Nem a sportra szakít időt, a sport szakít el időt minden mástól. Ezzel kel,
ezzel fekszik, ez a család mellett a mindene. A Jó napot, mi újság? rovatban
Krasznai Tamással beszélgettünk.
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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!

Ismét pályázik Paks a virágos város címre
A turisztikai kínálatot és az
első világháborús történelmi
emlékhelyet is megtekintette
az a szakmai zsűri, mely Paksot értékelte a Virágos Magyarországért versenyben. Városunk harmadik alkalommal
nevezett a megmérettetésre,
2002-ben elnyertük a Legszebb Virágos Város címet.
Szépek Paks közterei, ezt nemcsak az itt élők vallják, az ide
látogatók is ezzel a vélemén�nyel távoznak. 2002-ben arany
minősítéssel jutalmazta az önkormányzat és a lakosság közös
környezetszépítő munkáját a
Virágos Magyarországért Mozgalom versenyének szakmai

zsűrije. (Néhány évvel később
újra neveztünk, akkor nem kaptunk díjat.) Idén úgy döntött a
városvezetés, hogy ismét itt az
idő kikérni a szakemberek véleményét.
– Célunk nem az újabb díj begyűjtése volt, hanem az, hogy
az itt élők jól érezzék magukat
Pakson – hangsúlyozta Tell Edit
alpolgármester, aki a város főkertészével kísérte a zsűri tagjait az
augusztus eleji bejáráson. Mint
azt Klézl Teréziától megtudtuk,
a város ötvenhektárnyi zöldfelületének gondozása, fejlesztése
szigorú szakmai koncepció alapján zajlik évről évre, a lakossági
javaslatok, igények figyelembevételével. A zsűri útvonalának
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összeállításakor (erről mindig a
települések döntenek) arra törekedtek, hogy a hagyományos
értékekről és az újdonságokról
is kikérhessék a szakemberek, a
Magyar Turizmus Zrt. és a Főkertész Szövetség delegált tagjai
nak véleményét. Pakson többek
között megnézték a Gárdonyikilátót, a Duna-parton a Trianon-emlékművet és környezetét,
a Kishegyi út belső kertjeit és a
lakótelepen az új tömbbelsőket
is. Jártak az ürgemezei új erdei
futópályánál, a Paksi Gyógyászati Központnál, és a Paksi Képtár
is szerepelt az útvonaltervben. A
zsűrizés helyszíne volt emellett a
Kornis utca és a Sárgödör tér.
Az értékelési szempontok között ott sorakozott a közterületek rendezettsége, állapota,
fejlesztése, a lakóközösségek településszépítő munkája, a védett
növények aránya, az épített környezet, a védett épületek állapota, az önkormányzat és a lakosság együttműködése és például
a települések környezetvédelmi
tevékenysége is. Idén egy, a településméretek szerinti értékelési
kategóriák alapján elkészített
ún. turizmusértékelő lapot is
kitöltöttek a zsűri tagjai, melyen
egyebek mellett azt is vizsgálták,
van-e a településen nyilvános il-

lemhely, kitáblázottak-e a helyi
látnivalók és található-e közterületi ivókút. – A virágosítás
értékelésénél az ésszerűség és a
fenntartás minősége fontosabb
szempont volt, mint a virágágyak száma és mérete – erről
Katz Zoltánné, a zsűri kertészeti
szakembere tájékoztatott, akitől
megtudtuk, hogy szerinte Pakson a zöldfelületek minősége
jóval az átlag feletti, a tömbbelső-felújításoknak köszönhetően
lakótelepünk a hasonló magyar
lakókörnyezetnél jóval lakhatóbb, kellemesebb. Az ítész
azt is kiemelte, hogy a családi
házas övezetekben kimagasló
az előkertek gondozottsága –
ez a városban zajló lakossági
virágosítási versenynek is köszönhető.
A Virágos Magyarországért
Mozgalom részeként évente
mintegy 350 település nevez be
a hazai megmérettetésre, amelynek során megválasztják a legvirágosabb várost és falut. A nyertesek jutalma, hogy a következő
évben nemzetközi megmérettetésen is részt vehetnek. Hogy
Paks lesz-e az a város, amely
2015-ben hazánkat képviselheti az európai versenyben, arról
ősszel születik döntés.
Dallos Szilvia
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Konzultációra
hívják a várost
Új korszakot nyitna a politikai vezetésben a Fidesz paksi
szervezete, ezért városi konzultációt indít – ennek első
lépése, hogy véleménykérő levélben közvetlenül vonja be az
itt élőket városfejlesztési terveinek kidolgozásába. Minden
háztartásba eljuttatták kérdőívüket, hogy feltérképezzék
az itt élők véleményét: kilenc
kérdés mellett egyéni ötletek
megfogalmazására is lehetőség van. – A korábbiakhoz
képest nyitottabb, lakosság- és
vállalkozóbarát vezetésre van
szükség – mondta Kozmann
György, a Fidesz polgármesterjelöltje sajtótájékoztatóján.
Úgy fogalmazott, kevés olyan
település van, amely annyi lehetőséggel bírna, mint Paks,

ezeket mégsem sikerült maradéktalanul kiaknázni. A Duna-part fejlesztése is hosszú
ideje megrekedt, nagyon rövid
szakasza használható, ezért
Paksnak vissza kell adni a
Duna-partot, mondta. Hozzátette, a paksiaknak eddig nem
volt beleszólásuk sorsuk alakulásába, ezen változtatni kell.
– Eddig egyszemélyes városvezetés zajlott, a frakcióüléseken is több ízben kerekedett
vita amiatt, hogy nem minden
esetben a lakosság akarata érvényesült – erről már Bordács
József, a Fidesz helyi elnöke
beszélt. Mint fogalmazott, az
elmúlt időszakban komolyan
csorbultak a paksi vállalkozói
érdekek, ezen is változtatni kívánnak.
Matus D.

Bemutatta csapatát
Süli János
Bemutatta a 2014-es önkormányzati választásokon induló csapatát Süli János polgármesterjelölt, aki mint mondta,
„az utóbbi időben több bátorítást kapott, így változatlanul arra készül, hogy élhető,
folyamatosan fejlődő városért dolgozzon, olyanért, ahol
a kisgyermektől a nyugdíjasig mindenki jól érzi magát”.
Mint hangsúlyozta, minden
körzetben közéleti tapasztalatokkal rendelkező jelölt indul,
többen több cikluson át dolgoztak a képviselő-testületben.
A jelöltek körzetenként: Girst
Ádám erősáramú technikus, a
paksi atomerőmű nyugdíjasa,
Magyarné Nagy Edina nyugalmazott tanár, dr. Rujder
Mária fogorvos, minőségügyi

szakmérnök, Bagdy László
villamosmérnök, az RHK Kft.
nyugdíjasa, Bana János híradástechnikai mérnök, környezetvédelmi szakmérnök,
Barnabás István, az RHK Kft.
főmérnöke, Tell Edit pedagógus, Spiesz József műszerész.
Süli János kiemelte, hogy támogatják a kormánynak azt
a szándékát, hogy Pakson
újabb atomerőművi blokkokat
építsenek. Szeretnék ennek
előnyeit a régió számára kiaknázni, átmeneti hátrányait
minimálisra csökkenteni. Süli
János azt mondta, csoportjuk tagjai polgári értékrendet
képviselnek és a városért, az
ott élőkért szeretnének dolgozni.
Vida Tünde

Ők a Lokálpatrióták Csörteváltás
jelöltjei
Bemutatta képviselőjelöltjeit a
Paksi Lokálpatrióták Egyesülete.
Amint az a sajtótájékoztatón elhangzott, 2002 óta minden egyéni választókörzetben megméreti
jelöltjeit a szervezet és ez most
sincs másként. A jelöltek egyike sem indult ezelőtt más párt
vagy jelölőszervezet színeiben
önkormányzati választáson és
mindegyikük tagja a lokálpatrióták egyesületének. Az aspiránsok
közül többen is vállaltak már korábban szerepet önkormányzati
munkában akár képviselőként,
akár az egyes bizottságokban.
A jelöltek körzetenként: Molnár József pedagógus, Ujszászy
József biztonságtechnikai cégvezető, Hornyánszki János gépészmérnök, Schmidt Mária
óvodapedagógus, Reményi János

energiaipari technikus, Szabó
Péter pedagógus, Wahl Jánosné
Kiss Tímea vállalkozó, valamint
Kovács Sándor, a lokálpatrióták
egyesületének elnöke.
Amint az a sajtótájékoztatón elhangzott, a jelöltek célja, hogy a
lokálpatrióta értékeket és azt a
kiszámíthatóságot képviseljék,
amely az egyesületet jellemzi.
Fontosnak tartják, hogy a városvezetésben érvényesüljön a
civil szféra akarata, és erősítsék a helyi polgári értékeket.
Programjukba beépítik a helyi lakosok észrevételeit, saját
polgármesterjelöltet nem állítanak, a két ismert induló egyikének esetleges támogatásáról
pedig programjuk ismeretének
hiányában eddig nem született
döntés.
-md-

4 n Paksi Hírnök, 2014. augusztus 22.

Sajtóközleményt adott ki a paksi
Fidesz a minap. A kommüniké
szerint „az MSZP-DK lista bejelentésével bizonyossá vált, hogy
Gyurcsány Ferenc katonái is
harcba szállnak az önkormányzati választásokon Pakson.” A
Fidesz így fogalmaz politikai
ellenfeléről: „Bár nagy a titkolózás, nyilvánvaló, hogy olyan
polgármesterjelöltet fognak állítani vagy támogatni, aki személyesen is szorosan kötődik
Gyurcsány Ferenchez, így próbálnának meg ugyanis keresztbe
tenni az atomerőmű bővítésének
Pakson, ahogyan azt tették az év
elején, amikor ellenezték a bővítésről szóló döntést (…) ezért a
tét nem lesz kevesebb a paksiak
számára, minthogy megvédjük
magunkat, városunkat, polgárainkat, családjainkat Gyurcsány
Ferenc polgármesterjelöltjétől és
képviselőjelöltjeitől.”

A sajtókommünikére Heringes
Anita országgyűlési képviselő
válaszolt. Az MSZP paksi elnöke
Kozmann Györgynek, a Fidesz
polgármesterjelöltjének Kossuth
rádióban tett ígéretét kérte számon, miszerint nem fog betörni
a nagypolitika a helyi szintre.
A Paksi Hírnöknek eljuttatott
közlemény így fogalmaz: „A
magát nemzeti együttműködés
pártjának nevező Fidesz mai minősíthetetlen stílusú és valótlanságokkal teli közleménye még a
jóérzésű jobboldali embereket
is taszítja, a baloldaliakat pedig
személyükben sérti. Az MSZP
a jövőben is a városért, az itt élő
emberekért kíván dolgozni, és
megtartani a nyugalmat váro
sunk mindennapjaiban. Az ilyen
mocskolódó és sehova sem vezető közlemények pedig kizárólag
annak jegyzőit minősítik. A stílus
maga az ember.”

Szent Istvánra emlékeztünk

A Jézus Szíve-templomban
megtartott Szent István napi
városi ünnepségen Tell Edit alpolgármester mondott ünnepi
beszédet, amelyben arról elmélkedett, hogyan lehetünk hűek
Szent István időtálló örökségéhez, hazánkhoz, magyar nemzetünkhöz. Kiemelte, a múlt megtanított bennünket arra, hogy
nem a gazdagság, nem a bőség,

hanem a béke és a biztonság a
legnagyobb kincs. A családok
derűje, az anyák mosolya és az
apák szerető szigora. Ezt kell
őriznünk, meg a kultúrát, amit
több mint ezer éven keresztül ez
ideig sikerült átörökítenünk.
Az alpolgármester hangsúlyozta: tisztelnünk kell egymást,
el kell ismernünk egymás érdemeit és elfogadnunk hibáit.

Egymásra kell találnunk. Ismernünk és a helyén kell kezelnünk a helyzetünkből fakadó
előnyeinket, de a magunk és
környezetünk érdekében ki kell
használnunk minden új lehetőséget városunk anyagi és szellemi gazdagítására. Ezt a város
október 12. utáni új vezetésének
is szem előtt kell tartania. Záró
gondolataival kiemelte: „Most
itt vagyunk, jó helyen vagyunk,
megszentelt helyen vagyunk.
Merítsünk erőt a helyből, az
alkalomból, egymásból. Kérjük Istent, hogy adja áldását
ránk, erősítsen meg bennünket
hitünkben, adjon erőt ahhoz,
hogy magyarságunkat, a világ
legszebb kultúráját és örökségét
híven megőrizzük, családjainkban szeretet uralkodjon. Országunkban és településünkön
béke legyen, ne essünk egymásnak csak azért, mert valamiről
mást gondolunk. Társas összejöveteleinken a viták ne ellenségesek, hanem találékonyak, az

ugratások szellemesek, az érvek
kemények, de igazak legyenek.
Ez illik hozzánk. Ez jellemzi
a magyart, ehhez kell igazodnunk. Itt helyben is, az országban is. Hogy mi történik az országban, az elsősorban a „nagy”
politikusokon múlik, de hogy
mi történik Pakson, az egyesegyedül rajtunk. Kimondhatjuk:
Szent István örökségét akarjuk.
Magyar és keresztény országot.
Békét, nyugalmat és biztonságot
akarunk magunknak és családjainknak. Okos, a lehetőségeket
kihasználó, tiszta kezű, minden
gyanú felett álló városvezetést,
amely a helyi keresztény, építő
egyházakkal jó viszonyt ápol.”
Az ökumenikus kenyérszentelést Vida Zsolt káplán, Szabó
Vilmos Béla evangélikus esperes és Lenkey István református
lelkész végezte, majd Hajdú János polgármester megszegte az
új kenyeret, amelyet jó szívvel
ajánlottak kóstolásra a megjelenteknek.
Kohl Gyöngyi

Az ünnep előestéjén a Szaggató zenekar és Rúzsa Magdi szórakoztatta a közönséget a Duna-parton, augusztus 20-án, lapzártánk után pedig többek
közt a BeatBacket, Szulák Andreát és a Tűzvirágot várták a Duna-korzó előtti vízi színpadra.
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Atomerőmű

Oroszországban a sérült paksi fűtőelemek
Elszállították a 2003-ban megsérült, hermetikus tokokba zárt
fűtőelemeket a paksi atomerőműből. A szállítmány teljes biztonságban megérkezett
Oroszországba, ezzel sikeresen
lezárult a paksi atomerőműben
11 évvel ezelőtt bekövetkezett
üzemzavar következményének
felszámolása. A tisztítási műveletet végző francia alvállalkozó hibájából bekövetkezett
üzemzavar elhárítása több lépcsőben történt. A szakemberek
mintegy másfél év alatt teremtették meg a 2. blokk biztonságos újraindításának feltételeit,
az egység azóta is folyamatosan, megbízhatóan termel. A
versenyben kiválasztott orosz
partner segítségével, hatósági
kontroll mellett 2007-re elvégezték a kapcsolódó károk elhárítását, kiemelték és betokozták
a sérült üzemanyag-kazettákat,
amelyeket többéves pihentetést

követően a múlt évben előkészítettek a szállításra.
Az Országos Atomenergia Hivatal tájékoztatója szerint a
szállítást megelőző évtizedes
előkészítésben több hazai és
külföldi szervezet, tervezők,
szakértők, hatóságok, szakhatóságok, minisztériumok végeztek összehangolt munkát.
Az atomerőmű vezetői a sikerrel lezárt programról tartott
sajtótájékoztatón azt közölték,
hogy a magyar, az ukrán és az
orosz hatóságok engedélyeinek,
továbbá az Európai Unió illetékes szervezete, az EURATOM
Supply Agency ellenjegyzésének birtokában, a vonatkozó nemzetközi egyezménnyel
összhangban került sor a szállításra. A kárelhárítás költségeit a
francia alvállalkozó peren kívül
fizetett kártérítése és az atomerőmű biztosítása együttesen
fedezte.

– A paksi atomerőmű Magyarország villamosenergia-ellátásának,
hazánk
energiabiztonságának
meghatározó eleme, a hazai termelés több mint felét adja. Folyamatos működése mind az egész
gazdaság, mind a környezetvédelem szempontjából kiemelkedő
jelentőségű, éppen ezért fontos,
hogy a tokozott üzemanyag-kezelési projekt sikeres lezárásával
már ez a teher sem nehezíti a
kiváló minőségű munkát – hangsúlyozta Baji Csaba, az MVM
Magyar Villamos Művek Zrt.
elnök-vezérigazgatója, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. elnöke.
Hozzátette, legfontosabb feladatuk, hogy gondoskodjanak a biztonságos működésről. E cél elérésének egyik legjelentősebb eleme
a folyamatos üzemanyag-ellátás
biztosítása, a két évre elegendő
készlet fenntartása. – Minden
lehetőséget meg kell vizsgálni, és
meg kell teremteni az alternatív

üzemanyag-beszállítás műszaki
lehetőségét. Az alternatív szállítási útvonalaknak és módoknak
biztonsági akadálya nincs, hiszen
a friss üzemanyag szállítása nem
jelent kockázatot, akár még légi
úton is importálható – fűzte hozzá. Hamvas István vezérigazgató
is rávilágított arra, hogy a friss
üzemanyag tulajdonságainak köszönhetően épp olyan biztonságos a légi szállítás, amely költségesebb ugyan, de nem jelentősen.
Ha ezt az útvonalat választanák,
kevesebb mint 1 százalékkal
emelné meg az üzemanyag-beszerzés összköltségét.
Hamvas István beszámolója szerint, jellemzően évente több alkalommal fogadnak üzemanyagszállítmányokat, kifejezetten erre
a célra tervezett, gyártott és engedélyezett acélkonténerekben,
amelyek gyakorlatilag minden
elképzelhető külső behatásnak
ellenállnak.
Vida Tünde

Koncertet adtak az erőműben
Rögtönzött hangversenyt adott
a paksi atomerőmű ebédlőjében
a Szatmárnémeti Református
Gimnázium Gyermekkórusa.
A diákok Szálkán a 3K, azaz
Kultúra,
Környezetvédelem,
Kommunikáció táborban vendégeskedtek az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. jóvoltából. A
koncerttel ezt a lehetőséget köszönték meg. A Szálkán a Művészetért Alapítvány azért hívta
életre a programot, hogy a jövő
energiájáról beszéljenek a jövő
generációjának kötetlen formában, akár tábortűz mellett.
A szálkai tábor – amely egy
pályázat eredményeként idén
megújul – huszonkét éve fogad fiatalokat, egy ideje a hazai
nukleáris létesítmények környezetében fekvő települések
diákjai táborozhatnak itt. A
kuratórium elnöke, Decsi-Kiss
János tájékoztatása szerint idén

tematikus táborokat rendeznek,
először a megyei rajzverseny,
majd a Csizmazia Alapítvány
országos versmondó versenyének díjazottjai tölthettek feledhetetlen napokat Szálkán, a nyár
hátralévő heteiben pécsi fogyatékkal élő sportolókat, majd a
szekszárdi Ifjú Szív nemzetiségi
tánccsoport tagjait és a gyulafehérvári gimnázium diákjait
fogadják. A program kihagyhatatlan része az atomerőmű és a
szomszédságában lévő Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.
látogatóközpontjának megtekintése. Csizmazia Ferencné, a
tábor vezetője kiemelte, hogy
még számára is sokat jelent a
közvetlen találkozás, az atomenergiával kapcsolatban pedig
kifejezetten fontosnak tartja,
hogy a gyerekek számára ilyen
személyes élményekkel egészítsék ki a tankönyvekből szerzett
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tudást. Az egyik diák, Képíró
Dorottya azt mondta, nagy izgalommal készültek a látogatásra,
nagyon kellemes benyomásokra
tettek szert, mert rendkívül ked-

vesen, nyitottan fogadták őket.
Az egész táborról és kórusukról
is lelkesen mesélt, azt mondta,
nagyon sok élménnyel gazdagabban térnek haza.
-vt-

A földfelszín alatt kutatnak
Így néz ki egy önjáró vibrátor. Forrás: TDE Services Kft.

Mintegy 294 négyzetkilométeres területen végeznek háromdimenziós szeizmikus méréseket a kalocsai, a paksi és a tolnai
járás több településén október
végéig az új atomerőművi blokkok létesítéséhez szükséges
telephely-vizsgálati program
keretében. A geofizikai méré-

sek előkészítése Bács-Kiskun
megye térségében kezdődött,
majd Dunaszentgyörgy, Gerjen, Madocsa, Paks, Pusztahencse, Tengelic és Fadd környékén folytatódnak a földtani
mérések. A munkálatokat az
MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. megbízásából a len-

gyel Geofyzika Torun S. A. és
magyar alvállalkozója, a TDE
Services Kft. végzi. A földrengésveszély meghatározása alapfeltétele a majdani nukleáris
létesítmény biztonságos működésének, ennek szavatolásához
van szükség a földkéreg ismeretére. Ezt szolgálják a 3D szeizmikus mérések. Sok település
mellett a Paks környéki rétegtani és tektonikai viszonyok megismerése is cél. A mérések során geodéziai pontokat tűznek
ki, érzékelő kábeleket és rezgésérzékelő geofonokat helyeznek
ki a földfelszínre és úgynevezett önjáró vibrátor járművekkel, illetve néhány lakott területen kívüli vizsgálati ponton
kis mélységben elhelyezett, kis
mennyiségű robbanóanyaggal
mesterségesen rezgéseket keltenek. Ezek révén regisztrálják
majd a mélyből visszaverődő
értékes információkat, amelyek

az új blokkok telephelyengedélyének megszerzéséhez kellenek. A vizsgálatra kijelölt területeket részlegesen, két méter
széles sávban meg kell tisztítani
a magas növésű növényektől,
például a napraforgótól és a
kukoricától, erről az érintett
területek tulajdonosait levélben
tájékoztatták. Amennyiben kár
keletkezne egy ingatlanban, a
kivitelező társaság a tulajdonost
30 napon belül kártalanítja, az
esetleges kifizetésekre az MVM
Paks II. Zrt. tartalékot képzett.
A mérésekről egyébként a társaság minden érintett településen
lakossági tájékozatót is tart, a
paksi augusztus 25-én 17 órakor lesz a Paksi Polgármesteri
Hivatal nagytermében. A mérésekkel kapcsolatban információ
kérhető az ingyenesen hívható 80/629-922-es zöldszámon,
illetve a paks@tdeservices.hu
e-mail címen.
MD

A Local Policy felméréséből kiderül: a paksiak 99%-a ismeri a
Paksi Hírnököt, 32%-uk, vagyis mintegy 6400 személy minden
lapszámot elolvas, 34% (6700 fő) rendszeres olvasó, 27% (5300
fő) pedig alkalmanként veszi kézbe a Paksi Hírnököt. A majd’
húszezres Pakson csupán ezren nem olvasnak egyáltalán Paksi
Hírnököt.
Köszönjük a bizalmat!
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Tíz településről érkeztek a romanapra

Horváthné Takács Katalin lett a
Bál Szépe, a legsármosabb férfinek járó díjat pedig Berki Elemér
vehette át a romanapon, melyet
negyedik alkalommal szervezett
meg a Paksi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat. A rendezvény
mára átlépte a település határait.

Nem csupán a helyieket, a kistérségben élőket is várta a Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat az Ürgemezőn tartott
romanapra. Mintegy tíz településről érkeztek a vendégek. A
fiatalabbak délelőtt gyermekprogramokon, kézműves fog-

Jubilált a Tábor
határok nélkül
Huszonöt éves lett a Tábor határok nélkül program, amelynek
keretében nemzetközi nyári diáktáborok zajlanak Siófok–Sóstón paksi szervezésben, az önkormányzat támogatásával. Az
eltelt két és fél évtized alatt Kézdivásárhely és Visk rendszeres
résztvevő volt, hosszú évekig
Galántáról is jöttek fiatalok, illetve Paksról jellemzően azok a
diákok, akik aktívan részt vettek a diákcsereprogramban.
Akadt olyan esztendő is, amikor
több tábort is rendeztek. Ezen
a nyáron városunk határon túli
testvértelepülései közül Kézdivásárhelyről és Viskról érkeztek
táborozók, összesen 53 általános
iskolás diák nyaralt egy hetet a
magyar tengernél. A program
éppen olyan színes volt, mint a
korábbi években. Ha kedvező
volt az idő, akkor természetesen

a fürdőzés volt napirenden, de
időjárástól függetlenül minden
délelőttre és estére jutottak érdekes programok, voltak többek
között kézműves foglalkozások,
sportprogramok, vetélkedők és
színházi előadás. A részvételért,
dobogós helyezésekért kis papír
négyzetecskék jártak, majd a zárónapon ezeket összeszámlálták
és az első három helyen végzett
gyerekek az önkormányzat ajándékaiból választhattak maguknak emléket. A tábor hagyományaihoz tartozik egy egynapos
kiruccanás is. Ennek úti célja Balatonfüred volt, ahol ellátogattak
a gyerekek a csúszdaparkba és
városnézésen vettek részt kísérő
pedagógusaikkal, valamint állandó táborvezetőjükkel, Mezősi
Árpáddal és Herczeg József nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnokkal.
-gyöngy-
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lalkozáson, habpartin és rendőrségi bemutatón múlathatták
az időt, az idősebbek ez idő alatt
ingyenes egészségügyi szűréseken és futballmérkőzésen vehettek részt – hét nevező csapat
számított a szurkolókra. Ekkor
kezdődött a hagyományos ételek főzőversenye is, melyre idén
hatan neveztek, az első helyezettnek járó elismerést Berki
Elemérnének adták át ízletes
marhapörköltjéért.
Délután
kulturális programokkal folytatódott a nap, a helyi csoportok
mellett vendégelőadókat is hívtak Pécsről, Pálfáról és Bogyiszlóról. Az esemény sztárvendége
Leila volt, az estét bál zárta.
A romanap programjai közül
idén is kiemelkedett a szépségverseny, melyet közkívánatra
hirdettek meg. A legszebbeknek a különböző kategóriákban
Kovács Patrícia Vandát, Májer
Martin Áront, Gomán Lolitát,

Nyári Dávidot és Györgye Bettinát választották, a Bál Szépe
Horváthné Takács Katalin lett, a
Legsármosabb férfi címmel Berki Elemért jutalmazták. A szintén hagyományos Ki mit tud?on a legtöbb szavazatot Szabó
Béla kapta produkciójáért.
– A romaság több száz éves kultúrával rendelkező nemzetiség,
ezért évente legalább egy alkalmat biztosítani kell hagyományaink bemutatására, őrzésére.
Fontos hogy az ifjabb nemzedék megismerhesse gyökereit –
mondta el a rendezvény céljáról
szólva Berki Attila, a nemzetiségi önkormányzat elnöke, aki
megköszönte az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. és a város önkormányzatának támogatását.
Pályázati forrást is kerestek a
szervezők, a Nemzeti Erőforrás
Minisztériumától kértek pályázati segítséget a kisebbségi nap
lebonyolításához.
-dal-

Újabb négy
csatlakozó
Mérföldkőhöz ért a Mezőföldvíz
Kft.: megkapta a működési engedélyt a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivataltól
– a törvény szerint adható leghosszabb időre – 2016. december
31-ig. A cég szolgáltatási területe
folyamatosan bővül, Dunaszent-

györgy, Gerjen, Pusztahencse
és Tengelic víziközmű-szolgáltatásának október 1-jére időzített
átvételével együtt az ország négy
megyéjében, összesen 48 településen lát el víziközmű-szolgáltatási feladatokat, több mint 125 ezer
fogyasztó ellátását biztosítva.

Áramszünet
Az E-ON Hungária közleménye
szerint az alábbi helyeken áramszünet lesz. Szeptember 8-án 8
órától várhatóan 20 óráig: Pollack u. 22-24., 36-42., 44-46.,
Hőközpont DunaCenter Therm
Kft., Nyomásfokozó területén.
Szeptember 11-én 8 órától várhatóan 16 óráig: Báthory u. 16-22.,
Kosár u., Hattyú u., Rendőrség,
Dózsa Gy. út 52-70., Árok u.,

Táncsics u. 2-10., Takarékszövetkezet, Coop üzlet, Táncsics u.
18., Báthory u. 24-25., Dózsa Gy.
úti kínai üzlet; szeptember 12-én
8 órától várhatóan 16 óráig: Paks
Újtemplom u. 1/a, Tolnai út 4579., 44-70., Vak Bottyán u. 2240., 19-35., Ady E. u. 1-21., 2-20.,
Vadász u. 1-31., 2-16., Hősök tere
13-31., 14-30., Bocskai u. 1., 1/A5., 2-6. területén.

Támogatások iskolakezdés környékén
Lassan becsengetnek az új tanévre, így elérkezett az iskolába
járáshoz, tanuláshoz szükséges
felszerelés beszerzésének ideje.
A beiskolázás, iskoláztatás komoly anyagi terhet róhat a családokra, amin több támogatási
formával igyekszik enyhíteni az
önkormányzat.
A kedvezményes diákbérletet
azoknak a Pakson élő és tanuló,
általános és középiskolás diákoknak biztosítja az önkormányzat a
teljes tanévre, akik legalább egy
kilométerre laknak oktatási intézményüktől, illetve sport- vagy
művészeti tevékenység miatt
utaznak helyi járattal és a bejárt
útvonalakon az autóbusz-közlekedés biztosított. Nem újdonság,
de megemlítendő, hogy a lehetőséggel azok a csámpai és gyapai
gyerekek is élhetnek, akik helyközi járattal utaznak be Paksra.
A kérelmet az első bérlet lejártát
követő egy hónapon belül, a polgármesteri hivatal szociális osztályán kell beadni, azután egyéni
ütemezésben, a polgármesteri

hivatal pénztárában lehet felvenni a lejárt bérletek vételárának
nyolcvan százalékát.
A kedvezményes diákbérlethez
hasonlóan évek óta létező támogatási forma Pakson a felzárkóztatási ösztöndíj, amellyel az
általános és középiskolás roma
tanulókat segítik a tanév során.
Erre akkor jogosult a diák, ha
nincsen igazolatlan hiányzása,
illetve tanulmányi eredménye
legalább közepes. Amennyiben
a diák elmúlt tanév végi tanulmányi eredménye megfelel a
feltételnek és a szülő a kérelmet
szeptember 15-ig benyújtja, akkor gyermeke már arra a hónapra megkapja a megítélt összeget.
Az ösztöndíjat februárban újra
kérelmezni kell, akkor a félévi
tanulmányi eredményt veszik figyelembe. Az ösztöndíj összege
a tanulmányi átlagtól függően
minimum 3, maximum 8 ezer
forint lehet havonta.
Helyi specialitás a rendszeres
nevelési segély, amivel az étkezési térítési díjhoz járul hozzá az
önkormányzat. Azok a családok

kérhetik, amelyek nem részesülnek az általános iskola befejezéséig teljesen díjmentes étkezést
biztosító, állami forrásból finanszírozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A támogatás mértéke a család jövedelme
mellett attól is függ, hogy mennyi
a térítési díj. A megítélt összeget
az oktatási intézménynek utalják,
a családoknak az ezzel csökkentett díjat kell kifizetniük. A kérelmek benyújtása szeptemberben
aktuális. A rendszeres nevelési
segély, illetve a felzárkóztatási
ösztöndíj iránti kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványt
a szociális osztályon vagy a gyermekjóléti szolgálatnál lehet kérni.
Bár nem kifejezetten a beiskolázáshoz, iskoláztatáshoz kapcsolódó támogatási forma az önkormányzati segély, a tanévkezdés
idején mindig több igénylés
érkezik a szociális osztályra.
Fontos tudniuk az ügyfeleknek,
hogy erre folyamatosan adható
be igény, ám két kérelem között
legalább három hónapnak el
kell telnie. A támogatás egyszeri

pénzbeli vagy természetbeni juttatás, amelyet elsősorban Erzsébet-utalványban kapnak meg az
érintettek. A jogosultság, illetve
a támogatás mértékének megállapításánál a jövedelmet, a család
egyéb szociális helyzetét és azt
veszik figyelembe, hogy óvodában, általános vagy középiskolában, illetve felsőfokú oktatásban
kezdi-e meg a gyermek a következő tanévet, tájékoztatott Badics Istvánné. A szociális osztály
vezetője azt is elmondta, hogy
a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményhez kötődően azok
a családok, amelyek augusztus
1-jén jogosultak voltak, gyermekenként 5800 forint értékű
Erzsébet-utalványt kapnak. Az
erről szóló értesítést a napokban postázták, az utalványokat
augusztus 26-án 12.30 és 18.00
között a Polgármesteri Hivatal
földszintjén, illetve 27-én 12.30
és 15.30 között a pénztárban a
hivatal második emeletén lehet
átvenni. Ebben az állami támogatásban 324 család, 539 gyermek részesül Pakson. Kohl Gy.

A paksi mentőállomásnak gyűjtöttek felajánlásokat az idei Aradi István Fogathajtó Emlékversenyen az Ürgemezőn augusztus második
hétvégéjén. A rendezvény első napján a fogatok versenyeztek népi és kettes fogat kategóriában, majd másnap a hátaslovak ügyességi vetélkedőjét tartották. A vállalkozó kedvűek még egy tájékozódási terepversenyen is próbára tehették tudásukat. Idén a változatos programoknak is köszönhetően több lovas érkezett a megmérettetésre. A programon a paksi lovasélet egykor meghatározó személyiségére, Aradi István volt fogathajtóra és bíróra emlékeztek.
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Paksi arc a Dove kampányában

Fotó: Hargitay Olivér

A Dove legújabb kampányának
a fődíja volt az az egyedi tervezésű ruha, amelyet Girstné
Heimbuch Zita nyert el és viselhetett a cég kampányfotózásán nemrégiben. Öt szerencsés
hölgy között állhatott kamerák
elé világszerte elismert hazai
divattervezők egyedi ruháiban.
Konsánszky Dóra, Léber Barbara, Szegedi Kata, Tomcsányi
Dóri és Tóth Bori egy, a nők
önbizalmát erősítő kampány
részeként szabta és tervezte
át szettjeit hétköznapi nőkre:
olyan, a megszokott konfekciómérettől eltérő adottságokkal rendelkező hölgyekre, akik
nem egykönnyen találnak maguknak ruhát. Ők a Dove legújabb kampányának nyertesei
és arcai, akiknek a dizájnerek
újragondolták kreációikat. A
személyre szabott női ruhák
egyikét az a szerencsés játékos
nyerhette el, akit egy-egy beküldött kód alapján véletlenszerűen sorsoltak ki a Dobd
fel a szürke hétköznapokat! elnevezésű nyereményjátékban.
A két kisgyermek után rohangáló paksi édesanya, Girstné
Heimbuch Zita nem csupán
Tóth Bori egyedi ruhakölteményének örülhetett. Részt vehe-

tett a cég kampányfotózásán
is, az itt készült képeket pedig
nemsokára reklámok, újságok
oldalán láthatjuk viszont. – Nagyon jó érzés volt, profi csapat
vett körbe a sminkestől kezdve
a fotósig – mesélt Zita az élményeiről. Mint mondta, a kampány üzenete, hogy a hétköznapi hölgyek is merjenek színesen
öltözködni, egyéniségüket felvállalni. A tervezési folyamat
során Zita és a dizájner hamar
egy hullámhosszra kerültek, így
az anyuka a kölcsönös bizalomnak köszönhetően bátran igent
mondott a merészebb megoldásokra is. A kampányfotózáson
már valódi topmodellé válva
pózolt a neves tervezővel együtt.
Mint Zita elárulta, Tóth Borival
több egyeztetés alkalmával választották ki együtt a számára
készülő ruha anyagát, színét
és stílusát, a tervező maximálisan figyelembe vette igényeit.
A kétgyermekes anya elárulta, nagy élmény volt számára,
hogy olyan dizájner készített
neki ruhát, aki Vajna Tímeának
is tervezett már és Liptai Klaudiát is öltözteti, utóbbi például a
Sztárban sztár című műsor ös�szes adásában Tóth Bori ruháit
viselte.
MD

rékpáros agyrázkódást szenvedett, eszméletét vesztette, de egy
arra járó autós és két gyalogos
észlelte a balesetet, értesítették
a mentőket. Az autó sofőrje
üzenetet is hagyott számára,
hol találja meg később a biztonságba helyezett biciklijét. A
kerékpárost negyvennyolc órás
megfigyelésre bent tartották a
kórházban, az agyrázkódás mellett eltörött a jobb kulcscsontja
és több zúzódást is szenvedett.
A rendőrség még a kórházban
felvette az esetről szóló jegyzőkönyvet. Mint N. Márta lapunknak elmondta, nem szándéka a fiatalok elleni szankciók

kezdeményezése, azonban arra
fontosnak tartja felhívni a figyelmet, milyen veszélyes a gyalogosok és kerékpárosok által
közösen használt útszakasz.
A minap pedig egy szabálytalanul közlekedő kerékpáros okozott balesetet a főutcán, amikor
az önkormányzat előtti zebránál
egy szabályosan haladó segédmotorossal ütközött. A balesetben mindkét fél könnyebben
sérült. A biciklis anélkül akart
áthaladni a gyalogátkelőhelyen,
hogy leszállt volna a kerékpárjáról, és egyértelműen jelezte volna átkelési szándékát.
-matus-

Kékhírek a városból
Különös baleset történt az elmúlt héten Pakson: megvadult
lovak rohantak a folyóba a buszpályaudvarral szemben a Duna-parton. A megyei katasztrófavédelem szóvivője, Boros
Brigitta arról tájékoztatott, hogy
a fogatot hajtó férfinak sikerült
kiúsznia a partra, viszont a kocsi a két lóval együtt elmerült a
folyóban. A fogatot rendkívül
nehéz volt felszínre hozni, a
munkálatokban búvármentő és
a vízi rendőrség is segédkezett
a katasztrófavédelem mellett. A
paksi és a szekszárdi hivatásos
tűzoltóknak az esti órákban sikerült drótkötél és csörlő segít-

ségével kihúznia a lovas kocsit
a Dunából. Mivel több méter
mély a folyó ott, ahol a lovak
behajtottak és többmázsás volt
a súly, az állatoknak gyakorlatilag esélye sem volt, elpusztultak
a balesetben. Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
Szerencsétlen baleset ért egy
kerékpárost az elkerülő úton
nemrégiben Pakson. A munkából tekert hazafelé a Neumann
János utcán N. Márta, amikor
a Kurcsatov utca sarkától nem
messze három gyalogos tinédzser nem engedte el, és a velük
való ütközés miatt az út mellett
lévő betonárokba zuhant. A ke-
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Jó napot, mi újság?

Krasznai Tamás
Az Atomerőmű Sportegyesület
kyokushin karate szakcsoportjának edzőjéről, Krasznai Tamásról minden bizonnyal nem
sokan gondolnák, hogy annak
idején gyenge testalkata miatt
gyakorlatilag bárki, még a lányok is elpáholták az osztályban. Ebből fakadt indíttatása,
hogy 13 évesen karatézni kezdjen. A sport iránti elhivatottsága azóta sem hagyott alább. Annak idején lelkes sporttársakkal
és önzetlen támogatókkal létrehoztak az ürgemezei kisdomb
környékén egy néhány eszközből álló mozgásparkot, gondoskodva arról, hogy a szabadban,
jó levegőn tölthessék az edzések
egy részét. Az egykori mozgáspark később akkora népszerűségre tett szert a sportszeretők
körében, hogy a karatésoknak
már-már időpontot kellett foglalnia a használatára.
Ekkor merült fel először a gondolat, hogy igény lenne egy erdei
futópálya építésére is, ami éppen

a napokban készült el. Mivel Tamásnak évek óta szívügye volt
az Ürgemező árnyas fái közt létrehozni egy ilyen futóösvényt,
nagy örömmel vállalta az önkormányzat megkeresésére a tervezésben való részvételt. Sportolókkal egyeztetve mérte fel a
lehetséges helyszínt, a meglévő
utak felhasználásával tett több
javaslatot hosszabb-rövidebb
távok kijelölésére. (Korábban
megírtuk: az önkormányzati
beruházásban készülő futópálya
725 méter hosszú és 120 centiméter széles lett, így két futó is
kényelmesen elfér rajta egymás
mellett.) A pálya 3-4 centiméternyi gumiborítást kapott, ami
kíméli az ízületeket. Mellé két
kültéri erőfejlesztő edzőpark is
készül, ami minden igényt ki fog
elégíteni, mondja a karateedző,
aki számára a sport olyan, mint
a drog, létezni sem tudna nélküle. Tamás annak örül a legjobban, ha ezzel a szenvedéllyel
másokat is sikerül megfertőznie.

Harmincnál is több tanítványa
között egyaránt vannak fiatalok és idősebbek, sőt, a hölgyek
is szép számmal látogatják a
karateedzéseket. Mint Tamás
hangsúlyozta, a foglalkozások
nem versenycentrikusak, számára nem az eredmények a
fontosak, hanem az, hogy tanítványai a mindennapi életben
használható tudásra tegyenek
szert, amit a munkában, családban vissza tudnak forgatni.
Jó érzés számára, hogy társai
a fárasztó munkanap után kikapcsolódás gyanánt jönnek az
edzésre. Pedig az nem sétagalopp, a több kilométeres futás
után még erőnléti edzés és küzdés is van.
Tamás főállásban a rendőrségen, bűnügyi szakterületen dolgozik, ahol – úgy véli
– karatés múltja szintén sok
mindenben segíti: határozott
kiállást, önbizalmat, kitartást,
erősebb jellemet ad. Emellett
Tamást az éjszakai életben, a

szórakozóhelyek
biztonsági
őreként szerzett tapasztalatok
is segítik, hogy helytálljon a
szakmájában. Legyen szó garázdaságról, betörésről vagy
rongálásról, azt vallja, a szakma
Pakson speciális helyzetet élvez annak köszönhetően, hogy
a település maga a nyugalom
szigete. Alacsonyak a bűnügyi
mutatók, így minden ügyre
kellő figyelem jut, ami nincs
így minden településen. Tamás
csupán kis kitérőt engedett a
szakmája kapcsán, hamar vis�szakanyarította a szót a sportra,
hiszen az a természetes közege.
Ez tartja mozgásban, ahogy ő
fogalmaz, nem a sportra szakít
időt, a sport szakít el időt minden mástól. Ezzel kel, ezzel fekszik, ez a család, négyéves kisfia
mellett a mindene. Nem hagyja
ki, hogy ne agitáljon engem is
mozgásra, mondván, ez szabadítja fel az embert és teszi boldoggá, kiegyensúlyozottá.
Matus Dóra
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Világbajnoki ezüst Moszkvából
A Moszkvában rendezett síkvízi kajak-kenu világbajnokságon
K2 500 m-en ezüstérmet nyert
Boros Gergely, az ASE versenyzője az olimpiai bajnok Dombi
Rudolffal, az Építők Margitszigeti Diák KC sportolójával. A
páros a szegedi világkupán indult először együtt versenyen
és nyert ezüstérmet, a moszkvai
volt a második fellépésük, és
csak a balszerencsének tudható
be, hogy nem ők álltak fel a dobogó tetejére.
– Nem lehet azt mondani, hogy
régóta ülnétek egy hajóban, mégis rögtön dobogóra állhattatok.
Milyen volt a verseny?
– Valóban, június közepén
kezdtünk el együtt dolgozni, és
már a szegedi világkupán sikerült megszereznünk a második
helyet, pedig ott közel sem sikerült tökéletes pályát mennünk.
Moszkvában igen jó körülmények között versenyezhettünk,
kifogástalan volt a szállás, húsz
percre volt a pálya, ami nagyon
hasonlít a szegedihez, csak sokkal nagyobb területen fekszik,
ezért szellősebb. Kint a parton

szinte észre se lehetett venni a
több mint ezer versenyzőt. Az
idő pont olyan volt, mint itthon,
28 fok meleg, aztán egyik pillanatról a másikra jött a vihar.
Az előfutamunkban nem volt
tökéletes a víz: hamar indítottak
bennünket az előző szám után,
ezért még hullámos volt. Ennek
ellenére a legjobb idővel kerültünk a döntőbe, a hatos pályát
kaptuk.
– A döntőben 16 ezred másodperccel előztek meg benneteket a szlovákok, ráadásul nem
azért, mert jobbak voltak. Mi
történt?

Tó bajnoka
címet nyertek

Floorballban, unihokiban
és bocsában is remekeltek

Augusztus 2-án tizenöt csapat
részvételével rendezték a Szelidi-tó Amatőr Strandröplabda
Bajnokság harmadik fordulóját. A hármas döntőbe a paksi
csapat is bejutott, de a viharos
időjárás miatt a döntőt nem
lehetett megtartani, így mindhárom csapat első helyezett
lett. A negyedik, záró fordulóra
augusztus 16-án került sor, itt
hét csapat vett részt. A paksiak – Bérdi Kata, Tamás Péter,
Moró Attila – hat győzelemmel
nyerték meg az utolsó fordulót,
és a négy forduló eredményei
alapján a 2014. év Tó bajnoka
címet.

– Szombaton este már berakták a vasárnap délutáni váltóversenyekre a rajtgépet, amit
egy bójasor tart. Ez a tényleges
célvonal előtt volt két méterrel,
és ez még pénteken, amikor az
előfutamunk volt, értelemszerűen nem volt ott. A végén ez
zavart meg bennünket, mi erre
a bójasorra „rúgtuk be magunkat, és nem a célt jelző bójasorra, ráadásul Rudi a lapátot is
letette. A szlovákok még húztak
egyet… Vezettünk 498 méteren
keresztül, a videón visszanéztük, és láttuk, hogy 15-20 cm
volt az előnyünk, aztán azon a

Egy héttel a moszkvai világbajnokság után újra
hajóba ült/térdelt a kajak-kenu sport felnőtt mezőnye. Szolnokon vetélkedtek az országos bajnoki címért. A 47 egyesület 925
versenyzőjét felvonultató mezőnyben Boros Gergely Dombi
Rudolffal párban ezúttal 1000 és 200 m-en nem talált legyőzőre,
sőt Nádas Bencével és Birkás Balázzsal kiegészülve a K4 200
m-en is a dobogó tetejére állhattak fel. Páros és négyes győzelmükkel megnyerték a Séra-kupát is, amelyet a 2007-ben elhunyt
legendás mesteredző arcképe díszít. K4 500 m-en Dombi helyén
a szegedi Császár Gergellyel még egy bronzérmet is sikerült
Borosnak begyűjteni. Az ASE színeiben K1 500 m-en Somorácz
Tamás a hetedik helyen ért célba.

A Deák Ferenc Általános Iskola diáksportkörének floorball
csapatai a 2013/14-es tanév
során részt vettek a floorball
diákolimpia kispályás, nagypályás és unihoki küzdelmein.
Emellett a lányok a szövetségi
versenyeken az érdi Ares színeiben Ares-Deák néven is
szerepeltek. Az országos szintű eredmények közül kiemelkedik a kispályás sorozatban a
IV. korcsoportos fiúk harmadik
helyezése, a nagypályás vetélkedésen szintén ugyanezen
csapat bronzérme és a hasonló
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lánykorosztály harmadik helyezése. Unihokiban az intézmény
V. korcsoportos lánygárdája országos bajnoki címet szerzett,
míg a IV. korcsoportos lányok
a dobogó legalsó fokára állhattak. A szövetségi versenyeken
nagypályán az U14-es AresDeák „A” csapat országos bajnok lett, míg az Ares-Deák „B”
egység másodikként zárt, valamint az U19-es lány korosztály
is ezüstérmet vehetett át.
Többévi szünet után a Magyar
Bocsa Szövetség újra megrendezhette a diákolimpia küzdel-

két méteren pár centi hátrány
lett. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy az idei év legjobb
pályáját mentük. Már túltettük
magunkat a történteken, végül
is nagyon jól sikerült a felkészülésünk ez alatt a rövid idő alatt,
nem hátráltatta semmi. Nagyon
sokat fejlődtünk, csiszolódtunk
az edzések alatt. A célunk a dobogó volt, azt elértük.
– Hogyan tovább?
– Jövőre már kezdődik az olimpiai kvalifikáció, amelyen mindenki csak egy számban indulhat, mivel egy ember csak egy
kvótát szerezhet. Először rendezik meg 2015-ben az Európa-játékokat, az Ázsia- és a Pánamerikai-játékok mintájára. Nem
tudni, hogy ez mennyire fogja
befolyásolni az éves versenynaptárt, az Európa-bajnokságot
nagyon korán, már áprilisban
megrendezik. Nekünk a fő számunk az olimpiai táv, az 1000 m
páros lesz, szeretnénk jól szerepelni. Dombi két évvel fiatalabb
nálam, ha együtt folytatjuk, még
lehet 4-5 jó évünk.
(joko)

meit három korcsoportban. Az
elődöntőkön átütő paksi sikerek születtek, ami előrevetítette a budapesti országos döntő
eredményeit: a küzdelmeken
két helyi intézmény diákjai is
remekeltek. A Deák II. korcsoportjának „B” csapata első,
míg „A” válogatottja második
helyen végzett. A hetedik-nyolcadik osztályosok versenyén a
„B” gárda szerzett bronzérmet,
a Paksi Vak Bottyán Gimnázium VI. korcsoportos „A” egylete pedig országos bajnoki címet
szerzett.
efgé

Atlétikusak és ponterősek az új játékosok
Két amerikai játékossal bővült az ASE férfi kosárlabdacsapatának kerete, Deonta
Vaughn és Rodney McGruder
megüresedett helyére John
Roberson és Henry Dugat érkezik majd szeptember elsejével. Roberson egyes poszton
játszik, 25 éves, 180 cm magas,
az előző két évben bajnoki címet nyert a svéd Sodertalje
Kings csapatával. Dugat egyes
és kettes poszton érzi otthon
magát, 27 éves, 183 cm magas,
a német Bundesligás Phoenix
Hagen csapatából teszi át székhelyét Paksra. A két játékosról
Braniszlav Dzunics vezetőedzőt kérdeztük.
– Miért Robersonra esett a választása?

– Elég sok információm volt róla,
bár élőben nem láttam még játszani. Az amerikai kapcsolataim
révén tudom, hogy olyan irányítóról van szó, aki a játék szervezéséből, a támadás befejezésből és a
védekezésből is kiveszi a részét. A
Texas Tech egyetemen végzett, ott
pedig nagyon keményen dolgoznak, tipikus Boby Knight-os iskola. A svéd bajnokságban az elmúlt
két évben is bajnok volt, tavalyelőtt őt választották a bajnokság
legértékesebb játékosának. Talán
a svéd bajnokság kicsit gyengébb,
mint a magyar, de nem biztos,
hogy nagy különbségek vannak.
Tudni róla, hogy csapatember,
biztos vagyok benne, hogy gond
nélkül be fog illeszkedni.
– Mi szólt Dugat mellett?

– Ami nagyon ritkán történik
meg: nekem első látásra tetszett
a játéka. Tavalyelőtt ő is játszott
Svédországban, és kicsit jobb a
statisztikája, mint Robersonnak.
Tavaly a német Bundesligában, a Hagenban szerepelt, ami
egy középcsapat, nem sokkal
maradt le a rájátszásról. Dugat
statisztikája ott is jónak tűnik,
gondolom, itt nálunk a svéd és
a német között lesz valahol. Kettes poszton játszik, amihez elég
alacsony, de rendkívül atletikus
és egyes poszton is bevethető.
– Erre írta azt az egyik portál,
hogy Dzunics elővette a két kis
ember szerződtetésével a fehérvári receptet. Igaz ez?
– Nem gondoltunk erre, amikor leigazoltuk őket. Én kicsit

óvatos lennék ezzel, majd kiderül.
– Nem kap így kevesebb lehetőséget Kovács Ákos?
– Nem fog Ákos rovására menni, sőt tőle még többet várok, és
kicsit többet fog játszani, mivel
Rodney és Kerpi is elment.
– Tovább csökkent a magas
emberek száma, nem lesz ebből
gond?
– Az átlagmagasságunk „karcsú”,
alacsonyabbak lettünk, ami nem
szerencsés. A tavalyi szezonban
is tapasztaltuk a Szolnok ellen: a
magasságkülönbség sokat számított, és nem csak az 5-ös, hanem a
4-es poszton is. Szeretnénk majd
februárban 3-4-es posztra igazolni, ha az anyagi lehetőségek megengedik.
Kovács József

Győzelemnél is többet érő döntetlen
Négy fordulót követően második
helyen áll az MVM-Paks labdarúgócsapata az OTP Bank Ligában.
A kilencedik élvonalbeli szezonjában minden eddiginél jobban rajtolt a zöld-fehér alakulat: három
győzelem, egy döntetlen, 10:1-es
gólkülönbség, 10 szerzett pont
áll az alakulat neve mellett. Csertői Aurél tanítványai sorrendben a Győrt, a Nyíregyházát és
az MTK-t is legyőzték, legutóbb
a Puskás Akadémia FC ellen a
Pancho Arénában 1:1-re végeztek. A felcsúti meccsen az MVMPaks a hajrában tíz emberrel szerzett pontot Könyves találata után.
– Három meccset nyertünk, de
ez a döntetlen sokkal többet ért
a három győzelemnél, szenzációsan fociztak a srácok. Minden terhet magukra vettek és
végigbrusztolták a meccset. A

három pontnál vagy egy győzelemnél sokkal nagyobb erőt ad
ez nekünk. Próbáltak megállítani
minket, nem sikerült – nyilatkozta a vezetőedző a lefújás után.
Augusztusban újabb játékost igazolt a klub, a huszonnégy éves
támadó, Simon András Győrből
érkezett és hároméves szerződést
írt alá.
– Tizenhét éves voltam, amikor Gulácsi Péterrel és Németh
Krisztiánnal együtt kikerültem
Liverpoolba. Először a tartalékban játszottam, majd felkerültem
az első csapat keretébe, velük edzhettem. Utána kölcsönbe kerültem Spanyolországba, majd Hollandiába, és végül úgy döntöttem,
hogy hazatérek Magyarországra,
az ETO-ba. Három éve érkeztem
haza, és sajnos sérülések nehezítették a beilleszkedésem. Sikerült

Paksi halászcsárda

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

belőlük felépülnöm, és az elmúlt
szezonban egy olyan útra léptem,
amit itt Pakson szeretnék folytatni – összegezte eddigi karrierjét a
futballista.
Rossz hír a csapat háza tájáról,
hogy az egylet kiesett a Magyar
Kupa 2014/15-ös küzdelmeiből,

a gárda az első fordulóban az NB
III-as Felsőtárkánytól 2:1-es vereséget szenvedett és búcsúzott.
Az MVM-Paks az OTP Bank
Ligában legközelebb az Újpesttel
hazai pályán, majd ezután idegenben a Szombathelyi Haladás
ellen lép pályára. Faller Gábor

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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Atomfutás:
rajtidőpontok
Szeptember 6-án rendezik idén
az Atomfutást, a BrutálAtomot
és az 50 km-es országos és
nyílt bajnokságot Pakson. Az
esemény rajtközpontja az ASE
Gesztenyés úti sportcsarnoka
melletti füves terület. A különböző távok időpontjai a tavalyihoz képest megváltoztak: a megnyitó 9.50-kor lesz, az 50 km-es
ob és nyílt bajnokság 10 órakor
indul. A gyerektávok (600 és
2000 méter) és a nordic walking
10:15-kor rajtol. 11 órakor dördül a pisztoly a 3/4, 1/2, 1/3,
1/6, 1/12 marAtom , valamint
mindkét váltó és tízfős buliváltó
számára. A BrutálAtom kezdési
időpontja 15 óra. Bővebb információ és részletes útvonaltérkép,
valamint a nevezési feltételek
megtalálhatóak az atomfutas.hu
és a Paks.hu honlapon.

Húsz sportág
egy helyen
Szeptember 5-én immár hatodik alkalommal lesz Paksi
Sportágválasztó az ürgemezei strandon, ahol több mint
húsz sportág képviselői várják
8 és 18 óra között az érdeklődő gyerekeket, hogy bemutathassák az adott mozgásforma
csínját-bínját, fogásait. A rendezvény segít kiválasztani azt
a sportágat, amiben a fiatalok
a későbbiekben akár profiként
jeleskedhetnek vagy örömmel
űzhetnek hobbiként. A rengeteg kipróbálható mozgásforma
mellett a paksi rendezvény különlegessége, hogy a helyszínen
olimpiai, világ- és Európa-bajnok élsportolókkal, igazi példaképekkel is találkozhatnak
a látogatók. A hagyományos
sportágak mellett lesz például
bocsa, vitorlázás, búvárkodás,
teke és íjászat is. Egy helyen
ennyi sportággal csak itt találkozhat!

Zsaruk a homokban
Nem volt rekkenő hőség és az
évszakhoz képest hideg idő sem
augusztus harmadik hétvégéjén,
így minden adott volt ahhoz,
hogy remek két napot töltsenek a rendőrök a paksi homokon a 19. Atomzsaru Országos
Strandfoci Bajnokságon.
– Idén a Rendőrökért Közbiztonsági Alapítvány jóvoltából
több különdíjat tudunk biztosítani, így színvonalasabb lett
a megmérettetés – beszélt az
újdonságokról Juhász István
főszervező, az IPA Paksi Szervezetének elnöke. Az idén tizenhét
csapat nevezett, az ürgemezei
komplexumban az egyetlen új

gárda az Atomix Kft. Biztonsági
Szolgálatának csapata volt.
– Jól érezzük magunkat annak
ellenére, hogy eddig mindhárom mérkőzésünket elveszítettük. A homok teljesen új közeg
számunkra, a csapat két hónapja
alakult, szeretnénk minél több
ilyen és ehhez hasonló tornán
részt venni – osztotta meg a
csapat történetét Gadányi József
csapatvezető.
Az együttesek négy csoportban
mérkőztek egymással, a pénteki csoportmeccsek után szombaton már az egyenes kieséses
szakasz következett. Az első napon a házigazda címvédő Paksi

Rendőrkapitányság magabiztosan menetelt, míg a második nap
előtt az M6 Autópálya-rendőrség együttese is bizakodva várta
a folytatást. Ők végül az előkelő
negyedik helyen zártak, míg
a paksi kapitányság megvédte
bajnoki címét. Második helyen
a Rendőrökért Közbiztonsági
Alapítvány válogatottja, harmadikként a Siklósi Rendőrkapitányság végzett. A különdíjasok
közül a legjobb paksi játékos
Héregi Tamás lett, a legsportszerűbb csapat az Atomix Kft. Biztonsági Szolgálata, míg a torna
legjobb kapusának Tóth Miklós
(PRK) bizonyult.
efgé

Ki kell váltani a kártyát
A Magyar Labdarúgó Szövetség az európai mintákat követve
kötelezővé tette az úgynevezett
szurkolói kártyát. A szurkolói
kártya elsősorban nem biztonsági eszköz, célja a jegyvásárlás és a bővülő szolgáltatások
igénybevételének felgyorsítása,
leegyszerűsítése. A kártya kiváltása után a szurkoló egyszerűen
vásárolhat jegyet az ország több
mint háromszáz viszonteladási
pontján és az interneten vagy a
klub pénztáraiban. Az új vagy
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felújított stadionokban a kártya
az egyesület szándékától függően „stadionkártyaként” is funkcionálhat, a szurkoló ezzel vehet
frissítőt a büfékben, rendelheti
meg kedvenc csapata új mezét.
A klubok döntése alapján – a
klubhűség elismeréseként – további kedvezmények kapcsolódhatnak a kártyákhoz.
Ezek elkészítése a klubok feladata, az MLSZ pedig biztosította a
gyártáshoz szükséges eszközöket. Az MVM-Paks elkészítette

a kártyákat és kéri szurkolóit,
hogy mielőbb jelentkezzenek
érte a torlódások elkerülése végett. E nélkül hamarosan (várhatóan szeptember közepétől)
egyetlen magyarországi mérkőzésre sem lehet majd bemenni,
sem itthon, sem idegenben, írja
a paksifc.hu honlap. A határidő
közeledtével a sorban állás egyre nagyobb lesz a Fehérvári úti
klubnál, ezért célszerű időben
megigényelni a szurkolói kártyát.

A dombori vitorlástábortól
a balatoni Kékszalagig
Az Atomerőmű SE Vitorlás Szakcsoportja a
nyár folyamán több hajóosztályban szervez
és rendez ranglista versenyeket hagyományosan május–június és augusztus–szeptemberi hónapokban. A megmérettetéseken
kishajós mezőnyben népes tábor (40-50 hajóegység) versenyez a ranglistapontokért és
természetesen a helyezésekért. Az ASE VSC
májusban a Burgmann-Atomerőmű Kupa
keretében kalóz és finn hajóosztályban, júniusban a Soltész-Paks Kupában kalóz és
470 hajóosztályban, majd augusztusban az
Artesz Kupában kalóz, laser radiál, laser
4.7 és optimist hajóosztályban rendezett
viadalt, melyeken a rendezői és versenyzői
létszám elérte a száz főt. Ez szervezésben
sok munkát adott a klub tagjainak. Az Atom
Kupát finn és kalóz osztály részére írták ki
május 23-25. között Balatonfüreden, a paksi
atomerőmű balatonfüredi Koloska Marina
kikötőjében. A bevált, remek helyszínnek
köszönhetően ideális körülmények között
zajlott a verseny. Közel félszáz egység nevezett, de az időjárás a vízen nem kényeztette a versenyzőket és a rendezőket sem, a
megmérettetésen szél hiányában alig tudtak
futamokat rendezni.
– Az ilyen jellegű versenyeken az ASE VSC
versenyzői 8-10 hajóegységgel vesznek részt.
Többen a saját versenyeinken kívül számos

Dunaszentgyörgyön
a Tolnai Lajos utcában 834 m2-es
építési telek eladó.
Irányár: 2,95 millió Ft.
Tel: 20/973-1444

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

más viadalon is részt vettek, ahol igen szép
eredményeket produkáltak – fogalmazott
László Zoltán elnök. Hozzátette, két legénységet emel ki a kishajós mezőnyből: a kalózban a Mayer Tivadar és Mayer Petra (apa és
lánya) párost, akik a kalóz ob-n negyedik
helyezést értek el, illetve Ujváry Dénest, aki
kvalifikálta magát a laser 4.7-ben a norvégiai
Eb-szereplésre. Utánpótlás korosztályban ez
a klub egyik legszebb sikere. A szakcsoport
elnökétől megtudtuk: a versenyek mellett
más területen is aktív szerepet játszik a klub
tagsága. A dombori gyerektáborban például
a legkisebbekkel ismertetik meg a vitorlázás
alapjait, a táborozás örömét Stadler Csaba
vezetésével. Balatonfüreden a nagyobbaknak tartott gyerektáborokat közösen szervezik az MVM SE vitorlás szakosztállyal.
A tagság természetesen számos nagyhajós
versenyen is elindul, így a pünkösdi regattán, a Fehérszalagon, a Kékszalagon vagy
a szüreti regattán, az őszi versenyek között
szerepel a klub által rendezett Dolphin
országos bajnokság és zárásként a 43.
Villamos-energiaipari
Vitorlástalálkozó
megrendezése Balatonfüreden. Ezen a rendezvényen a legnépesebb a mezőny, itt 200250 résztvevővel számolnak.
– Idén is nevezett a nagyhajós flottánk
minden hajója a Kékszalagra, erre a ver-

senyre akár nagyobb flottával is indulna a
klub, olyan népszerű verseny. Az általunk
üzemeltetett Dolphin hajók az összetett
versenyben a középmezőnyben szerepeltek, ez a hajó építésétől és vitorlázatától is
függ. Ettől függetlenül a klub tagjai nagy
versenyt vívnak a hajóosztályon belüli helyezésekért. Ebben az évben 25 hajóegység
indult ebben, ebből a klub 11 hajóval vett
részt. Az idei Kékszalag más volt, mint az
eddigiek. Kezdetben az időjárási körülmények ideálisak voltak, a gyors hajók a szélviszonyok között vitorlázva megdöntötték
a korábbi rekordokat. A mezőny nagy részének kihívást jelentett a délutántól eleredő eső, majd a folyamatosan erősödő szél.
A Dolphin hajóosztályban ilyen rövid idő
alatt nem sikerült teljesíteni a Kékszalagtávot.
– Kormányosként végigvezetni a hajót, figyelni az éjszakai fényeket, találkozni a
szembejövő gyorshajókkal, melyeket nagy,
motoros gumihajók követtek, ezek alig
bírták a tempót a vitorlás hajókkal, mind
nagy élmény és kihívás. A klub hajóiból a
HunGer nevű D28 hajónk érte el a legjobb
helyezést, de nem sikerült megvédenie a
tavalyi első helyét – összegezte a Kékszalag
idei megmérettetését László Zoltán.
efgé

TEIT
kalocsai
látogató
központ

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

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

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok
és koszorúk rendelése
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ROMCAR TRAVEL
Non-stop telefon: 20/411-4552 www.romcar.hu

ŐSZI AUTÓBUSZOS
KIRÁNDULÁSOK PAKSI felszállással!
Plitvicei tavak – szeptember 20. 10,900,-Ft

Prága – október 25. 14,900,- Ft

Bécs és a Laxenburgi Kastély – szeptember 27. 7,900,-Ft

Pozsony, Prága, Kutna Hora - október
23–25. szállodában, reggelivel 37,900,-Ft
/ fő / 3 nap

Kassa – október 4. 9,900,-Ft
Postojnai cseppkőbarlang – október 11.
10,900,-Ft

Montenegro és Albánia – szeptember
23–október 1. szállodában, teljes ellátással
– 69,900,-Ft/fő/9 nap

Háztól házig reptéri transzfer Paksról!
A nálunk foglalt utakra 50% kedvezménnyel !

RITALIA TRAVEL MÁR PAKSON IS:
az ESZI-vel szemben!
Megmártózni a nagyvilágban...
NON-STOP AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁSOK PAKSRÓL!
ÚJDONSÁG! Ausztria HALLSTATT a világörökség része + DACHSTEIN gleccser: „3000 méter szabadság”! Az Alpok leglátványosabb
platformja+függőhíd+jégpalota +”lépcső a semmibe”! Szeptember 27-én 13.990Ft/fő+belépőjegyek
Medve szurdok túra Ausztriában október 4-én 10.990Ft/fő+belépőjegy
Plitvice a vízesések birodalma! Október 11-én 10.990 Ft/fő+belépőjegy
Bledi-tó – Vintgar szurdok okt. 18-án 12.990 Ft/fő+belépőjegy
Áraink az utasbiztosítást és a belépőjegyeket nem tartalmazzák!
Last Minute!
Tunézia repülővel szept. 26. 1 hét hotel 4* all inclusive 89.900 Ft/főtől+illeték
Városlátogatás repülővel Madridba ! szept.11-16. 104.900 Ft/fő+ illeték, fakultatív programok
Horvátország egyénileg! Korcula Hotel Bon Repos** szept.13-30. között 5 éjszaka 2 ágyas szobában, félpanzióval 35.700 Ft/fő

Hirdetésünk nem teljes körű, részletekért kérjük hívja irodánkat!
Érdeklődni: RITALIA TRAVEL Kft. - UTAZÁSI IRODA
7030-PAKS Dózsa György út 102. Tel.: 75/311-130 Mobil 30/603-7420
info@ritaliatravel.hu
www.ritaliatravel.hu
Engsz.: U-001312

