Az új feladatot kihívásnak tekinti, s egyébként is úgy gondolja, hogy a változások mindig új szemszögből próbálják meg az embert. Jó napot, mi újság? – kérdeztük Sarkadi Ferencet, a paksi katasztrófavédelmi kirendeltség új vezetőjét.
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Ide helyezik az új térfigyelő kamerákat
Új térfigyelő kamerákat szerelnek fel a város belső, forgalmas csomópontjaiban. A Paksi
Rendőrkapitányság által működtetett rendszer önkormányzati forrásból bővül.
Az első négy közterületi kamerát 2000-ben szerelték fel
Pakson. 2011-ben, az M6-os
autópálya átadását követően
fejlesztették a rendszert, azóta
nyolc helyszínen 12 berendezéssel figyelik a forgalmat a

város bevezető pontjain. A központ a rendőrkapitányság ügyeletén működik, napi 24 órán át
rögzítik és öt napon át tárolják
a fix és mozgatható, rendszámfelismerővel ellátott kamerák
képeit. A közterületi szabálysértések és bűncselekmények
(autófeltörések, rablások és balesetek) felderítésében, valamint
a bizonyítási eljárások során is
segítséget biztosít a rendszer. A
kamerák hozzájárulnak ahhoz,
hogy Pakson az országos átlag-
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nál sokkal jobb a közbiztonság,
és az utazó bűnözők is elkerülik városunkat – tudtuk meg dr.
Kuti István rendőrkapitánytól.
A kamerahálózat bővítéséről a
költségvetés elfogadásakor döntött a képviselő-testület, a tervek
a rendőrkapitányság szakmai
segítségével készültek. Újabb
nyolc helyszínre szerelnek tizenhárom térfigyelő kamerát.
A berendezések a város belső,
forgalmas csomópontjaiba kerülnek: a Táncsics Mihály és a

Barátság utcába, a Gesztenyés
utcában két helyre, a Kishegyi–Újtemplom utca, a 6-os
út–elkerülőút és a Deák Ferenc
utca–Szentháromság tér kereszteződésébe; 24 órás ellenőrzést
biztosítanak a Zsíros közben,
az Energetikai Szakközépiskola
Sportcsarnoka előtti területen is.
A térfigyelő kamerák pontos helye megtekinthető térképünkön
és a város honlapján is. A rendszer bővítése 22 millió forintból
valósul meg.
-dal-

Fogadóórák

Épül az új ellátóközpont

Folyik az idősek és fogyatékkal
élők otthonának kivitelezése:
zajlanak a belső átalakítási
munkák és a tető javítása. A
munkálatok befejezési határideje december 15.
A Kereszt utcában készül Paks új
ellátóközpontja, az intézményben az idősek és a fogyatékkal
élők számára biztosít nappali
gondozást az önkormányzat. A
korábban óvodaként funkcionáló házat csakúgy, mint a toldaléképületet, teljesen felújítják.
A kerítés, mely a szomszédos
telkektől választja el az ingatlant, már elkészült, a tető javítása és a villanyszerelési munkák
is befejeződnek a napokban. Az
épület udvarán fedett, akadálymentesen megközelíthető terasz

készül. Bár évek óta használaton
kívül volt, a téglaépület állapota
megfelelő, így a kivitelezéssel
megbízott cég várhatóan tartani
tudja a szerződésben vállalt de
cember 15-i határidőt, tájékoztatott Ulbert Sándor cégvezető.
Az önkormányzat számára kötelező feladat a nappali ellátás
biztosítása. Az időskorúak számára évtizedek óta működik
a lehetőség klub formájában,
amit a jelenlegi Templom utcai
intézményben 16-18 személy
vesz igénybe rendszeresen. A
fogyatékkal élők számára az
igényekhez igazítottan kötelező a szolgáltatás biztosítása, az
idősek klubjában évek óta fogadnak mozgás- és érzékszervi fogyatékkal élőket. Sürgető
igényként jelentkezett, hogy az
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értelmi fogyatékosok számára
is ajánljon nappali ellátást az
önkormányzat, ezért döntött
úgy a képviselő-testület, hogy
a Kereszt utcai volt óvodaépület átalakításával megépíti az
új ellátóközpontot, tudtuk meg
Badics Istvánnétól. A szociális
osztály vezetője elmondta, hogy
ide költözik az idősek klubja,
emellett 18-20 mozgás- és érzékszervi, illetve értelmi fogyatékkal élő számára lesz nyitott
az intézmény hároméves kortól.
Az ellátóközpont üzemeltetőjéről még nem született döntés, az
idősek klubját működtető Paksi Kistérségi Alapszolgáltatási
Központ és a fogyatékkal élők
számára segítséget biztosító
Támogató Szolgálatot irányító
Szociális Intézmények Igazgatósága is alkalmas a feladatra,
mondta el Badics Istvánné.
A Kereszt utcai intézmény kialakításához a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítvány 20
millió forint támogatást biztosított, a kivitelezéshez szükséges
többi forrást – további mintegy ötvenmillió forintot – saját
költségvetéséből állja a város. A
december 15-i műszaki átadás
után a szakhatósági engedélyek
beszerzése és a szakmai stáb felállítása is feladatként vár az önkormányzatra.
Dallos Szilvia

Az önkormányzati képviselők
minden hónap utolsó hétfőjén
tartják fogadóórájukat. Barnabás István 16 órától a Bezerédj iskolában, Bordács József
17 órától a PSE-klubházban,
Csajági Sándor, Leber Ferenc
alpolgármester és dr. Nagy Tibor 16 órától a Csengey Dénes
Kulturális Központban várja
az érdeklődőket. Kern József
16 órától a polgármesteri hivatalban, Ulbert Sándor szintén
16 órától Villany utcai irodájában tartja fogadóóráját. Hajdú
János polgármester minden
hónap első keddjén 14 órától
előzetes bejelentkezés alapján
fogadja a hozzá fordulókat,
Tell Edit alpolgármester minden hónap második keddjén
14 órától várja a polgárokat,
itt szintén bejelentkezés szükséges.

Falugazdászok
A falugazdászok ügyfélfogadása
az év végéig a következőképpen
módosul Pakson: Éger Józsefné
(20/273-8516): hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-12
óráig; Horváth Imréné (70/9676515): kedden 8-16 óráig; Oláh
Szilvia (70/436-4710): hétfőn
8-12 óráig, szerdán 12.30-16
óráig, csütörtökön 8-16 óráig,
pénteken 8-12 óráig fogad.

Megújult
a várost bemutató kötet
Megjelent a Szeretettel vár Paks
című könyv új, átdolgozott változata. Az először 2009-ben
kiadott kötet népszerű volt, s
mostanra elfogyott. Sok képpel,
szemléletesen, nyolc nyelven
mutatja be a várost, ezért bizonyult kelendőnek; a helyiek és a
turisták is szívesen vásárolták.
A felújított, aktualizált könyv
2000 forintért megvásárolható a
polgármesteri hivatal portáján.
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Hatvanmilliót fordítottak
az intézményekre

Minden olyan felújítási munka
befejeződött az önkormányzat
működtette intézményekben,
ami akadályozná az oktatást.
A külső homlokzati és udvari
átalakításokkal is néhány héten
belül végeznek a szakemberek.
Az önkormányzat intézményeinek karbantartását végző DC
Dunakom Plusz Kft. a nyár elején kezdte meg a tervezett nagyfelújításokat. A szünidő alatt
szinte mindenütt befejeződtek
a belső munkák. A legnagyobb

átalakítás a Bóbita Bölcsődében
zajlott, ahol a főzőkonyhában az
elektromos és vízvezeték-hálózat mellett a gépészeti rendszer
és a burkolat is megújult. A 11
millió forintos beruházás műszaki átadását a hét elején tartották, szeptember 16-án indul újra
a konyha. A Paksi Vak Bottyán
Gimnáziumban a tornatermi
radiátorokat immár rácsok védik, a párkánycsere és a fedett
kerékpártároló megépítése vár
még a szakemberekre. A Paksi Bezerédj Általános Iskola és

Kollégium alsó tagozatán egy
program keretében a magas karbantartási költségű marmoleum
padlózatot linóleumra cserélik,
idén nyáron a három földszinti tanteremben történt ez meg.
A felső tagozaton a kollégiumi
szobák padlózata újult meg. Heteken belül elkészül az udvari
sportpálya kerítésének javítása,
és az udvari játékok, valamint az
utcai kerítés lábazatának festése
is. A Paksi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában 2014 márciusában kezdődik el a gazda-

sági szárny felújítása, nyáron a
tantermekben, zsibongókban és
szárnyfolyosókon zajlott padlózatcsere, emellett az udvar
betonozott részeinek javításán,
illetve a tornateremben a kosárpalánk elektromos mozgatásán
is dolgoztak a DC Dunakom
Plusz Kft. munkatársai. A Paksi Deák Ferenc Általános Iskola
felső tagozatán mintegy 14 millió forintos felújítás keretében
megújult a tornaterem parkettája, az udvar felőli homlokzat
és az udvari burkolat. Az óvodák közül a Napsugár Óvoda
dunakömlődi tagóvodájában
új csoportszobát alakítottak ki,
felújítottak egy folyosórészt és
egy öltözőt; a Vörösmarty utcai
tagóvodában felcsiszolták a parkettát a tornateremben és a csoportszobákban. A Benedek Elek
Óvoda Hétszínvirág tagóvodájában rövidesen szabályozószelepek kerülnek a radiátorokra, a
Kishegyi úti tagóvoda udvarára
pedig leszállítanak egy új játéktárolót. A 2013-as nagyfelújítási
programban tizenhét intézmény
érintett, az önkormányzat közel
hatvanmillió forintot fordít erre
a célra.
Dallos Szilvia

Feleződhet a villanyszámla
Szeptember végén zárul a
közvilágítás korszerűsítésére
elindított program, a kivitelezés 50%-os készültségű. Az új
lámpatesteket európai uniós
forrás felhasználásával és a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatásával
szerelteti fel a közterületekre
az önkormányzat.
A több mint háromezer közvilágítási lámpatest közel fele el-

avult, nagyfogyasztású, ezeket
a berendezéseket cseréli újra
az önkormányzat annak a pályázati támogatásnak a segítségével, melyben a Környezet és
Energia Operatív Programban
nyert a város kilencvenhatmillió forintot, a költségek ötven
százalékát. A beruházás megvalósítását a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítvány is
segíti: 30 millió forintot biztosít a szervezet egy sikeres
pályázatnak köszönhetően. Az
augusztus végétől szeptember
20-ig tartó beruházás során
különböző halogén, eltérő
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teljesítményű, korszerű lámpatestek kerülnek a kiemelt
közlekedési utak mellé, a parkokba és parkolókba, illetve
az utcákba Pakson és a külső
településrészeken. A projekt
célja a közvilágítási költségek
csökkentése. A korszerűsítési program során felszerelt
új, alacsony fogyasztású, éjjel 11 és reggel 5 óra között
csökkentett
teljesítménnyel
működő lámpatesteknek köszönhetően ez rövid idő alatt
megvalósul, a közel hetvenmillió forintos éves közvilágítási számla várhatóan mintegy

ötven százalékkal csökken. A
korszerűsítés ütem szerint halad, folyamatosan dolgoznak
a kivitelezéssel megbízott cég
szakemberei, szeptember 2-án
már az ötvenszázalékos készültséget meghaladta a beruházás – tájékoztatott Mészáros
Tamás, az önkormányzat műszaki osztályának munkatársa.
A szállító cég 38 hónapos garanciát vállalt az 1500 új lámpatestre.
-dal-

Pezsgő testvérvárosi kapcsolatok

A delegáció megkoszorúzta a Nyerges-tetőn egy éve a székely hősök
emlékére állított paksi kopjafát is.
Ez idő tájt igen pezsgő a város
testvértelepüléseivel való kapcsolattartása:
Kézdivásárhelyen járt egy delegáció Hajdú
János polgármesterrel az élén.
A viszontlátogatás is rövidesen esedékes, a dunakömlődi

szüreti napra érkezik az erdélyi
küldöttség. Reichertshofenben
nemzetközi ifjúsági találkozó zajlik paksi részvétellel, a
Kenyér-, hal- és borünnepen
pedig Kárpátaljáról fogadnak
vendégeket.

A nemzetközi kapcsolatokat
koordináló tanácsnok, Herczeg
József arról számolt be, hogy
kellemes és tartalmas volt kézdivásárhelyi útjuk. Az erdélyi
testvértelepülés kulturális programokkal tűzdelt ipari vásárán,
a Kézdivásárhelyi Sokadalmon
és az azzal párhuzamosan tartott
testvérvárosi találkozón vettek
részt. Paks részvétele a gasztronómia köré épült, körmös
csülökpörkölttel neveztek a főzőversenyre. Veres Zoltán főztje
kivívta a vendégsereg elismerését, ami egyrészt abban nyilvánult meg, hogy tíz perc alatt fogyott el a 15 kilónyi alapanyagból
készült pörkölt, másrészt abban,
hogy elnyerte a közönségdíjat.
Az élményt azzal tették teljessé,
hogy paksi borokat kínáltak a
sokadalomra összegyűlteknek.
A szakmai megbeszélések az év
hátralévő eseményeire fókuszáltak, tájékoztatott Herczeg József.

Lesz több, gyerekek részvételével zajló program, diákcsere, Ki
mit tud? és Regélő mesemondóverseny. A város tanácsnoka arról is tájékoztatott, hogy
Kézdivásárhely
küldöttségét
szeptember 19-re várják. Kérésükre a dunakömlődi szüreti
napra időzítették a látogatást.
Természetesen programjukat is
igényeiknek megfelelően állították össze. Mivel Bokor Tibor
személyében tavaly új vezetője
lett az erdélyi városnak, s ő még
nem járt az atomerőműben, annak meglátogatása is szerepel
a programban, csakúgy mint
a Bátaapátiban megépült tárolóé. Megnézik a város jelentős
beruházásait, a gyógyfürdőt, a
hulladékfeldolgozót és a cseresznyési iskolát, ahol egyébként sok
kézdivásárhelyi fiatal megfordult
már a határon túli középiskolások táborában.
-vt-

Csámpát és Paksot képviselték
Oroszhegyre, a Szilvanapokra
kapott meghívást a Csámpai
Country Road Club. Ahhoz,
hogy eljussanak a Székelyudvarhely közelében fekvő településre, a paksi atomerőmű
segítségét kérték. A társaság
autóbuszt biztosított a kiránduláshoz, amely bizonyára
hosszú időn át emlékezetes
marad a táncosok számára. A
kapcsolatfelvételben
Gárdai
György, a Gastroblues Fesztivál
főszervezője és erdélyi barátja,
Balázs Árpád segédkezett. A
székelyudvarhelyi újságíró kísérőül szegődött a paksi, csámpai csapat mellé, így a székely
anyavárost az ő kalauzolásával
ismerhették meg. Habár nem
tervezte, sikerült kissé „megtréfálnia” is a táncosokat. Oroszhegyen hetedszer rendezték
meg a Szilvanapokat, de idén
új helyre, a településtől jókora
távolságra eső Nyúlád-tetőre
költöztették a rendezvényt. Er-

ről a paksiak alkalmi idegenvezetője nem tudott, így arra sem
figyelmeztethette őket, hogy
milyen kalandos út vár rájuk.
Egy keskeny, többnyire egy
jármű közlekedésére alkalmas,
valójában még épülőfélben lévő
úton jutott fel a csoport az autóbuszvezetők bravúrjának köszönhetően a közel ezerméteres
magasságban fekvő vulkáni
fennsíkra. A hely hangulata, a
panoráma és a műsorukat kísérő fogadtatás azonban hamar
feledtette a viszontagságos, veszélyektől sem mentes út emlékét. A klub tagjai – mint azt
az oroszhegyi polgármester,
Bálint Elemér Imre is megerősítette – új színt vittek az egyébként háromnapos fesztivál életébe. A program idén is nagyon
tartalmas volt, az elöljáró szavai
szerint nagyon szép momentuma volt, amikor felavatták a tájházat. A fesztiválon kulturális
program mellett főzőversenyt

rendeztek, helyben készítették
a lekvárt és mustrára bocsátottak vagy félszáz pálinkát. Feil
József, a paksi külső városrészi
bizottság képviselője azt mondta, a vendéglátó település polgármesterével folytatott rövid,

de tartalmas beszélgetés sok
tanulsággal szolgált számára,
az pedig, hogy Csámpa nevét
hallotta kimondani Székelyföld
szívében, temérdek ember előtt,
szinte könnyekig meghatotta.
-tünde-
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Atomerőmű

A jövő befektetése a tudás
Továbbra is stratégiai partnerként tekint az Energetikai Szakközépiskolára az MVM Csoport
és a paksi atomerőmű – mondta Baji Csaba Sándor, az MVM
elnök-vezérigazgatója az iskola
huszonhetedik tanévét nyitó
ünnepségén. Bejelentette, hogy

készítése, az MVM Csoport intenzív és széles körű fejlődése
igényli, hogy az ESZI-re stratégiai partnerként tekintsünk – fogalmazott. Mint kiemelte, a magas szintű oktatási munkának, a
tárgyi feltételeknek, a piacképes
szakismeretek biztosításának, a

séges feltételeket. – Mindezt
tette és teszi társadalmi felelősségvállalásból, hosszú távú stratégiai megfontolásból, és abból
a hitből, hogy a jövő befektetése
a tudás – húzta alá Baji Csaba
Sándor hozzátéve, büszkék az
iskolára.

2014. január 1-jétől újabb négy
évre meghosszabbítják a tartós adományozási szerződést
az ESZI Intézményfenntartó és
Működtető Alapítvánnyal. – Az
atomerőmű üzemidő-hosszabbítási programja, az új paksi
reaktorblokkok építésének elő-

motivált diákoknak köszönhetően, a paksi atomerőmű és az
MVM Csoport támogatása révén mára az ESZI márkanévvé
vált. Az MVM társaság, illetve
az atomerőmű jó gazda módjára, hatékonyan és eredményesen
biztosította a működéshez szük-

Az MVM elnök-vezérigazgatója Hamvas Istvánnal, a paksi
atomerőmű vezérigazgatójával
az oldalán felavatta a felújított
hőközpontot, amely azontúl,
hogy ellátja az iskolát, annak
kiszolgálóegységeit és városi intézmények számára biztosít hőt,

TETT-csoport járt Pakson
A Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Nonprofit Kft. által
üzemeltetett Bátaapáti Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló átadása után alakult meg a
környező településeket tömörítő Társadalmi Ellenőrző és
Tájékoztató Társulás lakossági
ellenőrző csoportja. A közel
húszfős, TETT-településen élő
civilekből alakult csoport rendszeresen végez ellenőrzést a
tároló létesítményeiben, figyelemmel kíséri a hulladékbeszállítást, elhelyezést. A társaság
csütörtökön Paksra látogatott,

hogy a Partner Kft. telephelyén
azoknak a betonkonténereknek
a gyártásával ismerkedjenek,
amelyekbe a hulladékkal telt
hordókat helyezik. Bagdy László, a TETT kommunikációs tanácsadója azt mondta, a csoport
tagjai képzésen estek át, hogy
munkájukat nagyobb hozzáértéssel végezhessék. Hozzátette,
mivel ők helyben élnek, jobban
elfogadják a véleményüket, így
a radioaktív hulladékkezeléssel
kapcsolatos
tájékozottságot,
vele együtt az elfogadottságot is
növelik.
-vt-
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oktatási célokat is szolgál, mondta el az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány
kuratóriumának elnöke. Mittler
István hozzáfűzte, hogy az utóbbi öt évben számos felújítást
elvégeztek, kezdve a sportcsarnok rekonstrukciójával egészen
az iskola akadálymentesítéséig,
most pedig folynak az előkészületek az udvar korszerűsítésére.
Az ESZI-tanévnyitón Kovács
Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára is részt
vett. Példaértékűnek nevezte az
MVM Csoport és a paksi atomerőmű szerepvállalását a szakemberképzésben, s azt mondta,
szükség van az atomenergiára,
és szükség van az ESZI-ben oktatott diákokra.
Szabó Béla igazgató tájékoztatása szerint a 27. tanévben több
mint hétszáz diák tanul nappalin, az elsősök száma meghaladja
a 130-at. A képzési paletta jelentősen nem változott, elsősorban
az energiaipar számára képeznek szakembereket. A tanévnyitón az iskola diákjai a kimagasló sportéletből adtak ízelítőt, s
megjelentek azok a volt ESZI-s
diákok, akik beírták nevüket hazánk sporttörténetébe.
Vida Tünde

Megyei kitüntetést kapott Hamvas István
Beszédes József-díjat kapott
Szekszárdon, a Megyenapon
Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója.
1699. szeptember 1-jén I. Lipót
császár pecséthasználati jogot
adományozott Tolna vármegyének, e pecsét rajzolata idővel a
megye címerévé vált. Erre a jeles
eseményre emlékezve immár tizenötödik alkalommal rendezték meg szeptember elsején a
Megyenapot, ezen belül a Tolna
Megyei Önkormányzat ünnepi
közgyűlését. Ezen az eseményen
adták át azokat a kitüntetéseket,
amelyeket a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
társadalmi, tudományos, kulturális, művészeti, közoktatási,
sport- és gazdasági életében elért

kimagasló érdemek és rangos
életművek elismerésére alapított.
A kitüntetéseket dr. Puskás Imre,
a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke adta át.
A munkásságával Tolna megyéhez is kötődő, országos hírű múlt
századi mérnöktudósról elnevezett Beszédes József-díjat Hamvas István fizikus, vezérigazgató
a paksi atomerőmű nukleáris
biztonsági szabályainak kidolgozásában, a zónamonitorozó
rendszer fejlesztésében vállalt
szerepe, a blokkok teljesítményének növelése és a gazdaságosabb
nukleárisüzemanyag-ciklus bevezetése terén végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai munkája, a paksi atomerőmű bővítése
érdekében kifejtett tevékenysége
elismeréséül kapta meg. Hamvas
István azt mondta lapunknak,

hogy a díjat nem személyes teljesítménye elismerésének tartja,
hanem annak a fizikuscsapaténak, amellyel nagyon sok, az
erőmű jövője szempontjából
fontos fejlesztésen dolgoztak. A
méltatásban is kiemelt nukleáris
biztonsági szabályzat létrehozását az indokolta, hogy a blokkok
üzembe helyezésekor „tanulva
mindenki a maga feladatát”, felismerték a biztonság szerepének
jelentőségét. Hamvas István nagyon fontosnak tartotta, hogy
a személyzet abszolút tisztában
legyen a nukleáris biztonság fogalmával, ezért vállalt szerepet az
oktatásban. A zónamonitorozó
rendszer kiépítését is a biztonság
iránti elkötelezettség hívta életre.
Ennek lényege az volt, hogy feldolgozva a folyamatosan végzett
mérések eredményeit, térben

mutatja meg a reaktorban zajló
folyamatokat. Hamvas István kiemelte, hogy éppen ez teremtette
meg az alapját, hogy megnöveljék a paksi reaktorblokkok teljesítményét. Ennek kapcsán emlékeztetett rá, hogy kuriózum volt
és innovációs nagydíjjal ismerték
el azt, hogy a reaktor teljesítményét 8 százalékkal megnövelték.
– Ami ebben igazán fontos, az
az a szellemiség, amit ez a fizikuscsapat képvisel: a fejlesztés
iránti elkötelezettség, a hatékony
munka. Az, hogy én ebben a
közösségben benne lehettem,
azt értékelem igazán – húzta alá
hozzátéve, hogy a Beszédes József-díj a csapat érdeme. Hozzátette, arra valóban büszke, hogy
mindig kiváló csapat tagja lehetett, s ez így van most is.
-vida-

Dunaszentgyörgy és Szakmár volt a vendég
A közvetlen szomszéd Dunaszentgyörgy és a Duna bal partján fekvő Szakmár lakosságának
volt idén alkalma arra, hogy
majd’ négyszáz fővel ellátogasson
az atomerőmű nyílt napjára. Élve
a lehetőséggel, sokan kisvonatra vagy kerékpárra ültek és bementek az üzemi területre, hogy
megismerjék az „áramgyárat”. A
dunaszentgyörgyi küldöttséggel
érkezett Herman János, a település korábbi polgármestere, aki
kiemelte, hogy már akkoriban is
jó volt a kapcsolatuk az erőművel, sokat segítettek a községnek.
– Az, hogy itt lehetünk, sokkal
jobb, mintha bármilyen előadást
tartottak volna Dunaszentgyörgyön, hiszen így magunk
szerezhetünk tapasztalatokat –
tette hozzá. Hasonlóképpen nyilatkozott Szabadi László biológia–földrajz szakos nyugalmazott
tanár Szakmárról, aki elmondása
szerint nagyon várta a kirándulást, hiszen utoljára húsz évvel
korábban járt az atomerőműben.
– Már most is ezer szállal kötődünk az atomerőműhöz – ezt

már Hencze Sándor, Dunaszentgyörgy polgármestere mondta.
Mint kifejtette, Paks után településük adja a legtöbb dolgozót az
erőműnek, de a kapcsolat anyagi
téren is megmutatkozik: a TEITen, illetve a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány pályázatain keresztül jutnak forrásokhoz.
A polgármester hozzátette, hogy
180 fős küldöttségükből 100 általános iskolás, mert fontosnak
tartják, hogy a felnövekvő nemzedék is megismerje az atomerőművet. Szakmár esetében a jelentkezés sorrendje döntött arról,
kik ülnek buszra és töltenek el
egy napot az atomerőmű vendégeként. Nagyon sokan kíváncsiak
voltak, hogy milyen a paksi atomerőmű. – Szeretnénk, ha látnák az
emberek, hogy az atomerőmű valóban biztonságos és minimális a
veszélyforrás, ezért örültünk a lehetőségnek – mondta Tóth Jenő,
az 1300 lelket számláló település
polgármestere.
A 2000-ben indított program
célja éppen ez, vagyis hogy személyesen szerezhessen tapasz-

talatokat a környék lakossága
az atomerőműről. Dr. Kovács
Antal kommunikációs igazgató
kiemelte, hogy a nyílt napnak
nagy szerepe van a bizalom kialakításában,
fenntartásában.
Aki közvetlen kapcsolatba kerül a távolról misztikusnak tűnő
atomerőművel, jobban elfogadja,
támogatja létét. Az üzemlátogatás mellett számos más programmal is készültek a szervezők, volt
kézműves foglalkozás, horgászat,
színpadi műsor és lufieső.
Másnap ismét nagy volt a nyüzsgés, hiszen a cég munkatársait
várták családi napra, ami szintén
sokéves hagyomány. Ilyenkor
az erőmű dolgozói mutathatják
meg hozzátartozóiknak a helyet,
ahol dolgoznak.
Ezen a napon tartották a Tele
vagyunk energiával címmel meghirdetett országos fotópályázat
eredményhirdetését. A hatszáz
pályamű közül nem zsűri választotta ki a díjazott alkotásokat, hanem a szerencse döntött a
nyertesek kilétéről. A sorsoláson
a harmadik díjat Rózsa Gáborné

nyerte Hajdúböszörményből, a
másodikat Navratil Anett Kistarcsáról, a fődíjat pedig Bogárné Baranya Mónika Bölcskéről.
Mindhárom díj egy-egy családi
üdülés. További huszonöt szerencsés pályázó húszezer forint
értékű ajándékot nyert. Ahogy
az a sorsoláson is elhangzott,
a legjobb fotókat a jövőben viszontláthatjuk óriásplakátokon,
kiadványokban.
-kgy-
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Testvérváros

Galánta: továbbörökítik a kapcsolatot
Herczeg József külkapcsolatokért felelős tanácsnok szavaival
élve minden település életében
rendhagyó élményt jelent, ha
kitekinthet a város, az ország
határain túlra, egy másik világra: lehetőséget nyújt az ismeretszerzésre, tapasztalatok
átadására. Hivatalos és személyes kapcsolatok jöhetnek létre,
amelyekre azután hosszú távú
kapcsolat építhető. Galántát
és Paksot idén immár tizenöt
éves együttműködés köti ös�sze, amely az évek múlásával is
időtálló az őszinte barátságok
kialakulásának
köszönhetően. – Pakson rengeteg barátra
leltem, nem minden esetben
újakra, hiszen néhány már
huszonéve tart. Állítom, hogy
ez a testvérvárosi együttműködés példaértékű, tanítani
kellene. Nem tudok olyan területet mondani, ahol ne lenne
valamilyenfajta kapcsolatunk
– mondja Pallya Gábor galántai jegyző. A két település kö-

zötti kötelék rendhagyó, nem
hétköznapi előzmények után
jött létre: a Jednota, vagyis a
galántai szövetkezet és a paksi
ÁFÉSZ együttműködése adta
az alapot a kapcsolat kialakításához. Herczeg József 1986-ban
vett részt az első galántai találkozón, amelyet Rauth János,
az ÁFÉSZ elnöke és a Paksi
Munkáskórus egykori vezetője
szervezett. Hosszú partnerségi
kapcsolat után 1998-ban kötötte meg a testvérvárosi szerződést Horváth Zoltán primátor,
Galánta egykori polgármestere
és Herczeg József, Paks korábbi
városvezetője. Bár a szerződés
15 éve született meg, a kapcsolatfelvétel már több mint húsz
éve elkezdődött. Azóta látogatják egymás közéleti rendezvényeit a városok delegációi.
Nemrégiben ötfős önkormányzati küldöttség utazott a galántai vásárra, ahol részt vettek a
főzőversenyen is. Ugyanitt versenybe szálltak a több ezer em-

bert megmozgató eseményen a
dunakömlődi borbarátok, akik
halászlét és bort kínáltak a fesztivállátogatóknak. A település
legjelentősebb kulturális eseményén, ahol mintegy háromszáz árus kínálja portékáit, városunk minden évben kiemelt
szerepet kap a kultúrműsorok
és kísérőrendezvények terén.
– A program egyre nívósabb,
egyre szélesebb tömegeket
vonz, a fesztivál fő attrakciója
pedig mindig egy-egy magyar
együttes fellépése, a Tűzvirág
is adott már műsort – mondja Faller Dezső, a küldöttség
tagja hozzátéve, nem csupán
a kulturális programok, a település is rengeteget fejlődött az
elmúlt években. A körülbelül
tizenötezer fős Galánta járási
város, kulturális, közigazgatási
és gazdasági központ. Kedvező
földrajzi fekvése mellett geotermikus forrásai elengedhetetlen
feltételei a fejlődésnek. Galánta
területén két geotermikus furat

működik, amelyeknek a hőforrásait egy lakótelep és a kórház
fűtésére használják. – Sajnos
most nem a beruházások idejét
éljük, ennek ellenére több fontos kivitelezés is zajlik a városban – emelte ki Pallya Gábor.
Zajlik az elkerülőút harmadik,
befejező szakaszának építése,
illetve a város központjában az
utóbbi években jelentős építkezés folyik: lakásokkal és üzletekkel többfunkciós épület
készül. Emellett megépült egy
impozáns wellness-központ,
a Galandia Termálközpont
is. A város legfontosabb ipari
szereplője a Samsung, galántai üzemrészlegében 2002-től
csúcsminőségű
elektronikai
termékeket gyártanak. A vállalat Galántán 2004-ben logisztikai és elosztóközpontot hozott
létre Közép- és Kelet-Európa
részére, mára a város legjelentősebb munkaadója, mintegy
2200 főt foglalkoztat.
(Folytatás a 9. oldalon)

Galánta rendkívül gazdag épített örökségekben, az odalátogatónak érdemes felkeresnie az Eszterházy-kastélyt, a Szent István-templomot és
nem utolsósorban a lebontott európai hírű rabbiképző zsinagóga emlékhelyét.
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(Folytatás a 8. oldalról)
Pallya Gábor kiemelte, a kölcsönös figyelemnek köszönhetően
rendkívül jó a két település közötti kapcsolat, amelynek területeit már nem kell koordinálni,
önműködővé váltak. Az iskolák
fontos láncszemei a köteléknek:
ma is érkeznek diákok Galántáról Paksra az évenként megrendezésre kerülő Regélő és Ki
mit tud? versenyre, illetve a határainkon túl élő magyar diákok
cseresznyési táborába. A város
pedagógusai, a kórusok, sportolók, labdarúgók rendszeresen
találkoznak egymással, régi kapcsolatot ápolnak. Hosszan lehetne sorolni azokat a területeket,
ahol a két város civiljei között
együttműködés, barátság alakult ki és azokat a rendezvényeket is, ahol a találkozásra alkalmat kerítenek. A galántai vásár
mellett egyik ilyen a Gastroblues
Fesztivál is, ahonnan a galántai
küldöttség sohasem hiányozhat.
Az együttműködés kölcsönösségen alapul, így a paksi látogatást
mindig galántai követi és fordítva. – Mind a két fél törekedett
arra, hogy ez az együttműködés
ne üresedjen ki, az új vezetők
is friss lendülettel, tartalommal
töltötték meg a kapcsolatot, régi
barátságok mellett újak születtek – fogalmaz Faller Dezső.
– Kiváló emberekkel sikerült ismeretséget kötni, a jelenlegi polgármester, Ladislav Maťašovský
is teljes lendülettel viszi tovább
az ügyet – erősítette meg. Úgy
véli, annak köszönhető, hogy
egyre tartalmasabb a civilek közötti kapcsolat, hogy az utánuk
jövő generáció is nagy szívvel
szervezi a programokat és, hogy
a közös kultúra ápolására mindkét félnek igénye van. Mint ismert, Galánta (ahol ma már
egyre kevesebben beszélnek
magyarul) értékeinek megőrzésén, kulturális örökségének
ápolásán fáradozik, amelyben
kiemelt szerep juthat a testvérvárosi együttműködésnek. A
képviselő elárulta: örömmel tölti
el, amikor látja a diákokon egyegy találkozás örömét és az is,
hogy amit a régiek kialakítottak,
az ifjúság is szívén viseli. MD
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Megünnepelték
az első születésnapot
Egy éve működik új helyszínen a Kincskereső gyermekkönyvtár. A jubileumot olvasóikkal közösen ünnepelték:
ugrálóvár, kézműves foglalkozások várták az érdeklődőket, fellépett a Szaggató, volt
Sünizene és kutyás játszóház
a Csiga-Biga Alapítvány közreműködésével.

Egy éve várja új helyszínen,
komfortos környezetben ifjú
olvasóit a Paksi Pákolitz István
Városi Könyvtár szomszédjában az intézmény Kincskereső
gyermekkönyvtára. Mintegy
100 négyzetméteren rendezkedett be a gyermekrészleg:
egész osztályoknak is kényelmes helyet biztosító, tágas ol-

vasóterem fogadja az idelátogatókat, ahol az óvodásoktól a
kamaszokig korosztályonként
különülnek el az olvasnivalók.
Az intézmény népszerű a városban, egyre több a rendszeres látogatójuk. Az új otthon a
már működő állandó programok (Mami- és Baba-Mama
klub, író-olvasó találkozók,

olvasópályázatok) mellett új
rendezvényeket is hozott.
– Igen kedvelt az idén indult,
minden hónap utolsó szerdáján
megtartott Kakaóparti, amit
kézműves foglalkozás és mesehallgatás színesít. Hasonlóan
népszerűek rendszeres szombati kézműves foglalkozásaink.
Könyvtári óráink iránt is nagy
az érdeklődés – tájékoztatott
Bodor Éva. A Paksi Pákolitz
István Városi Könyvtár igazgatóhelyettesétől megtudtuk
azt is, hogy az évfordulós rendezvényen újabb programot is
útjára indítottak a népzene és
a néphagyományok népszerűsítésére. Az első vendég a Szaggató zenekar volt. A sorozat
a jeles napokon folytatódik a
Vetővirág együttes közreműködésével, a népzene segítségével
elevenítve fel a néphagyományokat. Újdonság emellett a
gyermekkönyvtár
életében,
hogy közösségi szolgálatot teljesítő középiskolás diákok is
segítik a programok lebonyolítását.
-dal-

Zene – másképp
Megjelent a Gihon elnevezésű együttes első
lemeze, a csapat három fiatalból áll, akik a
keresztény rap műfajában alkották meg
első dalaikat. A zenekar elnevezésének jelentése áttörés, a tagok célja ugyanis, hogy
változást hozzanak a megtévedt fiatalok
életébe, mondja a tolnai és szolnoki érdekeltségű együttes paksi mentora, Raffael
Gyula. A tinédzserek életéből eltűntek azok
a fontos értékek, mint a tisztelet vagy az
önbecsülés, nincsenek céljaik, az együttes
tagjai pedig szövegeikkel másfajta példát
szeretnének mutatni számukra. Tizenkét
dalból álló korongjukat profi körülmények
között zenei stúdióban rögzítették, szerzeményeik szövegét és hangszerelését is
maguk alkotják. Ifjúsági missziókban lépnek fel, konferenciákon, evangelizációkon
szerepelnek, egyik dalukat az országos dicsőítő iskola versenyén, ahol keresztény zenészek méretik meg magukat, különdíjjal
jutalmazták. Raffael Gyula elárulta, a fiatalok hiteles példaképei lehetnek társaiknak,
mivel ugyanazokkal a problémákkal néztek szembe, mint a többiek, saját életükből
vett tapasztalatokon keresztül szeretnék el10 n Paksi Hírnök, 2013. szeptember 13.

mondani, hogy érdemes célokat kitűzni és
lehet másképp is élni.
Másképp, ez a mottója, sőt az elnevezése is
a paksi érdekeltségű Másképp zenekarnak.
Tiszta hangzás, kortalan zenei repertoár,
fergeteges koncerthangulat és mindenekelőtt a zene szeretete jellemzi a négytagú
paksi-tolnai együttest. Az elnevezés abból
fakad, hogy a tagok minden dalt átdolgozva,
saját értelmezésükben játszanak, hozzátéve
valamit saját ízlésükből. A régi zenésztársakból, barátokból verbuválódott társaság
a szélesebb közönség előtt nemrégiben az
augusztus 20-i Duna-parti programok keretében mutatkozott be. A tagok mindegyike régről ismeri egymást, így könnyen
összehangolódtak. Az alapító gitáros, bas�szusgitáros, énekes Pilisi István eredetileg
biológus, a csupán névrokonságban álló
Pilisi Szabolccsal alapította a zenekart. A
duóhoz később csatlakozott Lőrincz Tibor,
aki több mint tíz év kihagyás után kezdett
újra énekelni, valamint a cajon elnevezésű
ütős hangszeren játszó Stölczer Zoltán. A
már most többórás zenei repertoár összeállításánál a válogató elv az, hogy minden

dal táncolható, bulihangulatot idéző legyen,
mindig a közönséghez és a hangulathoz
illeszkedjen, mondja Pilisi István. Így került a gyűjteménybe Carl Perkins, Michael
Jackson, Ákos és még Tankcsapda-nóta is.
A zenekedvelők szívét hamar meg is fogta
az együttes, a Sárgödör téri Szent Iván-éji
program idején telt házas koncertet varázsoltak a pincefaluba, és szinte nincs olyan
hétvége, amikor ne lenne fellépésük egyegy falunapon, klubban vagy akár lakodalmon. Egyik feldolgozásukat, a Sweet Home
Chicago-t a Blues Brotherstől már a rádió
is műsorára tűzte. A hétvégi Atomfutás
résztvevőit rendhagyó helyszínen, akárcsak
tavaly, idén is az atomerőmű déli portájánál lelkesítik majd zenéjükkel. A zenekar a
feldolgozások mellett az emberi kapcsolatokról szóló öt saját dalt is szerzett, terveik
között szerepel egy videóklip forgatása is. A
nagy ívű célok és a közönség visszajelzése
mellett az a legfontosabb, hogy a tagokat
valódi barátság és a zene szeretete köti ös�sze, vallja Pilisi István hozzátéve, ezért működhet a munka mellett csupán hobbiként
űzött zenélés is ilyen sikeresen.
MD

Télen is vár diákokat a Cseresznyéskert
Elkészült az épület, megjelentek az első diákok is a cseresznyési iskolában. Nyáron már
használták régi funkciója szerint, azaz táboroztatásra, most viszont az átépítést, bővítést
is magába foglaló pályázati projekt része, a
Cseresznyéskert Erdei Iskola program indult el. Az épület, intézmény üzemeltetője
1991 óta a Paksi Közművelődési Nonprofit
Kft., mondta el Hefner Erika szakmai igazgató. Hozzáfűzte, jelentős fejlődés, hogy az
épület immár fűthető, télen is használható.
Az átalakítás további lehetőséget nyitott
meg, hiszen potenciális turisztikai szálláshely jött létre. Az iskolaépület nemcsak
gyerekek fogadására alkalmas, hanem családi programok, üdülések, munkahelyi tréningek, csapatépítő alkalmak számára is.
Hefner Erika hangsúlyozta, hogy mindezen
túl a hely továbbra is nyitott a cseresznyési
közösség számára, használhatják, ahogy a
felújítás előtt is. Éppen azért, hogy ezt tudatosítsák, a júniusi átadást nyílt nappal
kötötték össze. A szakmai igazgató arra is
felhívta a figyelmet, hogy Bognárné Németh Mariann személyében helyi gondnokot is sikerült találni. Az óvodapedagógus
novembertől teljes mértékben átveszi az
intézmény munkájának koordinálását, mert
az e feladattal megbízott szakember, HalászTisza Veronika anyai örömök elé néz. Az át-

építést lehetővé tévő pályázat ügyintézője a
polgármesteri hivatalban Hajdú Linda volt,
a szakmai program összeállításában a Csengey Dénes Kulturális Központ munkatársa,
Cselenkó Erika vállalt szerepet, mondta el
Hefner Erika. Azt is kiemelte, hogy a modulok elkészítését helyi pedagógusok vállalták,
s azok megvalósításában is ők vesznek részt,
azaz velük találkozhatnak majd a gyerekek
Cseresznyésben. A modulok minősítése is
megtörtént, gyakorlatban való kipróbálásukra és a tapasztalatok alapján szükséges
módosításokra ezután kerülhet sor.
Az erdei iskola megálmodása és megvalósítása közötti időszakban lényeges változás
történt: az önkormányzati iskolák állami
fenntartásba kerültek. Hefner Erika azt
mondta, egyeztettek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ illetékes vezetőjével. Péterné Iker Ivett azt mondta, továbbra
is fontosnak tartják mind a nyári táborokat,
mind az erdei iskolai programokat.
Halász-Tisza Veronika nem tart a kihasználatlanságtól, szerinte jó adottságú az intézmény, igen szép környezetben van. A modulok, amelyeket kínálnak, széles területet
ölelnek fel, ráadásul mindegyiket a diákok
életkorához igazították. A helyi pedagógusok által összeállított tartalom nemcsak a diákok, de felnőttek számára is érdekes lehet.

A pályázat lehetővé tette eszközök beszerzését, így tettek szert egy komoly kerékpárparkra is. A bicikliket több programba is beépítették, a gyerekek akár az atomerőműig is
elkerekezhetnek. A város meghatározó létesítménye természetesen része a tanulmányi
programnak, a Lussoniumtól az atomvárosig
modul a város múltját és jelenét mutatja be
három fejezetben. Vannak önálló modulok,
például a Pásztorkészség, ami néprajzi, természetismereti tudást gyarapít, a gyerekek
a kétkezi munkával, anyagi kultúrával kerülnek közvetlen közelségbe. A Cseresznyés
növény- és állatvilágát bemutató modult
Sáfrány Szilvia állította össze. Ehhez, mint
mondta, munkatankönyv készült, azaz egy
tankönyvet és munkafüzetet ötvöző segédanyag, illetve egy társasjáték a témához, ami
segít ellenőrizni, elmélyíteni a tanultakat. Az
erdeiiskola-program egyébként éppen ezzel
a modullal indult, két napon át a Paksi II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola németkéri
tagintézményében tanuló gyerekek tanultak
Cseresznyésben.
Halász-Tisza Veronika beszámolt róla, hogy
a helyi iskolák, sőt óvodák is jelezték érdeklődésüket, de felvették a kapcsolatot a DélDunántúli Ökoturisztikai Klaszterrel, hogy
szélesebb körben is ajánlhassák kiváló programjukat.
Vida Tünde

A tavaszi, szelektívhulladék-gyűjtésre buzdító kampány része volt az önkormányzat óvodások és kisiskolások számára meghirdetett
műanyagkupak-gyűjtési versenye. Ezt a Bezerédj iskola 4.b osztálya nyerte. Jutalmul három napot tölthettek a nemrég felújított Cseresznyéskert Erdei Iskolában.
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Díjaztuk őket

Lételeme a humor

Németh Szabolcsról hamar kiderült, hogy
színpadra született. Az ismert Kőhalmi Zoltán vagy Kiss Ádám produkcióját rengetegen
követik figyelemmel, ám amikor az egyik
népszerű országos tévécsatorna stand-up
műsorában Szabolcsot láttam meg, magam is
meglepődtem. Így voltak ezzel a fiatal paksi
tehetség tanítványai is, hiszen középiskolai
óraadójukat nem a tanteremben, hanem a

televízió képernyőjén látták viszont. Szabolcs
az interjú alatt is szinte minden kérdésemet
viccel ütötte el, lételeme a humor. Ennek ellenére konzervatívabb szakmával kezdte. Az
Energetikai Szakközépiskola pénzügy-számviteli ügyintézői szakán szerzett elsőként
technikusi képesítést, tanárai azonban már
itt felfigyeltek képességeire. Buzdításukra
már 2006-ban csatlakozott a Pro Artis induló
drámacsoportjához és ennek köszönhetően
egy évre rá már saját írással lépett színpadra Horvai Csilla oldalán. Talán megszámolni
sem lehetne, hány városi rendezvényen konferált vagy volt részese maga is a műsornak,
de tehetségét Paks határain kívül is megismerhették: 2009 és 2011 között a budapesti központú Dumaszínház tagja is volt. Az
amellett létrehozott paksi humortársulatot,
a Sosem Ugyanaz Comedy Clubot immár
öt éve alapította barátaival. Ezzel 2011-ben,
2009-ben pedig egyéniben nyerte meg az
országos Humorpercek bajnokságot. Mint
mondja, azt, hogy félelem nélkül közönség
elé mer lépni, megtanult szerepelni és beszélni tömegek előtt, számos középiskolai pedagógusának köszönheti, és hálásan gondol
vissza Hefner Erika tehetséggondozói munkájára. Mindeközben Szekszárdon kommunikáció- és médiatudomány szakon szerzett
diplomát. Három évig vezetett reggeli műsort

a rádiónál, de olvasóink számára a TelePaks
képernyőjéről is ismerős lehet a Tehetséges
Paksi Fiatalokért Alapítvány egykori díjazottja. Nagy öröm érte, amikor tanári állást
kapott az Energetikai Szakközépiskolában,
ahol folytatta azt a tehetséggondozói munkát,
amely korábban neki is nagy lökést adott. A
média iránt érdeklődő tanulókkal egy diákszerkesztésű ESZI Magazint készítettek, amelyet a TelePakson havonta vetítenek. Az ESZI
stábjának munkáját hamar elismerték: a Diák
Újságírók Egyesülete országos pályázatán
különdíjat kapott a magazinműsor. A diákok sikerén túl Szabolcsot külön öröm érte.
A tanulók nevezése alapján mint a magazin
szakmai segítője az Év mentora díjat nyerte el.
Az elismerésről azt vallja, tanárembert nem
érhet annál nagyobb megtiszteltetés, mint
hogy saját diákjai terjesszék fel egy ilyen címre. – Diákjaimra mindig szeretettel gondolok,
különösen arra a tizenhat emberre, akiknek
az osztályfőnöke lehettem, de most egészen
új feladattal kell megbirkóznom – meséli
Szabolcs, aki nemrég lett az MVM Paks II.
Atomerőmű Fejlesztő Zrt. kommunikációs
osztályának tájékoztatási szakértője, a bővítéssel kapcsolatban felmerülő kommunikációs feladatokat látja el új kihívásokkal és szerteágazó feladatokkal szembenézve.
Matus Dóra

A tehetséggondozás egyik
fellegvára a gimnázium
Bonis Bona – „A nemzet tehetségeiért” Díjban részesült Damjanovitsné Eke Violetta
és Szabó Klára a Vak Bottyán Gimnáziumból. A kitüntetést Budapesten, a Nemzeti
Színházban rendezett díszünnepségen vették át. További jó hír, hogy az iskola elnyerte a térségi hatókörű Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet.
A Bonis Bona Díjat a magyar tehetségek kibontakoztatását segítők munkájának erkölcsi
és anyagi elismerésére alapította a Nemzeti
Tehetség Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2013 tavaszán. A
nyár elején tettek közé pályázati felhívást
Bonis Bona – „A nemzet tehetségeiért” 2013
címmel, amelynek keretében csaknem nyolcszáz jelölés érkezett a meghirdetett kiváló
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versenyfelkészítő, kiváló tehetséggondozó,
illetve kiváló tehetségsegítő kategóriában. Az
elbírálásnál fontos szempont volt, hogy a jelölt
legalább öt éven keresztül kiemelkedő teljesítményt nyújtson. A jelölést két ajánlással kellett
alátámasztani. A magas szakmai elismerésben
négyszázharminchét kiemelkedő tehetséggondozó munkát végző pedagógus részesült,
közöttük a kiváló tehetséggondozó kategóriában Szabó Klára és Damjanovitsné Eke Violetta. A Paksi Vak Bottyán Gimnázium pedagógusai nemcsak a kiemelkedő eredményeket
elérő diákokkal foglalkoznak, hanem minden
nyitott, érdeklődő fiatalnak lehetőséget, támogatást adnak szárnypróbálgatásaikhoz.
A jó hírrel szinte egy időben értesült arról
is a tehetségpontként működő középiskola, hogy akkreditációs kérelmüket a Ma-

gyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
(MATEHETSZ) elfogadta, így három évig
jogosultak a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
térségi hatókörű Akkreditált Kiváló Tehetségpontja cím használatára. – Az utóbbi öt évet
értékelve döntöttünk úgy, hogy pályázunk a
magasabb minősítésre, aminek elérése a teljes tantestület munkáját dicséri – mondta el
C. Szabóné Kocsiczki Ilona. A gimnázium
igazgatója kiemelte, hogy ez egy folyamat,
így tehetséggondozó programjaik, mint a
kutatók éjszakája, a Pákolitz István emlékére
szervezett versmondó verseny, a tudományos
diákköri konferencia, illetve a színházismereti vetélkedő megőrzése, további fejlesztése
a jövőben is feladatot jelent minden kollégának. A dísztáblát ezen a hétvégén veszik át
ünnepélyes keretek között.
-gyöngy-

Konganak a tavalyi hordók

Változott a borfogyasztási trend: a rozénak és a sillernek áll a zászló
Mostanra javarészt kiürültek
a boroshordók, de a várakozások szerint kiváló lesz az utánpótlás. Megkezdődött a szüret
a tolnai borvidéken, elsőként a
rizlingszilvánit, az Irsai Olivért,
és a chardonnay-t szüretelik, de
a paksi Mayer pincénél már a
zweigelt is puttonyokba került.
A családnál nagy hagyománya
van a borászatnak, a famíliának
ugyanis mindig voltak szőlőterületei, mondja Mayer Antal,
aki ma már kizárólag borkészítéssel foglalkozik. A munkákba
szőlész-borász végzettségű édesapja vonta be hat és fél hektáros,
Paks környéki birtokukon. Míg

édesapja elsősorban a termesztéstechnológiáért felel, Antal fiatalos
lendületét a marketingnek és az
értékesítési csatornák kiaknázásának szenteli. Idén nagyon jó
évre számít, mivel a kora tavaszi
csapadékos időjárásnak köszönhetően szépen megindultak a
növények és a későbbi száraz idő
miatt a betegség sem támadta
őket annyira. Minőség és men�nyiség szempontjából is szép termés lesz, ráadásul az elmúlt öt év
viszonylatában igen kedvezőek a
felvásárlási árak is: 2009-hez képest például a kadarkát az akkori
55 forint helyett most a duplájáért veszik át kilónként. Azt vallja,

a tolnai területek adottságai nem
rosszabbak, mint a szekszárdinak, szőlőminőségben ugyanazt
adják, de borászati technológiában és marketingben van hová
fejlődni. A Sárgödör téri pincefalu kiváltképp jó adottságú, a
nagyhírű szomszédos borvidéknek nincs is ehhez hasonló, de
ezt ki is kell tudni használni, teszi
hozzá. Ehhez közösségi szinten
kell gondolkozni, mert csak úgy
lehet egy borvidéket, vagy akár
Paksot feltenni a bortérképre,
hangsúlyozza Mayer Antal. A fiatal borász szerint az elmúlt évek
bizonyítják, hogy Paks számára
újra kitörési pontot jelenthet a siller, mivel a gasztronómiai trendben is újra fajsúlyos szerepet kapott. A néhány éve még a nehéz,
rusztikus vörösborokat preferáló
fogyasztói ízlés is a könnyed,
gyümölcsös borok felé fordult.
A trend mindig változik, most a
rozénak és a sillernek áll a zászló,
mondja Mayer Antal, aki maga is
készít sillert. Azt vallja, a siller abszolút eladható, jól beilleszthető a
gasztronómiai trendbe, így nem
foghat mellé vele, aki készít. -md-

Tibeti csodagyümölcsöt
termeszt a paksi mérnök
A kaposvári kistérségben egyedülálló, többhektáros homoktövis- és gojibogyó-ültetvényt
hozott létre egy paksi mérnök.
A
gyógynövényültetvényen
már egy szárító- és lekvárfőző
részleg kialakítását is tervezik.
A DELTA-3N Kft. ügyvezetője,
dr. Nagy István műszaki érdeklődése mellett természetbarát,
megfogta a csak csodabogyóként
emlegetett gojigyümölcs egészségvédő hatása. Rengeteget olvasott hasznos tulajdonságairól,
és amikor a kft. 2007-ben megvásárolta a szentgáloskéri egykori Svastics-Kladnigg-kastélyt,
annak kertjében lehetőség is
nyílt a növények termesztésére.

A társaság az épített történelmi
örökség megóvása mellett a körülbelül tízhektáros terület egy
részét is művelésbe vonta. A két
gyógynövény, a homoktövis és
a gojibogyó rendkívül egészséges, tele van nyomelemekkel,
vitaminokkal, aminosavval és
antioxidánssal, árulta el Nagy
István. Egészségvédő hatásukat
kutatások igazolták. Kevés olyan
növényt ismer ugyanis a keleti
vagy nyugati világ, amely mind
C-vitaminban, mind vasban gazdagabb lenne a gojibogyónál. A
néhány éve telepített, először Tibetben termesztett növény 500szor több C-vitamint tartalmaz
súlyarányosan, mint a narancs,

és többet, mint bármilyen más
gyümölcs. A kutatások szerint
az antioxidáns-tartalma is a legmagasabb. 18 féle aminosavat és
21 féle nyomelemet tartalmaz. A
rák gyógyításában is felhasználják az apró termést. A homoktövis pedig immunerősítő hatású, gyulladáscsökkentő és segíti
a sebgyógyulást. Az ügyvezető
elmondta, a gyógynövényekből
számos koncentrátumot, lekvárt
készítenek, de felhasználják teákhoz, gyümölcslevekhez, a legkülönfélébb készítményekhez. Feldolgozásukra már vannak tervek
és Nagy István reméli, a termesztésbe biomérnök lányát is sikerül
bevonnia.
-matus-

Családi nappal
zárt a strand
Már csak a kánikula hiányzik –
ezzel a címmel adtunk hírt júniusban arról, hogy megnyitotta
kapuit az Ürgemezei Strandfürdő. Most már tudjuk, hogy nem
kellett nélkülözni az igazi nyári
meleget, sőt jó néhány napon
igazi kánikulában volt részünk.
Sokan kerestek a fürdőhelyen
enyhülést és bizony hálásak voltak az úszómedencénél újonnan
felszerelt két, harminc négyzetméteres napernyőért is. Bár az
adatok feldolgozása lapzártánk
idején még zajlott, így később kapunk pontos információt az idei
látogatottságról, Csapó Sándor, a
strandot üzemeltető Mezőföldvíz
Kft. ügyvezető igazgatója annyit
elárult, hogy minden bizonnyal
nagyon jó szezont zárhatnak.
Mondta ezt újságírói kérdésre
a cég családi napján, amelyet az
ürgemezei fürdőhely idei nyitva
tartásának utolsó napján rendeztek. A találkozót második alkalommal szervezték meg azzal
a céllal, hogy a kft. munkatársai
találkozhassanak, megismerhessék egymást. A paksi, bonyhádi,
százhalombattai, dunaföldvári
és pécsváradi főmérnökségtől
összesen 250 munkatárs és hozzátartozóik vettek részt a rendezvényen. A programkínálatban
előkelő helyet foglalt el a sport:
lehetett focizni, röplabdázni, úszni, kötelet húzni, de főzőtudományukat is megcsillogtathatták
a résztvevők. A családi rendezvényt a Szekszárd Jazz All Stars
koncertje zárta.
-gyöngy-

Paksi Hírnök, 2013. szeptember 13. n 13

Háromezer kilométer egy liter benzinnel

Kovács Viktória nem szeret vezetni, pedig van példa
előtte, édesapja buszsofőr. A
pusztahencsei
agrármérnökhallgató most mégis egy versenyautó pilótájaként lett ismert
országszerte. Igaz, nem Formula
1-es versenyről van szó, hanem
energiatakarékos autók viadaláról. Viki, aki 2010-ben a Vak
Bottyán Gimnáziumban érettségizett, a finnországi Nokiában
csapatával első lett a 38. Finnish
Mileage Marathonon.
Viktória, mint mesélte, nem a
lóerőkkel, hanem a lovakkal kötött először barátságot, 18 éves
koráig voltak lovai. Amikor a
Kecskeméti Főiskolára ment,
hogy a Kertészeti Főiskolai Kar
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök-hallgatója legyen,
a lovaktól meg kellett válnia.
Abban biztos, hogy ez csak átmeneti állapot, életét tanyán, de
legalább családi házban képzeli
el, állatokkal maga körül.
Azt, hogy egy versenyautó pilótája lett, apró termetének köszönheti. Gépészmérnök kedvesével gyakran megfordult a
Kecskeméti Főiskola GAMF
ECO-Marathon
csapatának

műhelyében, s amikor ők megváltak előző versenyzőjüktől,
megakadt a szemük Vikin, aki
151 centiméterével kiváló pilótának tűnt Megaméter nevű járművükhöz. Kiderült, a fiúknak
jó szemük volt, az eddigi mérleg
két verseny, két győzelem. Ezeken a versenyeken az a cél, hogy
az energiatakarékos járművekkel adott idő alatt a leghosszabb
utat tegyék meg, s persze közben a legkevesebb üzemanyagot
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használják fel. Ehhez nagy odafigyelés kell és szoros együttműködés a csapattal. – Olyan, mint
egy taktikai játék – vallja Viki.
A kocsi csupán 25 kg, a pilóta
fekve helyezkedik el benne. A
biztonságra nagyon ügyelnek,
minden verseny előtt teszteket
végeznek.
Az ECO-Marathon csapat négy
éve foglalkozik autóépítéssel. A
májusi rotterdami verseny után
úgy tűnt, hogy nem tudnak részt
venni a finnországi maratonon,
mert az utcai versenypályán
elszenvedett ütközések miatt
szinte használhatatlanná vált a
finom kidolgozású jármű. Azonban megfeszített munkával, alig
három hónap alatt újra elkészítették a szénszálas karosszériát.
Így lett ez a jármű a Megaméter IV/2, hiszen egyedülállóan
az eco-maraton mezőnyében,
az előző évek tapasztalatait felhasználva a kecskemétiek eddig minden évben új járművet
építettek – négy év alatt négyet,
a negyedikhez pedig két karos�szériát is, és – ami nem mellékes
– Viki személyében találtak egy
új, kiváló pilótát. A Kecskeméti
Főiskola GAMF csapata júliusban első helyen végzett, sőt a
legjobb tervezésért és a kiváló
minőségű kivitelezésért járó díjat is elhozta az energiatakarékos járművek Valenciában meg-

rendezett versenyéről, amelyre
23 csapat nevezett öt országból.
Aztán közvetkezett Nokia, ahol
– ahogy fogalmaztak – beérett
a sok-sok ezer munkaóra gyümölcse, átlépték a 3000 km-es
álomhatárt. A Megaméter 3082
km/liter fogyasztást produkált.
Az elmúlt két évben nem volt
a világon az energiatakarékos
járművekkel versenyző mintegy
négyszáz csapat között olyan,
amelyik jobb eredményt tudott
volna felmutatni.
Kovács Viktória azt mondta,
nagyon sok élménnyel gazdagodott annak köszönhetően,
hogy a Megaméter pilótája
lett, sokat utazhat, csapatban
dolgozhat, rengeteg elismerést,
pozitív visszajelzést kapnak. Ez
egyébként nem ritka a diáklány
életében, hiszen rengeteg időt,
energiát áldoz a tanulásra, kutatásra, ami nemcsak szinte
kitűnő bizonyítványában tükröződik, hanem tudományos
diákköri munkájában is. Szakdolgozatát és diákköri tudományos dolgozatát egyaránt a
túzokmentés és a mezőgazdaság kapcsolatáról írta. Jelenleg
gyakorlatát tölti a Kiskunsági
Nemzeti Parknál, jövőre diplomázik. Utána pedig dolgozni
szeretne, mellette mesterképzésre járni.
Vida Tünde

Kihirdették
a győztest

Jó napot, mi újság?

Sarkadi Ferenc
Lakva ismerszik meg az ember,
legyen szó családról, munkáról,
vallja Sarkadi Ferenc, aki eddig a
szekszárdi, szeptembertől a paksi
katasztrófavédelmi kirendeltséget vezeti. Lényegi változás nincs,
csupán annyi, hogy Fácánkertről
a hatosra érkezve eddig jobbra,
ezután balra fordul – mondta
tréfásan az új vezető. A kérdésre,
hogy visszalépés-e az, hogy Szekszárdról Paksra helyezték, így reagált: – Őszintén mondom, hogy
nem tudom. – Valójában ezt nem
is firtatja, miként az okokat sem.
Hogy szívesen jött-e vagy sem,
nem tanakodik rajta. Amikor
ehhez a szervezethez szegődött,
tudta, hogy munkája ezzel jár.
Az új feladatot – mint mondta –
kihívásnak tekinti, s egyébként is
úgy gondolja, hogy a változások
mindig új szemszögből próbálják meg az embert, s abból, ha
a körülmények változnak, lehet
tanulni.
Sarkadi Ferenc útja nem vezetett az iskolapadból egyenesen
a tűzoltóságra. Szekszárdon
született, Tolnán érettségizett,
jelenlegi lakhelyére, Fácánkertre házassága révén költözött.
Érettségi után autószerelő lett,
majd sikeresen felvételizett,
tanulmányai végeztével pedig
üzemmérnökként diplomázott
a kaposvári egyetemen. A me-

zőgazdaságból a privatizációval
összefüggő „formaváltás” űzte
el. A tolnai téesz telepvezetőjeként búcsúzott az agráriumtól, s
öltötte fel a tűzoltó egyenruhát.
Vonulós tűzoltóként, szolgálati csoportvezetőként kezdett,
majd közel tíz évig műszaki
mentési osztályvezetőként dolgozott. Tavaly év elején vette át
előbb megbízottként, majd áprilistól kinevezett vezetőként a katasztrófavédelem szekszárdi kirendeltségét. Azt mondja, nem
jelent, nem jelenthet újdonságot
az, hogy más kirendeltség élére
került, hiszen azonos a hatáskör,
a jogkör, ugyanazok a feladatok,
a szakmai elvárások. Ez pedig
az előírások pontos, gyors szakszerű végrehajtása az állampolgárok élete és anyagi javainak
védelme érdekében. Sarkadi
Ferenc álláspontja szerint legfontosabb a prevenció, beleértve
azt, hogy az adott területen bekövetkezett eseményeket feldolgozzák a megelőzés érdekében.
Hasznos a prognózisszerű gondolkodásmód, azaz megvizsgálni, milyen események történtek,
ezeket elemezve mindent elkövetni annak érdekében, hogy ne
veszélyeztesse semmi a lakosságot. – Akkor tudunk előrébb
lépni, ha tudjuk, hogy milyen
problémákkal
szembesülhe-

tünk – fűzi hozzá magyarázatul.
Mint mondja, az atomerőmű
folyamatos odafigyelést jelent, a
képzésben, felkészülésben nem
lehet figyelmen kívül hagyni.
Mint kiemelte, még a fukusimai
események sem voltak hatástalanok a munkájukra, vannak
olyan tanulságai a lakosság elhelyezésében, kimenekítésében,
a logisztikában, amit tudnak és
kell is hasznosítaniuk.
Sarkadi Ferenc azt mondja, nem
tervez éles váltást, a fent említett
okok miatt nincs is rá szükség.
Az új körülményekkel, kollégákkal már elkezdte az ismerkedést,
de természetesen nem a nulláról, hiszen találkoztak ezelőtt
képzéseken,
gyakorlatokon,
beavatkozásokon, sporteseményen, s elődjével is napi kapcsolatban volt. Úgy látja, hogy
Pakson a személyi és technikai
feltételek adottak ahhoz, hogy
a működési területen megfelelő
színvonalon lássák el tűzoltási,
polgári védelmi, iparbiztonsági
és hatósági feladataikat.
A katasztrófavédelem paksi kirendeltségének vezetője, ha ideje engedi, olvas, kertészkedik,
igyekszik gondoskodni Bogyiszlón élő szüleiről. Nős, felesége orvos, két felnőtt gyermekük van,
lányuk kozmetikus, fiuk gyógyszerész.
-vida-

Tizenhatodik alkalommal hirdette meg az Együtt a parlagfű
ellen Alapítvány virágosítási
versenyét, melynek díjkiosztó
rendezvényét a közelmúltban
tartották hatvan fő részvételével.
2013-ban is három kategóriában
hirdettek versenyt: legszebb virágos kertes ház, lépcsőház, illetve
utca címen. Az előző évekhez hasonlóan a háromfős zsűri kétszer
pontozta a jelentkezők portáit,
tavasszal májusban és nyáron
júliusban. Az idei év újdonsága
volt, hogy a pontozási rendszer
és a díjazás is átalakult. A lakossági virágosítási versenyben részt
vevők nem első, második és harmadik helyezésben részesülnek,
hanem arany, ezüst és bronz
minősítésben. A díjakat az alapítvány új elnöke, Kissné Hegyi
Ilona és Leber Ferenc alpolgármester adta át. A díjazottak az
emlékplakettek mellett egynyári
virágpalántákat vehetnek át 2014
májusában.

Kiállítássoroló
Makk Károly Kossuth- és Balázs
Béla-díjas magyar filmrendező, érdemes és kiváló művész
filmrendezői munkásságának
szentel retrospektív programot
szeptember 21-től november
3-ig a Paksi Képtár.
A Városházi Galéria következő kiállítója a paksi Sey László
festő, grafikus. Képei november
15-ig tekinthetők meg a városháza földszintjén.
Csajági Sándor Barna Arcképcsarnok vonalrajzokkal című kiállítása lapunk megjelenésének
napján nyílik meg a Csengey
Dénes Kulturális Központ Nagykiállító termében. Ugyancsak a
központ Könyvtárgalériájában
Sóthy Györgyné szőtteseinek
bemutatója nyílik szeptember
30-án. A Székely festékesek című
tárlatot Sáfrány Mária népi iparművész nyitja meg.
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Sport

Elkezdődött a Ligakupa
Az OTP Bank Ligában hat fordulót követően 3 győzelemmel,
1 döntetlennel és 2 vereséggel,
10 szerzett ponttal a tabella ötödik helyén áll az MVM-Paks
labdarúgócsapata.
– Az eddigi teljesítmény abszolút vállalható – fogalmazott
Horváth Ferenc vezetőedző.
– A sorozat elején ezt a rajtot
mindenki aláírta volna. Akiket
lehetett, azokat megvertük, akik
papíron jobbak nálunk, azoktól sajnos kikaptunk. Három
nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl, most újra nyerhető
meccsek következnek, remélem, ismét három győzelem.
Haraszti Zsolt ügyvezető hozzátette: – A nyáron sok játékos
érkezett, így az edzői stábnak
kemény munkával kell összeraknia ezt a keretet. Jó úton ha-

Vizes hírek
Szolnokról
Szolnokon rendezték a felnőtt
gyorsasági és parakenu magyar bajnokságot, ahol rajthoz
állt az ASE több versenyzője is.
Boros Gergely K2 200 m, K4
200 m, és K4 500 m távokon
jutott a döntőbe és mindhárom számban ezüstérmet nyert.
Somorácz Tamás K1 200 m-en,
és K1 500 m-en is az ötödik helyen ért célba. Kiszli Vanda K2
500 m-en, míg a Fehér Imre–
Prancz Zoltán–Tóth Márton–
Németh Szabolcs (Merkapt
Maraton Team SE) összetételű
hajó C4 200 m-en lett hatodik.

TEIT

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

ladnak, és biztos vagyok abban,
hogy az ősz végére teljesen ös�szeáll a társaság. Elvárásunk az
első tízben végezni, de szerintem a tízben is előkelő helyen
állunk majd a végelszámoláskor.
Éger László a Győr ellen 400. NB
I-es mérkőzésén lépett pályára.
– Nagyon jól indultunk a bajnokságban, de hiányérzetem van
a Videoton és a Győr elleni mec�csek kapcsán, ahol szerettünk
volna bravúrt elérni. Még nem
látom tisztán, hogy a mezőny
első vagy a második feléhez tartozunk-e, de a következő három
forduló megmutatja, merre fogunk elindulni. A négyszázadik
élvonalbeli mérkőzésen játszani
szép jubileum, a legbüszkébb
arra vagyok, hogy paksiként
Pakson élhettem ezt meg – ös�szegzett a csapatkapitány.

Szeptemberben két Ligakupamérkőzést játszott az MVMPaks. Az NB II-es Kozármislenyt 4:2-re legyőzte a Fehérvári
úti egylet, a Videoton ellen pedig 3:3-as döntetlent játszott hazai pályán. Az „E” csoportban
szerepel még a szintén másodosztályú Dunaújváros is, a csoportból az első kettő helyezett
jut a következő körbe.
– Főképp azoknak a focistáknak fogok játéklehetőséget biztosítani, akik eddig kevesebbszer jutottak szóhoz – mondta
a Ligakupa kapcsán Horváth
Ferenc. – Remélem, megmutatják majd, hogy lehet rájuk
számítani. Továbbra is a bajnokságra és a számunkra később kezdődő Magyar Kupára
koncentrálunk, de természetesen a Ligakupában is szeret-

nénk minél tovább jutni – tette
hozzá a vezetőedző.
A keretben az utolsó pillanatokban is történt változás: Eppel
Márton csatár a kevés játéklehetőség miatt az MTK-hoz került,
míg a paksi gárda leigazolta kölcsönbe a Budapest Honvédtól a
szezon végéig Délczeg Gergelyt.
Horváth Gábor két évre írt
alá az MVM-Pakshoz, a belső
védő legutóbb Hollandiában,
az ADO Haag csapatában játszott, ám szalagszakadása miatt
kihagyta a tavaszi szezont.
Az MVM-Paks szeptemberben
a bajnokságban a Kaposvárt
és a Mezőkövesdet fogadja, a
két mérkőzés között az MTK
otthonában vendégszerepel. A
Ligakupa októberben Dunaújvárosban folytatódik.
Faller Gábor

Nem tettek le az aranyéremről
Az Atomerőmű SE NB I-es
sakkcsapata évek óta egyenletesen teljesít, rendre a másodikharmadik helyen végez. A legfényesebb érem egyelőre várat
magára, de a Berkes Ferenc és
Ács Péter fémjelezte piros-kék
társaság egyre közelebb kerül
az áhított célhoz.
– Természetesen nem tettünk le
az aranyérem megszerzéséről.
Tavaly az első hely is felcsillant
ugyan a szemünk előtt, a Nagykanizsát sikerült megszorítanunk,
de mégis maradt az ezüst. A jövőben minden dobogós helynek
örülni kell, mert ahogy csökken a
csapatlétszám, úgy vándorolnak
a szabad játékosok, így minden
együttes erősíteni tud – fogalmazott Gosztola István, az ASE
sakk szakosztályának elnöke. Az
aranyéremhez vezető úton az
első lépést megtette az ASE első
számú csapata: az Erzsébet Nagy
Szállodában a piros-kékek 7:5-re
legyőzték a Pénzügyőr SE-t.
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Az NB I/B-s egylet ugyanitt a
Győrt fogadta, a fiatalokra épülő csapat is diadalmaskodott.
Tavaly a második számú társaság az előkelő második helyen
végzett. – A tavalyi dobogó
meglepetés volt mindenkinek.
Idén az első hat hely valamelyike a cél, úgy gondolom, ez
a realitás. Ha ez sikerül, elégedettek lehetünk – mondta

el Berta Tibor, az ASE NB I/B
csapatvezetője. A 8,5:3,5 arányú siker a legnagyobb különbség volt a nyitó fordulóban, így
a következő játéknapot az élről
várhatja az NB I/B-s együttes.
A második körben az ASE I.
szeptember 22-én Makón, míg
az ASE II. ugyanezen a napon
az újonc Tata otthonában vendégszerepel.
efgé

Jones és Szabó is döntőt játszana

Jarrod Jones, az Atomerőmű SE
kosárlabdacsapatának új játékosa számára békés kisvárosnak
tűnik Paks, bár még nem sok
ideje volt körbenézni. A kosaras
szerint nagy lehetőségek rejlenek a csapatban, ahol mindenki
nagyon nyitott.
– Az edző nem ismeretlen számodra. Mennyiben különbözik
az a munka, amit itt vár el tőled,
mint amit az előző csapatban?
– A döntésemben, hogy Paksra jöttem, nagy szerepet játszott,
hogy már ismerem az edzőnket

és jó is a viszonyom vele. Jó évet
zártunk együtt az Albacompnál, ismerem a játékstílusát és
hogy mit vár el tőlem, úgyhogy
tetszett a gondolat, hogy ismét
együtt dolgozzunk.
– Nemzetközi kupában is szerepel a csapat. Jó lehetőségnek
tartod?
– Tökéletes alkalom lesz ez a
megmérettetésre, utazásra, új
országok megismerésére. Már
várom, hogy lássam Oroszországot, Törökországot, Romániát.
– Mit remélsz a bajnokságtól?
– Továbbra is a legjobb teljesítményemet próbálom nyújtani, és hasonló eredményt
szeretnék elérni, mint az előző
szezonban.
Dzunics mesternek abban is
nagy szerepe van, hogy Szabó
Zsolt Paksra került. Ahogy a
játékos fogalmaz, már a válogatottnál és az Albánál is ő volt az
edzője, tudja, mik az elvárások,
Szabó számára nem újdonság a
kemény munka, az előző bajnok-

Kézilabdahírek
A Paksi Kézilabda SE felnőtt
férficsapata szeptember 22-én
Bácsalmáson kezdi el a menetelést a 2013/14-es Bács-Kiskun
megyei bajnokságban. Első hazai meccsüket szeptember 29-én
játsszák a Félegyházi KSC ellen.
A paksiak idén egy felnőtt férfi
és két serdülő fiú (F1, F2) csapattal indulnak a Bács-Kiskun
megyei kézilabda bajnokságban. Az elmúlt évhez hasonlóan második csapatukat a Tolna
megyei felnőtt férfi bajnokságba
nevezték. Oldal Ottó csapatvezető elmondta, hogy a klubnak

jelenleg 25 felnőtt- és 30 utánpótláskorú igazolt játékosa van.
– Hazai mérkőzéseinket az ESZI
Sportcsarnokban játsszuk, jellemzően vasárnap délután 16
órától. Idén hosszú évek óta
először kiírták a Tolna megyei
serdülő fiú bajnokságot F2 korosztályban és természetesen neveztük a PKSE PakSuli csapatát
is. Az U-14-es (F2) csapatunkat
indítjuk az országos gyermekbajnokság kvalifikációs tornáján
is, ahonnan szeretnénk felkerülni a kiemelt osztályba – tette
hozzá a PKSE csapatvezetője.

Paksi halászcsárda

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

ságban is megtérült a sok befektetett energia, hiszen a kupát és a
bajnokságot is megnyerték.
– Ki volt ismerős a csapatból?
– Kovács Ákossal a Kecskemétben, Medve Mátéval és
Jarrod Jonesszal az Albacompban játszottam együtt, míg Tóth
Ádámmal a válogatottban léptünk együtt pályára.
– Hogy értékeled a válogatott
nyári szereplését?
– Nem volt túl fényes, jobbra
számítottam. Talán két mérkőzés volt, ahol aránylag jól ját-

szottunk. A fehéroroszoknak jó
csapata van, tőlük kikapni nem
szégyen, de hogy a szlovákoktól
kikaptunk, az csúnya eredmény.
– Az EuroChallenge-kupában
is indultok. Mit vársz tőle?
– Klubszinten még nem játszottam nemzetközi kupában,
bízom a jó szereplésben. Komoly ellenfelek lesznek, a csoportból továbblépni már nagy
szó lenne. Az oroszok és a törökök nagyon erősek, és ugye két
csapat jut tovább. Tapasztalatokat tudunk szerezni, és ha jól
teljesítünk, az már plusz.
– Hazai porondon mire számítasz?
– Sok függ a külföldiek kiválasztásától, hiszen az nagyban
meghatározza a játékunkat.
Eddig még csak Jones a biztos,
Miles próbajátékon van, a harmadik személye pedig még ismeretlen. Szeretném, ha minél
előrébb végeznénk, döntőt játszanánk mind a kupában, mind
a bajnokságban. Kovács József

A focit és a golfot
ötvözik
Footgolf-bemutatót tart az Ürgemezei Strandfürdő mellett
található szabadidőparkban az
Atomerőmű SE női labdarúgó
csapata szeptember 16-án 15
órától. A szervező Paksi Labdarúgó Klub minden érdeklődőt
szeretettel vár, és aki edzőcipőben érkezik, ki is próbálhatja
ezt a sportot.
A footgolf igazán fiatal sportág: 2009-ben kezdték el játszani Hollandiában. Ötvözi

a labdarúgás és a golf szabályait, négyfős csapatok játs�szák hivatalos golfpályán vagy
footgolf pályán. A játékszabályok alapvetően a golf szabályaira épülnek. A sportág
legnagyobb vonzereje abban
rejlik, hogy a labdarúgás népszerűségét a golf hagyományaival és eleganciájával ötvözi,
írja a www.magyarfootgolf.hu
honlap, amelyen bővebben tájékozódhatnak a sportról.

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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Másfél ezren voltak kíváncsiak
a Paksi Sportágválasztóra
Immár ötödik alkalommal
rendezték meg a Paksi Sportágválasztót az Ürgemezei
Strandfürdő területén. A rendezvény célja, hogy a fiatalok kedvet kapjanak a sportoláshoz. Szeptember 6-án
és 7-én a két nagy egyesület:
az Atomerőmű SE és a Paksi
SE szakosztályai mellett thai
chi‑, kick-box-, búvár-, motorsport-, röplabda-, kézilabda-,
íjász- és showtánc-egyesületek
is várták a gyerekeket, akik
26 sportággal ismerkedhettek
meg a napos időben megrendezett eseményen.
Péntek délelőtt az általános
iskolák felső tagozatosai, délután az alsósok kaptak ízelítőt
a sportágak jelen levő képviselőitől, sportolóktól, edzőktől. Szombaton a kisebbeket
és szüleiket várták családi nap

keretében. A bevált gyakorlat
szerint idén is pecsétgyűjtő
lappal ösztönözték a gyerekeket, hogy minden sportágat
kipróbáljanak és volt totó is,
amiért jutalompóló és ajándék
járt.
A strandra kilátogató mintegy ezerötszáz gyermek ismert
sportolókkal, többek között
Boros Gergellyel, Csoknyai
Lászlóval, Bor Barnával, Éger
Lászlóval, Szabó Jánossal és
Kovács Antallal is találkozhatott. A sportágválasztó eredményességét mutatja, hogy
mióta Pakson is megrendezik, nem szükséges külön toborozni, tudtuk meg Bedecs
Ferenctől, az ASE kajak-kenu
szakosztályának edzőjétől, aki
egyben a rendezvény egyik fő
szervezője is volt.
(joko)

Okos kert lépésről-lépésre

Legyen idén okos kertünk!
fenntartható, környezetbarát, vegyszerekben szegényebb, helyi fajtákkal, felhasznált csapadékvízzel,
komposztálással és éneklő madarakkal
5. lépés:
Rendezett, tájba illő,
madárbarát…
Nem csak esztétika!
Az elmúlt évtizedekben méltatlan
dolgok sora történt zártkertjeinkben. Szekszárd, melynek környezetében az átlagnál is több ilyen ingat-

lan található, szintén nem kerülte
el a sorsot, amelyet országszerte
láthatunk: összetákolt épületek,
szemétlerakók, invazív, az őshonos
fajokat kiszorító fák térhódítása,
gyomtenger és oda nem illő tájhasználat a gondosan művelt területek
mellett, szinte minden völgyben
megfigyelhető. Pedig nem csak az
esztétikai, de a környezetvédelmi
szempontok is azt diktálnák, hogy
jobban vigyázzunk földjeinkre, és ha
az alapvető lépéseket megtesszük
a rendezés érdekében, azt kertünk
jobb terméssel és kisebb munkaigénnyel hálálja meg.
Figyeljünk arra, hogy a művelés
alá vont területek is jobban működtethetők a természet szabályainak tiszteletben tartásával.
Ha nem csak a fenyegető büntetés miatt, az utolsó pillanatban
kaszáljuk le a parlagfüvet, vagy
nem hagyjuk elszaporodni az akácot, akkor fáink és növényeink kisebb energiával gondozhatók. Az
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pedig már csak plusz öröm, hogy
rendezett, minden elemében ös�szeillő környezetet teremtünk
magunk körül.
Madárbarát kertek
Ha a természet alapvető működési
rendjébe nem nyúlunk bele, egészen biztosan nem kell külön erőfeszítéseket tennünk azért, hogy
madárbaráttá tegyünk egyes területeket. Mivel azonban kertjeinkkel,
a műveléssel sokat változtattunk az
őshonos állatok életterületén, nem
árt, ha gondoskodunk róla, hogy
visszatérjenek. Hogy miért? Mert
sok kártevőt fogyasztanak el, így
valóban környezetkímélő módon
védik a termést. Ráadásul a madarak éneke és gyönyörű látványuk
kit hagyna hidegen?

A madárbarát feltételeknek gyakorlatilag bármilyen méretű kert
alkalmassá tehető, az alapelv pedig annyi, hogy a madarak a nyugodt, csendes, emberi jelenléttől
és ragadozóktól mentes helyeket
szeretik. Szükségük van vízre,
táplálékra, fészkelési lehetőségre.
Egyszerű intézkedésekkel védhetjük meg élőhelyüket, mint a
megfelelő fészkelőhelyek megkímélése, esetleg telepítése, a téli
etetés, a madáritató kihelyezése
vagy akár a sövény nyírási idejének
helyes megválasztása.
Több info a csapadékvízről, a
megújuló energiaforrásokról és
az okos kertről:
facebook.com/kiskert,
kiskert.szekszarditermek.hu
(X)

Morgen
Ferdinánd
nevét viseli
a torna

Új névadó
szponzor
a veszprémi
kéziseknél

Kecskeméten játszotta első felkészülési mérkőzését az Atomerőmű SE NB I-es férfi kosárlabdacsapata, a találkozón a
házigazdák 64:61-re nyertek.
A második edzőmérkőzésre
a Gesztenyés úton került sor,
az ellenfél az előző bajnokság
negyedik helyezettje, a Kaposvár együttese volt. A paksi piros-kékek meggyőző játékkal,
magabiztos, 93:72-es győzelmet arattak. A találkozó után
Braniszlav Dzunics elmondta,
Miles játékára nem tartanak
igényt, új irányító után néznek.
Legközelebb Körmenden, a
Mogyorósy Szilárd Emléktornán lépnek pályára Braniszlav
Dzunics tanítványai, így itt egy
légióssal állnak fel.
Pakson az I. Morgen Ferdinánd
Emléktornán láthatja legközelebb az ASE csapatát a közönség: szeptember 20-án és 21-én
a cseh Ostrava, a Szolnoki Olaj
KK és a KTE Duna ellen játszanak Körtélyesiék.

A 2013/14-es idénytől az MVM
Magyar Villamos Művek Zrt. is a
veszprémi kézilabdaklub névadó
szponzora, ősztől MKB-MVM
Veszprém néven szerepel a sportág legeredményesebb magyar
férficsapata. Az MVM Csoport
kereskedőtársasága, az MVM
Partner Zrt. évek óta hozzájárul
a csapat nemzetközi szinten is
meghatározó
eredményeihez,
ezért idén az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. többéves, névadó szponzori szerződést kötött a
sportegyesülettel. A szponzorációs megállapodás részeként az
MVM Zrt. nem csupán a csapat
névadója, hanem az MVM Aréna
sportlétesítményé is – adta hírül
weboldalán az MVM Társaság.

Eladó ingatlanok
Pakson, a Kishegyi úton hatlakásos, hőszigetelt, téglaépületben első emeleti, teljesen
felújított, 61 m2-es, 2 szobás, étkező-főzőfülkés, fürdőszobás (külön WC), erkélyes, önálló
nagy tárolóval, lakás alatti garázzsal eladó.
Irányár: 15,6 M Ft. (Lakás 13,6 M Ft)
Pakson, a Fenyves utcában első emeleti 48
m2-es kétszobás, erkély nélküli, nem hőszigetelt, szőnyeg- és műanyagpadlós lakás eladó.
Irányár: 7,8 M Ft.
Pakson, az Öreghegy utcában tetőtér-beépítéses, 86 m2-es, 3 szobás összkomfortos családi ház melléképülettel, 1000 m2-es telken
eladó. Irányár: 19 M Ft.

Családi nap
a Füzes-tavaknál
A Paksi Atomerőmű Horgászegyesület a város legnagyobb
civilszervezete a maga 738 fős
tagságával. A szervezet vezetősége minden évben megrendezi
családi napját, idén egy héttel
korábban az anyacég hasonló
eseményétől. A központi sátorban már reggel 6-tól várták az
érdeklődőket, az érkezőknek

lángossal kedveskedtek. A szervezők hat kategóriában hirdettek győztest. Idén először halászléfőző-verseny is színesítette
a programot. A sátorban a közös
ebéd elfogyasztását követően
folytatódott a családi nap, immár kötetlen formában, a hírek
szerint egészen hajnalig.
efgé

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

Pakson a Tulipán (volt Szabó Erzsébet)
u-ban, hőszigetelt, igényesen felújított
84 m2-es, földszinti, erkélyes lakás eladó.
Irányár: 18,4 M Ft.
Pakson, a Sólyom Károly (Zalka Máté) utcában 3 szobás, gázfűtéses, garázsos családi
ház, eladó. Irányár: 19,5 M Ft.

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

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

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok
és koszorúk rendelése
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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 12,2 %
lakossági bankszámlával rendelkező
ügyfeleink számára: 3 havi BUBOR + 6%,
azaz jelenleg évi 10,2 %
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

3 350 Ft/hó

23,86

3 év

16 710 Ft/hó

15,81

1 000 000 Ft

5 év

22 450 Ft/hó

14,38

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!)

