egyhetes táborozás annak a
jutalma, hogy a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése érdekében meghirdetett városi műanyagkupak-gyűjtési versenyen
az általános iskolások között első
helyen végeztek. Mindenkit be-

vontak, 16 zsák kupakot gyűjtöttek össze a gyerekek szülők, vidéki ismerősök mozgósításával.
A tanítónő is kiemelte, egészen
más a komfortérzet most, hogy
épületen belül található a mosdó
és nem kell kimenni, valamint,
hogy a világos és tágas épület
hamar befűthető. Nagy dolog,
hogy Paks mellett van egy ilyen
erdei iskola, ami biciklivel vagy
még gyalogosan is elérhető közelségben van, és ahol a gyerekek játszva tanulhatnak a környezetről, hangsúlyozta Jegesiné
Pataki Piroska. A táborozók
rendhagyó környezetismeretóra keretében vizsgálhatták az
erdőt és a benne található élőlényeket, bevették a magaslest,
számháborúztak és rókára vadásztak, utolsó este pedig tábortűz mellől búcsúztak a víkendtől.
Matus Dóra

Ismét legendák lépnek fel
Fehér asztalnál, borral, zenével
fűszerezve mutatták be az idei
Gastroblues Fesztivált. A sajtó
meghívott képviselői, támogatók
és barátok kaptak szó szerint ízelítőt a július első hetére várható
kínálatból. Az eseményt – a stafétát édesapjától átvéve – már Gárdai Ádám celebrálta, akinek oldalán sokan felsorakoztak, hogy
korteskedjenek a rendezvény
mellett. A sort a két főtámogató
képviselői nyitották. Hajdú János
polgármester emlékeztetve rá,
hogy a város életébe már beivódott a fesztivál, elárulta, hogy kemény, munkás időszak van mögöttük, alig várja a rendezvényt,
hogy végre kiengedhessék a gőzt.
Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója elmondta, hogy
szívesen állnak a sport-, kulturális és közösségépítő programok
mellé, de nemcsak azért érdemes
a támogatásra a Gastroblues,
hanem azért, mert jó hírét viszi
támogatóinak, elősegíti az erőmű
céljainak megvalósítását, társadalmi elfogadtatását.
Hegyi Zsuzsanna, a Magyar Turizmus Zrt. dél-dunántúli regionális marketingigazgatója bejelentette, közvélemény-kutatások
igazolják, hogy a paksi Gastro
blues Fesztivál a régió legismertebb zenei fesztiválja. Az egyéb

programokkal való összevetésben is megállja a helyét, csupán a
mohácsi busójárás előzi meg.
Takler Ferenc, Eszterbauer János
és Légli Ottó is eljött, hogy képviselje a borásztársadalmat, demonstráljon az országos borbarát találkozó mellett, amire, mint
mondták, nem tekintenek üzleti
vállalkozásként. Paksra ugyanis
a hangulatért jönnek, mondták.
Takler Ferenc azt is kijelentette, a
fesztivál sikeréhez „alacsony vízállás és magas borállás kell”.
A tájékoztatón kiderült, vége a
Makovecz-templombéli
koncerteknek, nem fogadnak több
hangversenyt. Dr. Keresztes Pál
korábbi paksi plébános, aki kimondottan a sajtótájékoztató
kedvéért látogatott Paksra, átadta
a stafétát: az új helyszín az evangélikus templom lesz.
A koncertek zömét persze az
Energetikai
Szakközépiskola sportcsarnokában és annak
udvarán, illetve a Gastro
blues
klubban tartják. Vasárnap a
nyíltnapon, ami Kovács János
Venesz-díjas mesterszakács szerint egy majálissal ér fel, lesz
fesztiválfoci kilenc csapat részvételével és főzőverseny minden bizonnyal ennél jóval többel. Lehet
halászlével, rostonsültekkel, borkorcsolyákkal, borral vagy bográcsban készült ételekkel nevez-

ni. A kóstolójegyekből származó
bevételt idén is a viski óvoda építésére ajánlják fel. A tájékoztatón
viszont az árvíz miatt károkat
szenvedőknek gyűjtöttek.
Természetesen szó esett a zenei
kínálatról is, amiről Nemes Nagy
Péter azt mondta, talán a fesztivál
történetének legnagyobb durranása lesz Al Di Meola koncertje.
Rajta kívül persze sok külföldi
és magyar sztár teszi tiszteletét
a Gastroblueson a tengerentúli Dana Fuchstól kezdve Eric
Sardinason át a szlovák Collegium Musicumig.
Gárdai Ádám arról is beszámolt, hogy a paksi Nemzetközi
Gastroblues Fesztivál Magyarországon egyedüliként belépett a
28 országot tömörítő, brüsszeli
székhelyű Európai Blues Unióba.
A szervezetet a blues műfajban
tevékenykedő előadók, klubok,
fesztiválok, magazinok, rádiók,
egyesületek képviselői alkotják,
nem kizárólag az Európai Unió
területéről. A programra hagyományosan Galántáról érkezik
testvérvárosi küldöttség, amelynek előfutárai a tájékoztatón is
részt vettek. Itt hangzott el az is,
hogy a Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség zenekarát is várják,
de a szervezet a fesztiválfocira is
jelezte részvételét.
Vida Tünde

Kávéról, borról
és pálinkáról
szól a fesztivál
Első ízben rendeznek a Sárgödör téren Kávé-, bor- és pálinkafesztivált június 29-én. A
kiállítók között megtalálhatóak
a Tolnai borvidék borászatai és
pálinkaházai, emellett a Fabro
Pincészet kávéteraszán baristák
készítik el kávékülönlegességei
ket. Az érdeklődőket színpadi
programokkal is várják, az esten fellép a Másképp zenekar.
A rendezvény 17 órakor nyitja
meg kapuit, a színpadi produkciók 20.30-tól kezdődnek. A
fesztiválra a belépés díjtalan, a
rendezvény hivatalos fizetőeszköze a Mámor-jegy.

Humorzsákok
jelentkezését
várják
Országos versenyt hirdet amatőr humoristák számára Humorzsák Bajnokság címmel
a Csengey Dénes Kulturális
Központ és a Sosem Ugyanaz
Comedy Klub. (SUCK). Jelentkezni szerzői kategóriában
írásban, előadói kategóriában
pedig hanganyaggal lehet augusztus 15-ig, egyénileg vagy
csoportosan. A téma szabadon
választható, a beérkezett pályaműveket előzetesen szakmai
zsűri – Maksa Zoltán és Nagy
Bandó András – értékeli. Kategóriánként tíz-tíz jelentkező
fog meghívást kapni a döntőre, amelyet szeptember 28-án
rendeznek a Csengeyben. A
szerzői és előadói kategória
első helyezettjei a gálán neves
humoristákkal együtt szerepelhetnek. Bővebb információ
a paksisuck@gmail.com e-mail
címen.
Ahogy arról annak idején lapunk
is beszámolt, korábban hasonló országos versenyen ért el első
helyezést előadói kategóriában a
SUCK.
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Atomerőmű

Erőműépítés informatikai támogatással
Az orosz állami konszern, a
Roszatom meghívásának köszönhetően
villámlátogatást
tehettem Moszkvában. Régóta
vágytam arra, hogy az oroszórákon felcsipegetett információkat
saját tapasztalással egészíthessem ki. A kíváncsiságom nem
csillapult maradéktalanul, hiszen ezt a hatalmas világvárost
megismerni vajmi kevés volt az
a néhány órácska, ami a szakmai
programok szünetében maradt.
Sajnos arra sem volt elég, hogy
a szívembe lopja magát, bár azt
el kell ismerni, hogy tiszta, sok
a parkja, a tömegközlekedése
kiváló, ráadásul olcsó is, és fenemód fejlődik. Utak, házak épülnek lépten-nyomon. És atomerőművek…
A Roszatom meghívása a III.
Multi-D Engineering című konferenciára szólt, aminek nulladik
napján lehetőséget kaptunk arra,
hogy meglátogassuk a rosztovi
atomerőművet. A térséget DélOroszország ipari központjának
tartják, az atomerőmű telephelye
azonban nem Rosztovban van,
hanem attól hozzávetőleg 270
km-re Volgodonszkban, ahova
Moszkvából autóbusszal, repülővel hat óra alatt jutottunk el
néha – ahogy egyik úti társunk
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jellemezte – negyedrangú mezőgazdasági utakon. Ez persze túlzás, de tény, hogy ezen a vidéken
már nem tapasztaltuk a Moszkvában érzékelhető gazdagságot
és fejlődést.
A rosztovi telephelyen jelenleg
két, egyenként 950 MW teljesítményű nyomottvizes blokk
üzemel, kettő építése folyik. A
meglévők mellé két, egyenként
1000 MW-os 3+ generációs
nyomottvizes blokkot építenek
be. A 3-as blokk készültsége 70
százalékos, 2014 decemberében tervezik a fizikai indítását.
A 4-es 20-25 százalékos készültségen van, 2016-ban kezdi a tervek szerint az áramtermelést. Az épülő blokkokban
járva-kelve könnyen déjà vu
érzése támadt annak, aki megfordult a paksi atomerőműben
annak létesítése idején. Mintha
el sem telt volna harminc év…
A gőzerővel folyó munkának
egyébként
látogatásunkkor
nyomát sem lehetett látni, lévén június 12. Oroszországban
nemzeti ünnep.
A rosztovi telephely-látogatást
is magába foglaló tanácskozás
névadója egy integrált informatikai rendszer, a Multi-D, amelyet – ahogy magunk is láthat-

tuk – már alkalmaznak a 3-as és
4-es blokk építésén. A módszer
gyorsabb, pontosabb munkát
eredményez az eddigieknél. Segítségével naprakészen nyomon
követhető a munkafolyamatok
minden fázisa a tervezéstől a
kivitelezésig. Az adatbázisban
minden lépést rögzítenek, beleértve azt is, hogy az eszközök,
berendezések tervezése, gyártása hol tart, egészen addig, hogy
azt mikor és hova építették be.
Mindezt egy háromdimenziós,
számítógépes modell segítségével jelenítik meg. A modellen
az egész beruházás nyomon
követhető. Könnyen és gyorsan
lehet összesítéseket, elemzéseket
végezni. A rendszer a dolgozókat is képes nyomon követni, a
munkavédelmi sisakjukba épített chip segítségével, ami adatokat továbbít arról, hogy milyen
munkafázissal mennyi időt tölt
el a dolgozó. Az alkalmazás internetalapú, az építést irányító
központban ugyanúgy elérhető,
mint a munkafolyamatok tényleges helyszínén. A kivitelezésben érintett beszállítók is hozzáférnek, így fel tudják tölteni
az előkészületekkel kapcsolatos
adatokat, ami fontos információ
a kivitelezőknek.

A Multi-D mellett bemutattak
többek közt egy vonalkódos
rendszert is, ami a berendezések
nyilvántartását, raktározását segíti, beszéltek a papíralapú ügyintézés kiváltásának előnyeiről.
A konferencián további megoldásokat ismerhettek meg a résztvevők, hiszen különféle komplex
mérnöki berendezések, így az
atomerőművek hatékony üzemeltetése, a tervezési, létesítési,
illetve üzemeltetési adatbázisok
mérnöki adatainak az egyes fázisok számára történő rendelkezésre bocsátása került terítékre.
A Roszatom állami konszernhez tartozó NIAEP Nyrt.–
Atomsztrojexport Zrt. egyesülés
által rendezett nemzetközi tudományos fórumon és a vele együtt
megtartott VII. Atomenergetikai
Gépgyártói Vásáron hozzávetőleg húsz ország atomenergetikai,
gáz- és olajipari, illetve építési
szakemberei vettek részt. Köztük
az MVM Paks II. Atomerőmű
Fejlesztő Zrt. két munkatársa is.
Rajtuk, illetve a házigazdákon
kívül voltak vietnamiak, szlovákok, svédek, csehek és sok más
nemzet képviselői, akiknek alkalmuk nyílt szakmai kapcsolataik bővítésére, elmélyítésére.
Vida Tünde

Fichtinger Gyula
az OAH élén
Az eddigi főigazgató-helyettes
követi dr. Rónaky Józsefet az
Országos Atomenergia Hivatal
(OAH) élén. Kovács Pál klíma- és
energiaügyért felelős államtitkár
2013. június 10-én rendkívüli
állománygyűlés keretében jelentette be, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Fichtinger Gyulát
nevezte ki főigazgatóvá.
Kovács Pál megköszönte Rónaky
Józsefnek, az OAH korábbi főigazgatójának közel másfél évtizedes eredményes tevékenységét,
egyben gratulált az új főigazgatónak, sok sikert kívánva munkájához. Fichtinger Gyula beszédében az eddigi magas színvonalú
munka folytatását ígérte a munkatársaknak.
Fichtinger Gyula 1958. június 14-én született Budapesten.
1983-ban a Moszkvai Energe-

tikai Egyetemen szerzett hőfizikus-mérnöki diplomát, majd
1991-ben a Budapesti Műszaki
Egyetemen atomtechnikai szakmérnökként végzett.
1983-tól 1985-ig a Paksi Atomerőmű Vállalatnál, majd 1990ig a Magyar Villamos Művek
Trösztnél dolgozott. Ezt követően, 1991-től az atomerőmű biztonságát felügyelő hatóságnál
töltött be különböző vezető
tisztségeket. 2012 februárjától
az OAH főigazgató-helyettese, a
Nukleáris Biztonsági Igazgatóság
vezetője. Jelentős szerepet játszott a paksi teljesítménynövelés
engedélyezésében, valamint az
1. blokk üzemidő-hosszabbításának engedélyezésében. Fichtinger
Gyula 2013. június 5-i hatállyal
főigazgatója a magyar nukleáris
hatóságnak.
-vt-
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Nem jelentett
veszélyt az árvíz
Befejezte tevékenységét a rendkívüli dunai árvízi veszélyeztetettség megszűnése miatt az
MVM Csoport által kezelt kritikus infrastruktúra biztonságának megőrzésére létrehozott
MVM Árvízvédelmi Koordinációs Központ. A központ közlése
szerint a Duna rendkívül magas
vízállása ellenére sem volt veszélyben a paksi atomerőmű telephelye, a termelés folyamatos
készültség mellett zavartalanul
folyt. A megfelelő óvintézkedéseknek köszönhetően nem okozott kárt és fennakadást hazánk
leghosszabb folyójának áradása
sem az átviteli hálózatban, sem
a rendszerirányító központban,
így Magyarország villamosenergia-ellátása folyamatosan
biztosított volt – részletezi a
közlemény. Az MVM NET Zrt.

által kezelt Nemzeti Távközlési
Gerinchálózat is fennakadás nélkül működött, ezzel is segítve az
árvízi védekezésben részt vevő
szervezetek munkáját. Az MVM
Csoport székházának védelme
biztosított volt a legkritikusabb
időszakban is. A székház megerősítéséhez fel nem használt,
szennyeződésmentes, töltött homokzsákokat Báta község polgármesteri hivatalának ajánlotta
fel és juttatta el az MVM, így a
Duna déli szakaszán is hozzájárult a védekezéshez.
Az MVM Csoport munkatársai
maguk is aktívan részt vállaltak
az árvízvédelmi munkálatokban,
folyamatos váltásban több mint
százan végeztek önkéntes munkát az MVM Csoport székházának is otthont adó budapesti III.
kerületben, a Római-parton.

TEIT-polgármesterek jártak
Oroszországban
A nukleáris fűtőanyagok gyártásának technológiai folyamatával ismerkedtek a Paks
környéki polgármesterek a
Roszatom orosz atomipari
konszern leányvállalatához, a
TVEL-hez tartozó MSZZ gépgyárban. A TVEL szállítja a fűtőanyagot a paksi reaktorokba
is. A küldöttségben, amelynek
programjában a Roszatom más
érdekeltségeinek
felkeresése
is szerepelt, a paksi atomerőmű 12 kilométeres körzetében
lévő települések vezetői kaptak
helyet. Az atomenergiainfo.
hu a Társadalmi Ellenőrző,
Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT) szakmai útjának további részleteiről azt írja, hogy a Voronyezsi

Atomenergetikai
Központot
is felkeresték a magyar polgármesterek. A Paks környéki
települések vezetőinek az volt
a célja, hogy megismerkedjenek az orosz nukleáris technológiával és az atomerőművek
biztonságával, de érdekelte
őket az „atomváros” fejlődése
is. Szergej Csesztyikin polgármester arról tájékoztatta őket,
hogy a település költségvetésének negyede a már működő
és további 30 százaléka a most
épülő atomerőműből származik, de a hozzájuk kapcsolódó
üzemekkel együtt a város bevételeinek összesen kétharmadát
adja az atomipar – számol be az
atomenergiainfo.hu.
-tündePaksi Hírnök, 2013. június 21. n 9

Rekordvízállás Paksnál:
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Pakson nem okozott gondot
a dunai árhullám
Az elmúlt héten sokak számára rendszeres programmá
vált, hogy lesétáljanak az áradó
Dunához, napokon keresztül
katasztrófaturistáskodhattunk
Pakson is. Szerencsére váro
sunkban nem okozott nagy károkat az árvíz annak ellenére,
hogy ekkora vízállást még nem
mértek a paksi Duna-szakaszon.
Az Országos Vízjelző Szolgálat
adatai szerint 1965. június 11-én
hajnalban mérték városunknál
az eddigi legmagasabb dunai
vízszintet, akkor 872 centiméteren tetőzött az ár. Mivel ennél
magasabb vizet prognosztizáltak Paksra, a harmadfokú ké-

szültséget rendkívülire emelték,
a kormány pedig veszélyhelyzetet rendelt el térségünkben is. A
védekezés irányítását a katasztrófavédelem vette át. Az ár 891
centiméteren tetőzött városunknál. Az áradásra felkészült
Paks: leállt a kompközlekedés,

az Árvíz utcában homokzsákokkal védték az egyetlen lakott
ingatlant. A zsilipeket időben lezárták, a belvíz elleni védekezés
is több helyen megkezdődött a
városban. Forgalomkorlátozást
az árvíz miatt nem kellett elrendelni.

Több közéleti szereplő és politikus is segédkezett az
árvízi védekezésben. Bordács József úgy tájékoztatta lapunkat,
hogy a Fidesz paksi szervezetéből hétfőn Pakson tíz aktivista
töltötte a homokzsákot és dolgozott a gáton, Bátán pedig öten
segédkeztek az árvízi védekezésben. Az árvízhelyzet idejére az
MSZP Paksi Helyi Szervezete is felfüggesztette pártpolitikai aktivitását, tudatta velünk Heringes Anita elnök. Közleményükben
az állt, minden emberi és infrastrukturális erőforrást az árvíz
elleni védekezésre fordítanak.

A rekordvízállás okán egy szakaszon volt szükség az árvízvédelmi töltés megerősítésére, nyolcezer homokzsákból építettek
bordamegtámasztást az önkéntesek a vízügyi és a katasztrófavédelmi szakemberek irányításával.
A munkához az önkormányzat
önkéntesek segítségét kérte. A tetőzés előtt több mint száz diák, politikus, városvezető, fiatal és idős
önkéntes lapátolta zsákokba a
homokot a Molnár-ároknál és építette a védművet a szennyvíztelep
melletti gátnál, ahol a vízszivárgást
észlelték. A bordamegtámasztásnak köszönhetően a Duna nem
lépte át az árvízvédelmi töltést.
(Folytatás a 12. oldalon)
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(Folytatás a 11. oldalról)
Dr. Bakondi György, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója végigjárva a Tolna megyei védekezés
helyszíneit, Pakson is tájékozódott. Mint elmondta: rendkívül
komoly összefogást tapasztalt
városunkban is, a többi veszélyeztetett településhez hasonlóan a katasztrófavédelem irányításával dolgozó rendvédelmi
szervek, szakemberek és önkéntesek jól tették dolgukat.
A paksi atomerőmű biztonsága
és az üzemeltetés zavartalansága garantált volt a Duna tetőzésekor is. Az MVM Csoport által
létrehozott MVM Árvízvédelmi Koordinációs Központ közlése szerint a Duna rendkívül
magas vízállása ellenére sem
volt veszélyben a paksi atomerőmű telephelye, a termelés
folyamatos készültség mellett
zavartalanul folyt. A megfelelő
óvintézkedéseknek köszönhetően nem okozott kárt és fennakadást hazánk leghosszabb folyójának áradása sem az átviteli
hálózatban, sem a rendszerirányító központban, így Magyarország villamosenergia-ellátása
folyamatosan biztosított volt –
részletezte a közlemény.
A tetőzést követően lassú apadás indult el, lapzárta idején
585 centiméter volt a Duna
vízállása Paksnál. Elkezdődött
a helyreállítás: a DC Dunakom
Plusz Kft. munkatársai megtisztították a vízpartot, eltávolították a visszamaradt üledéket, a fennakadt uszadékfákat a
Duna-korzóról, megtisztították
a 6-os út alatti átjárókat is. Az
önkormányzati munkák az Árvíz utcában létesített ideiglenes
védmű elbontásával fejeződnek
be, a szennyvíztelep melletti
homokzsákok elszállítása a katasztrófavédelem feladata lesz.
A tervek szerint ezt a gátszakaszt a jövőben a vízügyi igazgatóság megerősíti. A június
13-ra tervezett földi szúnyogirtás után egy héttel ismételt földi
és légi irtással védik településünket az apadás és a meleg
miatt nagy számban megjelenő
vérszívóktól.
Dallos Szilvia
12 n Paksi Hírnök, 2013. június 21.

Paks–Budapest–Andráspuszta

A folyamatos telefonos navigálás ellenére
eltévedünk László Katalin birtokára tartva,
egyszerűen nem vesszük észre a házat. Pedig a Bölcskéhez tartozó Andráspuszta egy
„sűrűbben” lakott területén él. Négy-öt ház
épült csokorban, az övé szinte elbújva áll az
erdőben, burjánzó növényzettel körülvéve.
Házigazdánk bernáthegyi, nápolyi masztiff,
belga juhász, német juhász és labrador kíséretében siet elénk. Katinak valamiféle különös
kapcsolata van a kutyáival. Az ebek – ahogy
ő mondja – rehabilitált kutyák. Az elaltatás,
utcára, menhelyre kerülés elől mentette meg
őket új gazdájuk, aki folyamatosan érezteti velük, hogy mennyire szereti őket. Mivel ez – a
kutyái között lenni – a természetes lételeme,
egy ideig nem is jutunk beljebb, a kapuban
belemerülünk az andráspusztai „kolónia” történetébe. László Katalin paksi, biritói lány, az
általános iskola után Budapestre került, ott a
Fekete Doboz szakkörére járva „fertőzte meg”
a média, egészen pontosan a televíziózás világa, vágó lett, amihez szakmát, diplomát is
szerzett. 2008-ig a főváros szívében, a Hősök
tere közelében élt. Az októberben történt
zavargások jelentették számára az utolsó lökést, vidékre, Biatorbágyra költözött. Mivel
a válság a munkalehetőségeit is megtépázta,
volt ideje elgondolkodni azon, hogyan tovább. Elege lett, ahogy mondja, megszólalt a
paraszti vére és úgy döntött, szülei közelébe
költözik alapul véve a klasszikus elvet, közel
legyenek, de ne annyira, hogy papucsban át
lehessen menni. Így talált rá a Bölcske melletti
birtokra. A ház láttán édesapja nagyjából azt
mondta: „Lányom, neked elment az eszed”, de
ő meggyőzte, hogy nem házat, hanem terüle-

tet akar, ahol lesz hely az állatainak. Az elhatározása az volt, hogy állatokat fog tartani. – Én
az állatok nyelvén értek, leginkább a kutyákén
– mondja. Ráébredt, hogy az embereket egyesével ugyan szereti, de tömegével nem. Kipróbálta azt a fajta életet, de nem működött.
Talán éppen ezért gondolja úgy, hogy nem fog
családot alapítani. Ennek ellenére állítja: nem
magányos.
A kis kitérő után visszatérünk kedvenc témájához, a birtokhoz, ami abban a tekintetben
nem álmai farmja, hogy – úgy mellesleg –
kétszáz gyümölcsfa is van rajta. De ha már itt
van, természetesen nem hagyja veszendőbe
menni, megszedi, befőzi, eladja a gyümölcsöt,
ami – megint csak természetesen – bio, Kati
nem használ vegyszereket. A kertje organikus, azaz dzsumbuj, fűzi hozzá magyarázatul,
mindent mindennel összeültet, persze meghatározott elvek és rend alapján, a földet szal-

mával fedi be, így kevesebbet kell kapálni és
lassabban szárad ki.
Az állattartás terén is a természetesség elvét
vallja. Nála semmi esetre sem lesz keltetőgép,
arra ott vannak a kotlósok. Fejleszteni persze
szeretne, de egészen más irányba tart. Jersey
teheneket szeretne, ez a fajta a legjobb a sajtkészítéshez. Távolabbi álma egy alpakaistálló.
Ezt a lámafajtát finom, hipoallergén gyapjáért
tenyésztik, amit aranyáron adnak-vesznek.
Ennek megfelelően az állatokért is borsos
árat kell fizetni, így ez még várat magára. A
legújabb szerzemény egy kecskecsalád. Ellátásukat be kell még építeni a napi rutinba, tudjuk meg házigazdánktól, aki elárulja, bizony
nagyon keményen dolgozik. Bízik abban,
hogy lesz még könnyebb is, de a gazdaság kialakítása sok munkával jár. Hogy gazdaságilag kifizetődő lesz-e, még nem tudja, de nem
él nagy lábon, a válság erre már egyébként is
megtanította.
Hogy mit szólt a külvilág ahhoz, hogy tanyasi
életet választott? Az ott élők semmit, hiszen
nekik ez természetes. Édesanyja azt mondta,
igen, neked ezt kell csinálnod. Barátok, ismerősök néha a fejére olvassák, hogy remetének
ment, de szerinte szó sincs erről. Van tévéje, mikrója, internetkapcsolata, más kérdés,
hogy nem igazán érdekli. – Nem zárom ki a
civilizációt – foglalja össze. Véleménye szerint
éppen ellenkezőleg, azok zárják ki a természetet, akik hátat fordítottak az övéhez hasonló
életmódnak. – Ez az igazi: a gazdálkodás – állapítja meg. S azonnal kész a válasszal, amikor
azt firtatom, boldog-e. – Hajaj, nagyon – vágja
rá azonnal. Hozzáteszi, képes meglátni a napi
rutin mellett az apró hétköznapi csodákat, legyen szó arról, hogy kikel egy kiscsirke vagy
szép termést hoz a meggyfa. Az a szeretet pedig, amivel reggelente kutyái fogadják, minden napját örömmel indítja el.
Vida Tünde
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A szülőket is bevonják a képzésbe

Harmincmilliós uniós támogatást nyert a
Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ a lengyeltóti partnerintézménnyel
konzorciumot alkotva. A projekt soros
állomásaként továbbképzést tartottak
gyermekekkel foglalkozó szakembereknek. A pályázat a korábbi Aranykapuprogram folytatása.

A tapasztalatok szerint a befogadó intézmények nincsenek kellőképpen felkészülve
a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésére. Ennek megváltoztatására nyújtott be uniós pályázatot és nyert húszmilliós forrást egy kétéves programra 2009-ben
a Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ és a lengyeltóti Fodor András Óvoda
és Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézet és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató által
létrehozott konzorcium. E munka folytatása vált lehetővé egy újabb sikeres pályázat
révén, amelyen egy szintén két éven átívelő
programra kapott a konzorcium harmincmillió forintnyi uniós támogatást. Az újabb
projekt abban tér el a korábbitól, hogy míg
ott főként a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésének személyi feltételeire
helyezték a hangsúlyt, most az eszközpark
megteremtése a legfőbb cél, illetve a korai
fejlesztésben részt vevő gyermekek gondozása, fejlesztése. A már beszerzett speciális

eszközökkel látás-, illetve hallássérült, értelmi-, illetve beszédfogyatékos, valamint
autista gyermekek fejlesztését tudják hatékonyan segíteni. A megvalósítás soros
állomásaként kisgyermeknevelők, óvónők,
fejlesztőpedagógusok,
gyógypedagógusok részvételével tartottak képzést a központ munkatársai. Ennek témája a kora
gyermekkori intervenció volt. Az új programban az is lényeges elem, hogy itt már
nemcsak a gyermekekkel foglalkozó szakembereket, hanem a szülőket, gyerekeket is
bevonják a képzésekbe. Az eszközök megfelelő használatát segítendő oktatófilmeket
készítenek, ami folyamatban van, illetve
helyi tanácsadással is az érintettek rendelkezésére állnak. A program részeként kölcsönzési rendszert dolgoznak ki, amelynek
keretében az érintettek ingyenesen juthatnak majd a speciális eszközökhöz, összegezte a feladatokat Varga Szilvia projektvezető. A program 2014. március végén zárul.
Kohl Gyöngyi

Kultúrkapocs az intézmények között
Számos szakkör, verseny, témanap és témahét indulhat
a Kultúrkapocs című egyéves
projekt révén, melyet a Csengey
Dénes Kulturális Központ bonyolít le a vele együttműködő
óvodákkal, általános és középiskolákkal.
18 millió forint uniós forrást
nyert a kulturális központ ahhoz,
hogy bővíthesse magas színvonalú és tartalmas kulturális kínálatát, a fiatalok változó igényeihez
igazodó tevékenységeit szorosan
együttműködve a városban és a
térség településein működő oktatási-nevelési intézményekkel,
hangzott el a közelmúltban tartott projektindítón. A találkozón
tájékoztatást adtak a partnerintézmények képviselőinek a projekt tartalmáról és összefoglalták
a rájuk váró feladatokat. Bodó
Katalin projektvezető elmondta, hogy amikor megkeresték a
lehetőséggel az oktatási-nevelési
intézményeket, igen kedvező volt
a fogadtatás, amit a résztvevők
széles köre is mutat. Az együtt14 n Paksi Hírnök, 2013. június 21.

működésben részt vesz a I. István
Szakképző Iskola, az Energetikai
Szakközépiskola és Kollégium,
a Vak Bottyán Gimnázium, a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola
németkéri és pusztahencsei tagintézménye, a Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, a Bezerédj Általános
Iskola, a Napsugár Óvoda, illetve az intézmény dunakömlődi,
németkéri és pusztahencsei tagintézménye. A megvalósítás egy
éve alatt a kulturális központban
és az oktatási-nevelési intézményekben havi és heti rendszerességgel fognak különböző szakköröket tartani, amelyek között
vannak már működőek, illetve
új ötletek, igények nyomán elindítandók, valamint különböző
versenyek, témanapok és -hetek.
Utóbbiak esetében az iskolák
döntöttek a témákról, de lesznek például a városi művészeti
héthez vagy a költészet napjához, az adventhez és a húsvéthoz
kapcsolódó rendezvények. Az
együttműködő intézmények a
teljes sorozatot egy közös nagy

rendezvénnyel zárják majd a kulturális központban. A pályázati
program 2014. június 10-én ér
véget.
Tavaly nyáron zárták a kulturális központban a Többlett-M
paksi nem formális és formális
tanulási programok a közművelődés eszközeivel című projektet,
amelyhez szintén uniós támogatást nyert a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. A program
célja olyan szolgáltatások biztosítása volt, amelyek az oktatási
Képünk illusztráció

intézményekben nem kapnak
helyet, azonban a mindennapi
életben szükség lehet rájuk, a
12-25 év közötti fiatalok iskolai
előrehaladását, pályaválasztási
gondjait, a családi életre való felkészítését segítendő. A korábbi
PLACC-programban kialakított
közösségi teret új tartalmakkal
töltötték meg, harmincféle foglalkozást kínáltak. E megkezdett
munka folytatásához kerestek a
központ munkatársai újabb pályázati forrást.
-gyöngy-

Jó napot, mi újság?

Kiszl Károly
A dunai árvíz levonulásával ismét hajózható a folyó, a paksi kompkikötőben elvégezték az ilyenkor szükséges munkálatokat,
újra működik a rév. A kompátkelő üzemeltetője a Charon Hajózási Kft., amelynek
ügyvezetője Kiszl Károly olyan áradatra is
emlékszik, amikor a víz elérte az Erzsébet
szálló épületét. Legyen békés vagy éppen
zabolátlan a Duna, kiolthatatlan szerelem
számára a vén folyó.
Kiszl Károly nagy múltú hajósdinasztia sarjaként látta meg a napvilágot Pakson. A jelenlegi Szent János utca végén laktak olyan közel
a vízhez, hogy az udvarból kilépve mindjárt
beleugorhattak. Akkor költöztek a Deák Ferenc utcába, amikor a 6-os út megépítésének
idején kisajátították a területet. Régen nagy
volt a hajóforgalom a Dunán, virágzott a vízi
személy- és teherszállítás. A kofák személyhajóval utaztak fel Budapestre, de abban az
időben, amikor a paksi piac még a Templom
téren működött, kifejezett „kofajárat” is közlekedett Uszód–Dunaszentbenedek–Paks vonalon, amely még akkor is létezett, amikor a
vásárteret áthelyezték a Villany utcába. Később
már inkább komppal, lovas kocsival jártak át
az árusok, idézett emlékeiből Kiszl Károly.
Mint mesélte, gyermekként gyakran figyelte
a hajókat, alaposan ismerte a menetrendjüket,
édesapja, nagyapja, nagybátyái révén pedig
a hajósok életét, így teljesen természetes volt,
hogy maga is ezt a hivatást választja. Mivel vízre szállni matrózként csak 18 évesen lehetett,
addig kitanulta az általános géplakatos szakmát, aminek később igen jó hasznát vette a hajómotorok üzemeltetésében. Az első lépcsőfok
a matrózkönyv megszerzése volt, a következő
a gépkezelővizsga, az utolsó pedig az első számú nagyhajó-vezetői képesítés. Hajós pályafutása 1968-ban kezdődött. Egy rövid ideig a
MAHART-nál gépkezelőként dolgozott, majd
az uszódi téesz kavicskitermelő egységéhez
szegődött el, ahol hajón kezdett, majd hajózási üzemeltetésvezetőként, később hajózási
üzemágvezetőként végezte feladatait. A nagy

fordulópont 1988-ban volt, amikor a költségvetési üzem kezelésében lévő paksi kompot
megszüntették. Ezzel kezdődött a Charon Hajózási Kft. története, amely a folyamatos fejlesztések eredményeként ma a révátkelés működtetése mellett közforgalmú nagyhajókikötőt,
illetve kishajó- és csónakkikötőt üzemeltet,
valamint egész évben lehetőséget ad hajótárolásra. A kompkikötőben ifjabb Kiszl Károllyal
is találkozhatnak az utazók, hiszen apja nyomdokaiba lépett, a műszaki területért felelős. Péter, az ifjabbik Kiszl-fiú az ELTE Informatikai
és Könyvtártudományi Intézetének igazgatója,
és bár más vizekre is evezett, a családi vállalkozás gazdasági ügyeit a mai napig ő intézi. A
Kiszl család 1992-től folyami kavicskitermeléssel és szállítással is foglalkozott. Bár ez a vállalkozásuk kereslet hiányában tavaly megszűnt,
mégsem állnak egy lábon, amit a családfő
nagyon fontosnak tart. Ötödik esztendeje a
Dunán, a Rajnán és a Majnán fuvaroznak egy
németországi cég megbízásából. Tizenhat állandó munkatárssal dolgoznak és négy saját
tulajdonú hajóval, amelyekkel egyenként 4050 kamionnyi árut tudnak mozgatni. A hajók
személyzetét havonta váltják, a munkatársakat
maguk fuvarozzák, így gyakran találkoznak a
harmadik testvérrel, Krisztinával, aki Nürnbergben él családjával. A céget a nagy sikerű

Paksi halászcsárda

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

Onedin család című filmsorozat egyik szereplőjéről nevezték el Bains Kft.-nek. Kiszl Károly
büszke arra, hogy cégeik a család közös munkájával jöttek létre, az elmúlt évtizedekben felesége és fiai is derekasan kivették a részüket fejlesztésükből, működtetésükből és a mai napig
tudásuk legjavát adják. Jó érzéssel tölti el, hogy
2002-ben a Paksi Iparos és Vállalkozói Kör az
Év vállalkozója díjjal tüntette ki, illetve, hogy a
Révhajósok Országos Szövetségének alelnökeként is dolgozhat. Az árvíz miatt ugyan volt a
Kiszl család számára némi kényszerpihenő, de
most már ismét jár a komp. S ha már az árvíznél tartunk: Károly emlékszik az 1956-os jeges
árra, amikor a jégtáblák a korzón úszva letaroltak mindent, sőt egy olyan áradatra is 1965ből, amikor a medréből kilépő Duna habjai az
Erzsébet szálló épületét nyaldosták. Ahogy a
négyszeres nagypapa mondja, a pihenés idején
is szerephez jut a víz, ugyanis egy hosszabb útnak minden esztendőben szerét ejtik párjával.
Ha szárazföldi szabadidős elfoglaltságról van
szó, akkor új hobbija, a nordic walking áll az
első helyen, de kertészkedni is szeret. Van egy
kisebb gyűjteménye, aminek gondozásával,
gyarapításával is szívesen foglalkozik, régi fotókat, hajós szerszámokat, lámpatesteket, csáklyákat és az 1800-as években épült hajókról
származó harangokat őriz.
Kohl Gy.

Egész évben választékos étlappal, széles kínálattal, udvarias kiszolgálással
és menüfőzéssel várjuk kedves vendégeinket,
igény esetén ingyenes ételkiszállítást vállalunk.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu
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Eb-t nyert a Celőke íjásza
Májusban két íjász Európa-bajnokságot is rendeztek Magyarországon. Gyulán, a tradicionális
íjak versenyén Gyetvai Attila,
a paksi Celőke Mezőföldi Íjász
Egyesület tagja Európa-bajnoki
címet szerzett. Sopronban a 3D-s
Európa-bajnokságon a kadett
korcsoportban a 17 éves Kerekes Szilveszter az első, a felnőttek között Hipszki Edit és Makai
Róbert a második, Kun Alíz és
Szendi Zoltán az ötödik helyen
végzett.
– Gyetvai Attila angolszász hos�szú íjjal lett első ezen a rangos
viadalon, így ő lett egyesületünk

első Európa-bajnoka – mondta
el Makai János. A Celőke Mezőföldi Íjász Egyesület elnöke
elmondta, hogy a verseny három napon át zajlott, 3-3 lövést
kellett 21 célra leadni. Ezek álló
és mozgó célpontok voltak, a
különböző feladatokat 10-8-5
ponttal díjazták. A harmadik
napon az összesített pontszám
alapján kieséses rendszerben
folytatódott a küzdelem. Itt már
sokat számított, hogy a kritikus
helyzetekben ki mennyire tudott
hideg fejjel dönteni, a Celőke íjásza szétlövéssel, az utolsó találatával tudott nyerni.

Sopronban 207 versenyző állt
rajthoz különböző típusú íjakkal,
a háromnapos versenyen 28 darab célt kellett leküzdeni. A kadettok között Kerekes Szilveszter
barebow íjjal, a korához képest
nagyon jó eredménnyel végzett
az élen. Hipszki Edit tradicionális íjjal az utolsó lövésével nyerte
meg az ezüstöt. Makai Róbert
long bow íjjal a három nap során
kétszer is vezetett a többszörös
Európa-bajnok Molnár Józseffel szemben, de végül döntött a
nagyobb rutin. Ez az ezüstérem
azért nagyon értékes, mert magas pontszámával Róbert a ma-

gyar válogatottba is bekerülhet.
Komoly esélyt szerzett, hogy
kijusson Szardíniára, a világbajnokságra, tudtuk meg az egyesület elnökétől.
Az utánpótlás: Till Klaudia, Kerekes Szilveszter, Kerekes Gábor
legközelebb június végén, Budapesten versenyez a diákolimpián.
Az Amerikai Terep Világszövetség által július közepén Sopronban megrendezendő kontinensviadalon – melyre félezer
versenyzőt várnak – Hipszki Edit
és Makai János képviseli a paksi
íjászegyesületet.
Kovács József

Ezüst és bronz Portugáliából

Dzsunics
Braniszlav
újra Pakson
Az Atomerőmű Sportegyesület
kosárlabda szakosztálya kétéves szerződést kötött Dzunics
Braniszlavval, aki a 2012/13-as
idényben bajnoki címet és Magyar Kupa-győzelmet szerzett az
Alba Fehérvár csapatával. A vezetőedző a 2008/09. évi bajnokságban már nyert bajnoki aranyérmet Pakson az ASE csapatával.
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A portugáliai Vila de Verdében
rendezték június második hétvégéjén a maratoni kajak-kenu
Európa-bajnokságot. A magyar
válogatottban hárman képviselték az Atomerőmű Sportegyesületet. Kiszli Vanda a felnőtt női
mezőnyben 25,8 km-es távon a
KSI-s Bara Alexandrával párban
a harmadik helyen ért célba, míg
az U23-asok mezőnyében 21,5
km megtétele után a negyedik
lett egyes hajóban. Az ifjúsági
korcsoportban Török M. Aurél és
Koleszár Zoltán kenu kettesben
ezüstérmet nyert a 17,2 km-es
távon, a helyezés értékét növeli,
hogy Koleszár Zoltán még csak

serdülőkorú. Török M. Aurél C1
17,2 km-en a hatodik helyen ért
célba.
Török M. Aurél: – Az utazás
hosszú volt és fárasztó, Budapestről Zürichbe repültünk,
ahonnan öt és fél óra várakozás
után mentünk tovább Portóba.
Este fél 9-kor tudtam kimenni
a pályára, így lemaradtam a vacsoráról is, viszont másnap már
délelőtt 9.40-kor kezdődött a
döntőm egyes hajóban. Szombaton párosban rögtön a rajt elején
el tudtunk szakadni a mezőnytől,
és az első és második körben még
vezettünk is, futásnál is megelőztük a későbbi győztes hajót, de a

harmadik körben már el tudtak
húzni tőlünk.
Koleszár Zoltán: – Az étel és a
szállás is megfelelt, de hideg volt
és esett az eső. Tíz kilométerre
voltunk a pályától, ami hasonlít
a győrire, ugyanolyan keskeny,
csak sekélyebb és tisztább. Az
első futás után beszállásnál kitörött a vízpumpánk és nem tudtuk
használni, ez plusz terhet jelentett.
Nyáron más-más párral készülünk, én egy csepeli kenussal, Réli
még nem tudja, kivel. Augusztusban három hetet készülünk együtt
a maratoni vb-válogatóra, a világbajnokság szeptemberben lesz
Koppenhágában.
(joko)

Ötödik lett a Paksi
Kézilabda Sportegyesület
A felsőházi rájátszást a 3. helyről
kezdte a Paksi Kézilabda SE felnőttférfi-csapata a Bács-Kiskun
megyei bajnokságban, de nem
sikerült megkapaszkodnia a dobogó harmadik fokán és végül
az ötödik helyet szerezte meg. A
Paksi KSE II. csapata a negyedik
helyen végzett a Tolna megyei
bajnokságban.
– Tudtuk, hogy az eredményesség kulcsa a jó védekezésben
és a kispadok hosszában rejlik,

felvonásában háromszor is idegenben léptek pályára, ennek ellenére ez az etap jobban sikerült,
és a megszerezhető nyolcból öt
pontot begyűjtöttek. A hazai pálya nem jelentett igazi előnyt a
PKSE számára, inkább görcsössé tette a csapatot. – Ezek a mérkőzések megmutatták erényeinket és rávilágítottak hibáinkra is.
Sokszor magas hőfokú és színvonalú találkozókat játszottunk,
úgy vélem, az ilyen meccsek jól

A Paksi Kézilabda SE PakSuli keretein belül megalakult
egy gyermek U14-es és egy serdülő fiú csapat. A két gárdának
jelenleg 25 igazolt játékosa van, több előkészületi mérkőzésen
és tornán is sikeresen szerepeltek idősebb korosztályok mezőnyében is. A tervek szerint 2013/14-ben bekapcsolódnak az
országos ERIMA gyerekbajnokság versenysorozatába.
és mi ezen a téren nem álltunk
valami fényesen. Célként a dobogós hely megtartását tűztük
ki, de az első négy mérkőzésen
a végjátékban elkövetett taktikai
hibák miatt 3-4 már megszerzett pontot elvesztettünk – értékelt Oldal Ottó. A csapatvezető
hozzátette: a rájátszás második

szolgálhatják a további fejlődésünket. Maradéktalanul büszkék lehetünk arra, hogy a bajnok Primavera Mizse KC csak a
Paksi KSE-t nem tudta legyőzni
a 2012/13-as bajnoki idényben –
fogalmazott Oldal Ottó.
Június első hétvégéjén, a Tolna
megyei bajnokság utolsó for-

dulóját a Dunaföldvár rendezte
Dunavecsén. A kettes számú
paksi csapat rendkívül tartalékosan szerepelt a tornán és ez
meg is látszott az eredményeken, végül a negyedik helyet
szerezte meg. A PKSE II. utánpótláscsapat versenyeztetésének
célja a mérkőzésrutin szerzése
volt az ifjúsági korú játékosok
számára. Ezt a célt kiválóan
szolgálta a Bács-Kiskun megyei
bajnokság alsóházi rájátszása és
a Tolna megyei bajnokság tornarendszerű mérkőzéssorozata.
– A 2011-ben alakult Paksi Kézilabda Sportegyesület vezetése
komoly erőfeszítéseket tesz a
felnőtt és utánpótláscsapatainak
működtetéséhez szükséges gazdasági háttér megteremtéséért.
Úgy érzem, biztató jövő elé néz
az egyre népesebb és eredményesebb paksi kézilabdás közösség. Városunk és sportszerető
közönsége a PKSE tevékenysége folytán egy világszerte egyre
népszerűbb, látványos csapatsporttal gazdagodik – mondta el
Oldal Ottó csapatvezető. K. J.

Ezüstérmes
teniszező
Második helyen végzett Darányi
Áron, a Paksi SE ifjú teniszezője
az Alba Régia Kupán Székesfehérváron. A mindössze kilencéves tanítvány 12 indulóból végzett az ezüstérmes pozícióban. A
versenyt a legkisebbeknek úgynevezett Play&Stay rendszerben bonyolították. A Play&Stay
lényege, hogy a gyerekek életkoruknak és adottságaiknak
megfelelő méretű pályán és
megfelelő típusú felszereléssel
tanulják meg a játékot. Kön�nyebben tanulnak, gyorsabban
fejlődnek, sikerélményük lesz,
ezért szeretni fogják a teniszt, és
kitartanak mellette.

Négy
paksi érem
Hosszú évek színvonalas munkájának köszönhetően a Paksi
Sportegyesület rendezhette idén
az utánpótláskorúak tenisz megyebajnokságát. A megmérettetésre a helyi versenyzők mellett
Dunaföldvárról és Szekszárdról
érkeztek. Az ötven nevezett hét
kategóriában mérte össze tudását. A versenyen végül négy
paksi aranyérem született, Barta Kitti, Baricz Olivér, Simon
Bence és Kenyeres Ádám is a
dobogó legfelső fokára állhatott.
A zöld-fehér klub tenisztelepén
hetven utánpótláskorú gyermek
gyakorol hétről hétre, ez megyei
szinten is jelentős létszám.
efgé
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Hét érmet
hoztak haza
Horvát
országból
Remekül szerepeltek a Paksi SE tájékozódási futói a
Thermenland Open nemzetközi tájfutó versenyen. A horvátországi Varasdin Toplicében
rendezett megmérettetésen hét
érmet szereztek a paksi tájfutók. A kupaverseny sajátossága, hogy két nap alatt három
különböző jellegű távot – normál, éjszakaisprint- és középtávot – kellett teljesíteniük a
résztvevőknek. Az összetettben
végül Lénárt Viktória, Kovács
Karina és Kiss Péter kategóriája
első helyén zárt, míg a PSE futói további három ezüst- és egy
bronzérmet szereztek. Június
22-23-án az országos középtávú bajnokság következik a Gerecsében.

Teljesítményükkel is
hirdették az Atomfutást

Megfelelően haladnak a második alkalommal megrendezendő
paksi Atomfutás előkészületei. A
verseny szeptember 14-én lesz
a város nagyrendezvényével, a
Kenyér-, hal- és borünneppel
párhuzamosan. Az eseményt
nemcsak a médiában hirde-

ÁLLÁSHIRDETÉS
Az IBUSZ Utazási Irodák Kft. paksi irodájába minimum
3 éves utazási irodavezetői gyakorlattal, ügyfélkörrel rendelkező irodavezetőt keres azonnali belépéssel. Valuta- és
forintpénztárosi végzettség előny. Fényképes önéletrajzokat a fizetési igény megjelölésével az allas@ibusz.hu címre
várjuk.
Az IBUSZ Utazási Irodák Kft. paksi irodájába azonnali belépéssel gyakorlattal rendelkező valuta- és forintpénztárost
keres. Fényképes önéletrajzokat a fizetési igény megjelölésével az allas@ibusz.hu címre várjuk.

2013. június 27-én csütörtökön 18 órától

Szent Iván-éj
az Erzsébet Nagy Szállodában
– Svédasztalos vacsora Welcome tűzkoktéllal
Szabad téren sütött grillhúsok és halak, saláták és köretek gazdagon, különleges
desszert-specialitás.
– OpeRetro művészeinek előadása: Nyáresti zenés szösszenetek
Algács Melinda, Geszthy Veronika, Domoszlai Sándor közreműködésében.
– Az est tűzakrobata show kíséretében zajlik
– Az est végén tombolasorsolás
Belépőjegy ára: 3.900,- Ft/fő, mely a grillvacsorát is tartalmazza.
Jegyek elővételben, a szálloda recepcióján kaphatóak.
További információk: 06 75 530 600, erzsebethotelpaks@npp.hu
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tik a szervezők, hanem számos
futóversenyen is. Májusban
az Atom100 Plusz keretében
rendezett szekszárdi Borvidék
félmaratonon teljesítették a paksi
futók a különböző távokat.
– A tolnai megyeszékhelyen közel 40-en voltak Paksról, a városi
és a hegyvidéki terep váltakozása és a nagy szintkülönbség
miatt nem volt egyszerű dolguk
a rajthoz állóknak. Júniusban
az Ultrabalatonon voltunk az
Atomfutás-csapattal. A tízfős
különítmény 17 óra 40 perc alatt
teljesítette a 213,6 kilométeres
távot. Összesen 3500 résztvevő
futotta körbe a tavat váltóban
és egyéniben. Utóbbiban a 150
nevezőből végül 74 ért célba, jómagam 42.-ként 29 óra 32 perc
alatt – fogalmazott Scheffer István, az Atomfutás főszervezője,

Eladó
ingatlanok
Fenyves utcában 1. emeleti erkély nélküli 2 szobás, lakás eladó. Ár: 7,9 M Ft.
Az Óváros központjában a Duna mellett tetőtér-beépítéses, panorámás,
3 és fél szoba összkomfortos családi ház nagy terasszal eladó. Irányár:
28 M Ft.
A Mező utca 11. szám alatt 3 szobás
családi ház, pincével, melléképületekkel eladó. Vállalkozási telephelynek is
alkalmas. Irányár: 12,5 M Ft.
A Május 1. utcában 700 m2-es építési
telek eladó. Ár: 4,7 M Ft.
Paks, Öreghegy utcában 1000 m2-es
területen 86 m2-es 3 szoba összkomfortos családi ház melléképülettel eladó. Ár: 19 M Ft.
Pakson, a Domb utcában tetőtér-beépítéses, jó állapotú családi ház eladó.
1. emeletig 2 szobás, erkélyes lakást
beszámítunk. Ár: 32 M Ft.
Pakson, az Arany János utcai sorházban 132 m2-es hőszigetelt családi ház
eladó, garázs van. Ár: 27,5 M Ft.

aki hozzátette, mindkét helyszínen nagy hangsúlyt fektettek a
paksi esemény beharangozójára.
A rajtcsomagokba szórólapok
kerültek, a rajt-cél állomáson
hatalmas molinó hirdette a
szeptemberi programot, míg a
Balatonon, Aszófőnél Atomfutás-frissítőpont volt, ott paksiak
frissítették a futókat. Scheffer
István elmondta, véglegesítették
az Atomfutás útvonalát, ami a
korábbitól csak kis mértékben
tér majd el. Továbbra is várják a
különböző felajánlásokat a lebonyolítók, amelyek lehetnek anyagi, természetbeni vagy egyéb
támogatások. A programmal
kapcsolatban minden információt megtalálnak a www.atomfutas.
hu honlapon. Az Atom100 Plusz
sorozat újabb állomása július 27én Nagyatádon lesz.
Faller G.
Dunakömlődön, a Radnóti utcában
téglaépítésű 3 szobás családi ház garázzsal, lakható melléképülettel eladó.
12,8 M Ft.
Németkéren 1546 m2-es területen 125
m2-es 2 és félszobás, összkomfortos,
gázfűtéses családi ház melléképülettel, garázzsal, szuterénnal eladó. Irányár: 12,8 M Ft.
A Munkácsy utcában 4 szobás, minden
igényt kielégítő, extrákkal felszerelt, 2
fürdőszobás napkollektoros, garázsos,
színvonalas belső tér kialakítású, nagy teraszos családi ház eladó. Irányár: 39 M Ft.
Eladó Pakson, az Öreghegy utcában
2005-ben épült, korszerű, energiatakarékos családi ház, garázzsal. Alapterülete 120 m2. Értékegyeztetéssel két
paksi lakásra cserélnénk.
Pakson, a Szabó Erzsébet utcában hőszigetelt, igényesen felújított 84 m2-es
földszinti, erkélyes lakás eladó. Ár:
18,4 M Ft.

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

Bizonytalan
a jövő
Nőknek szólt
Paksiak körében is igen kedvelt a budapesti Országos Női Mozgásfesztivál. A Paksi
Sportegyesület és az Atomerőmű Sportegyesület szabadidő szakosztályának vezetői,
Horváthné Szeip Ildikó és Sánta István négy
évvel ezelőtt gondoltak egyet és közösen létrehozták a fesztivál kistestvérét, a Paksi Női
Sportnapot. Itt idén tollaslabda, célba dobás,
meridiántorna, aerobic, speed fittness, trx és
mobiltelefon-hajító verseny is színesítette a
palettát. A június második vasárnapján rendezett sportesemény egyben verseny is volt: a
nyolcfős csapatokat minden állomáson pontozták. A sportágak közötti választás szabad
volt, egy-egy állomásra akár többször is vis�szatérhettek a csapatok.
A szervezők elmondták: azt tapasztalták,
hogy van igény egy ilyen sportos, játékos,
vidám délelőttre, ugyanakkor keresik annak
lehetőségét, hogyan juthatna el a híre mindenkihez. Hiába volt a széles körű hirdetés,
sokaktól azt a jelzést kapták, hogy nem tudtak a rendezvényről. Úgyhogy ehelyütt is kérjük: aki hallja, adja át, hogy 2014-ben ismét
lesz női sportnap Pakson.
-röné-

Június 26-án délután
Dr. Mátray Árpád
ÁLLATORVOS
HOMEOPATA
Pakson tart
konzíliumot allergiás,
illetve viselkedés
zavaros házi kedvencek,
illetve gazdáik számára.
Időpont egyeztetés:
20 25 13 339

Négy győzelem, négy döntetlen, 22 vereség
és 16 pont a mérlege a 2012/13-as szezonban
a Paksi FC II. NB II. Nyugati csoportjában
szereplő labdarúgócsapatának. Ezzel az eredménnyel a csapat az utolsó, 16. helyen végzett.
– A számsor pontosan tükrözi teljesítményünket. Nehéz szezon volt, az ősszel még kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtottunk, a tavasztól azonban többet vártunk – összegzett
Lengyel Ferenc vezetőedző, aki szerint csak a
végére tudtak összeállni. – Dicséret illeti fiatal
csapatomat azért, mert szoros mérkőzéseket
tudtunk játszani olyan egyletekkel, ahol több
korábbi válogatott, magyar bajnok és kupagyőztes és számos idegenlégiós futballozott.
Az erőnléttel nem volt probléma egy meccsen
sem, végig fegyelmezettek voltunk. Ugyanakkor egy-két rutinos játékossal, aki a kritikus
szituációkban jó megoldásokat választ, komolyabb eredményt érhettünk volna el. Az NB II.
átszervezése miatt a riválisok megerősödtek a
télen, míg nálunk meghatározó futballisták távoztak vagy sérültek meg.
A Paksi FC II. jövője egyelőre bizonytalan. A
csapat a 2013/14-es szezonban az NB III-ra
nyert indulási jogot, de hogy vállalja-e a zöldfehér klub a részvételt, vagy a jövőre induló
U21-es bajnokságban indítja-e a fiatalokat,
még nem tudni. Mint ahogy azt sem, hogy ki
fogja trenírozni a társaságot.
Faller Gábor

Jó hangulat, heves küzdelmek,
kellemes időjárás és lelkes fiatalok – röviden
ez jellemezte a paksi streetball versenyt,
amelyet a lakótelepi strand előtti területen
rendeztek. Négyfős csapatok jelentkezését várták korosztályi megkötés nélkül,
fiúk-lányok, férfiak-nők, családok vegyesen
alkothattak egy-egy csapatot.

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Tel: 75/315-983
20/945-0992
Vörös tojóhibridek
650 Ft/db
Vörös és kendermagos
kakasok
(4–4,5 kg) 2300 Ft/db
Tel.: 70/215-0047

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

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok
és koszorúk rendelése

Paksi Hírnök, 2013. június 21. n 19

Nem várt kiadások? Felújítás?
Átmeneti pénzhiány?

Lakossági ügyfeleink részére kínáljuk a felhasználási célhoz
nem kötött, forintban igényelhető „KOMBI” hitelünket.
Hitelösszeg:
100.000 Ft–10.000.000 Ft
Kamat mértéke: 3 havi BUBOR + 8%,
azaz jelenleg évi 12,9 %
lakossági bankszámlával rendelkező
ügyfeleink számára: 3 havi BUBOR + 6%,
azaz jelenleg évi 10,9 %
Futamidő: 1-15 év 		
Előtörlesztési díj: 0 Ft !
Hitelösszeg

Futamidő

Törlesztőrészlet
3 h. BUBOR+8%
esetén

THM%

100 000 Ft
500 000 Ft

3 év

3 380 Ft/hó

26,48

3 év

16 880 Ft/hó

16,98

1 000 000 Ft

5 év

22 810 Ft/hó

15,34

Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek. Bővebb
felvilágosításért kérjük forduljon kirendeltségeinkhez és
fiókjainkhoz, vagy hívja a 75/541-510 központi telefonszámot!
Dunaföldvár
és Vidéke
Takarékszövetkezet

Hitel előkészítési díj 1 millió Ft-ig 5 000 Ft; 1 millió Ft felett 3‰, de min.
5 000 Ft. Kezelési költség 1%. Egyenlegközlő díja 300 Ft/év, zárlati díj 500
Ft/év, amit a Takarékszövetkezet minden év végén egyszer számít fel,
mindaddig amíg az ügyfélnek az év utolsó munkanapján tartozása áll fenn.
1 millió Ft feletti kölcsönnél ingatlanfedezet is szükséges, ehhez kapcsolódó nem a Takarékszövetkezet részére megfizetendő egyéb költség: adó
és értékbizonyítvány, jelzálogbejegyzés. (3 millió Ft felett értékbecslést,
jelzálogbejegyzést és közokiratba foglalást is előír a Takarékszövetkezet!)

