Olyan, mint akit a Jóisten a tenyerén hordoz – vallja Hanuszka Sándor,
aki szerint annak, hogy remekül érzi magát a bőrében, a kiegyensúlyozott
családi élet a titka.
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Betétakció!

30, 60 vagy 90 napra egyszeri vagy folyamatosan lekötött forint
számlabetét esetén új betétre maximum 180 napos periódusra:

• lakosság részére az éves kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat + 0,5%, EBKM: 2,6%
• üzleti szféra részére az éves kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat, EBKM: 2,1%

Fiókjaink az Ön közelében:
7030 Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
7030 Paks, Barátság u. 3. Telefon: 75/510-216

Az akciós betét további feltételeiről tájékozódhat a www.mecsektakarek.hu honlapon,
érdeklődjön fiókjainkban.
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

Idén is ugyanazokban a választókerületekben szavazhatunk, mint négy éve.

Október második vasárnapján
választ a város
Október 12-re írta ki az önkormányzati választást Áder
János köztársasági elnök, miután az Alkotmánybíróság
meghozta döntését a választás
rendjét befolyásoló vitás kérdésekben. Újdonság, hogy immár öt évre választunk képviselőket.
A több mint nyolcmillió választópolgárnak legkésőbb augusztus
25-ig kell kézhez kapnia az értesítőt, amelyben az önkormányzati választás kitűzéséről tájékoztatnak és arról, hogy a címzett
szerepel a névjegyzékben. Aki
nem kapja meg az értesítőt, az állandó lakóhelye szerinti helyi választási irodához fordulhat. Aki a
szavazás napján nem tartózkodik
lakóhelyén, de élni kíván választójogával, október 10-én 16 óráig
kérheti átjelentkezését a lakcím

A nyolc választókerület kialakítása megegyezik
majd a 2010-es választáskor megszokottal, olvasható a Paks.hu
oldalon. A választási névjegyzékben a Nemzeti Választási Iroda
adatai szerint jelenleg 16136 személy szerepel Pakson. Ők döntenek egyrészt a nyolc egyéni képviselőről és a polgármesterről,
illetve az ő szavazataik alapján további három képviselő juthat
mandátumhoz a kompenzációs listán.
szerinti választási irodától másik
településre. Ez akkor lehetséges,
ha a voksolás kitűzése előtt legalább harminc nappal létesített
tartózkodási helyet és annak érvényessége legalább a szavazás
napjáig tart. Ha valaki mozgóurnát szeretne igénybe venni,
kérelmének legkésőbb október
10-én 16 óráig kell megérkeznie
ahhoz a helyi választási irodához,
amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel, vagy a szavazás
napján legkésőbb 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz.
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Az ajánlószelvényt felváltó ajánlóíveket augusztus 25-től lehet
igényelni a jelöltaspiránsoknak,
akik szeptember 8-án 16 óráig adhatják le az összegyűjtött
ajánlásokat. A jegyző a képviselőjelölti, illetve polgármester-jelölti ajánlások minimális számát
(mely előbbi esetében a választópolgárok számának legalább
1%-a, utóbbi esetében pedig legalább 3%-a) a központi névjegyzék augusztus 15-i adatai alapján
állapítja meg augusztus 18-ig. A
választópolgárok egy-egy ajánlást több jelöltnek adhatnak, de
azt visszavonni nem lehet.
Október 12-én lesz a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választása is, a jogszabály ugyanis
úgy rendelkezik, hogy azt a helyi
önkormányzati képviselők, illetve polgármesterek általános választásának napján kell megtartani. Ezt azokon a településeken
lehet kiírni, ahol a legfrissebb önkéntes bevalláson alapuló népszámlálás adatai alapján legalább
25-en az adott nemzetiséghez
tartozónak mondták magukat.
Települési nemzetiségi önkor-

mányzati képviselőjelöléshez legalább öt ajánlás szükséges.
A 2014-es nemzetiségi választás
tekintetében újdonság, hogy egyszerre tartják a helyit, a területit és
az országosat, amelyek korábban
egymásra épültek. Fontos megjegyezni, hogy az országos, illetve
területi listákra azok a regisztrált
állampolgárok is szavazhatnak,
akiknek lakóhelyén a településit
nem lehetett kiírni. A választók
szeptember 26-ig vetethetik fel
magukat a nemzetiségi névjegyzékbe. Aki ezt elmulasztja, nem
szavazhat a nemzetiségi választáson és jelöltként sem indulhat.
A helyi választási bizottság, illetve a szavazatszámláló bizottságok tagjaival összességében
mintegy százötvenen látják el a
választással kapcsolatos feladatokat Pakson. A városban 17
szavazókör lesz, a nemzetiségi
választásra egyet jelölnek ki. A
választási kampányidőszak augusztus 23-tól a szavazás napján
19 óráig tart, voksolni reggel 6
órától lehet majd. Bár kampánycsend nem lesz, a jogszabály
határokat szab: azon épületek
bejáratának 150 méteres körzetében, amelyekben szavazóhelyiség van, választási kampánytevékenységet a szavazás napján
nem lehet folytatni. Október 12én nem lehet választási gyűlést
tartani, illetve politikai reklámot
közzé tenni.
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Tudatos tervezőmunka
a város parkosítása
Érdekes észrevételt tett egy olvasónk nemrégiben annak
kapcsán, hogy július derekán
a Szedres utcában a lakótelepi
park felújítása során körülbelül
tíz idősebb fát és cserjét vágtak
ki a tereprendezés nyomán. Az
idős fákhoz, és egyáltalán a tudatos környezetalakításhoz ragaszkodó olvasó felvetette, vajon
Pakson miért nem alkalmazzák
a faátültetés gyakorlatát. Természetesen mint szinte minden, ez
is megoldható, de nem egyszerű feladatról van szó, és nem is
mindig éri meg a fáradozás, válaszolta megkeresésünkre Klézl
Terézia, a város főkertésze. Az
idősebb fák alapvetően stresszként élik meg a mozgatást, de a
fő probléma mégis a méretekkel
és a súllyal van, hiszen már egy
közepes példány is több méter
magas lehet, széles lombkoronával. A földlabdát 3-4 méteres
szélességben és másfél méter
mélységben kell kiemelni úgy,
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hogy a gyökér ne sérüljön és a
földlabda se essen szét. Ehhez
természetesen nem akármilyen
gépi erő kell, hiszen a fák földestül akár 8-10 tonnát is nyomhatnak, tette hozzá a főkertész.
Az erre szolgáló fatransz
plan
tációs gép igazán extrém külsejű, de működése valójában egyszerű, a speciális markolókanál
hatalmas földlabdával együtt
emeli ki a fát, és a gyökérzetet
a földdel együtt egyben tartja
az új helyre való beillesztésig.
Ezzel a művelettel is fennáll az
esélye, hogy a teljes gyökérzetet
nem sikerül kiemelni, így a korona csonkolása, visszavágása
is szükséges lehet, elsősorban
statikai okokból. Az áttelepítés
költségei több százezer forintra
rúghatnak, nem beszélve a speciális gép bérlésének áráról, hívta fel a figyelmet Klézl Terézia.
A fa kivétele technikai okokból
is meghiúsulhat, ha például a
nagyméretű gépi berendezés

egyszerűen nem fér hozzá a fához, vagy ha a föld alatti közművezetékek akadályozzák a
kiemelést. Emellett azoknál a
fáknál, amelyek élettartamuk
vége felé járnak, a drága művelet
egyrészt nem kifizetődő a hátralévő időre, másrészt az átültetéssel járó stresszt sem bírják jól a
növények. Az átültetés kizárólag
azokban az esetekben jöhet szóba, amikor a növény megfelelő
állapotban van (nem volt beteg,
sérült, legyengült – ezek kizáró
okok), szép, kiterjedt az ágrendszer is, nem nőttek egymás alá a
fák. Gyümölcsfáknál egyáltalán
nem javasolt az áttelepítés, valamint gyorsan növő és elöregedő fajtáknál, illetve gyomfáknál (ilyen a bálványfa is, amely
megtalálható városszerte) sem.
A Szedres utcai felújításnál kizárólag a legtöbb problémát jelentő növények, a gyorsan növő,
hamar öregedő fák kivágása történt meg, mondta el a főkertész.

A szakember szerint a nyárfa,
nyírfa telepítése kedvező volt a
lakótelep létesítésekor, de azóta elérték kiöregedő fázisukat,
ezért egy-egy felújításkor, ahogy
a gyomfákat is, szelektálják.
Mint Klézl Terézia kiemelte, a
városban tudatos tervezőmunka alapján zajlik a parkosítás, az
öreg, beteg vagy éppen a gyomfák pótlása. De a lakótelepen a
futóhomok sem tenné eredményessé az átültetés műveletét.
Ennek ellenére volt már példa
ilyen beavatkozásra Pakson, az
elkerülő úton tíz fa kapott új
helyet, és a figyelmes utógondozásnak hála meg is eredtek,
fejlődtek. Mivel a művelet nagy
sokk a növénynek, csak gondos
odafigyeléssel biztosítható a túlélése, az ültetőgödröt tápanyaggal kell bélelni, alaposan beöntözni, tápoldatozni, és az első
időszakban szél ellen háromnégy ponton erős gerendázattal
rögzíteni.
Matus Dóra

Köszönetet
mondanak
a véradóknak

A Tolnai úton is dolgoztak
Építési munkálatok zajlottak a
Tolnai úton a Hétszínvirág tagóvoda és a Nyárfa utca közötti
útszakaszon. A beruházást nem
az útburkolat állapota indokolta, hanem a szegély melletti
vízmegállások. Nagy esőzések
után a területen beépített víznyelők nem tudták megfelelően
elvezetni a csapadékvizet, amely
összegyűlt és a kerékpárúton
közlekedők gyakran kaptak „kéretlen zuhanyt”. Ezt a problémát
orvosolták most azzal, hogy a

kiemelt szegély elé süllyesztett
szegélysort építettek, így vezetve
a víznyelőkhöz a csapadékot. A
kivitelezés során igazították az
útburkolatot, a kapubejárókat,
valamint a kerékpárút egy részén is dolgoztak. A 160 méter
hosszú szakaszon végzett munka a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. és az önkormányzat közös
beruházásában valósult meg. Az
aszfalt marását, illetve az aszfaltozást előbbi végezte, a szegélyépítést pedig az önkormányzat

megbízásából a MicrocenterPaks Kft., amire a város bruttó
3,3 millió forintot biztosított. A
Tolnai úti mellett a város több
pontján zajlik útfelújítás aszfaltozással, illetve szükség szerint
ivóvízvezeték-cserével. Érintett
a Fecske, a Bercsényi és a Haladás utca, az Ifjúság útja, az
Arany János és az Öreghegy utca
közötti szervizút, az Újtemplom
utca, valamint Dunakömlődön
a Radnóti utca.
Kohl Gyöngyi

Köszönetét fejezte ki az inkubátorházban rendezett véradáson
megjelenteknek dr. Sztruhár
Sándor. A Paksi Ipari Park Kft.
ügyvezetője lapunknak eljuttatott közleményében leszögezte:
nyáron még nagyobb szükség
van a véradásra a balesetek megszaporodó száma miatt. Ezért az
Országos Vérellátó Szolgálat pécsi regionális vérellátó központjával együttműködve július 15én önkéntes véradást szerveztek
a paksi ipari parkban. Sztruhár
Sándor megjegyezte: nemcsak
minden megjelent véradónak, de
munkáltatóiknak és vezetőiknek
is köszönetet mond, hogy biztosították dolgozóik számára a
megjelenést. Az ügyvezető hozzátette: reméli, hogy a jövőben is
együtt tudnak segíteni a bajbajutottakon.

Duna Összeköt térség: Ajándék az élethez
Felfedezésre váró természeti értékkel, épített
örökséggel, megismerésre érdemes hagyományokkal, tradicionális ételekkel, italokkal, őszinte
vendégszeretettel fogadja a látogatókat a Duna
Összeköt térség huszonegy települése Dunán
innen és Dunán túl. Megannyi érték, amelyek
feledhetetlen élményekkel ajándékozzák meg
az ott élőket, a látogatókat.
Huszonegy település az Alsó-Duna mentén:
nyolc az alföldi, tizenhárom a dunántúli oldalon – ez a Duna Összeköt térség: Bátya, Bikács,
Bölcske, Drágszél, Dunaföldvár, Dunaszentbenedek, Dunaszentgyörgy, Foktő, Géderlak, Gerjen, Györköny, Kajdacs, Madocsa, Miske, Nagydorog, Németkér, Ordas, Pálfa, Pusztahencse,
Sárszentlőrinc, Uszód alkotja.
A Duna Összeköt Helyi Közösség egy egyesületet
hozott létre, amely a pályázati munkát, vidékfejlesztési programokat koordinálja. A györkönyi
székhelyű Duna Összeköt Egyesület maga is
pályázott annak érdekében, hogy a tagtelepüléseket, azok értékeit megismertesse. Ajándék az
élethez címmel jelent meg igényes kiadványuk
és elkészült egy film is, amelyben az ismert rádiós
személyiség, Rákóczi Feri népszerűsíti a térséget.
Megújult a térség honlapja (dunaosszekot.hu) és
létrejött a Duna Összeköt Facebook oldala, ame-

lyek arra szolgálnak, hogy az érdeklődők, akár a
helyben élők is, többet tudjanak meg a vidék értékeiről, látnivalóiról, programjairól.
Számos, ma már széles körben ismert rendezvény honosodott meg, népzenei és néptánc
programok, gasztronómiai fesztiválok. Az itt élők
nem felejtették el teljesen őseik tudományát
sem. Népi kismesterek, kézművesek dolgoznak
a településeken, fazekasok, gyöngyfűzők, festők,
fafaragók, játék-, hangszer- és gyertyakészítők,
bőrdíszművesek kezük munkájával dicsérik szülőföldjüket. Mivel sem kirándulni, sem szórakozni
nem lehet kellemesen száraz torokkal és korgó
gyomorral, érdemes elmerülni a gasztronómiai
élvezetekben, megkóstolni a hagyományos ételeket, italokat. Kalocsa környéke híres paprikatermelő vidék, a fokhagymatermesztésnek is nagy a
hagyománya. Kiváló halételeket készítenek a Duna-parti településeken, s nem számít ritkaságnak
a tradicionális falusi disznótor sem, ahol kolbászhurka, töltött káposzta kerül az asztalokra. Ezen a
barátságos vidéken remek pálinkák, ízes, zamatos
borok is készülnek. A térség természeti környezete is érdemes a megismerésre. A Duna Összeköt
térség társult települései az elmúlt években sok
fejlesztést valósítottak meg, így még élhetőbbé,
vonzóbbá, felfedezésre méltóbbá váltak.
(X)
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Atomerőmű

Határon túli hallgatók az erőműben

Az atomerőmű működésével,
technológiájával ismerkedhetnek és saját szakterületükön
tehetnek szert bővebb ismeretekre azok a határainkon túl
élő magyar anyanyelvű diákok,
akik részt vesznek az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. szakmai
gyakorlati programjában. Idén
két turnusban összesen huszonnégy diák tölthet két hetet
Pakson. Egyikük, a kolozsvári Székely István azt mondta,
szakmai szempontból nagyon
„vagány” az erőmű programja.
István most végzett vegyészmérnökként a Babes-Bolyai
Tudományegyetem vegyészmérnöki szakán, ősztől folya-

matmérnöki mesterképzésre
készül. – Ez egy nagyon jó lehetőség, mert találkozhatnak
az erdélyi, a kárpátaljai, a felvidéki fiatal szakemberek. Mindenhol kicsit más a felfogás,
egymásnak tudunk adni ötleteket – vélekedett. Mint mondta,
a diákszervezet hirdette meg a
szakmai gyakorlati programot,
amire hárman jelentkeztek, s
örömükre, mindhármójuk sikerrel pályázott. Azt is elárulta István, hogy korábban nem
járt atomerőműben, de Pakson
kifejezetten kellemes élmények érték. – Nagyon figyelnek mindenre, minden precíz,
mindenki nagyon nyitott volt,

válaszoltak a kérdéseinkre. Azt
kell mondjam, hogy családias a légkör az atomerőműben.
Hogy jönnék-e ide dolgozni? Jönnék, hogyne jönnék –
mondta.
Bodnár Róbert, a szakmai gyakorlat egyik koordinátora úgy
tájékoztatott, hogy Erdélyből,
Felvidékről és más magyarok
lakta területekről fogadnak
főiskolai, egyetemi hallgatókat, akik elsőként általános
atomerőművi ismereteket kapnak, majd képzési szakirányuknak megfelelő területen töltenek el néhány napot. Átfogó
képet kapnak az atomerőmű
működéséről, technológiájáról,

biztonsági filozófiájáról, speciális szakmai programjukon
túl megismerik az atomerőmű
különféle területeit, szervezeti
egységeit, jártak a tűzoltóságon, a múzeumban, a műszaki
könyvtárban,
üzemlátogatáson vettek részt, felejthetetlen
órákat töltöttek a Karbantartó
Gyakorló Központban, ahol az
„utolsó csavarig” megnézhettek
mindent, láthatták testközelből
a főberendezéseket. Bodnár
Róbert azt mondja, a több éve
folyó program célja, hogy azok
a hallgatók, akik náluk töltik
szakmai gyakorlatukat, saját
élményeik alapján vigyék az
atomerőmű jó hírét.
Vida T.

Külföldi újságírók voltak kíváncsiak
a paksi tapasztalatokra
A Nemzetközi Atomenergia
Ügynökséghez is akkreditált
külföldi újságírókból álló delegáció látogatott Paksra. A tudósítók között volt a Reuters, a
Bloomberg, a Nikkei, az AFP és a
Frankfurter Allgemeine Zeitung
újságírója is. A csoport egynapos
magyarországi programjában
a Paksi Atomerőmű Tájékoztató- és Látogatóközpontjának és
magának az atomerőműnek a
6 n Paksi Hírnök, 2014. augusztus 8.

megtekintése is szerepelt. A radioaktívhulladék-kezelés hazai
gyakorlatáról és az azzal kapcsolatos jövőbeni tervekről a
Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Közhasznú Nonprofit (RHK)
Kft. vezetőjétől kaptak tájékoztatást. Dr. Kereki Ferenc, a társaság
ügyvezető igazgatója prezentációjában kitért az RHK Kft. egyre
bővülő nemzetközi kapcsolataira
és együttműködéseire is.

A kérdések egy része arra irányult, hogy az RHK Kft. létesítményei és kutatási programja által érintett térségek
lakói mennyire fogadják el a
környezetükben zajló, a radioaktív hulladékkal kapcsolatos
tevékenységeket. Az ügyvezető
igazgató hangsúlyozta, hogy a
térségi társulásokkal kialakított
jó viszonynak, a rendszeres és
következetes tájékoztatási mun-

kának köszönhetően az RHK
Kft. kiváló kapcsolatot ápol az
érintett közösségekkel, és ezt a
személyes tapasztalatok mellett a közvélemény-kutatások
is megerősítik. Ezt az is alátámasztja, hogy számos európai
ország tekint példaként a magyarországi gyakorlatra, a nyílt,
őszinte társadalmi párbeszédre
a radioaktívhulladék-elhelyezés
terén.
-tünde-

Lazult a szabály,
de a biztonság ugyanolyan fontos
Se fő-, se mellékúton nem lehet
alkoholfogyasztás miatt megbírságolni a kerékpárosokat, ha képesek a biztonságos közlekedésre
– derült ki a KRESZ-t módosító
legújabb rendeletből, amely még
júliusban jelent meg a Magyar
Közlönyben. A közúti közlekedésről szóló rendelet eddig úgy
szólt, hogy járművet csak az vezethet, aki a vezetési képességére
hátrányosan ható szer befolyása
alatt nem áll, és a szervezetében
nincs szeszes ital fogyasztásából
származó alkohol. Viszont ha az
illető kerékpáros és biztonságos
vezetésre képes, az új szabály
szerint még a főúton is nyeregbe ülhet. Ezzel együtt módosult
a kiszabható bírságokról szóló
rendelet is. Ez eddig a nem gépi
meghajtású járművek vezetőinél
0,50 gramm/liter véralkohol-,

illetve 0,25 milligramm/liter légalkohol-koncentrációnál szabta
meg a bírságolási határt. Akinek a szervezetében ennél több
volt az alkohol, az főútvonalon
közlekedve 30 ezer, míg mellékúton tízezer forintot fizetett. A
mostani módosítás a nem gépi
meghajtású járművek sorából
törli a kerékpárt, ennél fogva
esetükben lényegét veszti az alkoholérték is, tájékoztatott Herman Gábor, a Paksi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti
osztályvezetője. Mint elmondta,
a kerékpáros ittasságának ellenőrzése akkor lehet indokolt, ha
arra lehet következtetni, hogy
nem képes biztonságos vezetésre. Ilyen jel lehet az egyensúlyzavar, a járásképtelenség, a kézremegés vagy az akadozó beszéd
is. A szakember hozzátette, hogy

Megpördült a vizes úton és a szemből érkező kamionnak
rohant egy Skoda Fabia két hete Paks és Dunakömlőd között a 6-os
főúton. A Tolna Megyei Katasztrófavédelem információi szerint a
személyautóban hárman utaztak, közülük ketten súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedtek. Egyiküket a paksi hivatásos tűzoltók
vágták ki a roncsból, egy sérültért mentőhelikopter érkezett. A
kamion sofőrjének és az autó harmadik utasának nem esett baja a
balesetben. A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt órákon
keresztül állt a főúton a forgalom.

bár a rendőrség ittasságot rutinintézkedésnél nem ellenőriz, ha
a kerékpáros balesetet okoz, az
nem marad következmény nélkül. Arra reagálva, hogy nem
minden biciklis a kerékpárúton
közlekedik a városban, Herman
Gábor leszögezte, ahol ki van
építve, kötelező a bicikliút használata. Szerkesztőségünknek is
több ízben jelezte már olvasó,
hogy különböző okokból szívesebben használja az úttestet,
mint a kerékpárutat, azonban a
közlekedésrendészeti osztályvezető elmondása szerint járdán vagy úttesten csak abban
az esetben szabad kerekezni, ha
más lehetőség egyáltalán nem
adott. Ilyen helyzet állt elő például az Újtemplom utcai felújítás kapcsán, ahol a járdán kívül
máshol nem lehet biciklizni. A

Dózsa György úton a rendőrség
és a posta oldalán sem arra való
a járda, hogy a kerékpárosok
azon haladjanak, hiszen az úttest másik oldalán ott a kiépített
kerékpárút, hívta fel a figyelmet
Herman Gábor. Az sem jár el
helyesen, aki biciklijére kötve
állatot vezet, másik járműbe kapaszkodik, elengedett kormán�nyal halad vagy kinyúló tárgyat,
kapát, kaszát visz, esetleg oldalkocsit helyez a kerékpárra. A bicikliút több helyen is megszakad
a városban, ezért fontos szem
előtt tartani, hogy ott nincs elsőbbsége a kerékpárosnak a többi járművel szemben: a Kereszt
utcánál, a körforgalomnál és a
Vak Bottyán Gimnáziumnál le
kell szállni a gyalogátkelőhely
előtt és áttolni a zebrán a biciklit.
MD

Ingatlanok értékbecslése, eladása
Németkéren 1546 m2-es területen 125 m2-es 2 és félszobás,
összkomfortos, gázfűtéses családi ház, melléképülettel, garáz�zsal, szuterénnal eladó. Irányár:
10,5 M Ft.
Pakson, a városközpontban, a Rákóczi utcában 4 szoba összkomfortos, gáz- és villanyfűtéses családi
ház garázzsal eladó. Kétszobás,
garázsos lakást II. emeletig beszámítunk Irányár: 18,3 M Ft.
Pakson, az Öreghegy utcában tetőtér-beépítéses, frissen felújított 86 m2-es, 3 szoba, nappali,
konyhás ház, 45 m2-es melléképülettel, 1000 m2-es telken, sok
gyümölcsfával eladó. Irányár:
20,5 M Ft.
Pakson, a Bástya utcában 5 és félszobás összkomfortos családi ház
szuterén, földszint, tetőtér, garázzsal + önálló kis házzal eladó.
Irányár: 32 M Ft.
Pakson, a Kossuth Lajos utcában
3 lakásos társasházban 58 m2-es,
összkomfortos udvartéri lakás,
765 m2-es kerttel eladó. Irányár:
16,5 M Ft.

Pakson, a Jámbor Pál utcában 130 m2-es, összkomfortos családi ház, kis udvarral,
tárolóhelyiséggel eladó. Irányár:
14,5 M Ft.
Pakson, a Váczi Mihály utcában
III. emeleti 62 m2-es, hőszigetelt,
teljesen felújított téglaépületben
lévő erkélyes lakás eladó. Irányár:
14,5 M Ft.
Pakson, a Kurcsatov út hátsó sorában IV. emeleti 2 szobás, erkélyes,
50 m2-es, hőszigetelt lakás eladó.
Irányár: 12,3 M Ft.
Paks legértékesebb részén, a József Attila utcában 4 szoba összkomfortos családi ház, 544 m2
telekterületen, 122 m2 hasznos
alapterülettel, nagy terasszal, 60
m2-es melléképülettel, garázzsal,
pincével, kertben sok gyümölcsfával, gáz-, vegyes, valamint villanyfűtési megoldással eladó.
Irányár 34 M Ft.

Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos
Tel: 06-70/310-8374
E-mail:
fonyolajos@freemail.hu
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Ismét lehet
igényelni
életfát

Rúzsa Magdi és a Tűzvirág is
fellép a vízi színpadon

Ha egy kisgyermek úgy nő fel,
hogy van egy fája, ahhoz érzelmileg kötődni fog és később is
szeretettel fordul majd a természet felé. Ezzel a céllal hirdette
meg idén is évről évre ismétlődő akcióját az Önzetlenül Környezetünkért, Otthonunkért
Munkacsoport Alapítvány az
atomerőmű és az önkormányzat támogatásával. Az „Ültess
fát, életfát” program lényege,
hogy azok a családok, ahol az
átadást megelőző esztendőben
született kisbaba, facsemetét
kérhetnek.
A kitétel csupán annyi, hogy
vállalják annak gondozását és
a fát Pakson, a gyerek életterében helyezik el. Jelentkezni
az ultessfateletfat2014@gmail.
com e-mail címen lehet október 6-ig.

Elkészült a Szent István napi
paksi program – a szervezők az
előző évekhez hasonlóan idén
is élő koncertekre hívják az ünnep előestéjén a közönséget a
Duna-korzóra. Elsőként a Paks
Kultúrájáért díjas Szaggató zenekar áll színpadra 16 óra 30
perckor, majd 19 órakor kezdődik Rúzsa Magdi koncertje.
Másnap a városi ünnepség 10
órakor kezdődik a Jézus Szívetemplomban, ahol Hajdú János
polgármester mond beszédet,
közreműködik Kovács Gábor
énekkel. Az ünnepi megemlékezés zárásaként a történelmi egyházak képviselői áldják
meg az új kenyeret. A nap a
nagy múltú Duna-átúszással folytatódik, amelyre már
kilenc órától lehet nevezni a
kompkikötőben. Innen 11 óra-

kor viszi át a rév a túlpartra a
csobbanni vágyókat, akik fél
órával később már rajtolhatnak
is – természetesen csak akkor,
ha megfelelőek a feltételek a
program biztonságos lebonyolításához. Sajnos volt már rá
példa, hogy az alkalmanként
akár 4-500 embert megmozgató mártózás elmaradt, 2010ben például azért, mert magas
és hideg volt a víz, tavaly pedig
az erős szél okozta hullámzás
miatt kellett lemondani a vízi
kalandról. A szervezők folyamatosan figyelik a vízállást és
az időjárás-előrejelzést, és a
helyi sajtón keresztül tájékoztatják a lakosságot az esetleges
változásról, de bíznak abban,
hogy idén semmi nem gátolja
meg az úszás megrendezését.
Az élményre a vízi színpadon

átvehető ajándékpóló fogja
emlékeztetni a résztvevőket.
Délután 15 órára várják vissza
a korzóra a lakosságot a színpadi műsorra, amelyet idén is
az értékteremtés, hagyományőrzés jegyében állítottak össze.
Fellép a Kalocsai Piros Rózsa
Néptáncegyüttes, a Paksi Harmonika Együttes, a Duna Party
Táncklub, a BeatBack zenekar,
Szulák Andrea, illetve a Ritmikus Gimnasztika Szakosztály
és a Köteles Ördögök is bemutatkoznak. Követve a többéves
hagyományt, utolsóként a Tűzvirág Táncegyüttes áll színpadra, majd 20.45-kor kihunynak
a fények a parton, és újak gyúlnak előbb a Dunán a lampionos felvonulással, majd a napot
záró tűzijátékkal.
-gyöngy-

Toll, ceruza, meg
a papír – MegaPapír
• írószerek, iskolaszerek, csomagolóanyagok, nyomtatványok, irodaszerek, ajándéktárgyak, kreatív termékek
• kiváló minőségű, tartós termékek diszkont árakon
(Smiley, Umbro, Me To You, South Park, Everlast,
Spalding, iStyle)
12 db-os
olajpasztellkréta: 585 Ft

10 db-os tempera: 1309 Ft
12 db-os ceruza:
399 Ft

• törzsvásárlói kedvezmény			
• beiskolázási utalványokat elfogadunk		

• Lyra, Herlitz, Faber Castell, Pilot, Pax, Ico, Maped,
Adel írószermárkák széles választékban

Címünk: Paks, Dózsa Gy. u. 37. Nyitva tartás: 8–17, szombaton 08–12 óráig
Telefon: 75/311 965, e-mail: paks.uzlet@megapapir.hu
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A löszfal megóvásáért dolgoznak
A paksi téglagyári feltárás országos jelentőségű védett természeti emlékké nyilvánítását
kezdeményezte a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság a
téglagyár területén található lösz földtani alapszelvény
megóvása érdekében. A közel
ötven méter vastagságú lösz
rétegsor Közép-Európában az
egyik legjelentősebb és a legjobban megkutatott terület. A
helyszínen 1890 óta üzemelt
téglagyár és anyagfejtő, a löszfeltárás is ennek a bányászati
tevékenységnek az eredményeként alakult ki. Az alapszelvény tudományos ritkaság,
a földtan iránt érdeklődők számára fontos lelőhely, hiszen
évmilliók múltját mutatja be,
mondta el a Paksi Hírnöknek
Havasi Ildikó, a nemzeti park
geológiai referense. A löszfal
ugyanis a pleisztocén klíma- és
ősföldrajzi változások archiválójaként tudományos kutatási,
oktatási és bemutatási célokat szolgál. Mivel esztétikai

és tudományos értéke turisztikai és oktatási szempontból
is alig hasznosított jelenleg, a
természetvédelem eszközeivel
azt kell elérni, hogy az alapszelvény huzamos ideig betölthesse ezeket a funkciókat,
azaz, hogy az adott földtörténeti korok eseményeinek és
képződményeinek, valamint
a létrejöttükhöz szükséges
földtörténeti időnek a reprezentánsa legyen. A védelmére
szolgáló intézkedések és a kezelési terv elkészítése első lépése annak, hogy a nemzetközi
hírű alapszelvény bemutatható
állapotba kerüljön, mondta
Havasi Ildikó. A nemzeti park
pályázati forrást keres a rendbetételére, hiszen az egykori
bányafalként funkcionáló löszfal teljesen benövényesedett,
szükség lenne a belépcsőzésére
ahhoz, hogy diákok fogadására alkalmas legyen.
A mellette működő téglagyári alapanyagfejtés bezárása és
ehhez kapcsolódóan a bánya-

bezárási terv készítése folyamatban van, erről már Varga
László, a téglagyár tulajdonosa
számolt be. Ez azt jelenti, hogy
a kitermelés végleg leáll, az
északi terület rekultivációját
2015 decemberéig kell végrehajtani. A jobb sorsra érdemes
paksi téglaégető falai között
egyébként sohasem zajlott
zökkenőmentesen a termelés.
Az üzemet 1895-ben érte az
első jelentős kár, amikor a folyamatos felhőszakadások sok
százezer téglát semmisítettek
meg. Ez ellen később úgy védekeztek, hogy a hegyről leömlő
vizet szabályozták és több fedett szárítót állítottak fel. A
kapitalizmus évei alatt a gyár
termelése akadozott, folyton
váltogatták egymást a tulajdonosok, majd 1949-ben államosították a Paksi Téglagyárat. Ezt követően kedvezőbb
időszak köszöntött az üzemre, az ’50-es és ’60-as években
ugyanis a felszerelések jelentős
része megújult, így 1962-ben

már évi hétmillió tégla előállítására volt lehetőség. 2011-ben
már arról számoltunk be, hogy
megkezdődött azoknak a részeknek az elbontása, amelyek
már teljesen menthetetlenek,
például az életveszélyesnek minősülő kémény és a használhatatlanná vált tégla-előszárítók
eltávolítása. Ugyanakkor az
üzem épületének egésze rossz
állapotban van, minden ablaküvege betört, megrongálódott,
a helyzeten kisebb javítások,
karbantartási munkálatok már
nem segíthetnének, a berendezések nagy részét ellopták,
így a termelés újraindításához
több százmillió forintra lenne
szükség. Nem csupán az ingatlan jelenlegi állapota, a megfelelő gépek és berendezések
hiánya is gátat szabna a munka újbóli megkezdésének, de
a bánya sem kínál már olyan
alapanyagot, amelyből értékesítésre szánt tégla előállítható
lenne.
Matus Dóra
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Veszélyes vizeken
Veszélyes vizeken hajózik az
utóbbi években Schubert Endre.
A paksi vállalkozó, akinek Fehérvári úti telephelyét sok vizet
szerető ember látogatja, hiszen
egyebek között csónak- és hajómotor-javítással foglalkozik, tagja
egy különleges mentőcsapatnak.
A Magyar Motorcsónak Szövetség hivatalos mentőcsapata a
hazai motorcsónakversenyeken
túl nemzetközi rendezvényeken,
például a Formula–2 motorcsónak-világbajnokság
futamain
vigyáz a verseny biztonságára és
menti a bajbajutottakat. Nagyon
kevés az ilyen speciális csapat,
ezért szívesen hívják őket. Ennek köszönhetően a világ számos
pontján megfordultak már Svédországtól az Arab Emírségekig.
Endre egy véletlennek köszönhetően lett a team nélkülözhetetlen
tagja. Egy nemzetközi versenyen
egyik napról a másikra elromlott
a mentőhajó motorja. Mivel biztosítás nélkül nem kezdődhetett
el a bajnokság, újat vettek. Hazatérve a garancia érvényesítéséhez szakszervizbe kellett vinni
a motort, ahol a régit is megmutatták a szakembernek. Schubert
Endre gyorsan kiderítette, hogy
csupán egy mikrokapcsoló fordult el, ezért nem indult. Hogy
műszaki hozzáértése szerepet
játszott-e, hogy maguk közé hív-

ták a speciális mentők, az beszélgetésünkből nem derült ki, az viszont igen, hogy szükségük volt
egy olyan emberre, aki megfelelő
hajóvezetői engedélyek birtokában van.
Schubert Endre siófoki gyerek,
házuk háromszáz méternyire
volt a parttól, a nyarakat a vízben töltötte. Abban az időben
komoly adót vetettek ki arra,
akinek vitorlása volt, hacsak nem
versenycélra használták. Ők a barátaival örömmel mentesítették
egyik ismerősüket e teher alól, és
„bérversenyzők” lettek. A hajók
és a víz iránti vonzalma ekkorra
már végleg eldőlt. Ennek ellenére
autószerelő lett, egy szervizben el
is helyezkedett, de az első adandó
alkalommal átnyergelt a hajózáshoz, amihez a szükséges végzettségeket is megszerezte. Egy áthelyezéssel a Dunára került. Ma
már nincs saját hajója, de annak
köszönhetően, hogy hajómotorok javításával foglalkozik, időről
időre vízre száll. Az elmúlt nagyjából hét évben ehhez társult a
mentőcsapatban végzett munka, amire néhány próbaút után
mondott csak igent, mert tudta,
nem egyszerű feladat, elsősorban
lélekjelenlétre van szükség.
– Fontos, hogy ne blokkoljunk
le, ha bukás van. A hajók gyakran kétszázzal mennek, nekünk
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pedig menteni kell, mert nem áll
le a verseny. Bődületes a hangzavar – mesélte. Endre az A hajót vezeti, ami személymentésre
szolgál, rajta kívül két búvár és
egy mentőorvos alkotja a legénységét. A B hajók műszaki mentést
végeznek. Prestige márkájú, kifejezetten mentésre készült hajójuk
igen különleges, az elejét le tudják
engedni a vízbe, hogy zökkenőmentesen tudják beemelni a
hordágyon akár a gerincsérülteket is. A csapat legutóbbi bevetése
júniusban volt Rigában, mondta
Schubert Endre arra is kitérve,
hogy egyre kevesebb a verseny,
így a feladat is. Legközelebb –
augusztus 15-től – Lengyelországban, Augustówban vetik
be a csapatot. A rigai versenyre
visszatérve Endre elárulta, hogy
hat balesetben hét hajó sérült. A
hatórás verseny hetvenedik percénél már túl voltak a harmadik
akción. Ezen a versenyen volt
egy hajós, aki a szabadedzésen
pimaszkodott a mentőhajóval,
rendre közel húzott el mellettük beterítve vízzel őket. Ő volt
az egyik, akit menteniük kellett.
Természetesen Endréék munkája nem veszélytelen, ha van erre
lehetőség, a pályán várakoznak,
hogy mielőbb ott legyenek, ha baj
van. Általában az első nagyobb
kanyarhoz közel helyezkednek

el, mert a legtöbb bukás a „helyosztó” kanyarokban van. Amikor
látják, hogy a versenyző borul,
nincs idő gondolkodni, azonnal
indulni kell. Ugyanúgy, ha rádión
kapják a jelzést, hisz’ a pálya teljes
hosszát nem mindig látják be. A
hajóvezetőre rendkívüli teher hárul, hiszen ügyelnie kell saját legénysége és mások épségére még
akkor is, ha épp háborog a víz. A
száguldó hajók között manőverezve a lehető leghamarabb oda
kell érniük, kihozni a gyakran
eszméletlen sérültet.
Ekkora sebességnél olyan, mintha betonon buknának, és a hajó
ugyan nem tud elsüllyedni, de a
pilóta könnyen víz alá kerülhet,
ilyenkor minden késlekedés végzetes lehet. Ha többes ütközés
történik, nagy felelősség eldönteni, melyik sérültet emeljék be
elsőnek a katamaránba.
– Ha Rigában nem vagyunk ott,
nem minden pilóta éli túl a borulást – jegyezte meg Schubert
Endre.
Olyan motorcsónakverseny pedig nincs, ahol ne lenne bukás.
Nincs olyan verseny se, ahol a
mentőcsapat ne lenne veszélyben. Schubert Endre ennek ellenére nem érez félelmet és szereti
ezt a munkát, amit egyébként
társaival önként, ellenszolgáltatás
nélkül végez.
Vida Tünde

Jó napot, mi újság?

Hanuszka Sándor
Szorgalmas, szerény, mindig
jókedvű. Nemcsak a humora
kiváló Hanuszka Sándornak, a
főztjét, borait is sokan dicsérik.
Azt mondja, annak, hogy remekül érzi magát a bőrében, a kiegyensúlyozott családi élet a titka.
Három fiú között középsőként
született, Dunakömlődön nevelkedett. Édesapja, aki becsületes,
szorgalmas és hozzá hasonlóan
tréfás, jó kedélyű ember volt, nagyon korán meghalt, így gyorsan
fel kellett nőniük. Édesanyjuk
öt éven át nevelte őket egyedül,
ezért rákényszerültek, hogy dolgozzanak. – Ha a magunk készítette szánkó összerogyott, újat
csináltunk – hozott példát az
atomerőmű nyugdíjasa, aki feleségével Pakson él, de nem szakadt
el Dunakömlődtől, odaköti őket
a hétvégi ház, a szőlő, és persze a
barátok, akikből van sok itt is, ott
is. A Hanuszka fivérek, ha tehették, minden idejüket a természetben töltötték, nyaranta méhészetbe jártak dolgozni, többek között
méhpempőt gyártottak, amihez
apró kezek, jó szemek kellettek.
Imádták a Dunát, szívesen úszkáltak, lubickoltak benne. Elsőbbséget azonban a jószágok ellátása
élvezett.
Bár jó tanuló volt, iskolába járni
nem nagyon szeretett, bütykölni

annál inkább. Dunaújvárosban,
ahova lakatostanulónak ment,
kikerekedett szemmel fogadták
a kitűnő bizonyítványával. Hát
még akkor, amikor két különféle gyárrészleg szakmai versenyét
is Hanuszka nyerte! A másik az
„öcskös” volt, azaz Gyula, aki
hasonló kaliberű, mint ő. Mindhárman az atomerőműben helyezkedtek el, de már csak öccsük
dolgozik. Az 1983-tól 2007-ig tartó korszak dolgos, de szép időszak
volt, mondja Sándor, aki üzemlakatosként, majd gépészként, főgépészként, berendezésfelelősként
dolgozott a Külső Technológiai
Osztályon. Mellette hivatásszerűen búvárkodott, még ma is bejár,
a legutóbbi főjavításokban is részt
vett merülésvezetőként, bár a család már szorgalmazza, hogy ezzel
is hagyjon fel, hiszen ma is van teendője bőven. Az atomerőműben
vannak olyan víz alatti létesítmények, berendezések, amelyekhez
időről időre búvárokra van szükség, eleinte Budapestről érkeztek
egy bázisról a szakemberek, aztán
néhányan – még a ’80-as évek közepén – arra gondoltak, hogy ezt
ők is meg tudják oldani. Tanultak, letették a szükséges vizsgákat
(Hanuszka Sándornak például
háromcsillagos merülésvezetői
végzettsége is van) és létrehozták

a PAV búvár szakosztályát. Főként
az erőműnél vállaltak feladatot, de
hívták őket máshova is speciális
feladatok megoldására, medermélyítésre, robbantásra. Izgalmas,
felelősségteljes munka, volt egypár izgalmas merülés, emlékszik
vissza. Egyiknek a nyomát ma is
magán viseli, a fajszi tsz-nek dolgoztak, egy eliszapolódott vízkivételi szivonyát akartak kiszabadítani, amikor kiszakította a bicepszet
a vállából. Hiába megfontolt, szerény ember, sok baleset érte, különösen, amikor még futballozott. A
sorozatos sérülések láttán az orvos
azt tanácsolta hagyjon fel vele, így
legalább kevéssé fájt a szíve, amikor immár családos emberként a
szőlőben dolgozva hallgatta a focimeccsek zaját.
A család igen fontos Sándornak.
Feleségével éppen a napokban
ünneplik 33. házassági évfordulójukat. Nevetve mondja, hogy
egy ideje már önálló jogi személy.
Sokáig emlegették úgy, hogy ő
az Isztl Marika férje. Ez őt nem
zavarta, sőt büszkeséggel töltötte
el. Mint ahogyan nagyon büszkék Anett lányukra, Sándor fiukra, akik diplomások, jóra való
gyerekek. Bár nyugdíjas, aktívan
telnek napjai, erről gondoskodik
a kömlődi ház, a tanya. Egyre sikeresebben borászkodik. A leg-

jobb év az idei volt, minden versenyen nyertek aranyat a borai.
Az otthonról hozott jó alapokat
megerősítette anyósa és apósa
munkához való viszonya, így vált
olyanná, aki akkor érzi jól magát,
ha hasznos munkát végzett. Fontos alapelve, hogy amit tesz, azt
kedvvel tegye. Ő már nemigen
emlékszik, de azt mondják, édesapja is ilyen volt. Nemcsak szűk
családjában sikerült megtalálnia a
harmóniát, fivéreivel is nagyon jó
a kapcsolata, több civilszervezetnek, például két nyugdíjasklubnak, a kömlődi borbarát körnek
is tagja. Azt mondja, a jó társaság
ösztönzi az embert. Szívesen ad,
legyen szó bármiről, 68-szoros
véradó, elmaradhatatlan részvevője a kömlődi programoknak, ha
kell, sátrat állít, ha kell, főz. Utóbbiban is jeleskedik. Az alapokat az
NDK-ban tanulta meg, ahol kisebb-nagyobb megszakításokkal
másfél évet dolgozott és megunta
a tojásrántotta, tükörtojás menüt.
Manapság gyakran főz nagy társaságoknak majálison, halászléfőző versenyen, Gastroblueson.
Nejével szívesen jár táncolni,
leginkább a ’60-as, ’70-es évek
slágereire. Azt mondja, kiegyensúlyozott, harmonikus az élete, s ő
olyan, mint akit a Jóisten a tenyerén hordoz.
-tünde-
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Sport

Jól sikerült a rajt
Remekül kezdte a 2014/15-ös idényt az
OTP Bank Ligában az MVM-Paks labdarúgócsapata. A nyitó játéknapon a tavalyi
ezüstérmes Győrt hazai pályán Kecskés és
Heffler szépségdíjas góljaival 2:0-ra győzte
le a zöld-fehér gárda, míg a második fordulóban az újonc Nyíregyháza ellen 3:0-ás siker következett. Az Eppel, Heffler és Könyves találataival magabiztosan megnyert
összecsapás után Csertői Aurél vezetőedző
így nyilatkozott:
– A végeredmény alapján sima mérkőzésnek tűnhet a mai, de nem egészen volt az.
Akadtak nehézségeink, mivel a hazai felívelések elég veszélyesek voltak, bár komoly
gólhelyzetet ebből sem tudtak kialakítani. Jó
időben, jókor rúgtuk a gólokat. Egy jó csapatra jellemző, hogy jól védekezik, és abból
jól támad. Igaz, szakmai szempontból nem
volt tökéletes meccs, de az eredmény szempontjából igen.
A zöld-fehér klub augusztusban az MTK, a
Puskás Akadémia, az Újpest és a Szombathelyi Haladás ellen mérkőzik.
Faller Gábor

Dzsúdóhírek Elrajtol az Atomfutás
A magyar junior válogatott tagjaként Prágában lépett tatamira Pupp Réka, az ASE
dzsúdósa. Az Európa-kupa viadalon harminchat országból háromszázötvenhatan
mérlegeltek, a magyar színeket harminchárom versenyző képviselte. Pupp Réka (48
kg) spanyol, lengyel és brazil riválisa ellen
egyaránt ipponnal győzött és jutott a döntőbe. A brazil Silvával hatalmas csatát vívott,
de egyetlen intéssel alulmaradt, így a dobogó második fokára állhatott fel. Réka ezzel
az ezüsttel a kilencedik Ek-érmét nyerte ebben a korcsoportban.
Az oroszországi Cseljabinszkban rendezik a
felnőtt dzsúdó világbajnokságot. Az idei év
legrangosabb versenyére augusztus végén
kerül sor, ami egyben az olimpiai kvalifikációs sorozat egyik legfontosabb állomása is
lesz. A magyar színeket tizennégy dzsúdós:
öt női és kilenc férfiversenyző képviseli. Az
ASE sportolói közül Csoknyai László (81
kg), Cirjenics Miklós (100 kg) és Bor Barna
(+100 kg) lép tatamira Oroszország nyolcadik legnépesebb városában.
Kovács József
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Célegyenesbe fordult a III. Atomfutás és a
II. BrutálAtom szervezése, az eseményt idén
is a Kenyér-, hal- és borünneppel párhuzamosan szeptember 6-án rendezik. Scheffer
István főszervezővel egy hónappal a megmérettetés előtt interjúidőpontot sem kön�nyű egyeztetni, a beszélgetés a folyamatosan
csörgő telefonok miatt szinte lehetetlen. (Az
eseményről lapzártánk után a két főszponzor
képviseletében Tell Edit alpolgármester és dr.
Kovács Antal kommunikációs igazgató részvételével tartottak sajtótájékoztatót. Megjelent az Atomfutás két rutinos sztárindulója,
Kozmann György világ- és Európa-bajnok kenus és Kovács István olimpiai és világbajnok
ökölvívó is – a szerk.) Az előnevezők száma
már meghaladja a félezer főt, ami hasonló a
tavalyihoz. 2013-ban 969-en teljesítették a
különböző távokat a paksi eseményen.
– Egy vidéki versenyen 1000-1200 induló
reális, kezelhető a létszám és nem vállaljuk
túl magunkat. A paksi megmérettetésen nincsenek fizetett segítők, mindenki a szabadidejét áldozza a sikerért. Egyelőre a cél, hogy
Paks városát felhelyezzük a futótérképre és

a településen, illetve a régióban minél többen sportoljanak, mozogjanak, akár futva.
Utóbbi, úgy gondolom már sikerült, hiszen
a hét bármely napján, bármely időszakában
találkozhatunk futókkal – mondta el Scheffer
István.
Idén is 31, 24, 14, 7, valamint 3,5 kilométer
vár futókra, érintve a város nevezetességeit,
így az Erzsébet Nagy Szállodát, a Prelátust,
a Sárgödör teret és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Tájékoztató és Látogatóközpontját.
Újdonság lesz a Sánc-hegy „bevétele”, valamint idén először rendeznek Pakson a maratoninál is hosszabb, 50 kilométeres távon
országos bajnokságot, illetve nyílt versenyt.
Természetesen váltók is indulhatnak, háromféle formációban. A tervek szerint az útvonalakon utcazenészek fokozzák majd a hangulatot. A gyerektávokon 600, 2000 és 3500
métert kell teljesíteni a legkisebbeknek, míg
a nordic walking kategóriára, vagyis a botos
gyaloglókra 7100 méter vár. Az Ürgemezőn
kialakításra kerülő BrutálAtom pályát hétpecsétes titok övezi.
(Folytatás a 13. oldalon)

Kajak-kenu:
érmek az országos bajnokságokon
Nagyüzem volt a kajak-kenu sportban az
elmúlt hetekben. Július utolsó hétvégéjén a
Velencei-tavi Sukorón rendezték a gyermek,
kölyök és serdülő magyar bajnokság – Kolonics György-emlékversenyt, majd Szolnokon augusztus első napjaiban az ifjúsági és
U23-as gyorsasági magyar bajnokságot.
Sukorón az ASE versenyzői közül a serdülő
korosztályban Cseh Olivér C1 500 és 1000
m-en, míg Pupp Noémi K1 1000 m-en állhatott fel a dobogó tetejére. A kölyök korosztályban C1 4000 m-en Hodován Dávid
nyakába került aranyérem.
Szolnokon már az ifik között szerzett ezüstérmet Pupp Noémi K1 1000 m-en, csakúgy
mint C4 500 m-en a Koleszár Zoltán, Török
Aurél, Cseh Olivér, Hanol István Dávid ös�szetételű hajó, és C1 3x200 m-en a Hanol
István Dávid, Török Aurél, Koleszár Zoltán
trió. Bronzérmes lett Fritz Anett K2 200 és
500 m-en a szolnoki Gál Fruzsinával, valamint Pupp Noémi K1 4000 m-en és C2
500 és 1000 m-en Koleszár Zoltán a győri
Németh Benedekkel az oldalán. C4 1000
m-en a dobogó harmadik fokára állhatott
(Folytatás a 12. oldalról)
– Teljesen más lesz, mint tavaly. Legyen an�nyi elég, hogy keményebb, embert próbálóbb akadályokat tervezünk, de a nehézségi
foka mindenki számára teljesíthetőnek kell
lennie – fogalmazott a főszervező. Scheffer
István hozzátette: az említett két nagy támogató mellett egyre több kisebb szponzor
is segíti a lebonyolítást. A rajtidőpontokra
mindenképp érdemes figyelni, az atomfutas.hu
honlapon minden fontos információ megtalálható.
Az Atomfutás idén is az Atom100 sorozat
záró felvonása, Kaposvár, Baja, Szekszárd
és Nagyatád után Paks az utolsó helyszín.
Aki mind az öt versenyen célba ér, egy
ATOM100 Plusz feliratú, nagy értékű melegítőt vehet át a szeptemberi eredményhirdetésen.
Faller Gábor

fel a Fritz Marcell, Cseh Olivér, Huszák Donát, Jámbor Dávid egység és C4 4000 m-en
a Fritz Marcell, Cseh Olivér, Huszák Donát,
Kovács Ákos kvartett.
Szolnokon ott volt a teljes magyar mezőny,
kiegészülve a szegedi ifjúsági és U23-as
világbajnokság indulóival. Minden távon,
minden számban rengetegen vettek részt,
mert az egy héttel korábban Sukorón jól
szereplő serdülők közül többen is elindultak az ifik mezőnyében, mondta el Bedecs
Ferenc. Az ASE kajak-kenu szakosztályának vezetőedzője hozzátette: az ASE színeit tizenkilenc versenyző – három lány
és tizenhat fiú – képviselte. Többeknek ez
a verseny egyben EORV-válogató is volt
egyben, Koleszár Zoltán C2 500 és 1000,
valamint C4 1000 m-en szerezte meg az
indulási jogot. Fritz Anett K2 500 és K1
1000 m-en indulhat majd az olimpiai reménységek versenyén, Pupp Noémi pedig
már Sukorón biztosította a helyét az 1998as születésűek között. Ő két egyéni számban indul és négyes hajóban 500 m-en,
ami Bedecs Ferenc reményei szerint jövőre

is együtt marad, a következő Európa- és világbajnokságra.
– U23-as versenyzőink is helytálltak, de nem
sikerült dobogóra állniuk. Egyetemen, főiskolán tanulnak, nem tudták azokkal felvenni
a versenyt, akik nap mint nap kétszer edzenek, ám ennek ellenére ott voltak a mezőny
közepén. Kiszli Vandának nem úgy jött ki a
lépés, ahogy elterveztük. Csak K1 200 m-en
jutott döntőbe, viszont az ott elért 4. helye
meglepetés volt. 500 és 1000 m-en is nagyon
erős előfutamba került, és nem jutott a döntőbe. Mint később kiderült, azokkal az időkkel 4. és 6. helyen ért volna célba. Vanda is
főiskolára jár, ősszel nappali tagozaton, míg
tavasszal egyéni tanrenddel végzi a tanulmányait, így tud viszonylag jól helytállni ebben
az erős mezőnyben.
A vezetőedző hozzátette: augusztus 7–10.
között Moszkvában rendezik a felnőtt gyorsasági és parakenu világbajnokságot, ahol
K2 500 m-en az ASE versenyzőjének, Boros
Gergelynek szurkolhatunk, rá egy hétre pedig a felnőtt magyar bajnokság következik.
(joko)

Eredményes Kiemelkedett
sakkozók
a mezőnyből
A romániai Iasi városában rendezték az
U18-as korosztály számára kiírt sakk csapat Európa-bajnokságot. A lányok és a fiúk
mezőnyében is tíz-tíz csapat szerepelt, a
lányok a 7., a fiúk a 4. helyen zárták a versenyt. Az Atomerőmű Sportegyesület játékosai közül a lány csapatban Gál Hanna
a 2. táblán, a fiúknál Antal Tibor Kende a
3. táblán egyaránt jól szerepelt. A csapatok edzője és vezetője Szabó Krisztián, az
Atomerőmű SE fiatal nagymestere volt,
adta hírül weboldalán a szakosztály.
Kovács J.

Paksi halászcsárda

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

Szófiában a B-divíziós Eb-n a nyolcadik helyen végzett a magyar U18-as kosárlabda-válogatott. A 22 csapatos mezőnyben négyszer
győzött és négyszer szenvedett vereséget az
egykori paksi vezetőedző, Horváth Imre irányította válogatott. A csapat tagja volt az ASE
játékosa, Antóni Csanád, aki több mérkőzésén is kiváló teljesítményt nyújtott, 10,3 pontos átlagával a válogatott legeredményesebb
pontszerzője lett. (Az Eb-n részt vevő játékosok között ez a 35. helyre volt elég.) Dobóhatékonyságával is kiemelkedett a többiek közül,
40,9%-kal talált célba a mezőnyből.

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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Folytatódott Lánglovagok a strandon
a pechszéria

– Eszméletvesztés, agyrázkódás, kulcscsonttörés és egy letört fog – így összegezte Gyutai
Adrián poznani versenyét. Az augusztus első
hétvégéjén balesetet szenvedett paksi motorversenyzőt hétfőn már ki is engedték a kórházból, de azt lapzártánkkor még nem tudni,
mikor versenyezhet újra. A Superstock 600as kategóriában versenyző Adriánnak eltört
a kulcscsontja, de a koponya röntgen és az
MRI-vizsgálat jó eredményt hozott, azaz más
sérülése nincs, ezért hazaengedték.
Adrián Poznanban, az Alpok-Adria ötödik
fordulójában kétszer is bukott: az elsőt még
sérülés nélkül úszta meg, ám a második
hatalmas esés volt, a versenyző megsérült
és késlekedés nélkül kórházba szállították. A paksi kiválóság az első elcsúszásáról
elmondta: valószínűleg olajfolt lehetett a
pályán, mert több remek versenyzőtársa is
ugyanott hibázott, a második elesésének körülményeire nem emlékszik.
Gyutai Attila, Adrián édesapja arról számolt
be, hogy fiát hétfőn kora délután kiengedték
a kórházból. Útjuk nem haza, hanem Budapestre vezetett, ahol a Tomracing versenyzőjét azonnal egy vállspecialistához vitték. A
vizsgálat eredménye után dől el, hogy mikor
versenyezhet Adrián, s, hogy ott lesz-e az
Alpok-Adria bajnokság következő fordulóján a Hungaroringen.
-efgé-vt-

– A tűzoltói léttel, a katasztrófavédelmi hivatással együtt jár, hogy jó erőnléttel, sportoltan tudjunk közreműködni a hétköznapok
veszélyhelyzeteinek elhárításában. A sport
nemcsak a testet, a szellemet is edzi – fogalmazott dr. Balázs Gábor tűzoltó alezredes, a
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója Pakson, a 19. Tűzkakas Országos Strandfoci Bajnokságon. Az Ürgemezei
Strandfürdőben tartott megmérettetésen
harminchat csapat küzdött a vándorkupáért
a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Paksi Önkéntes Tűzoltó Sport- és
Hagyományőrző Egyesület szervezésében.
A bajnokságban a strandfoci és a kispályás
labdarúgás szabályait ötvözik, ezt már Bán
Attila főszervezőtől, megyei főügyeleti osztályvezetőtől tudtuk meg. A strandfürdő

homokján több mint száz mérkőzés zajlott.
Idén a vándorkupát a Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság csapata vihette haza. A
dobogó második fokára az ózdi, a harmadikra pedig a kiskunfélegyházi hivatásos
tűzoltó-parancsnokság csapata állhatott fel.
A bajnokság legjobb kapusa, Feibert Péter,
valamint a legjobb mezőnyjátékos, Kis-Varga Attila is a pécsiek csapatából került ki.
A gólkirály az ózdi Füleki Csaba lett, míg a
legsportszerűbb csapatnak járó díjat a kecskeméti hivatásos tűzoltó-parancsnokság vihette haza.
A rendezvényre technikai kiállítással is készültek a szervezők, ahol többek közt egy
magyar fejlesztésű tűzoltóautót, a legújabb
cseh átemelő szivattyút és veterán motorokat is bemutattak.
efgé

Megvan a harmadik légiós is
Lengyelországba, az Anwil csapatához igazolt az ASE ex-irányítója, Deonta Vaughn – számolt be a hírről a bb1.hu. Azok
után, hogy a piros-kékek leigazolták John Robersont, sejteni
lehetett, hogy Deonta Vaughn
nem marad Braniszlav Dzunics

csapatában, mára viszont eldőlt, hogy a lengyel élvonalban
folytatja. Mindeközben az is
kiderült, hogy az ASE harmadik légiósa Henry Dugat lett.
A Gesztenyés úti klub honlapja
szerint a játékos a Baylor egyetemen végzett, tavaly a Phoenix
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Hagen csapatát erősítette. Egy
évvel korábban a svéd bajnokságban pattogtatott, most Németországból teszi át a székhelyét az amerikai légiós. A paksi
tréner véleménye szerint atletikus, jó játékossal bővül a keret,
aki Robersonnal együtt remek

párost alkot majd a periméteren
védekezésben, és gyorsaságának köszönhetően támadásban
is sok várható tőle. A játékos
Robersonhoz hasonlóan egy
évre kötelezte el magát, és szeptember elsején érkezik meg Magyarországra.
MD

Moszkva mellett táboroztak
A Moszkva melletti Rakéta
táborban töltött tíz napot tucatnyi paksi gyerek annak az
együttműködésnek a keretében, amelyet a paksi atomerőmű és a Roszatom szakszervezetei kötöttek egymással.
Lőrincz László elnök azt mondta, hogy a Paksi Atomerőmű
Dolgozóinak Szakszervezete
(PADOSZ) már tíz éve felvette
a kapcsolatot az orosz társszervezettel. A viszony az elmúlt
három évben vált szorosabbá.
Tavaly állapodtak meg a diákcsereprogramról, amelynek
első lépéseként 11 orosz gyerek
táborozhatott Balatonfüreden.
Minap a viszontlátogatásra is
sor került, tucatnyi paksi gyerek töltött emlékezetes napokat
a Rakéta gyermektáborban. Kísérőjük, Kern Tanja azt mondta, itt egy időben közel félezren

táboroznak, mindannyian az
orosz energiaiparban dolgozók

A tavaly Magyarországon is bemutatkozott Atomkölykök idén júliusban Szentpéterváron táboroztak, ahol
kevesebb mint egy hónap alatt, profi rendező és dramaturg
közreműködésével vitték színre A Gyermekkor labirintusa
című új musicalt. A mintegy 80 táborozó között öt olyan
paksi fiatal is szerepet kapott az új, 2014-es darabban, akiknek a szülei a paksi atomerőműben dolgoznak. A július 29-i
szentpétervári bemutató után a gyerekek augusztus első
napjaiban Jekatyerinburgban, majd Cseljabinszkban léptek fel.
Ezután Brno és Pozsony volt a következő állomás és a musical iránt érdeklődők augusztus 11-én Pozsonyban láthatják
legközelebb az atomkölyköket egy előadás erejéig, akik ezután
Moszkvában lépnek fel augusztus 14-én és 15-én. A Nuckids
nemzetközi színházi projekt ötletgazdája Szergej Novikov. A
Roszatom állami konszern kommunikációs igazgatója tavaly
Pakson az AtomenergiaInfónak elmondta: az eredeti szándék
az volt, hogy a távoli, atomenergetikai létesítményeik miatt
zárt városokban felnövő gyerekek világot lássanak és értelmesen töltve a nyarat maradandó élményeket szerezzenek.
A rendezvény sikerét jelzi, hogy a korábbi táborozók felnőve
évről évre önkéntesként segítik a projektet, ahol életre szóló
barátságok szövődnek az orosz, magyar, bolgár, vietnami,
fehérorosz, ukrán és török nemzetiségű gyerekek között.

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

gyerekei. Ők 21 napot töltenek
a táborban, a paksiak tíz napra
csatlakoztak hozzájuk. Sok közös programban vettek részt:
jártak Moszkvában is, megnézték annak nevezetességeit.
Egyébként hagyományos tábori
élet zajlott kulturális, sportos,
szabadidős programokkal – tette hozzá Kern Tanja. Beszámolója szerint nagyon emlékezetes

volt a magyar délután, ahol ők
mutatták be Magyarországot.
Mivel a gyerekek különböző
iskolákba járnak, nem ismerték
egymást korábban, ennek ellenére nagyon színvonalas bemutatót tartottak. Volt alkalmuk
arra is, hogy ők ismerkedjenek
az orosz történelemmel, kultúrával, tanultak közös táncokat,
dalokat.
Vida Tünde

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok
és koszorúk rendelése
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Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Tel: 75/315-983
20/945-0992
Dunaszentgyörgyön
a Tolnai Lajos utcában 834 m2-es
építési telek eladó.
Irányár: 2,95 millió Ft.
Tel: 20/973-1444

TEIT
kalocsai
látogató
központ

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

Magyar Continental Singers

Mennünk
kell!

Augusztus 15. péntek 18.00
Csengey Dénes Központ
Az ingyenes koncertre szeretettel
hív és vár mindenkit a szervező
Paksi Pünkösdi Gyülekezet.
Az együttes támogatására a
koncerten lehetőség nyílik, kiadványaik, idén megjelent albumuk
a helyszínen elérhető lesz.

Havrila János
kőműves mester,
felelős műszaki vezető

Vállaljuk társasházak, lakások
teljes körű külső és belső
felújítását minőségi kivitelezésben.
06-70/619-0215

Dorka Lakástextil
7030 Paks, Tolnai út 133.

Bútorszövetek, függönyök, karnisok,habszivacsok
(egyedi méretre is vágunk). Kárpitozás, függönyvarrás, a felméréstől a megvalósulásig.
Kedvezményes árakkal várom Önöket!
Tel: 20/485-1758, 75/313-821

Új utazási iroda Pakson

Megmártózni a nagyvilágban

Udvariasság, türelem, diszkréció,
szakértelem, precíz információk –
ezt kínálja a Ritalia Travel a feledhetetlen utazások mellé. 2011-ben Tolnán, a napokban Pakson, az ESZI-vel
szemben nyílt meg utazási irodájuk. A cég vezetője, Frankovszkyné
Komlósi Rita 22 éve foglalkozik utazásszervezéssel. Az utazási kedv már
gyermekkorában felébredt benne
szüleinek köszönhetően. – Most
is rengeteget utazunk, így utasainknak maximálisan át tudjuk adni
tapasztalatainkat, minden kérdésre
választ tudunk adni – fogalmazott.
Egyébként is fontos jellemzőjük,
hogy folyamatosan elérhetőek, az
utazás alatt is felhívhatják őket ügy-

Ausztria HALLSTATT a világörökség része + DACHSTEIN gleccser:
Az Alpok leglátványosabb platformja+függőhíd+jégpalota +“lépcső a semmibe”!
Szept. 27-én 13.990 Ft/fő + belépőjegyek
Medve szurdok túra Ausztriában október 4-én 10.990 Ft/fő+belépőjegy
Plitvice a vízesések birodalma ! Október 11-én 10.990 Ft/fő+belépőjegy
Áraink az utasbiztosítást és belépőjegyeket nem tartalmazzák!
WESTERN UNION PÉNZÁTUTALÁS!

feleik. – Tudjuk, hogy az utazás komoly kiadással jár, ezért szeretnénk,
ha mindenki számára felhőtlen lenne – mondja az ügyvezető, aki akkor
a legelégedettebb, ha minden ügyfelének a pénztárcájához, igényeihez legjobban passzoló, személyre
szabott utazást megtalálja, az utas
remekül érzi magát, majd újra vis�szatér. A Ritalia Travellel a világ bármely pontjára el lehet utazni. Igen
nagy igény mutatkozik mostanában az úgynevezett nonstop utak
iránt. Ezekre a kirándulásokra saját
autóbusszal szállítják utasaikat. Kedveltek az olasz és horvát fürdőtúrák,
a Plitvicei-tavak, a Bledi-tó, Hallstatt,
Krakkó, a Medve-szurdok-túra.
Ritalia Travel Kft.
Paks, Dózsa Gy. u. 102.,
az ESZI-vel szemben.
Telefon: 75/311-130, 30/603-7420,
Engedélyszám: U001312
(X)

