Népes volt a szüreti felvonulás és gazdag a színpadi műsor
a tizenhatodik alkalommal megrendezett szüreti napon
Dunakömlődön.
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Hat kategóriában közel ötven nevezés
érkezett a VI. Lasszó Európa-bajnokságra,
amelyet a Csámpai Lovassport Egyesület
rendezett a dunakömlődi Fjord Lovardában. – Az első napon három versenyszámot
bonyolítottunk le: kezdő, lasszózás lóról és
haladó kategóriában. A második napon két
kategória következett, az úgynevezett páros
verseny és a profi kategória. Utóbbiaknál
összevetés következett, és a legjobb hat vívott egymással a vasárnapi fináléban, ennek
győztese lett az Európa-bajnok – mondta el
Csapó Sándor főszervező. A paksi nevezők
taroltak az első két napon. A kezdők között
Fodor Noémi, a haladóknál ifj. Ledneczki
László végzett az első helyen, a páros kategóriában a Fodor Noémi–Polányi Máté
kettős diadalmaskodott. – Az ellenfelek
nagyon jók voltak. Sokat gyakoroltam a
versenyre, próbáltam kihozni magamból a
maximumot. Mind a nyolc dobásom a borjú nyakára hullott, így reménykedtem, hogy
sikerül első helyen végeznem – fogalmazott
Fodor Noémi. Polányi Máté hozzátette,
a páros verseny egy játékos szám volt. A
pályán több műborjút állítottak fel, a las�szózást különböző akadályokkal nehezítették. Itt a gyorsaság és a pontosság egyaránt
számított. Polányi Máté vasárnap a hatos
döntőben bizonyította, hogy nem véletlenül
kvalifikálta magát az első helyen. Negyedik
indulóként a profi kategóriában maga mögé
utasította osztrák és német ellenfeleit és a
dobogó legfelső fokára állhatott.
Faller Gábor
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Döntés után
A gyógyászati központban tartotta szeptemberi ülését a képviselő-testület. A kihelyezett
tanácskozáson tájékoztatást
kapott a grémium a beruházás
állásáról, és döntött egy kémiai
laborautomata beszerzésének
támogatásáról is.
Az épület gyakorlatilag elkészült, az engedélyezési eljárások
folynak – derült ki dr. Sztruhár
Sándor, a beruházó Paksi Ipari
Park Kft. ügyvezetőjének az új
gyógyászati létesítménnyel kapcsolatos beszámolójából. Első
körben mintegy hét engedély
szükséges: az épületre, a parkolóra, az útra, a kútfejre, a kútgépészetre, a medencék vízjogi
üzemeltetésére és a ház tűzjelző
rendszerére. Ezek megszerzését
követően a gyógyászati szolgáltatások engedélyeztetése lesz soron, ez azonban már a betelepülő szakrendelések feladata lesz.
Az ülésen a gyógyfürdő alapító okiratának tervezetében
szereplő elnevezést Faller Dezső képviselő javaslatára Paksi Gyógyászati Centrumról a
magyarosabb hangzású Paksi
Gyógyászati Központra változtatták. Hajdú János polgármester újságírói kérdésre elmondta, hogy a 2013 tavaszi átadás
technológiaváltás miatt fél évet

csúszott. A kivitelezés közben
történt módosítás lényege az
volt, hogy az eredetileg tervezett
töltő-ürítő eljárást vízforgatósra
módosították, aminek menet
közben kellett megteremteni a
műszaki, jogi és pénzügyi hátterét. Megérte a várakozás: a tervezettnél korszerűbb vízcserélő
rendszer beépítésével 26-ról 62
főre emelkedett a medencekapacitás, és gazdaságosabb lesz
az üzemeltetés. – A város egy
üzembiztos létesítményt szeretne, ahol nincsenek üzemzavarok és nem kapnak fertőzést
az emberek, ezért sem érdemes
sürgetni a központ megnyitását,
amire reményeink szerint még
idén sor kerül – hangsúlyozta
a polgármester. A Paksi Gyógyászati Központ műszaki üzemeltetője a Mezőföldvíz Kft. lesz, a
szakmai irányítás pedig a Városi
Rendelőintézet igazgató-főorvosa, dr. Bodnár Imre vezetésével a jelenlegi menedzsment feladata. A központban a receptre
felírt, társadalombiztosító által
ártámogatott (a beteg részéről
csak némi önrészt igénylő) kezelések mellett teljes árú fizetős
kezelések is igénybe vehetők
lesznek. A súlyfürdő, a kádas- és
szénsavfürdő-, víz alatti sugármasszázs- (tangentor) kezelések, az iszappakolás és a torna-

medence csak orvosi vizsgálatot
követően, szakorvos javaslatára
lesz használható. A gyógyvizes
fürdőmedencék, illetve mas�százskezelések viszont térítés ellenében, orvosi vizsgálat nélkül
is igénybe vehetők. Jellemzően
reumatológus szakorvos utalhat
beteget a fürdőbe, de ortopéd
szakorvos, illetve egyes esetekben baleseti sebész is. Lesz fürdőorvosi rendelés is, naponta
egy-másfél órában a reumatológia szakrendelés előtt, illetve
után. Itt elsősorban az orvosi
vizsgálathoz kötött, térítésköteles ellátások felírása történik
majd, de bizonyos esetekben
az ártámogatott recepteket is
felírják. A fürdőorvosi rendelés
nem a reumatológiai óraszám
bővítése, itt nem reumatológiai
ellátás történik, hanem kizárólag a fürdőgyógyászati szolgáltatások bővítésének orvosi
hátteréül szolgál. A 21 fős személyzettel működő központ a
tervek szerint hétköznap 8–20
óráig, hétvégén pedig 9 és 20
óra között lesz nyitva, szombaton és vasárnap csak masszázsra, illetve medencefürdőre. A
szolgáltatásokról, árakról több
csatornán is, részletesen informálják a lakosságot – tájékoztatott dr. Bodnár Imre igazgatófőorvos.

A városvezetés tárgyalta a 2013as költségvetési rendelet módosítását is, erre a központi intézkedések, a rezsicsökkentés és az
állami adósságátvállalás miatt
volt szükség. Az éves főösszeg az
eredetileg kalkulált 11,5 milliárd
helyett 11,7 milliárdra módosult, tehát a számok kedvezően
alakultak. A költségvetés első
félévi végrehajtása is napirenden volt. Hajdú János polgármester tájékoztatása szerint az
első félév mérlege jó, a költségvetés egyensúlyban van és stabil.
Az éves tervezett bevételek 55
százaléka teljesült, a működési
kiadások 47 százalékon álltak
2013 közepén, a beruházási,
felhalmozási kiadások pedig az
ilyenkor szokásos mértéket mutatják, azaz ötven százalék alatt
vannak. A könyvvizsgáló véleménye szerint is kiegyensúlyozott, biztonságos és takarékos a
város gazdálkodása.
Döntöttek a képviselők arról is,
hogy biztosítják az önrészt egy
kémiai laborautomata beszerzéséhez. A vérvizsgálatra szolgáló
modern készülék 26,6 millió
forintba kerül, amiből 15 milliót
pályázati úton szeretnének elnyerni, így az önrész 11,6 millió
forint, amit a felhalmozási céltartalékból finanszíroznak.
Kohl Gyöngyi

Kerékpározni is lehet majd az új töltésen
Összesen hat megye 152 települését, s az ott élő 510 ezer
embert érinti a Duna-projekt. A kivitelezés munkálatai
a Közép-Dunántúli Vízügyi
Igazgatóság területén négy árvízvédelmi öblözetet, valamint
tizenegy települést érintenek.
Köztük van Paks és néhány
paksi járásbeli község. A lakosság figyelmét természetesen
nem kerülték el a töltésen zajló
munkálatok, többek kérdésére
választ keresve tájékozódtunk
arról, hogy lehet-e majd kerékpározni a megerősített gáton.

A Duna Projekt Információ a
beruházást koordináló Országos Vízügyi Főigazgatósággal
egyeztetve úgy tájékoztatott,
hogy a kivitelezés időszakára
biztonsági okból egyes töltésszakaszokat lezártak. A munkaterületen az átjárás veszélyes
és tilos.
A beruházás célja az árvízvédelmi biztonság növelése, a
támogatás is ezekre a beavatkozásokra vonatkozik. Ezek
közé tartozik az árvízvédelmi
töltések koronájának burkolása
is. A fejlesztéseknek csak köz-
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vetett, ugyanakkor a lakosság
szempontjából mindenképpen
áldásos mellékhatása, hogy
ezek a burkolatok (amennyiben
ezt egyéb korlátozás nem tiltja)
a gyalogosan vagy kerékpáron
közlekedők számára is elérhetőek lesznek. A munkálatok
végeztével a most elzárt területeken is lehet majd közlekedni,
de – mint hangsúlyozták – ezek
a szakaszok hivatalosan nem
minősülnek kerékpárútnak.
Arról is tájékoztatást kaptunk,
hogy Paks területén nyolc
zsilip rekonstrukcióját vég-

zik el. Az elzáró- és mozgató
berendezések, valamint a betonszerkezetek korszerűsítése
a befejezéséhez közeledik. A
Paks térségében húzódó töltésszakaszt aszfaltburkolattal
látják el. A töltéskorona-burkolási feladatokkal jó ütemben
halad a kivitelező. Madocsa és
Bölcske térségében is aszfalt
kerül a gátra. A beruházás eredeti határideje 2014. március
31., de a kedvezőtlen időjárási
viszonyok miatt a munkálatok
várhatóan eltartanak a jövő év
nyaráig.
Vida Tünde

Szennyvíztelep: megkezdődött a munka

Az ünnepélyes alapkőletételen (balról jobbra) a kivitelező cég igazgatója, Szendrői Tamás, Tóth Ferenc
kormánymegbízott, országgyűlési képviselő és Hajdú János polgármester.
Példaértékűnek nevezte az
önkormányzat a város alapinfrastruktúrájának fejlesztéséért végzett munkáját Tóth
Ferenc országgyűlési képviselő
a szennyvízberuházás ünnepélyes alapkőletételekor.
A hulladékkezelő központ
megépítése után újabb alapinfrastruktúra-fejlesztő beruházás valósulhat meg Pakson: a
város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése is a kivitelezési szakaszba érkezett. Paks
szennyvízelvezető rendszere és
szennyvíztisztító telepe több
mint 38 éve kezdett kiépülni.

Paks 1973 óta tisztítja kommunális szennyvizét. Az
első szennyvíztisztító létesítmény egy 90 m3/nap kapacitású kétszintes ülepítő volt, 1978-ban adták át a 3600 m3/nap kapacitású
tisztítót, mellyel egyidejűleg a kétszintes ülepítőt üzemen kívül
helyezték. A telep 1990-ben kiegészült egy 100 m3/nap kapacitású, szippantottszennyvíz-fogadó egységgel, az utolsó fejlesztés
1990-ben zajlott. Mára a működő technológia elavulttá vált, a
folyamatos üzemmenet alatt a gépészeti eszközök elhasználódtak, magas az üzemeltetési költség, az acélszerkezetek, csővezetékek, kezelőfelületek, járdák teljes körű cserére szorulnak.
Az önkormányzat 2007-ben döntött a szennyvíztisztító telep
fejlesztéséről, a program előkészítésével az üzemeltetésért akkoriban felelős Paksi Vízmű Kft.-t bízta meg.
A város fejlődését követve a
csatornázottság
folyamatosan növekedett, mára a bel-
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területen százszázalékosnak
mondható. A szennyvíztisztító
tisztítókapacitása lépésekben

követte a dinamikusan növekvő igényeket.
A tényleges beruházás szep
tember elején, a munkaterület
átadását követően indult el. Már
elkezdődtek a bontási munkák,
az építés egy év alatt fejeződik
be. 19 hónap áll rendelkezésre a
kivitelezéssel megbízott, három
ajánlattevő közül kiválasztott
Strabag–MML Kft. munkatársai
számára a megvalósításra. Mint
azt Szendrői Tamás, a cég igazgatója elmondta: a határidő szűkös, de feszített munkával teljesíthető. Az új szennyvíztisztító
telep a régi mellett épül meg, hat
hónap próbaidővel együtt 2015
márciusára. A próbaüzem után
a vízjogi üzemeltetési engedély
megszerzése 2015 tavaszára várható, tájékoztatott Gaál Zoltán.
A telepet üzemeltető Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.
paksi főmérnökségének vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy a
szennyvízelvezetés és -tisztítás
díja Pakson országos összehasonlításban átlagosnak mondható. A csatornadíj jelenlegi
mértéke azonban kevés lesz az
új teleppel kapcsolatos kiadások
ellentételezésére, így több lépésben, inflációt meghaladó csatornadíj-emelés várható, ennek
mértéke azonban a társadalmi
tűréshatáron belül lesz. A projekt teljes költsége meghaladja
az egymilliárd forintot, a megítélt európai uniós támogatás
mintegy 790 millió forint, a támogatás mértéke 85%.
-dal-

A fejlesztési tervek alapján egy 3300 m3/nap kapacitású tisztítótelep épül három párhuzamos tisztítósorral,
100 m3/nap kapacitású települési folyékonyhulladék-fogadó
műtárggyal, új komposztálótelepet alakítanak ki a hozzá
tartozó üzemi utakkal, felújítják az üzemépületet, ahol a
diszpécserközpont és egyéb villamos-, illetve vezérlőegységek kapnak helyet. Egy fűthető garázs kialakítása is szerepel
a tervekben, itt tárolhatják a rendszer működtetéséhez szükséges szippantós autókat és a nagynyomású mosót. Emellett
a telepre új homokrakodó, trágyaszóró érkezik, melyeket a
pályázat keretében vásárolnak meg. A régi műtárgyak közül
három medencét egyesítenek és kiegyenlítő medencévé
alakítják át.
Paksi Hírnök, 2013. szeptember 27. n 3

Polgári Piknik
2002-ben bebizonyosodott: nem
elég jól kormányozni, hanem az
emberek számára jövőt kell biztosítani, ezen dolgozik a Fidesz
Magyar Polgári Párt, mondta
el Hirt Ferenc, a párt választókerületi elnöke a paksi csoport
kampánynyitó összejövetelén.
A hagyományos Polgári Piknikre tagjait, segítőit és a szövetségeseit várta a helyi csoport.
A baráti összejövetel célja idén is
a közös munka előkészítése volt
különös tekintettel arra, hogy
2014 februárjában elindul az
országgyűlési választások előtti
kampányidőszak, és ezt megelőzően is lesznek még pártrendezvények a választókerület településein, hangzott el az ürgemezei
programon. A szervezettséggel
és a taglétszámmal elégedett Bordács József, a Fidesz paksi csoportjának elnöke. Mint elmondta:
tíz csoport működik a választókerületben, minden településen
dolgoznak aktivistáik, és mindig
vannak tagfelvételre jelentkezők.
– A kampány már a választások
megnyerésekor elindult, úgy
dolgozunk, hogy folyamatosan
készülünk a 2014-es választási
évre. Sikeres munka van mögöttünk, csökkent az államadósság,
nőtt a GDP, az infláció évek óta
nem volt ilyen alacsony, és az elmúlt időszak egyik legfontosabb
intézkedése, a rezsicsökkentés is
folytatódik – mondta el a paksi
rendezvényen Tóth Ferenc országgyűlési képviselő. Átalakult
a választókörzet: Paks–Tamási
központtal működik, ezért a közös feladatok is napirendre kerültek. Hirt Ferenc választókerületi
elnök egyebek mellett arra hívta
fel a figyelmet, hogy bár Paks
jövője az atomerőműben tervezett bővítésnek köszönhetően a
következő ötven évre biztosított,
Tolna megye kistelepülésein vannak gondok, melyekre a mezőgazdaságra épülő feldolgozóipar
telepítése jelenthet megoldást. A
kampányidőszak programjairól
a paksi Fidesz-csoport rövidesen
megújuló honlapján is tájékozódhatnak.
-szilvia-

A parkoló nem autópiac
Tilos a gépjárművek értékesítési célú tárolása a parkolókban, ennek ellenére előfordul,
hogy napokig kínálják eladásra
ugyanazon a helyen az autókat,
nem kis bosszúságot okozva
ezzel a parkolóhelyet keresőknek. Első körben a városgondnok csak figyelmeztet, de akár
közigazgatási eljárás is várhat a
helyi rendelet ellen vétőkre.
A közterület-használati rendelet két éve tiltja a gépjárművek
értékesítési célú tárolását Paks
közigazgatási területén, ekkoriban jelölték ki az időkorlátos
parkolási övezeteket is. A szigorítás azért vált szükségessé,
mert sokan autópiacnak használták a városháza és az okmányiroda előtti megállókat. A
szigorításnak köszönhetően ez
hamar megszűnt, de újra és újra
akadnak olyan gépjármű-tulajdonosok, akik nem ismerik az
önkormányzat helyi rendeletét
és napokig parkoltatják eladásra
kínált gépjárműveiket ugyanazon a helyen. (A forgalomban
naponta használt, eladó táblával felszerelt autózóknak nem
jár szankció.) A szabályszegő

Volvo „eladó” felirattal. Nemcsak a gazdája várja, hogy elkeljen, hanem azok is, akik ügyintézés során parkolóhelyet keresnek.
tulajdonossal szemben eljárás
indulhat. A városgondnok első
körben tájékoztatót helyez el a
szélvédőn, de ha továbbra is akadályozza a gépjármű a parkolók
forgalmát, akár közigazgatási
eljárás megindítását is kezdeményezheti az autó gazdájával
szemben.
Zsigó Richárd városgondnok
tájékoztatása szerint az időkorlátos parkolási rend bevezetése
óta gyorsabbá és kényelmesebbé
vált az autós ügyintézés a város-

ban. A tapasztalatok pozitívak,
elégedettek az üzletek tulajdonosai, az intézmények dolgozói és
a lakosság is, hiszen mindig van
üres megállóhely és nem igazán
fordul ma már elő, hogy időjelző
nélkül használják a parkolókat.
Az időkorlátos parkolóövezetek
bővítését – ebből jelenleg hét
van – továbbra is sokan szorgalmazzák, a téma napirenden van
– tudtuk meg Cseh Tamástól, a
DC Dunakom Plusz Kft. részlegvezetőjétől.
Dallos Szilvia

Véleményeket várnak
Felülvizsgálja helyi hulladékgazdálkodási rendeletét az
önkormányzat. A város honlapján is megtekintető tervezetet a lakosság is véleményezheti október 25-ig.
Január elsejétől több más település mellett Pakson is működik az európai uniós pályázati
támogatással megvalósított új
hulladékgazdálkodási rendszer.
Az új hulladéktörvény értelmében a teljesen új technológiával
működő rendszer bevezetése
miatt a pályázati és jogszabályi kötelezettségnek eleget téve
az önkormányzat felülvizsgálja
hulladékgazdálkodási rendeletét. A tervezet nyáron készült el.
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A szerkezetében és tartalmában
is új anyag amellett, hogy tartalmazza a kommunális és szelektívhulladék-gyűjtés, -szállítás
rendjét és módját, a díjmegállapításra vonatkozó előírásokat,
a közszolgáltatás szüneteltetésének lehetőségeit, rendelkezik
a hulladékudvarban átvehető
hulladékokról, a közszolgáltató
feladatairól, elérhetőségeiről és
az ingatlantulajdonosok jogairól
és kötelezettségeiről is – tájékoztatott Czakói-Zakar Bernadett.
Az önkormányzat projektmenedzserétől megtudtuk, hogy az
új helyi hulladékgazdálkodási
rendeletet a társulás mind a hét
településén elkészítik, lényeges
tartalmi elemeiben egységesen.

A képviselő-testületi üléseken
történő tárgyalás előtt a hulladékgazdálkodásban érintettek
– a lakosság, gazdálkodók, környezetvédelemmel foglalkozó
civilszervezetek – véleményezhetik a rendelettervezetet, amely
megismerhető és megtekinthető
a város honlapján, a polgármesteri hivatal földszinti hirdetőtábláján, valamint a 315-ös irodában. A véleményeket írásban
szeptember 23. és október 25.
között várják. A lakosság és a
civilek mellett egyéb szervezetek is áttekintik a tervezetet, így
a képviselő-testületek várhatóan
az év végén döntenek a helyi
rendeletek módosításáról.
-dal-

Dinamikusan terjeszkedik a Mezőföldvíz
Nyártól már Százhalombattán is a Mezőföldi Regionális
Víziközmű Kft. végzi az ivóvízés szennyvízszolgáltatást, a cég
számára mérföldkő volt a város
csatlakozása, mivel ennek köszönhetően túllépte a 120 ezer
feletti fogyasztót. – Teljesítettük
eredeti terveinket mind a működés átláthatósága, mind az
üzembiztonság és a jogszerűség
tekintetében – mondta el Hajdú János, Paks polgármestere,
a Mezőföldvíz Kft. taggyűlésén,
ahol az elmúlt fél év eredményeit értékelte a cég.

– 2014 év elejéig mind a 48
tagunknál átvesszük a szolgáltatást, jelenleg 43 településen
felelünk az üzemeltetésért.
Szervezetünket teljes mértékben kiépítettük, működésünket a törvényi előírásoknak
megfelelően szabályoztuk –
értékelte az alakulás óta eltelt
másfél év eredményeit Csapó
Sándor, a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. ügyvezetője. A taggyűlésen kiemelten
szólt a 2013-ban végzett munkáról. Mint elmondta: jelentős
állomás a cég életében, hogy

május 31-én benyújtotta szolgáltatási engedélykérelmét az
energiahivatalhoz, ebben 125
ezer fogyasztói egyenértékről
csatoltak szerződést, illetve
bemutatták azt is, hogy a következő egy-két évben további
települések és társaságok bevonásával 160 ezer fogyasztói
egyenértékre tudnak növekedni.
A rendezvényen a fejlesztésekről is szó esett. Mint megtudtuk, tízmilliárd forintnyi
beruházás zajlik a tagtelepüléseken önerős önkormány-

zati munkaként, illetve európai uniós pályázati források
felhasználásával. A korszerűsítések célja az üzemeltetési
és ellátási színvonal javítása,
illetve a műszaki és foglalkoztatási feltételek egységesítése
mellett mindenütt a szolgáltatás olcsóbbá tétele, hangsúlyozta Csapó Sándor. Csatlakozásról jelenleg Tengelic,
Nagydorog,
Pusztahencse,
Gerjen és Dunaszentgyörgy
önkormányzatával tárgyal a
Mezőföldvíz Kft.
-dallos-

Víznyelőrácsokat cseréltek
Egy víznyelőrács cseréje miatt
körülbelül két hétig tartó forgalomkorlátozás lassította a
közlekedést a Szentháromság
téren. Nem ez volt az egyetlen csapadékhálózat-felújítási
munka a városban, a korszerűsítéseket a Mezőföldvíz Kft.
szakemberei végzik.
Az ár- és belvízvédelmi munkákat, valamint a csapadékvíz-hálózat rendszerének felújítását az önkormányzattal

kötött közszolgáltatási szerződés alapján az üzemeltetésért
felelős Mezőföldvíz Kft. végzi.
A munkálatokra éves szinten
mintegy 60 millió forint áll
rendelkezésre, felhasználásáról az önkormányzattal történő egyeztetések után születik
döntés, figyelembe véve a lakossági bejelentéseket és a váratlan, balesetveszélyt okozó
hibák elhárítását. Az elmúlt
hetekben több helyszínen dolgoztak a szakemberek. Takács

László, az önkormányzat műszaki osztálya munkatársának
tájékoztatása szerint a Szentháromság téren, a szobor melletti
útszakaszon az arra járó gépkocsikban többször kárt okozó,
elhasználódott víznyelőrácsokat cserélték korszerűbbre, a
munkálatok miatt kb. két hétig
lezárták a szakaszt, a közlekedést a másik oldalra terelték.
A Szentháromság tér mellett
az Erzsébet Nagy Szállodánál,
a Dunához vezető utcarészen

is történtek rekonstrukciós
munkák. A víznyelőrácsot
megszüntették, immár zárt
csatorna vezeti le a területen a
csapadékvizet. A Tolnai úton a
földmedrű szikkasztóárkot is
rendbe tették, és a tervek között szerepel a Tavasz és Hegyalja utca kereszteződésében a
megrongálódott víznyelőrács
cseréje, valamint Dunakömlődön a Vájertál-pataknál lévő
árok rekonstrukciója.
-dsz-

Csalót és rablót is fogtak a rendőrök
Előre kérte a pénzt, de cserébe semmit sem adott. Ezzel a
módszerrel sok száz embert
károsított meg egy 24 éves
nagykanizsai nő. A nyomozás egy paksi sértett feljelentése alapján indult meg még
tavaly ősszel: a feltételezett
elkövetőt, N. Kingát ugyan
2012 októberében elfogták a
rendőrök, de csak idén szeptemberben kerülhetett végérvényesen pont az ügy végére.
A Paksi Rendőrkapitányság
által indított nyomozás során
kiderült, hogy a nő internetes
oldalakon kínált mobiltelefonokat úgy, hogy a reménybeli

vevőktől előleg vagy akár a teljes vételár befizetését kérte egy
megadott bankszámlára, de ők
hiába vártak a készülékekre. A
nő ezenkívül otthon végezhető
munkát is hirdetett internetes
portálokon. Ügyintézési díjként 870 forint átutalását kérte
a jelentkezőktől, akik szintén
hiába várták, hogy a pénzükért kapjanak valamit. Ennek
a bűncselekménynek összesen
635 sértettje van. Az ügyben a
napokban zárta le a nyomozást
a Paksi Rendőrkapitányság. N.
Kingát üzletszerűen elkövetett
csalás elkövetésével gyanúsítják, a nyomozati iratokat vád-

emelési javaslattal szeptember
9-én küldték meg a Paksi Járási
Ügyészségnek.
Ennél jóval kevesebb, csupán
ötszáz forint volt annak a rablónak a zsákmánya, aki szep
tember 20-án szó nélkül ellökte tizennégy éves áldozatát és
elvette tőle, amit nála talált. A
gyermek elmondta, hogy hazafelé gyalogolt, amikor az utcán
egy kerékpáros mellé ért, szó
nélkül eltaszította, majd a ruháját átkutatva a zsebéből kivette
a nála levő ötszázast. A támadó
gyorsan elhajtott a biciklivel, de
a rendőrök egy órán belül elfogták. A 16 éves, szintén tiné-

dzserkorú paksi fiú kihallgatása
során elismerte tettét.
Nagyobb zsákmányt ejtettek,
egészen pontosan 1,2 kilogramm drogot fogtak Tolna
megyei rendőrök nemrégiben
az M6-os autópályán Paks térségében. Két személyautó négy
utasát igazoltatták, amikor a
rutinellenőrzés során az egyik
kocsiból zöld tabletták és fehér por, amfetamin került elő
mintegy 1200 gramm mennyiségben, amit a rendőrök lefoglaltak. A két kocsi négy utasát
őrizetbe vették és eljárás indult
ellenük.
Matus Dóra
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Új munkahelyek és megszépült
települések az erőmű támogatása révén

Pálfán a teleház újult meg az erőmű alapítványának támogatásával
Az eleinte meglehetősen rendszertelen, több forrást érintő,
néha egymást átfedő támogatások helyett a paksi atomerőmű
nyolc éve átlátható, kiszámítható rendszert hozott létre, hogy a
befogadó településeken segítse a
település-, térség- és gazdaságfejlesztést. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. jelenlegi és korábbi
területfejlesztési alapítványa azt
teszi lehetővé, hogy a támogatott
térségek pályázati keretek között
jussanak forrásokhoz. Számos
olyan település van, ahol rendkívül hatékonyan használták fel
ezeket a forrásokat, szemmel látható fejlődés indult el.
– Csodát tudtunk művelni ennek segítségével – ezt Szabó
Zsolt, Ordas polgármestere, egyben a Református Egyházközség
gondnoka mondta egy korábbi,
a parókia felújítására nyert ös�szegről. Létrejött egy közösségi
tér, ahol a gyülekezet téli alkalmait, istentiszteleteit tarthatják
a nehezen fűthető templom
helyett, itt rendezik a táborokat,
rendezvényeket, például az idén
tízéves alkotótábort. A polgármesteri hivatal, illetve az iskola
energetikai korszerűsítésére is
kaptak forrást, ami azért nagyon

jelentős, mert az övéhez hasonló
kistelepüléseket „megette a gázszámla”. – Számításaim szerint
30%-kal csökkent a fűtésköltség
– mondta a polgármester.
Kalocsa sok egyéb cél mellett
szintén nyert pénzt egy közösségi tér kialakítására, ami része egy
uniós támogatással megvalósuló, tizennyolc helyszínt érintő
városrehabilitációs programnak.
Török Ferenc polgármester azt
mondta, hogy egy hosszú évtizedek óta elhanyagolt tér nyert ennek köszönhetően új értelmet a
város szívében. Ez a terület mostanáig inkább szégyenfoltja, mint
büszkesége volt Kalocsának. A
beruházás eredményeként azonban egy több generáció igényeit
kielégítő, uniós elvárásoknak
megfelelő park jött létre. – Ez
egy fantasztikusan jó része lesz
a városnak, ami nem, vagy csak
nehezen jöhetett volna létre, ha
nem kapjuk ezt a segítséget – fogalmazott Török Ferenc.
Feked esetében szó szerint az
egész falun nyomot hagyott az elnyert forrás. Tillmann Péter polgármester szerint a legnagyobb
siker a házak homlokzatának
felújítása, a „Feked, a magyarországi német építészet gyöngysze-
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me” program volt. – Ez egy olyan
vissza nem térő lehetőség, amiről
álmodni sem mertünk korábban. Nem gondoltuk, hogy ilyen
egységes képet tudunk kialakítani. Nagyon hálás és nagyon
elégedett vagyok, szerintem ez
nemcsak a mi, hanem az erőmű
sikertörténete is egyben, és országosan példaértékű – értékelte
a pályázati rendszert.
Bátaszék első embere, Bognár
Jenő szerint nagy segítség, komoly versenyelőny az önkormányzatoknak, hogy önerő
biztosításához, a település léptékéhez mérten jelentős program előkészítéséhez kaphatnak
kiegészítést. – Azok az önkormányzatok, amelyek előkészített
projektekkel, tervekkel rendelkeznek, szinte ugrásra készen
várnak a pillanatra, amikor
megjelenik egy pályázat és sokkal nagyobb eséllyel indulnak,
mint azok, amelyeknek erre
nincsenek forrásaik. Bátaszék
a vízelvezetés rendezéséhez, az
oktatási intézmények felújításához, a templom orgonájának
restaurálásához is nyert erőműves forrást.
Györköny igen ügyesen sáfárkodik az atomerőmű nyújtotta

lehetőségekkel, az önkormányzat mellett több cég és civilszervezet is feliratkozott a támogatottak listájára. Braun Zoltán
polgármester azt mondta, sok
fontos célt tudtak elérni a pályázati támogatások segítségével. Kiemelte a polgármesteri
hivatal és a helyi védettség alatt
álló pincefalu présházainak
felújítását célzó programot.
– A pincefalu egyedülálló, 320
présház sorakozik szorosan
egymás mellett, nagyon sokat
teszünk azért, hogy a ránk maradt örökséget megőrizzük –
hangsúlyozta Braun Zoltán, aki
arról is beszélt, hogy kivételes
helyzetben vannak foglalkoztatás terén is.
A foglalkoztatás javítását is segíti az a pályázati támogatás, amit
a Paksi Ipari Park Kft. nyert el
az inkubátor- és akcelerátorház
építésére. Maga a beruházás két
új munkahelyet teremtett, de jelentőségét növeli, hogy az inkubátorház több induló vállalkozás
működésének első éveit segíti
szolgáltatásaival, és számos helyi
beszállítónak ad munkát, ezáltal
az egész régió gazdasági fejlődéséhez hozzájárul.
(Folytatás a 7. oldalon)

A géderlaki tájház felújítását is támogatta az erőmű alapítványa

(Folytatás a 6. oldalról)
Cserdi polgármestere, Bogdán
László azt mondta, számára az
a legfontosabb, hogy a cigány
kultúrközpont terveinek elkészítéséhez kaptak támogatást.
Nem az anyagi támogatást tartja
a legfontosabbnak, hanem azt,
hogy pozitívan álltak egy olyan
ügy mellé, ami nem jellemző ma
Magyarországon. – Nekem ez a
legnagyobb érték – összegezte
hozzátéve: – Megkerestük a miniszterelnök urat, hogy segítsen a
megvalósításban.
Kisnémedi polgármestere, Edel
mann György arra világított rá,
hogy a pályázati támogatással
megvalósított fejlesztések generálják a továbbiakat. Önkormányzatuk az elnyert támogatásokkal újjávarázsolta a községet.
– Egyértelmű, hogy ennek köszönhetően lett Kisnémedi a váci
járás az egyik legdinamikusabban
fejlődő települése – szögezte le. A
szép környezet vonzó a környékben élők számára is. Az iskolában
nő a gyereklétszám, a szomszédos falvakból is odaviszik a gyerekeket. A falu lélekszáma is nőtt
A Társadalmi Ellenőrző Információs és Területfejlesztési Társulás szerződésben áll az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt.-vel. Az
ebben foglalt támogatási összeg
a lakosság széles körű tájékoztatását szolgáló tevékenység
finanszírozását szolgálja. A
tagtelepüléseknek lehetőségük
van fejlesztési célokra is igénybe venni ezt a forrást. Az idei
tervek szerint ebből a büdzséből újítják fel Bátyán az orvosi
rendelőt, Dunaszentbenedeken
a temető tér betonozása, belterületi utak kátyúzása, a szennyvízprojekt kapcsán intézmények bekötése valósul meg.
Dunaszentgyörgyön
utcák
burkolatmegújítására és a csapadékvíz-elvezetés kiépítésére
fordítják. Fadd óvodaépület
kiviteli tervdokumentációjának
elkészítését irányozta elő, illetve a sportpálya felújítását. Foktőn útépítés, útrekonstrukció,
Géderlakon a rendezvénytér
térkövezése, játszótér kialakí-

az utóbbi években. – Amikor
nekifogtunk, nem volt benne a
számításban, nem hittük, mégis
rengeteg hozadéka van – árulta el
Edelmann György.
Püspökszilágyon
turisztikai
központot, erdei iskolát hoztak
létre teljes egészében megújuló
energiaellátásra építve. Napkollektorokat, faelgázosító kazánokat használnak közintézményeik
ellátására. Ezek úttörő projektek
voltak, amelyek sok követőre találtak, fogalmazott a polgármester. Tordai Sándor azt mondta,
nemcsak energia-megtakarítást
értek el, hanem munkahelyeket
is teremtettek. Az önkormányzati kft. korábban hat-hét, most
harminc-harminckét embert
tud foglalkoztatni és akkor még
nem esett szó az ehhez csatlakozó tevékenységekről, például
arról, ha turista érkezik a faluba,
helyi terméket vásárol, helyben
veszi igénybe a szolgáltatásokat.
– Nagyon szerteágazó pozitív a
hatása az alapítvány pályázati
programjának – foglalta össze
Tordai Sándor.
Vida Tünde
tása, fásítás valósul meg belőle,
valamint a szennyvízprogram
finanszírozásához kívánják felhasználni. Gerjen a rendelkezésére álló forrásból a révház és
a sportöltöző felújítását, útjavítást, parkolóhelyek kialakítását
irányozta elő. Kalocsa 2013-ra
a sportcsarnok felújítását, öltözők kialakítását ütemezte
be, Ordason szintén sportcélú
felhasználást terveztek el, az
óvoda és sportpálya felújítására
kívánják fordítani. Pusztahencse a művelődési ház felújítását, Tengelic eszközbeszerzést,
ingatlanfelújítást, tehergépjármű vásárlását, vízhálózat felújítását, ingatlanvásárlást irányozott elő. Uszód egy sor
fejlesztést határozott el, ezek
közé tartozik játszótér-felújítás
és -bővítés, fűthető közösségi
tér kialakítása a Boldizsár Emlékházban, a községháza épületében irodák kialakítása és még
egy sor, az életfeltételek javítását szolgáló lépés.

Remekül szerepelt idén is a Radioaktív Hulladékokat Kezelő
(RHK) Nonprofit Kft. a fegyveres őrségek negyedízben megrendezett országos szakmai csapatversenyén. Az ORFK Nagytétényi
Kiképzőbázisán rendezett verseny célja, hogy az állam működése
és a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos létesítményeket őrző fegyveres biztonsági őrségek szakmai tudását és
fizikai állóképességét összevessék, a csapatszellemet és összetartozást
erősítsék, mondta Kaszás Sándor rendészetvezető. A versenyzőkre
elméletitudásszint-felmérő, akadálypálya, fegyver szét- és összeszerelés, illetve pisztoly- és sorozatlövő fegyverrel történő lövészet várt.
Az RHK Kft. az előző évekhez hasonlóan három csapatot indított,
amelyek tagjai lelkesen és lelkiismeretesen készültek, amit az eredmény is igazolt. Az RHK Kft. fegyveres biztonsági őrei ismét elhozták az első díjat és a vándorkupát, valamint a bronzérmet. Csapataik
a részt vevő 17 csapat közül továbbra is az élmezőnyt alkotják. Az
aranyérmes csapat tagjai: Ferenczi Sándor, Forrai Péter, Forray Tibor,
Komlósi Zoltán és Demény Zoltán. A bronzérmet a Grósz Ferenc,
Samai Gábor, Csáki Zoltán, Forray Tamás és Kocsner Gábor alkotta
válogatott hozta el, míg Mezei Imre, Budai János, Herczeg László,
Mojzsis András és Bagyal Dávid gárdája a kilencedik helyen végzett.

Helyére került a századik konténer a Bátaapáti Nemzeti
Radioaktívhulladék-tárolóban. Ezzel már 900 hordónyi, paksi atomerőműben keletkezett radioaktív hulladék került végleges helyére, a
mórágyi rögben kialakított kamrában. Idén májusban állt üzembe az
a targonca, amivel a hulladékcsomagokat a helyükre teszik. Az első
kamra az ütemezés szerint 2015-ben telik be, addigra 500 konténert,
azaz 4500 hordónyi hulladékot helyez el benne a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft.
Paksi Hírnök, 2013. szeptember 27. n 7

Testvérváros

Visk, a vendégszerető város
Hosszas várakozás után a jövő
év márciusában felavatják
Visken a magyar óvodát. Sok
felajánlás érkezett a nemes cél
érdekében Magyarországról,
azon belül is Paksról, a paksi
barátoktól. A két város nem
kötött hivatalosan szerződést,
de testvértelepülésként tekintenek egymásra. A kapcsolat
a magyar óvoda ügyén túl legmarkánsabban a diákok, iskolák szintjén jelenik meg, évente
több alkalommal is találkoznak.
Visk Káprátalja huszti járásának
magyar-ukrán-ruszin nagyközsége a mai Ukrajnában. Huszttól
délkeletre az ukrán-román határ térségében fekszik a Tisza és
a Keleti-Kárpátokhoz tartozó
Avas-hegység által határolva. A
történelmi Magyarország Máramaros megyéjében az egykori öt
koronaváros egyike volt. Ma már
kisebbségben él itt a magyarság.
A ’90-es évek második felétől
nagymértékben felgyorsult a
Magyarországra való kitelepedés.
A közigazgatásilag Viskhez tartozó Saján ivó- és fürdőkúrára
is alkalmas ásványvizéről vált
híressé. Az ásványvízforrás bázisán szanatórium üzemel, szinte
gombamód szaporodnak a különböző stílusban épülő szállo-

dák, apartmanok, nyaralók. Az
ásványvizet – a helyiek szóhasználatával: borvizet – több üzem
is palackozza. A sajáni ásványvíz
gyógyhatású, sikerrel alkalmazzák máj- és hasnyálmirigy-megbetegedések kezelésére, valamint
gyomor- és bélrendszeri panaszok esetén. A román határtól
csupán néhány kilométerre fekvő Saján fölé három hegy magasodik, a környék kedvelt kirándulóhely. A szanatórium mellett,
az úgynevezett Villa-völgyben
található a mesterségesen kialakított Sajáni-tó, amely alkalmas
vízibiciklizésre, sétálásra, úszásra, a tó partján sütögetőhelyek is
várják az érdeklődőket.
Híres a város erődített református temploma, ahol II. Rákóczi
György az erdélyi országgyűlést
tartotta. 1717-ben a tatárok feldúlták, 33 éven át fedél nélkül
állt. Említésre méltó a vár, illetve
a Kölcsey-emlékoszlop, utóbbi
azért is, aminek apropóján állították.
A Viski Kölcsey Ferenc Középiskola 2006. november 11-én
rendezvénysorozattal ünnepelte, hogy 450 éve töretlenül él és
működik magyar iskola. Ennek
keretében avatták fel az iskola
főbejáratánál Balázs István viski
fafaragóművész alkotását.
Ebben az iskolában tanít Pál
Judit, aki manapság már szin-
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te hazajár Paksra. Akármerre
megy, akármerre néz, mindenhol ismerősökbe botlik, ami
igen jó érzéssel tölti el. – Tíz
évvel ezelőtt a sóstói táborban
voltunk hét gyerekkel, azon az
éven voltunk még mesemondó versenyen, azóta évente ismétlődnek ezek is és a Kisokos
tanulmányi verseny is – kezdi.
Azt mondja, sok vesződség van
az utazással, hol vízum nincs,
hol útlevél, hol az anyagiak
okoznak gondot. Mindig elhatározza, hogy többet nem jön,
aztán mégis útra kel. – Látom a
gyerekeken azt a nagy örömöt,
amivel idejönnek és visszavágynak. Tartják a kapcsolatot,
szeretnek Paksra jönni – magyarázza. Szerinte a viskieket
szorongással tölti el, hogy nem
tudják azt nyújtani, amit Pakson kapnak. – Pedig a paksiak
nem várják el, szívesen jönnek.
Ha ugyanolyan lenne, mint otthon, nem is volna semmi érdekes – fogalmazott.
A pedagógus szerint fontos az
anyaországi támogató barátság,
hiszen egyre nehezebb megtartani a magyarságot, sok viski szülő
gondolja úgy, hogy jobban érvényesül a gyereke, ha ukrán iskolába megy.
– Környezetemnek is, nekem is
fontos, hogy segítsük őket abban,
hogy minél tovább megmaradja-

nak magyarnak, és ennek a legjobb módja, ha az óvodában magyar nyelven beszélnek – ezt már
Gárdai György fogalmazta meg,
aki évek óta segíti a viski magyar óvoda ügyét a Gastroblues
Fesztivál és az ahhoz kapcsolódó lemezbemutató bevételéből.
Mindig szívén viselte a határon
túl élő magyarok sorsát, baráti
kapcsolatok fűzik a Felvidékhez, a Vajdasághoz, Erdélyhez.
A kárpátaljai testvértelepülésre
egy önkormányzati küldöttség
tagjaként jutott. Megfogta az ottani magyar lét, ahogyan élnek,
elég nagy szegénységben, még
csak esélyt se látva a jobb létre.
– Mindenhol tűzzel-vassal akadályozzák a magyar autonómiát.
A magyar kisebbség frusztrálja
a környező országokat, mert az
ölükbe hullott területekkel úgy
vannak, mint a tolvaj, aki nem
tudja eldugni a lopott holmit.
Szomorú vagyok, hogy amikor
a rendszerváltás után Ukrajna
felajánlotta, hogy Kárpátalját
visszaadná, mi nem fogadtuk el
– mondta. Hasonlóképpen vélekedik a kettős állampolgársággal kapcsolatos „csúfos esetről”.
A lemezbemutató koncerteket,
ahonnan a tombolabevétel kerül Viskre, éppen azért rendezi
mindig december 5. környékén,
hogy ezt feledtesse.
(Folytatás a 9. oldalon)

Tell Edit alpolgármester így vall partnertelepülésünkről:
2009-ben jártam először Visken. Azonnal beleszerettem a tájba,
az emberekbe. Aztán 2012 áprilisában paksi forgatócsoporttal
jártam arrafelé. A Máramarosi-hegyek árnyai mellett betértünk a
magyar iskolába, az ukrán óvodába, a tűzoltóságra, meglátogattuk az év emberét és a kórházat. Megláthattuk ennek a vidéknek a
bánatos arcát: az ukrán-magyar értékrend keveredését, az ezerarcú szegénységet, az élni akarást.
A viski iskolában, a közéletben nem csupán a lélekszám csökken, hanem az öntudat is. Az értékrendek keveredése nem ad
okot bizakodásra. A gyerekek testben, lélekben éhen maradnak.
Akik nem tudatosan, hanem ösztönösen szólnak egymáshoz
anyanyelvükön, azoknak eszébe sem jut, hogy máshová adhatnák gyerekeiket, mint magyar iskolába. De aki többre vágyik,
az hagyja magát meggyőzni és a könnyebb utat választja, mert
mint ahogy Arany János is megírta a Toldiban: könnyebb eltörni a faragott, mint a faragatlan fát…
(Folytatás a 8. oldalról)
– Jó helyre megy a mi anyagi és
erkölcsi támogatásunk – ös�szegezte. Azt is elárulta, hogy
akárhányszor járt Kárpátalján,
mindig olyan helyekre vitték –
Husztra, Munkácsra, a Vereckei-hágóhoz – ahol „nekünk a
múltunk volt”. – Személy szerint engem örömmel tölt el,
hogy valamennyi határon túli
testvérvárosban neves zenészek
működnek. Viskhez kötődik Pál
István Szalonna, az állami népi
együttes vezetője és prímása, és
testvére Pál Eszter, aki több Kormorán-lemezen közreműködött. Az idei lemezbemutatóra,
december 7-én várják Pál Esztert és szintén elismert muzsikus
édesapját is.
Pakson legutóbb a Kenyér-, halés borünnepen járt küldöttség
Viskről. Szajkó Károllyal, akit
2006-ban választottak polgármesterré, akkor beszélgettünk.
– Tudtam, hogy van egy gazdag
testvérvárosunk. Gazdag azért,
mert Európa-hírű atomerőműve van, ami biztosítja Paks
lakosainak a jólétét minden téren, nagy beruházások vannak
és jó itt élni. Paks, egy húszezres város két NB I-es csapatot
tud működtetni, amit nálunk
nem tud megtenni a megyeközpont, Ungvár a kétszázezres
lakosságával – így foglalta ös�sze azt, hogy akkor mit tudott
az anyaországi partnervárosról.
Amikor megismerte a polgármestert, a képviselőket, a város-

háza munkatársait, még inkább
rájött, hogy ezt a kapcsolatot
fejleszteni, ápolni kell. – Örültem és továbbra is örülök, ha
idejöhetek, mert sok barátot
szereztünk, személy szerint én
is. A gyerekek is várják a paksi
látogatást, mert szeretettel fogadják őket, sok ismerőst, sok
tudást szereznek, nagy megelégedéssel jönnek haza – folytatta
Szajkó Károly, aki szerint gazdasági területre azért nem terjed ki
a partnerség, mert náluk nincs
meg a háttere. – Sajnos mi szegények vagyunk, minekünk az
iparunk abból áll, hogy van öt
ásványvízgyárunk és egy varrodánk – összegezte. Szavaiból
kiderült, hogy egyre nehezebb,
nem jut pénz semmire. A város
éves költségvetése hat és félmillió hrivnya (176 millió forint),
amit felemészt az óvodák fenntartása, a munkatársak fizetése.
Az iskolák már rég nincsenek
önkormányzati fenntartásban,
idén a kórházat is elvették, a „járás rátette a kezét”. Fejlesztésre
évente nagyjából 800 ezer hrivnyát tudnak fordítani. Az utak
állapota egyre romlik, az erre
szánt pénzt átutalják a kincstári
bankba, ott azonban feltartják.
Az utóbbi két évben egy tatarozás történt a központi óvodában, ami valamikor a kolhoz
irodája volt. – El lehet képzelni
milyen állapotban volt, szinte
kétévenként fel kell újítani, hogy
tudjuk használni – jellemzi az
elöljáró. Egy másik, korábban

patikának használt épületet renováltak még, itt két óvodai csoportot szeretnének elhelyezni. A
férőhelyek tekintetében talán a
legrosszabb helyzetben Visk van
a nagyközségek között, 680 kisgyermek vár elhelyezésre, de jelenleg csak 220-at tudnak ellátni.
Az óvodáról – aminek ügyét
néhány éve Jenei Károly református lelkész kézbe vette – azt
mondja, elvileg át kellene adniuk 2014 márciusában, ehhez ígéretből nem szenvednek
hiányt. – Az üzemeltetés jogát
sajnos oda kell adnunk az ukrán államnak, ami kicsit engem
a kakukkmadárra emlékeztet.
Nehéz megbarátkozni azzal,
hogy csak így lehet, mert fenntartani egyedül nem tudjuk, az
állam pedig nem állami oktatási
intézményt nem támogat – ös�szegzi. – A paksi kapcsolatot én
valahogy megörököltem, mert
egy december 5. köré szervezett,
számomra megható és megtisztelő megemlékezésre érkeztem
Paksra mint a viski városi küldöttség egyik tagja. Igazából
ezek előtt nem is igazán tudtam,
hogy a két városnak van köze
egymáshoz. Persze aztán szembesültem azzal is, hogy a viski és
a paksi református gyülekezetek
között is van testvérgyülekezeti
jellegű kapcsolat – idézte fel a
fiatal református lelkész. – Élmények? Elfogadás, megértés,
segíteni akarás, komolyan vétel,
jóleső, felemelni akaró egyenrangúság, pedig messze nem

vagyunk azok! A barátság számomra emberekhez köthető,
Gárdai Gyuri, a MOBAK, Fekti
Laci, Söni és a többiek, Hajdú
polgármester úr és Tell Edit. S
talán a barátság szó ki is fejezi
mindazt, amit érzek, bármennyi
idő után könnyedén folytatható
beszélgetéseket, szavaknál néha
többet jelentő kézfogásokat, találkozásokat. De azt is remélem,
hogy azt a barátságot, ami a települések között megvan, nem
„fújja szét” sem az esetlegesen
változó politika, sem emberi
hiba, hanem valahogy felette
tud maradni ezeknek is – fogalmaz.
Visknek kilencezer, az öt kültelekkel együtt tizenkétezer lakosa
van napjainkban. A városban
45 százalékos a magyarság, de
a zömmel ukránok lakta Saján,
Rákos Fenes, Mogyorós rontja
az arányt. A legfőbb megélhetési
forrás ma is a külföldi munkavállalás, a célországok Portugália, Olaszország, Csehország,
Lengyelország, Magyarország,
sőt még Románia is, ami nem
gazdag ország, sorolja Visk
polgármestere, aki szerint a
legfájóbb az, hogy nincs kilátás
a javulásra. Annak hogy ilyen
körülmények ellenére a paksiak miért ragaszkodnak ennyire
Viskhez, Szajkó Károly szerint
az az oka, hogy a viskiek vendégszerető emberek. – Ha az
utolsó is, a viski ember azt is
odaadja.
Vida Tünde
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Hogyan közlekedjünk a kerékpárúton?
Van, akinek sport, van, akinek
kényelmes túra a barátokkal,
más munkába jár vele – a kerékpár szerelmesei más-más
okból, de mindannyian örömmel vették birtokukba a Paksot
és Csámpát összekötő kerékpárutat. Noha annak hivatalos
átadására csak később kerül
sor, a biciklisek mellett deszkások, görkorcsolyázók, futók,
sőt az atomerőmű horgásztavairól hazaigyekvő motoros
pecások is hetek óta rendszeresen használják a kerékpárutat.
A már most jelentős forgalmat
bonyolító úton egyik olvasónk
hetente közlekedik és jelezte,
robbanómotoros járművek is
használják az aszfaltsávot. Véleménye szerint, ha nem jelöli
tábla, hogy oda motorosok is
felhajthatnak, akkor tilos ott
közlekedniük. Utánajártunk és
megtudtuk: erről a szakaszról
nincsenek teljesen kitiltva a motorosok. Lakott területen kívül a
segédmotoros rokkantkocsik, a

gépi meghajtású kerekesszékek
és a kétkerekű segédmotoros
kerékpárok is igénybe vehetik
a kerékpárutat – de más jármű
közlekedése, mint például a
nagymotoré és a quadé nem engedélyezett. A segédmotorosok
30 km/órával közlekedhetnek és
rakományuk oldalra nem lóghat ki. Remélhetőleg nemcsak
a nyár, hanem a hosszú ősz is
a kerékpárosok szezonja lesz,
azonban nagyon fontos, hogy
tisztában legyünk a közlekedés
szabályaival. A járművezetők
szempontjából fontos, hogy a
kerékpárút két helyen is keresztezi a 6-os főutat: a Vasút utcánál
(a Volán-telepnél) és Csámpa
előtt. Mindkét helyen sebességkorlátozó jelzés figyelmezteti az
autósokat, hogy fokozott figye-

lemmel, nagyobb körültekintéssel közlekedjenek. Mérsékelni
kell a sebességet, de megállni a
főúton közlekedőknek nem kell
és nem is tanácsos. A kerékpárosokat stoptábla kötelezi a megállásra, tehát forgalom esetén meg
kell várniuk, amíg átkelhetnek,
akár tolva, akár hajtva biciklijüket. A volt Opel-szalonnál jelzőlámpa irányítja a közlekedést, így
aki a fényjelző készülék utasítását
nem veszi figyelembe, komoly
bírságra számíthat, hívta fel a figyelmet Herman Gábor, a Paksi
Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője. Az
erőmű északi és déli bejárójánál
a kerékpárosoknak van elsőbbsége, ezért fokozott figyelem szükségeltetik az autósok részéről, de
a két keréken közlekedőknek is

Általános szabály, hogy akkor kell leszállni a kerékpárról a zebra megközelítésekor, ha a kerékpárút végét jelző
táblát látunk. Ilyenkor abban az esetben is tolni kell a biciklit a
gyalogátkelőn, ha nincs forgalom.

érdemes meggyőződniük arról,
hogy valóban elengedik-e őket.
Szabályt sért, aki a kerékpárút
megléte ellenére a 6-os főúton
kerekezik, ugyanis ott tilos a közlekedés a kerékpárosok számára.
Jó tudni, hogy a KRESZ kerékpárúton lehetőséget ad az egymás mellett való haladásra, viszont tiltja, hogy kerékpáron ülve
állatot vezessünk. Előzéskor célszerű csengőt használni és lakott
területen kívül láthatósági mellény használata is szükséges. Kerékpárral lakott területen belül
legfeljebb 40 km/óra sebességgel
szabad közlekedni, azon kívül
50 km/órával, de csak sisakban.
Herman Gábor leszögezte, a legfontosabb, hogy a kerékpárutak
nekünk készültek, használatuk
kötelező a főút mentén és a városban is. Bár nem a büntetés a
cél, az aszfaltsáv hivatalos átadását követően komoly bírságra
számíthat az, aki a biztonságos
környezet helyett a főútvonalon
közlekedik.
MD

KRESZ-oktatáson és ügyességi pályán készültek a város általános és középiskolás diákjai arra a kerékpártúrára, mely lapunk megjelenése után
indul iskolások részvételével a Paks–Csámpa kerékpárúton. A túra célállomása az erőmű látogatóközpontja.
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Fókuszban a kapcsolatok

2013-ban az emberi kapcsolatok
kerülnek a könyvtári napok középpontjába, amelyet országos
szinten 2006 óta szerveznek meg
október 7-13. között. A múlt évben már háromezer programon
153 ezer résztvevőt regisztráltak
a hazai intézmények által szervezett eseményeken. Idén is széles a kínálat: naponta más-más
témakörhöz kapcsolódva mutatják be az emberi kapcsolatok
sokszínűségét beszélgetések, viták, kiállítások, disputák, közös

alkotások, játékok keretében. A
Pákolitz István Városi Könyvtárban október 7-én a Czencz
János festőművészről készült
könyv bemutatójával indul a
rendezvénysorozat 17 órakor.
Majd kedden ugyanebben az
időben filmvetítéssel, szerdán
pedig a megyei gyermekvédelmi
igazgatóság befogadó családról
szóló előadásával folytatódnak
a programok. Október 10-én
10 órától védőnők ajánlásait és
tanácsait hallgathatják meg az

érdeklődők a gyerekek egészséges táplálkozásáról, majd délután Papp Emese pszichológus
előadása következik. Pénteken
10 órától a társadalmi kirekesztettség témakörében szerveznek
kötetlen beszélgetést, szombat
délelőtt pedig a Holló együttes zenés műsorát követően a
Gárdonyi Géza-emlékév alkalmából rendezett tudáspróba
eredményhirdetése lesz a Kincskereső Gyermekkönyvtárban.
Október 13-án 14.30-kor dr.
Váradyné Péterfi Zsuzsanna, a
Paksi Városi Múzeum igazgatója mesél a római kori családról, majd Cuhorka Kata és Fatér
Barna, a gyapai Életkert tulajdonosai és az Andráspusztán
élő László Katalin beszél a változó életmódról. A zárónapon
ingyenes lesz a beiratkozás és
a programsorozat teljes idejére
amnesztiát ajánlanak a késedelmi díjat felhalmozóknak. Az
országos könyvtári napok idején
esszéíró pályázatot is hirdetnek
gyermekeknek és felnőtteknek
az emberi kapcsolatok témakörében, a kiírás részletei a www.
vkpaks.hu honlapon megtekinthetők.
Matus Dóra

Ismét lehet
pályázni
a Bursa
Hungaricára
Paks városa 2014-ben is támogatja a felsőoktatásban tanuló, nehéz szociális helyzetű
diákokat. A Bursa Hungarica
többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a
települési önkormányzatok és
a megyei önkormányzatok által
nyújtott támogatás, valamint a
felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjra azok a
fiatalok pályázhatnak, akiknek
szociális helyzete ezt indokolja:
ehhez pályázatot kell benyújtani jövedelemigazolással és
vagyonnyilatkozattal együtt.
Az „A” típusú ösztöndíjat a
már felsőoktatásban tanulók
számára írják ki, a „B” típusút
pedig a felsőoktatási tanulmányaikat most kezdők számára.
Leadási határidő november
15., az elbírálás határideje de
cember 20.
A pályázat részletes kiírása a
www.paks.hu honlapon elérhető.

Sokszínű program a szépkorúak hetén
Az idősek világnapja alkalmából évek óta egész hetet felölelő
programsorozatra várják váro
sunk szépkorú polgárait a Csengey Dénes Kulturális Központ
szervezésében, az önkormányzat támogatásával és a Városi
Rendelőintézet együttműködésével. Az idén szeptember 30. és
október 5. között rendezik meg
a szépkorúak hetét. Délelőttönként különböző szűréseken
vehetnek részt az érdeklődők
8.30-tól 13 óráig a kulturális
központban. Mindennap lesz
lehetőség csontritkulás-vizsgálatra, emellett hétfőn és szerdán
laborszűrésre, testzsírszázalékmérésre, táplálkozási tanácsadásra,
vérnyomásmérésre.

Kedden anyajegyszűrésre, szerdán szemészeti tanácsadásra,
szemnyomásmérésre, Schüsslerféle arcdiagnosztikára és íriszdiagnosztikára,
csütörtökön
reumatológiai tanácsadásra és
gyógytornára, valamint látásvizsgálatra
jelentkezhetnek.
Utóbbira pénteken is várják az
időseket, valamint allergia- és
légzésfunkció-vizsgálatra
és
íriszdiagnosztikára.
Egészségük mellett az ünnepeltek szórakozására is gondoltak
a szervezők: szeptember 30án 9.30 perckor nyitják meg a
Nagymama mesekönyve című
kiállítást. Ugyanezen a napon
rendezik a Százszorszép mesemondó versenyt nagyiknak,

gyermekzsűrivel. A nyitó napon lesz Sóthy Györgyné szőtteseinek bemutatója és Endrei
Judit vezetésével az a beszélgetés, ahol szakemberek adnak
tanácsokat a testi és lelki egészség megőrzésével kapcsolatban.
Keddre Juhász Sándor vetítéssel
egybekötött élménybeszámolóját ajánlják Ausztrália csodáiról.
Szerdán ismét több programból
lehet választani, délelőtt lesz
meridiántorna és elsősegélynyújtó bemutató, délután pedig
szépség- és egészségnap fodrás�szal, kozmetikussal, sminkessel,
valamint kiállításmegnyitó Fehér hímzések címmel a Kölesdi
Díszítőművész Szakkör munkáiból. 18 órától Kortalan pódium

címmel amatőr vers- és prózamondók, énekesek, zenészek
lépnek színre. A szépkorúak
hetének programjában lesznek
külső helyszínes lehetőségek is:
csütörtökön 14 órától cseresznyési pikniket rendeznek az erdei iskolában, október 5-én pedig 9-től 12 óráig botos túrát az
Ürgemezőn. A programot záró
városi ünnepségre is szeretettel
hívják a szépkorúakat, október 4-én 17 órakor. Köszöntőt
mond Tell Edit alpolgármester, majd Monspart Sarolta, a
Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke tart előadást. A Bartina
zenekar műsorát követően állófogadás zárja az ünnepséget.
-gyöngy-
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Planetárium költözött az ESZI-be
Három napon át egy fekete kupola, a szegedi Partiscum Csillagászati Egyesület mobil planetáriuma állt az Energetikai
Szakközépiskola és Kollégium
sportcsarnokában. Az Utazás
a Naprendszerben című előadást az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. támogatásával hozták
el a középiskolába.
A hat méter átmérőjű, 4,5 méter magas, felfújható, 30-35 fő
befogadására képes, hordozható digitális planetárium a
Partiscum Csillagászati Egyesület saját fejlesztése, ahogy a teljes kupolás látványt nyújtó full
HD vetítőrendszer is, amelyet
használnak. A mini planetárium létezéséről Nagyné Lakos
Mária tanárnő értesült a fizi-

A Nemzeti Tehetségfejlesztő Tanács települési hatókörű akkreditált tehetségpontja lett a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány. Az akkreditációra az alapítvány nevében Faragó András,
a kuratórium tagja jelentkezett, és látta el az ezzel kapcsolatos
feladatokat. A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány az ESZI
égisze alatt működik 1997 óta. Tevékenységi körébe tartozik a
Tolna Megyei, illetve az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny
szervezése, a Tolna megyei fizikaszakkör támogatása, tehetséggondozás, ismeretterjesztés, tehetséggondozó kiadványok megjelentetése és újdonságként a tehetség-tanácsadás. Akkreditált
tehetségpontként a tanulmányi versenyekre beadott pályázatok
értékelése kedvezőbb, illetve speciális szakmai szolgáltatásokban
(továbbképzés, tanácsadás, kiadványok) részesülnek.
katanároknak szóló hírlevélből.
Mint elmondta, azért döntöttek
úgy, hogy elhívják az egyesületet az iskolába, mert a 35 perces
előadás jól illeszthető az órarendbe, illetve azért, mert közép- és emelt szinten is szerepel

a tételsorban a csillagászat. Az
atomerőmű támogatásával húsz
előadásra nyílott lehetőségük,
így a 9-12. évfolyamról minden osztály, illetve az érdeklődő
technikus hallgatók is részesülhettek az élményben.

– Előadásunkból megismerhették a diákok a Naprendszer bolygóit, fizikai paramétereiket, jellemzőiket, néhány
felszínére „le is szálltak”, tanulmányozhatták az égbolt
nevezetes csillagképeit, illetve
bemutattunk nekik néhány
szabad szemmel is látható csillagászati jelenséget – mondta
el Illés Tibor, az egyesület vezetője. A csillagászat népszerűsítésére, az oktatás támogatására és az amatőr csillagászok
segítésére alakult Partiscum
Csillagászati Egyesület tagjai
május óta járják az országot a
mozgó planetáriummal. Egyre
több települési rendezvényre,
oktatási intézménybe hívják
őket.
Kohl Gyöngyi

Így változott az oktatás szeptembertől
az általános és középiskolákban
Majdnem egy hónapja elindult a tanév, így az általános
és középiskolákban már megtapasztalták a változásokat a
pedagógusok és a diákok.
A 2013/14-es tanévvel teljes körűen életbe lépett az új köznevelési törvény, illetve elindul az
új Nemzeti Alaptanterv (NAT),
amelyet felmenő rendszerben
vezetnek be az általános és középiskolákban. Szeptemberben
az első, az ötödik, a kilencedik,
valamint a hatosztályos gimnáziumok hetedik évfolyamos
diákjai tanulnak az új NAT alapján. Új kötelező tantárgyként
megjelent az erkölcstan, illetve
a felekezeti hit- és erkölcstan. A
kettő közül egyelőre az első és
az ötödik osztályosoknak, valamint a hat évfolyamos gimnáziumok hetedik osztályosainak
kellett választaniuk. Döntésük
egy tanévre szól, változtatni
csak a következő tanévre lehet,
amit írásban kell jelezni az is-

kola igazgatójánál 2014. május
20-ig. Az iskolák az óraszámok
tíz százalékáról dönthettek szabadon, ami lehetőséget ad bizonyos tantárgyak emelt óraszámú
oktatására, illetve csemegézhettek a választható tantárgyakból,
mint például a családi életre nevelés, a jelenismeret vagy a gazdasági és pénzügyi kultúra.
Fontos változás, hogy az általános iskolákban 16 óráig foglalkozásokat kell szervezni, ami
lehet többek között szakkör,
korrepetálás vagy tanulószoba,
illetve, ha van rá igény, az intézményeknek 17 óráig biztosítaniuk kell a gyermekek felügyeletét.
A délutáni foglalkozásokon a
diákok részvétele mind a nyolc
évfolyamon kötelező. Amen�nyiben a szülő igényli (mert például gyermeke máshol folytat
sport- vagy művészeti tevékenységet), írásos kérelmet nyújthat
be az intézmény vezetőjéhez,
aki engedélyezheti a gyermek
távolmaradását a foglalkozások-
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ról. Ez a kérelem vonatkozhat
az egész tanévre, a hét bizonyos
napjaira vagy egy-egy esetre. A
mindennapos testnevelés felmenő rendszerű bevezetése a
paksi oktatási intézményekben
nem újdonság, hiszen az önkormányzati fenntartás idejében
már elindították az általános
iskolák 1-6. évfolyamán. Az új
tanévben az 1-2. az 5-6., valamint a 9-10. évfolyamon kötelező a heti öt óra, amiből kettőt
kiválthat a diák, amennyiben
iskolai sportkörben tevékenykedik, valamelyik sportegyesület tagja vagy amatőr sportolói
szerződése van, ám ezt iskolá-

jában igazolnia kell, összegzett
Péterné Iker Ivett, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
Paksi Tankerületének igazgatója. Újságírói kérdésre elmondta,
hogy az elmúlt időszakban sok
feladatuk volt a szeptembertől
elindított új pedagógus-életpályamodell kapcsán, amelynek
része egyebek mellett a bérezés
átalakítása és a pedagógus-munkaidő változása. Elkészítették az
átsorolásokat, kinevezés-módosításokat, amelyeket a napokban
kapnak kézhez a pedagógusok.
Az október elején esedékes fizetésüket már ez alapján kapják
meg.
-kgy-

Az iskolai szünetek a következőképpen alakulnak a
2013/14-es tanévben: az őszi október 28-31-ig tart, a téli
szünet december 23-tól január 1-jéig, a tavaszi pedig április
17-22-ig. Az első félév vége január 17., az utolsó tanítási nap
a tanévben június 13., kivéve az érettségizőket, akik április
30-án mennek utoljára iskolába. Az országos kompetenciamérést május 28-án tartják a hatodik, nyolcadik, illetve tizedik
évfolyamon.

Vége a strandszezonnak, nyit az uszoda
Az Ürgemezei Strandfürdő
nemrégiben bezárt a következő
szezonig, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Tanuszodájának kapuját viszont ismét kitárták és
várják a mozogni, kikapcsolódni, felfrissülni vágyókat.
A tanuszoda mindig szeptember
közepétől május végéig üzemel.
A strandszezon véget ért, így
szeptember 16-án újra megnyitották, s változatlanul hétköznap
reggel 6–8, délután 17.30–21 óra
között, szombaton 9–20, vasárnap pedig 8–20 óra között várják
a nagyközönséget. Az óvodai,
iskolai úszásoktatás mellett lehetőség van gyógyúszásra, illetve délutánonként bárki igénybe

veheti a tanuszoda valamennyi
szolgáltatását a korábbi években
megszokott módon. A tanmedence, a pancsoló és az úszómedence mellett van pezsgőfürdő,
szauna, szolárium és masszázs
is. Az uszodában több általános
iskolának, óvodának, sportegyesületnek biztosítanak helyet. A
nyári állagmegóvó karbantartás mellett idén felújításokat is
végeztek a létesítményben. Az
év elején a medencefertőtlenítő
technológiát korszerűsítették, a
nyári leállás alatt pedig a medence fűtésrendszerének egy része
újult meg, a baleseti kockázat
csökkentése érdekében pedig kicserélték a túlfolyórácsokat.

Ahogy a tanuszodában, úgy a
strandon is az éves leállás idejére időzítik a karbantartási,
felújítási munkákat. Jelenleg
a strandterület és a medencék
téliesítése zajlik. A kihelyezett
sporteszközöket, játékokat, padokat, szeméttárolókat, bójákat
raktárba viszik, a zuhanyzókat,
mosdókat víztelenítik. A medencékben a víz tisztítását és a
víztérfogat enyhe visszaengedését követően hungarocell fagytesteket helyeznek el, amelyek
a medence fala helyett felveszik a jég tágulásának károsító
hatását. A kedvelt fürdőhelyet
elégedetten zárhatták be a következő szezonig: júniusban

esős napokkal, így strandolók
nélkül indultak ugyan, de aztán
megérkezett a kánikula, aminek
eredményeként a látogatottság
és az árbevétel a tavaly júliusi
csúcsot 30%-kal megdöntötte.
Augusztusban a tavalyihoz hasonló szintű volt a látogatottság,
az egész szezont figyelembe véve
viszont több mint ötezer fős növekedés volt. Az idén bevezetett
karszalagos beléptetőrendszer is
jól vizsgázott, átláthatóbbá tette a beléptetést és a jegyeladást.
Számos rendezvénynek adott
otthont ezen a nyáron is a strand
és egy nem mindennapi esküvői
fotózás helyszínéül is szolgált.
-gyöngy-

Zene, sport, gasztronómia
Harmadik alkalommal rendezték meg Pakson a Kenyér-, hal és borünnepet, amelynek
a tavalyi évhez hasonlóan ismét társrendezvénye volt az Atomfutás. A rendezvényt térzenével, a Duna megkoszorúzásával, majd
fáklyás felvonulással nyitották, amelynek
végállomásán, a Sárgödör téri présháztulajdonosok nyitott pincékkel, mások ételkülönlegességekkel várták a vendégeket.
Nagy sikere volt a kemencés lángosnak,
amelyet készítője az ismertebb szalonnás
és kolbászos mellett először Pakson kínált
vegetáriánus változatban. A présházaktól is
figyelemmel kísérhette a közönség a Szekszárd Jazz Orchestra kétórás koncertjét, hiszen a nyitottság jegyében nem állítottak a

téren nagysátrat. Bár másnap a fő helyszín
az ASE sportcsarnok melletti terület volt, a
Sárgödör tér is szerephez jutott az Atomfutás
idején, hiszen az útvonalak érintették a teret is, ahol frissítőállomást állítottak. Idén is
élőzenével várták a hosszú távon teljesítőket
néhány frekventált ponton. Közreműködött
a BeatBack, a Másképp, a Hungarokarma,
a Bartina zenekar, továbbá Tukács József
(Tuki Trió), Petruska András, Faragó Attila,
Nyisztor Ákos és Pataki Ádám. A versenyzők családtagjaira és az érdeklődő közönségre is gondolva volt játszóház, egészségsátor,
és kézművesek is érkeztek a rendezvényre.
A Sárgödör téri gazdák elhozták boraikat,
megjelent a kínálatban a pálinka, illetve a
Tolnaricum Tolna megyei különlegességei.
A nagysátorban színpadra lépett Petruska
András, a Csík zenekar adott élő koncertet,
majd a napot a Duna Party Táncklub vezényletével zárták. Mindkét napon oldtimer
busz közlekedett a városban.
Gyaníthatóan az esős idő miatt a több mint
ezer nevezőből végül 969-en álltak rajthoz
a második Atomfutáson. A tavalyi 641 fős
létszámot ez is alaposan meghaladta, ami
annak is köszönhető, hogy a szervezők az
utcai futóverseny távjain és útvonalain is
módosítottak, valamint első alkalommal
BrutálAtom erőfelmérőt is beiktattak. Ez
utóbbi 9 órakor kezdődött: dombra fel, erdőn, szalmabálán át. A legkomolyabb próba
a kistónál várta a mezőnyt, de ezt az akadályt
is mindenki legyőzte. A megmérettetés vé-

gén több kategóriában hirdettek győztest, az
ötven feletti férfiaknál a főszervező Scheffer
István diadalmaskodott.
Pont délben indult az Atomfutás, a rajt előtt
Hajdú János, Paks polgármestere és dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
kommunikációs igazgatója köszöntötte a
résztvevőket. 31, 21, 14, 7 és 3,5 kilométer
várt a futókra, érintve a város nevezetességeit, így az Erzsébet Nagy Szállodát, a Prelátust,
a Jézus Szíve-templomot, a Sárgödör teret és
az erőmű látogatóközpontját is. A gyerektávokon 600 és 2000 métert kellett teljesíteni
a legkisebbeknek, míg a nordic walking kategóriában 7100 méter várt a botos gyaloglókra. A dobogósokat külön jutalmazták, de
minden célba érő az emlékérem mellett átvehette Paks város borát is.
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Paksról indult
a negyvenhetes járat
Hangulatos
szüreti nap
Népes volt a szüreti felvonulás
és gazdag a színpadi műsor a
tizenhatodik alkalommal megrendezett szüreti napon Dunakömlődön. A faluháznál felléptek mások mellett a Pro Artis
művészeti iskola növendékei,
a dunakömlődi óvodások, a
Tűzvirág Táncegyüttes, illetve a
Bartina zenekar. A présházsornál a Dunaszentgyörgyi Vadrózsa népi együttes és a helyi
Félnótás Dalkör szórakoztatta a
közönséget.
A szüreti naphoz kötődő versenyeken, vetélkedőkön a következők diadalmaskodtak: Szüret
szépe címben ketten részesültek:
Cserenyecz Katalin és Lehmann
Katalin. Kuglófkészítésben is
megosztott első díjat adtak ki
Sallai Ferencnének és Frics Gabriellának. A madárijesztő-készítő pályázatra jelentkezők közül
a Baba-Mama Klub nyert. Süteménykészítők között sós kategóriában Szurovecz Istvánné, édes
kategóriában Mány Lászlóné
végzett az élen, a legjobb lekvárt
Pocsay Mihályné készítette.

Akik egy thrillert a hullák és
a vér mennyisége alapján ítélnek meg, azok számára talán
csalódást kelthet David Aldoni
könyve, a régi iskola kedvelőinek azonban valódi felüdülés
lesz. Van eleje, közepe, vége,
több szálon futó cselekménye és
eredeti sztorija, ami csupán az
utolsó oldalakon nyer végső értelmet, a záró sorokig fenntartva
az érdeklődést, mondja a szerző,
aki – bár a történet csattanóját
titokban tartja előttem – igazi nevét elárulja. A mindössze
27 éves Batancs Zoltán két éve
ragadott tollat, és első regénye
nemrégiben jelent meg A negyvenhetes járat címmel a fiatal
szerzőket felkaroló Underground kiadó gondozásában. Mint
elárulta, rajongója a fikciós műfajnak, amit az irodalomoktatásba is bevezetne, mivel úgy véli,
sokkal több fiatal olvasna, ha a
szórakoztató irodalom egy-egy
jeles képviselőjével gazdagítanák
a kötelező tananyag palettáját.
Nehéz műfaj ez, vallja a szerző,
mivel nem egyszerű újat alkotni. Törekedni kell az elcsépelt,
sablonos közhelyek kerülésére,
meg kell tudni lepni az olvasót.
Regénye főszereplője, Marcie
Moronic egy rosszul indult reggelen kénytelen buszra szállni,
amely rejtélyes okoknál fogva
a szokásos fél óra helyett kilenc
órával később érkezik meg úti

Az Együtt a parlagfű ellen
Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
adójuk 1%-át céljai elérése
érdekében ajánlották fel. A
2011-es szja 1%-ának ös�szege 449 038 Ft volt, melyet egészségmegőrző és
betegségmegelőző programokra fordítottunk. Bízzunk
abban, hogy az elkövetkező
években is támogatják tevékenységünket, köszönettel:
az Alapítvány kuratóriuma
és munkatársai.
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céljához. Ezzel megmagyarázhatatlan események sora veszi
kezdetét, amelyek felforgatják a
fiatal nő életét. Batancs Zoltán
barátnője révén és munkakeresés céljából érkezett városunkba,
jelenleg az atomerőmű egy külsős cégénél dolgozik villanyszerelőként. Már készíti következő
könyvét is, a most megjelent regénye előtt megkezdett írásának
kibővített változatát még idén
szeretné megjelentetni. A negyvenhetes járat című, humorral
fűszerezett hagyományos thrillert könyvbemutató keretében
szeretné megismertetni a helyi
könyvkedvelőkkel.
Egy másik paksi kötetről is
beszámolhatunk. A gyászt ki
kell beszélni, el kell mondani a
történteket, hogy a lelkünk felszabaduljon, mondta Matuska
Márton újvidéki újságíró Gutai
István legújabb könyvének bemutatója kapcsán. A Földönfutók, hontalanok – Menekülés
Bácskából 1944/45 című kötetet
szeptember 16-án ismerhette
meg a szélesebb közönség. A
hallgatóság soraiban többen helyet foglaltak a közül a tizennégy
ember közül, aki fájó emlékeiről
mesélve megszólal Gutai István
kiadványában. Húsz- és ötvenezer fő közé teszik az 1944-45-ös
délvidéki megtorlások magyar
áldozatainak a számát. A népirtás körülményeivel személyes

Pakson az Ősz utcában 70 m2-es présház pincével, felszereléssel eladó.
Ára: 2,9 M Ft.
Érdeklődni:
Fonyó Lajos
(06-70/310-8374)

visszaemlékezések nyomán foglalkozik a szerző, aki elmondta,
hazánkban máig keveset tudnak
ezekről az eseményekről. A Délvidéken élő történészek, újságírók ugyan körültekintően feltárták a történteket, de a tapasztalat
az, hogy ezek a munkák nem
szivárognak át a magyarországi
történetírásba. Bánát, Bácska,
Dél-Baranya és Muraköz településein a szerb partizánok a

magyarok ellen szervezett, pártközpontból irányított, körülbelül 40 ezer áldozatot követelő
vérengzést tartottak, amelyről
olyanok mesélnek, akik részesei
voltak a szörnyűségeknek, illetve
ez elől elmenekülve maradhattak életben. A két évig készült
könyv megszólalói között több
Tolna megyei is szerepel. Matuska Márton, aki nem csupán
gondozta a könyv szövegét, de
fontos kiegészítő jegyzetekkel is
ellátta, hozzátette: az, hogy Pakson egy nem hivatásos történész
ennyi életrajzot felkutatott, azt
bizonyítja, hogy az ország tele
van ehhez hasonló történetekkel
és ezek dokumentálása az igazság feltárásában kulcsszerepet
játszik.
Matus D.

Jó napot, mi újság?

Polányi Máté
A negyedik aranyérem megszerzése után
„visszavonult” a versenyzéstől Polányi
Máté. Döntése persze csak a lasszózásra vonatkozik, a lovaglásra, ahol szintén
megannyi szép eredmény fűződik nevéhez,
nem. Előre elhatározta, hogy ha meglesz
a negyedik arany, hátrébb lép, hogy teret
adjon a fiataloknak, saját tanítványainak.
Az első aranynál még azt hitte, a véletlen
műve, utána mindig hajtotta valami, hogy
újra megpróbálja. Most legutóbb az, hogy
hazai közönség előtt versenyzett. Ez – mint
elárulta – inkább hátrány volt, mint előny,
hiszen rendkívül nagy volt a nyomás, a
lelki teher. Az, hogy ez Mátét zavarja, nehezen hihető, hiszen igen hidegfejű, megfontolt versenyző. Minden dobást gondosan eltervez, kivitelez, folyamatosan javítva
a hibákon. Ez nemcsak technika, hanem
taktika is, mert nagyon sok múlik azon,
hogy megfelelő ponterősségű dobásokat
választ-e, mert hol a kevesebb pontot érő,
könnyebb dobás az üdvös, hol be kell vállalni a rizikósabb, de értékesebb feladatot.
Sokszor, sok helyen elárulta már, hogy lakótelepi lakása nappalijában kezdte a las�szózást. Máté leginkább Ledneczkiéknél, a
Fenyves Lovastanyán edz. Lovagolni is itt
szokott és itt van a bázisa az egyesületnek,
amelynek színeiben különféle bajnokságo-

kon áll rajthoz. Nem titkolja: az, hogy panelben él, főként anyagi okokra vezethető
vissza, de bármilyen furcsa egy ilyen, háborítatlan természetbe való fiatalembertől hallani, bizonyos okok miatt szereti is.
Nincs helyhez, időhöz kötve, nem szólítja
haza a kötelesség, ami az állattartással jár.
Ez pedig fontos számára, hiszen az ország
számos pontjára hívják, hol embert, hol
lovat tanítani, hol a kettejük közötti kommunikációs problémát áthidalni. Szívesen
tanít, de – ahogy hangsúlyozta – akkor,
ha van érdeklődés, befogadókészség. Az,
hogy a lovakkal ilyen jól szót ért, és igen
bonyolult kéréseket is könnyen, gyorsan
megértet az állatokkal, egyrészt sikerélményt jelent számára, másrészt igen sok
munka eredménye. Mint elárulta, az utóbbi hónapokban például rendkívül sok figyelmet szentelt annak, hogy tökéletesítse
ezt. Utánanézett az interneten, hogy mit
hogyan kell végrehajtani, kiment a tanyára,
megfigyelte, pontosította saját mozdulatait,
s így tovább. A világháló nélkülözhetetlen
eszköze Máténak: azon az úton, ahol jár,
illetve ahova már sikerült eljutnia, nincs
előtte senki itthon. Igaz ez a lasszózásra is.
S, ha már visszatér erre a témára, hangsúlyozza, hogy milyen hálás Fritz Jánosnak
és Vajdi Renátának, a dunakömlődi Fjord

Lovarda tulajdonosainak. Nemcsak azért,
mert most az Eb-nek kiváló helyszínt és
személyzetet biztosítottak, hanem azért,
mert valójában ők ösztönözték az elejétől
az Európa-bajnokságokon való részvételét,
sőt ők is finanszírozták.
A már említett lakótelepi lakás nappalijának polcai roskadoznak az érmektől, kupáktól. Látványuk sugallja a gondolatot,
hogy Máté, amikor szűk tizenöt éve lovaglásra, azon belül is a western stílusra adta
a fejét, megtalálta a helyét. Talán egyetlen
verseny sem volt, ahonnan érem nélkül tért
volna haza. Hogy ez minek köszönhető?
Vállat vonva mondja, valójában nem tudja, de tény, hogy nem szokott kullogni a
hátsó sorban, minap zöldfülűként elment
egy íjászversenyre, három számból kettőt
nyert, egyben második lett. Mint kiderül,
nem új keletű a dolog, amire rögvest írásos bizonyítékkal is szolgál: gondosan őrzött okleveleket vesz elő. Ezekből kiderül,
hogy a ’80-as évek elején sorra nyerte a
dzsúdóversenyeket. A reakcióra, hogy sikerült beírnia a Polányi Máté nevet a történelembe, egy bekeretezett régi képet vesz
elő. A fess úriemberről kiderül, hogy Máté
dédapja, aki a parasztmozgalmak élharcosa
volt, nevét Gyomaendrődön utca viseli.
Vida Tünde
Paksi Hírnök, 2013. szeptember 27. n 15

Sportos famíliák

A Pupp család

– A családban senki nem sportolt ennyire eredményesen, mint
gyermekeink. Mi csak annyit
kértünk, hogy sportoljanak, és
amit választanak, azt kitartóan
űzzék – foglalta össze válaszát a
sport iránti alázatot firtató kérdésemre Puppné Szilvi, Pupp
Réka, Noémi és Bence édesanyja.
A Virág utcai családi ház kanapéján egymás mellett foglalnak
helyet a kiváló sportolók. Réka az
Atomerőmű SE cselgáncsozója,
Noémi és Bence a piros-kék klub
kajakosa. – Nem is emlékszem,
mikor ültünk utoljára így együtt a
nappaliban – teszi hozzá Ferenc,
az édesapa, aki az építőiparban
dolgozik.
A sportágválasztás vidám történet: Réka elsős bezerédjsként a
második héten beállított egy papírral, amin dzsúdózni invitálta a
Győzelemmel kezdte meg
menetelését a Paksi Kézilabda SE
felnőtt férficsapata a PVSE Bácsalmás vendégeként a 2013/14-es
Bács-Kiskun megyei regionális
kézilabda-bajnokságban. A paksi
csapat a Bácsbokodi Sportcsarnokban sportszerű, ugyanakkor
szikrázóan kemény mérkőzésen
30:28 arányú győzelmet aratott
a rutinos, egykori NB II-es házigazda ellen.

legkisebb diákokat az ASE, meséli Szilvi. – A mindössze 16 kilós
kislány határozottan kezembe
nyomta az irományt, hogy ő bizony dzsúdózni szeretne. Megpróbáltam lehűteni, hogy az fiús
sport, mire Réka azt felelte: nem,
az van a papírra írva, hogy lányok
és fiúk jelentkezését is várják.
Honnan tudod, még nem is tudsz
olvasni, kérdeztem, mire ő azt
felelte, hogy elolvastatta a tanító
nénivel… Már akkor sem lehetett
megfogni! – meséli nevetve az
édesanya.
Noémi azért lett kajakos, mert
szerette a vizes közeget, a szülők
pedig nem akarták, hogy a gyermekek egymás ellen versenyezzenek. Bence kisebbik nővérét
követve nem a judogit, hanem
a lapátot választotta, a döntést
ebben az esetben is tiszteletben

tartották a szülők. Klasszikus rohanó família az övék: reggel hatkor már úton a kissé öregecske
családi kombi, apa a volánnál, a
legidősebb, de még mindös�sze 17 éves Réka edzésre tart
a dzsúdóterembe, aztán irány
a Vak Bottyán Gimnázium. A
tanórákat követően otthoni tanulás, majd este ismét edzés. A
kisebbek, a paksi gimnáziumot
szeptemberben kezdő Noémi és
a Bezerédjben pallérozódó 7. osztályos Bence napja iskolával kezdődik, de tréninggel folytatódik,
a nap is lenyugvóban már, mire
mindenki hazaér. Az édesanya
munkahelye a napközbeni bázis,
a volt konzervgyár területén található bútorüzletben.
– Legalább itt látom őket – mondja nevetve Szilvi, aki felettébb boldog, ha a gyermekek – persze kü-

lönböző időpontokban – legalább
fél percre beugranak. Edzőtáska
le-fel, iskolatáska szintén, kerékpárra, robogóra fel-le, a hétvégén
verseny mindenkinek a szélrózsa
minden irányában… Míg az átlagember már e sorok olvasása
közben is többször elfáradt, ők
bírják a tempót, ez az ő életük.
Céljaik vannak: komolyak, a
sportban és az iskolában egyaránt.
– A 2020-as tokiói olimpiai
részvétel reális cél lehet. Súlycsoportomban (48 kg – a szerk.)
Csernoviczki Éva a példaképem.
A gimnázium után a Testnevelési
Főiskolát is szeretném elvégezni
– mondja elszántan Réka. Noémi és Bence még nem tekintenek
ennyire előre. – Jövőre szeretnék
ismét első lenni az olimpiai reménységek versenyén, amit pár
napja Csehországban megnyertem női egyes 1000 méteren –
mondja Noémi. Bence a hétvégi
keretválogatóra készül, ha jól
teljesít, korosztálya magyar válogatottja lehet. Beszélgetés közben
megkérem, hogy vegyék elő legkedvesebb érmüket a vitrinből.
Egyszerűnek tűnt, mégis komoly
feladat lett belőle. Percekig tartó
csörgés-zörgés, válogatás után érkeznek sorban a medáliák, majd
az izzasztó próbatételt követően
pózolás a fotósnak. Rékáról, Noémiről és Bencéről még hallani
fogunk, ez biztos, mert komolyan
veszik a sportot, ahogy szüleik
kérték…
Faller G.

Ökölvívó Paks Kupa
A Paksi Deák Ferenc Általános
Iskola tornatermében 12 egyesület 66 versenyzője lépett szorítóba
a 15. Nemzetközi Ökölvívó Paks
Kupán. – Örömteli, hogy szép
számmal lányok is részt vesznek
a kupán, a nyolc hölgy remek
mérkőzéseket vívott egymással
– mondta el Kajtár László, a PSE
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Ökölvívó Szakosztályának vezetőedzője. A Paksi Sportegyesület
egyik legtehetségesebb bunyósa Horváth Patrik: korosztályos
magyar bajnok, Európa-bajnoki
ötödik. A tehetség természetesen
aranyéremmel zárta az idei Paks
Kupát. A versenyen a budapesti
Központi Sportiskola csapata is

részt vett. Nekik az ex-paksi, hétszeres amatőr magyar bajnok, a
WBO korábbi nagyközépsúlyú
profi világbajnoka, ifjabb Balzsay
Károly vázolta a megfelelő taktikát. A paksi ökölvívók összesen
kilenc arany-, kettő ezüst- és egy
bronzéremmel zárták a kétnapos
megmérettetést.

A Szolnok nyert az emléktornán
Egy éve sincs, hogy örökre eltávozott, még nagyon frissek az emlékek. Még sokszor úgy tűnik, hogy
csak egy rossz álom, és talán felébredünk. Aztán amikor a Gesztenyés úti csarnok bejáratához ér
az ember, találkozik a mindig égő
gyertyákkal, egy emléktáblával, és
rájön, hogy ez sajnos a szomorú
valóság. Az Atomerőmű Sportegyesület Morgen Ferdinánd
emlékének adózva négycsapatos
kosárlabdatornát rendezett, melyen a KTE Duna Aszfalt, a cseh
BK NH Ostrava, a Szolnoki Olaj
KK és a házigazda Atomerőmű
SE vett részt. Jó erőfelmérő volt
két héttel a bajnoki rajt előtt, erős
ellenfelekkel szemben lehetett
megtapasztalni, hogy merre tart
a csapat, milyen állapotban vannak a játékosok, miben kell javulni ahhoz, hogy a bajnoki évadban
ismét sok örömet szerezzenek a
szurkolóknak.
Az ASE első ellenfele az Ostrava
együttese volt, amely az előző
bajnoki szezonban a bronzérmet
szerezte meg a cseh bajnokságban. Nagyon erős, masszív csapat,
megalkuvás nélküli kosárlabdát
játszottak, kellemetlen ellenfelek
voltak. Az első félidőben tartották
a lépést, hiába húzott el 6-7 ponttal a paksi csapat, záros határidőn
belül visszakapaszkodtak egál
közeli állásba. A harmadik negyed közepétől kezdtek elfáradni,
Kovács Ákosék pedig kapva a lehetőségen fokozatosan növelték
előnyüket. A negyedik felvonás
utolsó percei már hazai kosáresőt
hoztak, Baki triplájával 101:62-re
győzött a piros-kék társulat.
A legnagyobb érdeklődés a
szombati, Szolnoki Olaj KK elleni találkozót kísérte. Leginkább
ezen a meccsen lehetett lemérni,
hogy a magyar válogatott játé-

kosokkal és – hazai szinten drágának számító – légiósokkal teletűzdelt Tisza-partiak ellen mire
lesz képes a Dzunics-legénység. A
kilátogató közönség hajtós, néhol
színvonalas mérkőzést láthatott,
ahol a szerencsésebb csapat nyert.
Az első félidő végén még vezettek
Szabó Zsolték, és fél perccel a
vége előtt is csak egyetlen pont
volt a hátrányuk. A végjátékban
jobban bírták idegekkel a büntetőpárbajt a vendégek és ez elég
volt a győzelemhez. Az ASE csapatában szenzációs teljesítményt
nyújtott a center Jarrod Jones: 35
pontot termelt be a szolnoki gyűrűbe. Atomerőmű SE – Szolnoki
Olaj KK 83:87.
A vasárnapi, Kecskemét elleni
utolsó összecsapás nem úgy sikerült, ahogy a paksi csapat akarta. A vendégek három külföldi
játékosukat és a center Bencze
Zoltánt sem szerepeltették a
szombati játéknapon, így a Szolnok ellen sok energiát mozgósító
paksi játékosok pihent ellenféllel
találták szembe magukat. Távolról és a palánk alól is egyformán
betalált, így az első félidő végére
11 pontos előnyre tett szert a lilafehér társaság. A harmadik negyed elején még volt egy fellángolása a paksi csapatnak, hat pontra
zárkóztak fel, de a vendégek nagyobb sebességre kapcsoltak, és
visszaverték az ASE próbálkozásait. Végül a KTE-Duna Aszfalt
79:63-ra győzött az Atomerőmű
SE ellen. A torna végeredménye:
1. Szolnoki Olaj KK, 2. ASE, 3.
KTE-Duna Aszfalt, 4. Ostrava.
A torna legértékesebb játékosa
Jarrod Jones lett, a próbajátékon
lévő Wisseh játékára nem tart
igényt a klub, a torna végén elköszöntek tőle. A következő napokban a légiósválasztás lesz a

Paksi halászcsárda

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

legnehezebb feladat, fogalmazott
Braniszlav Dzunics vezetőedző,
hozzátéve: Wisseh jó játékos, de
látszott, hogy nyáron nem dolgozott. – Szeretnénk jobbat találni,
2-es posztra is vannak jelöltek.
Tóth János szakosztályvezető
szerint a magyar játékosállomány jó és összeszokott annak
ellenére, hogy volt némi változás a keretben, de jól összefogja
őket a vezetőedző, Jarrod Jones
pedig meghatározó játékos a
magyar mezőnyben. – Jó múlttal
rendelkező külföldi játékosokat
hoztunk ide próbajátékra, különösen Green volt csalódás, rajta
rögtön látszott, hogy nincs edzésben. A következő időszakban a
nemzetközi játékospiacon lefelé
indulnak az árak. Vége az NBAedzőtáboroknak, a különböző
ligákban próbajátékra hozott kosarasok egy része nem kap szerződést, ezért bízom abban, hogy
hamarosan megtaláljuk a megfelelő játékosokat. Akkor sem ijedünk meg, ha a szezonkezdésre
nem lesz meg minden légiós, mivel két meghatározó játékost kell
leigazolni.
– Nehéz, furcsa, szokatlan, szomorú – ezekkel a szavakkal
jellemezte Körtélyesi Gergely,
hogy milyen érzés volt játszani
ezen a hétvégén, egy volt csapattárs emlékére rendezett tornán.
–Még nincs egy éve, hogy elment
Ferdó, és akik közel álltak hozzá,
ismerték, játszottak vele, azok
tudják, milyen nehéz ezt átélni,
erről beszélni. A Szolnok elleni
meccs sokat kivett belőlünk, és
az a bosszantó, hogy nyerhető
lett volna. A Kecskemét ellen a
lábakkal és nem az akaraterővel
volt a baj. A szombathelyi tornán
igyekszünk kihozni a legtöbbet
magunkból.
Kovács József

A footgolffal
ismerkedtek
2009-ben indult hódító útjára
Hollandiából a ma már Magyarországon is népszerű footgolf.
A sport ötvözi a labdarúgás és a
golf szabályait, lényege, hogy egy
futballlabdát a lehető legkevesebb
rúgással kell egy meghatározott
átmérőjű lyukba vagy karikába
eljuttatni. A játékot a Paksi Labdarúgó Klub (PLK) jóvoltából
nemrégiben minden érdeklődő kipróbálhatta az Ürgemezei
Strandfürdő melletti szabadidőparkban. A bemutatót az Atomerőmű SE U15-ös lánycsapata
tartotta. – Kerestünk egy, a labdarúgáshoz közel álló mozgásformát, amihez nem kell nagy fizikai
igénybevétel, mégis szórakoztató.
A footgolfhoz azonban technikai
képzettség is kell – árulta el Ben
cze János, a PLK elnöke.
– Idén az U15-ös bajnokságban
indulunk, mert a Paksi FC-nek
kötelező lánycsapatot indítani ebben a korosztályban. Megtisztelő,
hogy mi képviselhetjük Paksot
a női mezőnyben – fogalmazott
Klopcsikné Somorjai Mária, az
ASE lány U15 csapat vezetőedzője. Laszlóczki Anna társaihoz hasonlóan ügyesen terelgette
a labdát a csak szemre könnyű
pályákon. – Komoly koncentráció kell ahhoz, hogy olyan erővel
rúgjuk meg a labdát, hogy az épp
a karikában álljon meg. Egy-egy
edzésen biztosan beépítjük majd
a gyakorlások sorába, mert fontos
a pontos passz vagy éppen kapura
lövés – mondta el az ASE játékosa.
A gyakorlás közben érkezett meg
a PLK felajánlása: a szervezet idén
a lánycsapatot ajándékozta meg
egy impozáns mezgarnitúrával.
A klub a footgolf játék kellékeit a
jövőben is az érdeklődők rendelkezésére bocsátja.
-efgé-

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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Érezd jól magad!
Nagyjából ezt jelenti a wellness
szó, ez az üzenete. A wellness
azonban nem csupán a pihenésről szól, sokkal inkább egy
életszemlélet, egészségtudatos életmód, amely a megfelelő fizikai, illetve lelki állapot
és egyensúly javítását, megőrzését célozza. A paksi Erzsébet
Nagy Szállodában hagyomány,
hogy szolgáltatásaikhoz kapcsolódóan promóciós nyílt
napot szerveznek. Az elmúlt
hétvégén érkeztek a sorozat
újabb állomásához, amikor a
hotel wellness részlegére irányították a figyelmet, ahol
egy 15 méter hosszú, 5 méter
széles és 150 cm vízmélységű
medence, jacuzzi, infraszauna,
finn szauna, gőzkabin, illetve
aromakádas szoba található,
de a házban fitneszterem, illetve masszázsszoba is van. Itt
megújult környezetben, megújult kezelésekkel várják a láto-

gatókat. A nyílt napon mindezt
kipróbálhatták az érdeklődők:
volt gőzfürdő szeánsz, gyertyafényes relaxáló hangfürdő,
kedvezményes masszázs, de
kiegészítették a rendezvényt
divatbemutatóval, sminktanfolyammal, illetve különböző
mozgásprogramokkal. Megjelent a bodyART, a funkcionális
köredzés, az X-Body-személyre
szabott alakformálás, valamint egy maratoni spinracing,
azaz csoportos zenés teremkerékpár tréning is. A wellness bárban gyümölcsökkel,
fűszerekkel, teával készített,
alkoholmentes koktélokat lehetett kóstolni, közben pedig
megismerni az egészségmegőrző, szépészeti standokon bemutatott termékeket, többek
között natúr kozmetikumokat, vitaminkészítményeket,
egészséges ételeket, Tolna megyei különlegességeket. Az Er-

zsébet Nagy Szálloda wellness
szolgáltatásait
szállóvendégeik mellett (kihasználtságról
függően) bárki igénybe veheti.

A szolgáltatásokról további
információkat
olvashatnak
www.erzsebethotelpaks.hu
honlapon.
(X)

Okos kert lépésről-lépésre

Legyen idén okos kertünk!
fenntartható, környezetbarát, vegyszerekben szegényebb, helyi fajtákkal, felhasznált csapadékvízzel,
komposztálással és éneklő madarakkal
5. lépés:
Távolítsuk el
a betolakodókat!
Ma már kormányrendelet is rendelkezik egyes betolakodó, más
néven invazív növényfajok ülte-

tési tilalmáról, amelyeket nem is
olyan régen azért importáltunk
Európába és Magyarországra,
mert természeti, gazdasági problémák megoldását vártunk tőlük,
vagy egyszerűen csak jó ötletnek
tűntek például parkokban való
elhelyezésre. Ilyen volt például
az akác, amelyet sokan talán őshonosnak is tartanak itthon, pedig valójában a homokos talajok
megkötését és gyorsan újratermelődő tűzifa-ellátást reméltek
tőlük telepítőik. Ma nem kell hos�szan keresni, amíg olyan erdőt találunk, ahol az őshonos fafajokat
kiszorítja a gyorsan növő, kön�nyen szaporodó és nagyon nehezen kiirtható akác.
Még komolyabb veszélyt jelentenek
a bálványfák. Az ázsiai eredetű fafajt
parkokba hozták be, és úgy elterjedt, hogy ma már mintha minden
betonrepedésből, minden elhagyatott épület tövéből ez nőne. A bálványfa sokkal gyorsabban nő, mint
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őshonos fáink, ezért képes azokat
teljesen kiszorítani, ráadásul nagyon
nagy tűrőképessége biztosítja neki
az ellenállást sok negatív tényezővel
szemben.
A szakemberek szerint ezeknek
a fajoknak egyetlen előnye, hogy
nagyon jól bírják a mostoha körülményeket is, de az őshonos erdei
állatvilág, a hagyományos fafajták,
az épületek és árvízvédelmi töltések
nagy károkat szenvednek, ha nem
tartjuk kordában őket.
Tilos!
Egy 2012-es kormányrendelet
módosítás alapján, ha mirigyes
bálványfát, fehér akácot, cserjés
gyalogakácot, amerikai kőrist, kései meggyet és zöld juhart vágunk
ki, ilyen fajtát már nem ültethetünk

a helyére. Ültetésük eddig is tilos
volt, sőt, terjedésük megakadályozása kötelező, most azonban
egy kivágott példány helyére sem
kerülhet új. Ez persze eltüntetésükhöz kevés! Ha kertjeinkben,
épületeink tövében ezek a fák jelennek meg, mindenképpen minél
hamarabb igyekezzünk megszabadulni tőlük, mivel valóban komoly
károkat okozhatnak. Szánjuk rá az
időt és energiát, és figyeljünk rájuk
folyamatosan, mivel minél kisebb a
példány, annál könnyebben lehet
tőle megszabadulni.
Több info a csapadékvízről, a
megújuló energiaforrásokról és
az okos kertről:
facebook.com/kiskert,
kiskert.szekszarditermek.hu
(X)

Hatodik az
MVM-Paks

Galántán
futballoztak

Nyolc fordulót követően 13
ponttal a hatodik helyen áll az
OTP Bank Ligában az MVMPaks labdarúgócsapata. A
zöld-fehérek szeptemberben a
Győr és az MTK otthonában
szenvedtek vereséget, míg hazai
pályán legyőzték a Kaposvárt.
Az MVM-Paks szeptemberben
még egy találkozót játszik, lapunk megjelenésének napján a
Mezőkövesd ellen hazai pályán.
Októberben Debrecenben és
Kecskeméten vendégszerepel a
gárda, a kettő közt pedig a Diósgyőrt fogadja.

1998-ban írta alá Galánta és Paks
a testvérvárosi szerződést, azóta
rendszeresek az önkormányzati
labdarúgócsapatok közötti találkozók is. Két éve újabb tornával
bővült a sportkapcsolat, a Viktória-kupára is meghívást kapott a
paksi csapat. – A galántai rendőrség, a galántai tűzoltóság, a Pro
Galánta elnevezésű helyi egylet
és Paks Város Önkormányzata
küzdött az elsőségért. Nagy csaták után végül második helyezést
értünk el a rendőregylet mögött
– értékelt Faller Dezső, a paksi
csapat vezetője.

Egészségre
nevelnek
2013. augusztus 31-én zárul a Kéz-a-kézben Családos Szabadidő
Sportegyesület Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok megnevezésű programja. A projekt az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társﬁnanszírozásával valósult
meg. A nyolc hónapos projekt során a rendszeres testmozgást elősegítő szabadidős programokat, valamint egészséges életmóddal kapcsolatos tájékoztató előadásokat rendeztek Pakson. A Kéz-a-kézben Családos Szabadidő Sportegyesület 2013. január 1. és 2013. augusztus 31.
között valósította meg az egyesület tagjai számára a projektet, melynek keretében az egészséges táplálkozással, illetve energiaegyensúly
megtartásával kapcsolatban szerveztek előadásokat, egészségnapot,
valamint fórumot.
Külön hangsúlyt fordítottak a projekt keretében a rendszeres testmozgást elősegítő szabadidős programok megvalósítására is, többek
között háromfordulós asztalitenisz bajnokság; tábor, életmódtábor
rendezésével. Emellett bocsa-, petanque-, illetve tollaslabda verseny,
valamint szervezett túra színesítette a projektet. A rendezvényeken
216 fő vett részt. A megvalósítás során elkészült a Kéz-a-kézben SE
egészségterve, mely hosszú távú cselekvési programot fogalmaz
meg az egyesület jövőjére vonatkozóan. A projekt valamennyi rendezvénye az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társnanszírozásával valósult meg. A projektről bővebb információ a
http://kez-a-kezben.bocsa.sport.hu honlapon keresztül kérhető.

Tiszta vizet a pohárba
Többéves előkészítés után mérföldkőhöz érkezett az
Európai Unió támogatásával megvalósuló Sárszentlőrinc Község ivóvízminőség-javító beruházás projektje:
szeptember 5-én az ünnepélyes alapkőletétellel megkezdődött a beruházás kivitelezési szakasza. Az ivóvíz
minőségének javítása kötelező feladat, a kútvizek károsanyag-tartalmának határértékét a 201/2001-es (X.
25.) kormányrendelet írja elő. A Sárszentlőrinc és Uzd
ivóvizét biztosító kutak vízkémiai komponenseiben az
ammónium meghaladja az előírt határértéket, emiatt a
kitermelt víz vízkezelést igényel. A beruházás megvalósítása során a teljes lakosság megfelelő ivóvízellátása megvalósul. Ennek megvalósítására még 2010-ben
nyújtotta be igényét Sárszentlőrinc a Környezet és
Energia Operatív Program pályázati forráshoz. A projekt összköltsége 158 411 232 forint, az Európai Unió és
a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege pedig
142 570 109 forint.

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

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

TEIT

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

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok
és koszorúk rendelése
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A Paksi Városi Múzeum
szeretettel vár minden érdeklődőt
2013. október 7-től 22-ig
Programajánlatunk:

„A lámpás én vagyok” – Tanárok éjszakája

(2013. október 11. 14.00-18.00)
A részt vevő pedagógusok muzeológusok vezetésével ismerkednek
meg a múzeum állandó és időszaki kiállításaival, valamint kötetlen beszélgetés során elmondhatják a múzeummal kapcsolatos kérdéseiket,
kívánságaikat, ötleteiket.

„Csak itt, csak most” – Pincétől a padlásig

(2013. október 7-től 22-ig, 90 perces vezetett túrák)
A vendégek elől elzárt helyiségek kapui kitárulnak, és bepillantás nyílik
a múzeumi háttérmunkába.

„Hogyan dolgozik a régész?” –
Az ásatástól a kiállításig

(október 9., 10., 11., 16., 17., 18., 90 perc)
A látogatók megismerkednek a régész munkájával az időszaki kiállítás
bemutatásán keresztül. A foglalkozást a halott információk élményszerű
feldolgozása zárja (feltárás, restaurálás)
A programokról bővebb információt olvashatnak
a http://www.varosimuzeum.hu/ oldalon.

Megújul a
közvilágítás
Szeptember végén zárul a közvilágítás korszerűsítésére
elindított program Pakson. Az új lámpatesteket európai
uniós forrás felhasználásával és a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatásával szereltette fel a
közterületekre a városi önkormányzat. Az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Programjához 2010-ben benyújtott „A közvilágítás korszerűsítése
Pakson” című pályázaton több mint 96 millió forintot nyert
a város önkormányzata – a beruházás 50 százalékát fedezi
az összeg. A fennmaradó 50 százalék önerőhöz nyújtott támogatást a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány.
Ilyen átfogó korszerűsítésre még nem került sor, hiszen
összességében a lámpatestek fele megújul. Azokat cserélik
le, amelyek elavultak és már a karbantartásuk is költséges,
mindemellett a beruházástól jelentős energia-megtakarítást várnak.

