A gyökerekkel rendelkező ember biztosabb lábakon áll a világban, vallja
Zirczi Judit, aki nemrégiben tért haza családjával Észak-Írországból.
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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!

A Domb utcai rendelő felújítását tervezik

Rendkívüli ülésen választotta
meg a paksi képviselő-testület a helyi választási bizottság
tagjait és póttagjait. A grémium vita és ellenszavazat nélkül
jóváhagyta az előterjesztést,
amelynek értelmében dr. Glósz

Gábort, Szabó Vilmos Bélát és
dr. Várszegi Ernőt választották
a bizottság tagjának, póttagnak
pedig Bedecs Ferencet és Csikai
Gyulánét. A helyi választási bizottság feladata a jelöltek nyilvántartásba vétele, a kampány-

ban esetleg felmerülő panaszok
kivizsgálása, elbírálása, illetve a
választás napján az eredmény
megállapítása – tájékoztatott
dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző, a helyi választási iroda
vezetője.
A képviselő-testület arról is
döntött, hogy pályázatot nyújtanak be a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz a
Domb utcai háziorvosi rendelő
külső felújításának támogatására. A tervezett rekonstrukció magában foglalja a kerítés
részleges elbontását, az orvosi
rendelő területének és a közterület egy részének korszerű térkövezését, a rendelő előtti járda
és burkolt felület rendezését, a
környezet kertészeti felújítását.
A munkálatok során az akadálymentesítés is megtörténik

a jelenlegi lépcső átépítésével
és egy emelőszerkezet beépítésével. A megvalósítás becsült
költsége bruttó 11 millió forint,
a megpályázott összeg közel 9
millió. A valamivel több mint
kétmillió forintos önerőt az
önkormányzat a 2015-ös költségvetés terhére biztosítja. Az
épület belső felújítását is tervezi
a város, amelynek támogatására korábban már benyújtottak
egy pályázatot a Dél-Dunántúli
Operatív Programban. Hajdú
János polgármester elmondta,
hogy reményeik szerint mindkét pályázat sikeres lesz, és a
tervezést követően megkezdődhet a felújítás, amelynek idejére
a rendelést felköltöztetik a Barátság úti intézménybe. Erről
a lakosságot időben értesíteni
fogják.
-kgy-

Várja a sportolókat az erdei futópálya
Újabb lehetőség nyílt a sportolni vágyók számára Pakson:
elkészült az erdei futópálya az
Ürgemezőn, a strand szomszédságában. A 780 méter
hosszú, gumiborítású pályát a
futók vehetik igénybe, az önkormányzat arra kér mindenkit, hogy járművel ne hajtson
rá vagy át rajta a borítás minőségének megőrzése érdekében.
Az ürgemezei park kiépítése a
strandfürdővel kezdődött el még

valamikor a nyolcvanas évek
végén. Azóta már tó is várja az
arra sétálókat (megújítására készülnek a tervek), játszótér épült,
néhány hónapja pedig szabadtéri
fitneszpark fogadja az aktív kikapcsolódást keresőket. A most
elkészült erdei futópálya tovább
bővíti a sportolási, szabadidőeltöltési lehetőségek számát Pakson. A beruházás önkormányzati
forrásból valósult meg.
– Remélem, hogy ebben a természeti környezetben, mint ahogy
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a megújított tömbbelsőkben is,
megtapasztalták a paksiak, hogy
minőségi szolgáltatással és beruházással lett gazdagabb a város.
Sajnos, a futópálya gumiburkolatát már az átadása előtt kipróbálták quaddal és motorkerékpárral, ezért 60 négyzetméternyi
területen újra kellett önteni a
felületét. Szeretném, ha a paksiak úgy vennék birtokba az erdei
tornapályát, mint Paks új egészségmegóvó, sportolásra alkalmas
értékét és nagyon vigyáznának
az állagára úgy, hogy kimondottan arra használnák, amire való:
futásra, gyaloglásra – emelte ki
az avatáson Tell Edit. Paks alpolgármestere azt is elmondta,
hogy táblák és forgalomterelők is
kerülnek majd a területre védve
a járműforgalom elől a futókat
és a futópályát. A 1,2 méter széles, 780 méter hosszú, kétkörös
futópálya (amely igény esetén
tovább bővíthető) mellett két
fitneszállomást is létesítettek. A
saját izomerő felhasználásával
fejlesztő tornaeszközök nem tartalmaznak mozgó alkatrészeket,

kiválasztásuknál törekedtek arra,
hogy környezetbe illőek legyenek, tudtuk meg Klézl Teréziától,
Paks főkertészétől. A pálya kivitelezője a DC Dunakom Plusz
Kft. volt, a beruházás 34,8 millió
forintból valósult meg.
-dal-
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Megnyit az új ellátóközpont
Szeptember elsejével megkezdte működését Paks új,
nappali ellátást nyújtó központja. A felújított Kereszt utcai épületben az idősek klubja
mellett látás- és hallássérültek, mozgásszervi betegséggel
élők, valamint értelmi sérültek számára biztosítanak tartalmas és hasznos szabadidőeltöltési lehetőséget.
A Paks Kistérségi Szociális
Központ Kereszt utcai intézményegységében 24 fogyatékkal élő és 20 időskorú számára nyújtható nappali ellátás.
A szolgáltatás elsődleges célja
hogy napközben, a családi környezeten kívül kulturált helyet,
hasznos
szabadidő-eltöltési
lehetőséget, programokat biztosítson. – Teljes körű ellátás
a célunk, ezért gyógypedagógiai végzettségű szakember és
például szociális gondozó is
dolgozik a szakmai teamben
– tájékoztatott Borbás László
igazgató, aki azt is elmondta,
hogy a fogyatékkal élőket három, legfeljebb nyolcfős cso-

portban fogadják, a jelentkezők
lehetnek látás- és hallássérültek, mozgásszervi betegséggel
élők, valamint értelmi sérültek, feltétel a hároméves kor
betöltése és a paksi bejelentett
lakcím. Borbás Lászlótól megtudtuk azt is, hogy szeptember
elsejével megkapta a működési
engedélyt az intézményegység,
jelenleg az érintettek felkeresése folyik: a központ munkatársai személyesen keresik fel a
fogyatékkal élőket, hogy felvilágosítást adjanak a szolgáltatás
igénybevételének lehetőségéről
és feltételeiről. A kibővült, új
helyszínen működő nappali
ellátásról a Paks Kistérségi Szociális Központ székhelyén, az
Ifjúság út 1/a-ban személyesen
vagy telefonon a 75/511-480-as
számon is érdeklődhetnek. Az
idősek és fogyatékosok napközije bruttó százmillió forintból
készült el. Ehhez az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által alapított Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány húszmillió
forintos pályázati támogatást
nyújtott.
-dal-

Ki kapja idén
a Pro Urbe díjat?
Paks Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a város érdekében kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek iránti
tisztelete elismeréseként „Paks
Város Díszpolgára” címet alapított. A díszpolgári cím azoknak a – tevékenységüket nemzetközi vagy országos szinten
kimagaslóan művelő – személyeknek adományozható, akik
származásukkal vagy munkásságukkal kötődnek Pakshoz,
illetve tevékenységük a város
fejlődésére jelentős hatást gyakorolt.
A „Pro Urbe Emlékérem” kitüntetés azoknak a személyeknek, illetve szervezeteknek
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adományozható, akik/amelyek
tevékenysége a város gazdasági,
kulturális és társadalmi fejlődésében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult.
A kitüntetések adományozására
javaslatot tehet minden paksi
lakos, paksi székhelyű jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. A javaslatnak tartalmaznia
kell a jelölt azon teljesítményét,
mely a javaslat szerint méltóvá
teszi a kitüntetésre. A javaslatok
írásban, legkésőbb szeptember
22-ig nyújthatók be a városháza
jegyzői titkárságára. Mindkét el
ismerést az október 23-i városi
ünnepség alkalmával adják át.

Idén elmaradt az igazi nyár
Mintha csak tegnap adtunk
volna hírt arról, hogy megnyitotta kapuit a Paksi Ürgemezei Strand, pedig azóta eltelt
három hónap, elrepült a nyár
és zár a fürdőhely. Bár jól indult a szezon, az üzemeltető
Mezőföldvíz Kft. összességében
nem elégedett az idei forgalommal. A várakozásoktól elmaradó látogatószám nem a szolgáltatás minőségén múlott.
A megszokott időpontban, június 1-jén nyitotta meg kapuit
a 2014-es szezonra a Paksi Ürgemezei Strand. A hónap elején rendre 30 Celsius fok fölé
emelkedett a hőmérséklet, így
sokan választották felfrissülésre
a lakótelepi fürdőhely medencéit. A teljes időszakot nézve azonban nem kedvezett az időjárás a
strandolásnak, sok volt az esős,
hűvös hétvége, ami a jegyeladásra is rányomta bélyegét, ezért
összességében nem elégedett az
üzemeltető az idei szezonnal. A
vendégek egyébként jól érezhették magukat a paksi strandon,
ahol több újdonsággal várták
őket. Nyitásra teljes egészében
felújították a nagymedence alatt
lévő női-férfi vécét és az előteret,

valamint a nagymedence melletti zuhanyozósort. A három
medence mellett sportpályák,
csúszda, játszótér, ingyen Wifielérhetőség is rendelkezésre állt,
és bevezették a teljes szezonra
megvásárolható úszóbérletet.
Bár a tavalyihoz képest 20 forinttal drágábbak voltak a jegyek, még így is Pakson voltak
a legkedvezőbbek az árak Tolna
megyében.
A versenyképesség megőrzése érdekében további fejlesztési
tervek vannak: a város megrendelte a nagy úszómedence
rekonstrukciójának tervezését,
illetve folyamatban van egy
új élménycsúszda felmérése,
tervezése a hozzá kapcsolódó
érkezőmedencével. A jelenlegi
helyére pedig egy gyerekcsúszda
kerülne. Több rendezvénynek is
otthont adott az elmúlt három
hónapban a strand, itt rendezték
az Atomzsaru, illetve a Tűzkakas
országos strandfoci-bajnokságot
és volt bocsaverseny is. Az idény
utolsó napján az üzemeltető
Mezőföldvíz Kft. családi napjára várták a cég főmérnökségeiről (Pécsvárad, Bonyhád, Paks,
Dunaföldvár, Százhalombatta)
a munkatársakat és családtagja-

ikat. Míg a gyerekek a medencékben pancsoltak vagy a parton
homokvárat építettek, a felnőttek
kötélhúzásban, strandfociban
mérték össze tudásukat. A sportversenyek mellett főzőverseny is
színesítette az egész napos programot, amelyet az időjárás is kegyeibe fogadott. A jó hangulatú
rendezvényt vacsorával és koncertekkel zárták. Mindezeken túl
még egy program idejére megnyitják a strandot, lapunk megjelenésének napján a Nagy Sportágválasztóra, aztán megkezdődik
a fürdő téliesítése. Raktárba vi-

szik a sporteszközöket, játékokat, padokat, szeméttárolókat,
bójákat, víztelenítik a zuhanyzókat, mosdókat, szétszerelik a
gépészeti eszközöket és lehetőség
szerint fagymentes helyre viszik,
valamint a medencéket is felkészítik a hideg évszakra. Utóbbit
a hagyományos módon végzik,
tehát a vizet nem engedik le, hanem a tisztítást és a víztérfogat
enyhe visszaengedését követően
hungarocell fagytesteket helyeznek a medencékbe. A strandot
riasztóval és kamerákkal őrzik.
-kgy-

Átadták
a forgalomnak
az Újtemplom utcát
Megnyitotta a forgalom előtt
a felújított Újtemplom utcát
a kivitelező. A helyi járatok is
újra az Újtemplom utcán közlekednek, ezzel párhuzamosan
a Kishegyi úti ideiglenes megállóhely is megszűnt. Az utcában még nem fejeződtek be a
felújítási munkák, ezt táblák is
jelzik, ezért 30 km/h-s sebességkorlátozás mellett lehet az
utat használni.

Korábban megírtuk: az aszfalt
felmarása után kiderült, hogy az
útalapon lévő süllyedések miatt,
az út teherbírásának biztosítása érdekében elengedhetetlen a
problémás útalapszakaszok cseréje. Műszaki szakvéleményre
és a tervek módosítására, majd
újabb közbeszerzési eljárás lefolytatására volt szükség, emiatt
egy időre le kellett állítani az utca
felújítását.
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Választás 2014

Jobbik: ha munka van, minden van
Minden körzetben állít jelöltet
a Jobbik Magyarországért Paksi Szervezete. Saját polgármesterjelöltjük nincs; azt, hogy a
későbbiekben a két, jelenleg
ismert aspiráns közül támogatják-e valamelyiket, akkor
döntik el, ha megismerik programjukat – mondta el Horváth
Zoltán elnök a párt jelöltbemutató sajtótájékoztatóján. Arról
is beszámolt, hogy a szükséges
számú ajánlással már rendelkeznek, de folytatják a körzetekben az aláírásgyűjtést, mert
az jó alkalmat jelent arra, hogy
találkozzanak a lakossággal és
megismerjék a Pakson élők véleményét.
– Programunkat később ismertetjük – tájékoztatott Horváth
Zoltán, majd újságírói kérdésre annyit elmondott, mérlegre kívánják állítani, hogy „az
1990-es évektől honnan hova

érkezett el Paks”, kihasználta-e
a lehetőségeket. A szervezet a
párt országos szlogenjét, miszerint „ha munka van, minden
van”, helyi szinten is képviselni
szeretné. Az önkormányzatnak
véleményük szerint jobban szerepet kell vállalnia a gazdaságélénkítésben.
A Jobbik jelöltjei a körzetek
sorrendjében: Hunyadi László, az erőmű nyugdíjasa, Váczi
Györgyné vállalkozó, Gáspár
Viktor, ipari parkban dolgozó
középvezető, Horváth Zoltán
vállalkozó, Radóczi Martin
biztonsági őr, Árki Emese családi vállalkozásban dolgozik,
Bogdán Ferenc pedagógus
végzettségű állattenyésztő, Rák
Sándor vagyonőr. Horváth
Zoltán külön felhívta a figyelmet Bogdán Ferencre, aki
roma jelöltként indul a Jobbik
színeiben.
Vida Tünde

Kozmann: új korszakot szeretnénk nyitni
Kevesebb mint egy nap alatt megszerezte a
szükséges aláírások többszörösét a Fidesz
polgármesterjelöltje, illetve képviselőjelöltjei
– számolt be sajtótájékoztatóján Kozmann
György polgármesterjelölt és Bordács József
elnök, képviselőjelölt. Kozmann György azt
mondta, maga a tény, hogy ilyen gyorsan,
ilyen számban álltak mögéjük a választók,
öröm számára, de nagy élmény volt a találkozás is a paksiakkal. Az, hogy órák alatt a
szükséges aláírások többszörösét összegyűjtötték, jelzi, hogy a paksiak változást szeretnének a város vezetésében, fogalmazott.
Bordács József hozzáfűzte, hogy ezzel a
munkát korántsem tekintik befejezettnek,
folytatják az aláírások gyűjtését. Szeretnének a lehető legtöbb családhoz elmenni a
következő napokban, hogy alkalmuk legyen
a találkozásra, és a beszélgetésre a tervekről,
a jövőről. – Kész programunk van, de abba
szeretnénk beépíteni a paksiak véleményét,
ezért indítottuk el a városkonzultációt is –
hangsúlyozta. A Fidesz helyi elnöke arról is
tájékoztatott, hogy a Kereszténydemokrata
Néppárt országos elnöksége levélben nyilatkozott arról, hogy Kozmann Györgyöt és
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a Fidesz jelöltjeit támogatja Pakson, ezért a
jövőben a KDNP logója is megjelenik majd
a kiadványokon.
Igen aktívak a paksiak a Fidesz által indított
városkonzultációban, mintegy 1800 kitöltött válaszlevelet kaptak – erről már egy másik sajtótájékoztatón számolt be Kozmann
György. A Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje azt mondta, azért indították útjára
ezt a kezdeményezést, hogy megismerjék
a paksiak igényeit, észrevételeit, jövőbeni
elképzeléseit. – Új korszakot szeretnénk
nyitni Paks életében és hisszük, hogy együtt,
a paksi emberekkel összefogva érdemes
ezt véghezvinni – hangsúlyozta Kozmann
György. – Sokan személyesen adták át a válaszleveleket vagy a szervezet paksi székhelyére juttatták el – számolt be Enyedi Csaba képviselőjelölt. Mint mondta, szakértők
segítségével haladéktalanul megkezdik ezek
feldolgozását. Kozmann György hozzáfűzte,
vállalja, hogy szeptember 15-ig bemutatja az
új korszak programját, ami szavai szerint azt
tükrözi majd, hogy „miben látják a fejlődés
és a nyugodt, biztonságos élet lehetőségét
Paks városában”.
-vt-

Heringes: a nagypolitika maradjon távol
Minden baloldalinak és paksinak, aki változást akar és
kiábrándult az eddigi városvezetésből, a Magyar Szocialista Párt és Demokratikus
Koalíció összefogásának képviselőjelöltjeit kell támogatnia, mondta Heringes Anita
országgyűlési képviselő hétfői
jelöltbemutató sajtótájékoztatójukon. Mint elhangzott, saját
polgármesterjelöltet nem indítanak, Süli Jánost támogatják.
Az MSZP helyi elnöke hozzátette, a választások idején is meg
kell őrizni a kisváros csendjét és
távol kell tartani a nagypolitikai
sallangokat az önkormányzati
kampánytól. A sajtótájékoztatón Heringes Anita leszögezte,
hogy a paksi baloldal támogatja
az atomerőmű bővítését.
A szervezet minden körzetben indít jelöltet, tagjai között
a Demokratikus Koalíció tá-

mogatásával is ülnek aspiránsok. Mindannyian helyiek, a
paksiak jól ismerhetik őket,
hangsúlyozta Heringes Anita.
A koalíció jelöltjei a körzetek
sorrendjében: Ványi Lajos erőműves nyugdíjas, a DK megyei elnökségi tagja; Horányi
György vállalkozó; Podrogya
Istvánné, az MSZP irodavezetője, társasházkezelő; Mezősi
Árpád pedagógus; Kiss Mária
boltvezető; Baranyai Rudolf
erőműves projektvezető; Fodor
Norbert tanuló; Gyarmat Mihály nyugdíjas.
Heringes Anita arról is beszámolt, hogy négy jelöltjük már
összegyűjtötte a szükséges számú ajánlást, a többiekét a héten
leadják. Az országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, a helyi
jobboldal megosztottsága miatt
a baloldal stabil bázisa sok mindenre elég lehet. Matus Dóra
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Atomerőmű

Korrekt, őszinte a kapcsolat a TETT-tel
Cikluszáró ülést tartott székhelyén, Bátaapátiban a Társadalmi
Ellenőrző Tájékoztató Társulás.
A tanácskozásra a településen
működő Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló üzemeltetője, az
RHK Kft. képviselői is meghívást
kaptak. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető beszámolt a tárolóban folyó
térkiképzési munkákról, a hulladékbetárolás ütemezéséről. Honti Gabriella kommunikációs irodavezető pedig arról, hogy még
idén elkészül az új bemutatóterem, aminek kialakítását azért
határozták el, mert rendkívül
nagy az érdeklődés a tároló iránt.
Együttműködő, korrekt, őszinte
– ezekkel a jelzőkkel illette dr.
Kereki Ferenc a TETT és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Kft. közötti kapcsolatot, ami ér-

tékelése szerint annak köszönhető, hogy a polgármesterek
felismerték az ügy fontosságát.
Mint kiemelte, korábban nem
sikerült, a most záruló ciklusban
azonban pontot tettek a végére annak, hogy a társulásoknak
juttatott támogatást milyen elvek
alapján osszák fel. Szabályzatban
rögzítették a szempontrendszert.
Az is egyértelművé vált, hogy mit
vár el az RHK Kft.: milyen információs csatornák használatát,
milyen színvonalat. Dr. Kereki
Ferenc szerint együttműködő
volt mind a négy, velük kapcsolatban lévő társulás, de úgy érzi,
hogy Bátaapátinak kiemelkedő
jelentősége, szerepe volt.
Darabos Józsefné, a TETT elnöke is összefoglalta röviden a négy
év nehézségeit, eredményeit. Azt

mondta, októberben versenybe
száll újra a polgármesteri pozícióért, s bízik abban, hogy a
bátaapátiak bizalmából folytathatja a munkát településvezetőként és a társulás elnökeként is.

Két településvezető – Bátaszék
és Véménd polgármestere – nem
indul már az őszi választáson, az
ő munkájukat a TETT és az RHK
Kft. is megköszönte.
Vida Tünde

A Csík zenekar tagjai is meglátogatták a Jövőnk Energiája Interaktív Kamiont a Szegedi Ifjúsági Napokon, vagyis a SZIN-en. A zenekar tagjai
délutáni koncertjük előtt nézték meg az utazó kiállítást, amely idei fesztiválturnéja hatodik állomásaként érkezett Szegedre. A VOLT, az EFOTT,
a Művészetek Völgye, a Debreceni Virágkarnevál és a szerencsi Országos Csokoládé Fesztivál után futott be Szegedre a paksi atomerőmű és az
MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. interaktív utazó kiállítása. A bemutató idei fesztiválturnéjának hatodik állomásán is a magyarországi
áramtermelés több mint felét adó erőmű szimulátora volt a legnépszerűbb látványosság.
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Belekóstoltak a rodeóba
A lasszózás és a westernlovaglás
után új, az eddigieknél sokkal
keményebb
sportban,
bikarodeóban tette próbára
magát ifj. Ledneczki László. A
Csámpai Lovassport Egyesület
versenyzője Csuta Csongorral
együtt vállalkozott a férfias próbatételre, ahogy mondták: először, de minden bizonnyal nem
utoljára. Csongor a Papp László
Sportarénában látott első ízben
rodeót a szüleivel. Akkor elhatározta, hogy ő is kipróbálja, de ki
kellett várnia a felnőttkort, mert
szülői engedély nélkül korábban
nem tehette meg. Laci is álmodozott kisgyerekként arról, hogy bikára ül majd, de konkréttá akkor
vált a dolog, amikor Csongorral
a lovaglás révén megismerkedtek. Ahhoz, hogy versenyen
indulhassanak, el kellett végezniük egy kurzust. Megkeresték
a rodeózás egyik magyar elkötelezettjét, Nádori József „Tyuxit”,
aki szervez ilyen képzést. Már ott
rendkívül jó visszajelzéseket, biztatást kaptak. Elszántságukkal, jó
mozgáskultúrájukkal vívták ki az
elismerést. A kurzuson megtanulták, hogy kell bánni a kötéllel,
mire kell ügyelni a kalodában,
amikor kinyílik az ajtó és elkezdődik a ride, azaz a lovaglás a
bika hátán. Két bikán ültek is, de
az első amolyan tanulóállat volt.
A második ride-nál azonban
már bedobták őket a mélyvízbe.

Mindkettőjüknek két másodpercet sikerült az állat hátán tölteni.
Laci esett szerencsétlenebbül, levegőhöz is alig jutott, de Csongor
is begyűjtött egy kézsérülést, így
a versenyen balkézzel tudta a kötelet fogni.
A debütálásukra Fülöpszálláson került sor. Huszonegy rider
szállt versenybe több nemzet
képviseletében. Kilenc bika várt
rájuk. Azt, hogy konkrétan melyiket kellett megülni, sorsolással döntötték el. A legrosszabb
hírű a Gyötrelem nevet viseli,
ezt mindketten szerették volna
elkerülni. Lacinak nem sikerült.
– Mindenki azt mondta, hogy
miután leestem, azonnal fussak,
mert ez a bika támad. A korábbi
rodeókon sok sérülést okozott.
Miután kinyílt a kapu, az járt a
fejemben, hogy ha leesek, futás!
Nem tudtam, mennyi idő telt
el, a bika hátán nem hall, nem
lát az ember – idézte fel. Mint
mondta, nem volt különösebb
veszélyhelyzet, de elérkezettnek
látta az időt, hogy ugorjon. A
nyolc másodpercnek éppen felét
érte el, de nagyon sok elismerő
szót, dicséretet kapott, akárcsak
Csongor, aki ugyancsak négy
másodpercet töltött a sorsoláson neki jutott Galoway hátán.
– A verseny előtt készültünk
lelkileg, arról beszéltünk, hogy
fejben dől el, sikerül-e. Én elhatároztam, hogy meg fogom

Forrás: www.facebook.com/tyuxirodeo

ülni. Amikor a kalodaajtó kinyílt, akkor is nagyon elszánt
voltam – mesélte. Végül azért
döntött úgy ő is, hogy önként
válik meg hátasától, mert a kötél meglazult a kezében.
Idén Magyarországon már
nem lesz módjuk a fiúknak
újra versenybe szállni. Jövőre
Csongor mindenképpen szeretne versenyezni, Laci eseté-

ben ehhez továbbra is szülei
engedélye kell, hiszen csupán
16 esztendős. A fülöpszállási
verseny mezőnyében egyébként ő volt a legfiatalabb. Ha
rodeózásban nem is, western
lovaglásban lesz módjuk versenyezni még ebben az évben,
ugyanis mindketten érdekeltek
a kupasorozatban.
-tünde-
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Mint a fába szorult féreg
A kilencvenes években ismét
megjelent egy Magyarországon őshonos állat, az aranysakál. A nádi farkasnak vagy
toportyánnak is nevezett faj
terjedése gyors, Tolna megyében is jelen van.
A Kárpát-medence őshonos
ragadozója Magyarországon a
múltban, alacsony egyedszámban, időbeni megszakításokkal
volt jelen. A huszadik század
derekára eltűnt, majd a hetvenes évek végén, nyolcvanas évek
elején bukkant fel ismét néhány
példánya. A Balkán-félsziget
felől déli megyéinken keresztül
telepedett meg újból nálunk,
amit a kilencvenes évek második felére datálnak, és amire természetesen felfigyeltek a
szakemberek és foglalkoznak a
témával. Ami természetvédelmi
státuszát illeti, 1989-ben a magyarországi Vörös Könyvben
kipusztult fajként tartották nyilván. A visszatelepülését követően néhány évig a szaporodási
időszakot kivéve, 2012 őszétől
azonban már egész évben lehet
vadászni, csapdázni.
Az aranysakál Tolna megyében is jelen van. Király István,
az Országos Magyar Vadászkamara Tolna megyei Területi
Szervezetének titkára érdeklődésünkre elmondta, hogy az
állomány gyorsan gyarapodik,
míg korábban nem ejtettek el
aranysakált, az utóbbi néhány

Az aranysakál a rókára hasonlító, nála valamivel nagyobb termetű állat. Marmagassága
körülbelül 35-50 centiméter, testtömege 7-15 kilogramm. Színezete változatos, télen barnás, vöröses a bundája, hátán jellemzően szürkés, de akár fekete is lehet. Közepesen lompos farka 20-30
centiméter hosszú, teste pedig 80-95 centiméter. Hozzáértők lábnyomából, illetve hullatékából is
észlelik jelenlétét, de erre utaló jel semmivel össze nem téveszthető üvöltése is, amit napnyugta
után lehet hallani. Kedvelt élőhelye a parlagterület, a bozótos, a nádasos, nedves területek, folyópartok, ám a teljesen nyílt terepet, illetve sűrű erdőket nem kedveli. Elsődlegesen rágcsálókat,
egereket, pockokat fogyaszt, de étrendjén szerepel a gyümölcs, növények, sőt kisebb testű vadak
is, így az őz, vaddisznó fiatal egyedei. Párban vagy csoportosan is vadászhat, leginkább éjszaka,
ugyanakkor nem jellemző rá a kitartó üldözés. Az aranysakáloknak szerepük van a természetben
a növényevő állatok selejtezésében, a dögök eltakarításában, a túlszaporodó kártevők gyérítésében, ám a túl nagy sakálpopuláció komoly károkat okozhat a vadállományban, olvasható a
különböző leírásokban.
Ha valakit ordítani hallunk, gyakran mondjuk: ordít, mint a fába szorult féreg. Az ismert mondás a csapdába esett aranysakálra utal. A féreg szó az állat egyik népies elnevezését, a toportyánférget idézi, a fa pedig az állat megfogására készült csapdára utal.
évben száz fölé emelkedett az
éves vadászati teríték. Kardos
Zoltán, a Csámpai Vadásztársaság vadászmestere arról számolt
be, hogy területükön nemigen
észlelnek aranysakált, ami valószínűleg annak köszönhető,
hogy nincsen olyan számára
megfelelő, összefüggő élőhely,
ahol biztonságban érezné magát, így nem veti meg a lábát. A
dunaszentgyörgyi láperdőben
viszont kifejezetten jól érzi magát a nádi farkas. Vajda József,
Forrás: wikipedia.com

TEIT
kalocsai
látogató
központ

(Szent István király út 35.)
nyitva tartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig
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a paksi önkormányzat mezőőre,
a Dunaszentgyörgyi Vadásztársaság hivatásos vadásza arról
tájékoztatott, hogy az utóbbi
három évben 11 teríték volt területükön. Láttak már egerésző
aranysakált, és több alkalommal hallották jellegzetes üvöltését. Megfigyelései szerint nagyvadak utódaira is vadásznak.
Ilyenkor három-négy példány
portyázik egyszerre, az egyik
elcsalja az anyaállatot, a többi pedig leteríti a kicsinyeket.

Ilyen módon a rókánál jóval
hatékonyabb az élelemszerzésben. A megkérdezett szakemberektől azt is megtudtuk, hogy
a nádi farkas rendkívül óvatos
állat, a legkisebb neszre is menekül, kerüli az emberrel való
találkozást. Jól alkalmazkodik,
aminek vélhetően szerepe van
újbóli elterjedésében, ahogy az
élőhelyi feltételek javulásának,
illetve annak is, hogy Bulgáriában 1961-ben védetté nyilvánították.
Kohl Gyöngyi

Jó napot, mi újság?

Zirczi Judit
Éppen hazaköltözése előtt, júniusban
mutatta be kiállítási anyagát Zirczi Judit
Omagh-ban, amelyet Észak-Írországban
Minority Ethnic Awards díjjal, azaz a külföldi képzőművészek elismerésére alapított
díjjal jutalmaztak. A kétgyermekes fiatal
anyuka három külföldön töltött év után a
minap költözött haza családjával Paksra.
Férjével boldogulásukat keresve döntöttek évekkel ezelőtt a kiköltözés mellett, de
soha nem terveztek külföldön hosszú távra, és a csillagok szerencsés állásának köszönhetően mindketten egy időben kaptak
lehetőséget itthon. Judit kint tartózkodása alatt Omagh-ban is próbálta felvenni a
művészeti ritmust, nem is kevés sikerrel.
Saját műtermet hozott létre, majd tavaly,
közel egy év alatt készítette el azt a kiállítási anyagot, amelyet az észak-ír tartomány
idén nyáron elismeréssel jutalmazott. A
Connectings (Kapcsolatok) című alkotásgyűjtemény a kint élő közép-kelet-európai
nációkat, valamint az ő kapcsolatukat modellezi a kinti világgal, az ír tájjal egybefűzve. Judit nem véletlenül pendítette meg ezt
a témát, hiszen az észak-írek erősen lokálpatrióta szemléletűek, rendkívül fontosnak

tartják saját identitásuk és hagyományaik
megőrzését, lévén, hogy az állam a mai napig az Egyesült Királyság tartománya. Judit
úgy véli, külföldre menni mindig izgalmas
dolog, és az észak-írországi benyomásokból sok inspirációt meríthet a későbbiekben, a díj kapcsán szerzett kapcsolatokat
pedig a későbbiekben is jól kamatoztathatja. Ősztől azonban ismét hazai művészeti pályáját egyengeti. Több év kihagyás
után régi munkatársként tér vissza a Paksi
Képtárba, ahol, mint mondja, szívügyének tekinti a múzeumpedagógia további
fejlesztését és az ott kialakult miliőben, jó
csapattal megőrizni az eddigi színvonalat
és eredményeket. Úgy véli, a múzeumpedagógia az elmúlt években sokat fejlődött
országos és helyi szinten egyaránt, és a képtár nagy eredményt ért el azzal, hogy mára
minden paksi iskola valamennyi korosztálya látogatja a múzeumi foglalkozásokat.
Judit elmondta, egy múzeumpedagógus
feladata az, hogy segítse értelmezni a kiállítást, leegyszerűsítve, érthetővé téve kódolja
annak üzenetét és ismereteit a gyermekek
nyelvén, hiszen a legbonyolultabb kortárs
alkotáshoz is kulcsot lehet adni egy gye-

reknek, így megszerettetve a művészetet.
Kiskorában maga is szenvedélyesen szeretett rajzolni, elsőként mégis hagyományos
szakmát tanult. Évekig dolgozott fodrászként Budapesten, a sors azonban visszaterelte a művészpályára. Folytatta a rajztanulást, többek között Halász Róbert és Halász
Károly keze alatt fejlesztette tudását, majd
sikeresen felvételizett a Képzőművészeti
Egyetemre. Elsőként a dunaföldvári Levendula Alapfokú Művészeti Iskolában, ezt
követően a Paksi Képtárban helyezkedett
el, majd kisebb külhoni kitérő után most
ismét itthon szeretne helyt állni nem csupán múzeumpedagógusként, hanem aktív
képzőművészként is. Főként allegorikus
tájképeket fest, sok szimbólumot használva alaposan átírja a valóságot alkotásain.
Külföldön díjazott műveit Pakson is szeretné bemutatni önálló kiállításon, és reméli,
felújítás alatt lévő dunakömlődi házukban
mielőbb sikerül saját műtermet kialakítania. Mint mondja, nem bánja, hogy hazavezérelte a sors, hiszen a kinti élmények is
azt igazolták, a gyökérrel rendelkező ember biztosabb lábakon áll a világban.
MD
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Sport

Tájfutó ob-t rendeznek Pakson
A paksi és a kalocsai sportegyesület tájfutó szakosztályai szep
tember 13-14-én Pakson rendezik a rövid távú országos tájfutó
bajnokságot és a pontbegyűjtő
országos tájfutó csapatbajnokságot. A versenyek 13-án a lakótelepen, 14-én pedig az Ürgemezőn zajlanak majd. A rövid távú
versenyen közel ezer versenyző, a
pontbegyűjtő ob-n 600-nál több
induló áll rajthoz. Feladatuk,
hogy egy térképen bejelölt pályát

minél gyorsabban lefussanak. A
pályákon ellenőrzőpontok találhatók, ezeket a versenyzőknek
sorrendben érinteniük kell. A cél
mindkét versenynapon az ASE
sportcsarnoktól északra fekvő
füves terület.
A Paksi Sportegyesület tájékozódási futó szakosztályának
versenyzői augusztus végén
az év legrangosabb viadalán, a
nemzetközi Hungária Kupán is
remekül teljesítettek. A versenyt

a Mátrában rendezték. –A terep a jellegzetes mátrai formát
adta, köves, jobbára jól futható,
erdővel fedett, sok helyütt meredek domboldalakkal tagolt.
A 13 paksi tájfutóból összetettben Dömötör Balázs érte el a
legjobb helyezést egy 7. hellyel.
Voltak dobogós napi eredmények is: jómagam a 2. napon,
Sima Tamás az 5. napon ért
el második helyezést – tudtuk
meg Kiss Gábor vezetőedzőtől.

A szeptemberi megmérettetés
főszervezője hozzátette: – Szakosztályunk legeredményesebb
futója, Makovinyi Dorottya
családi okok miatt nem tudott
részt venni a versenyen. Az
edzésmunkát e-mailezve beszéltük meg, így zavartalanul tudott
készülni a közelgő rövid távú
ob-ra. Úgy gondolom, az idei
országos diákolimpia 3. helyéhez közeli eredményt tud produkálni Pakson is. Faller Gábor

Második a tabellán az MVM-Paks
Szenzációsan kezdte a 2014/15-ös labdarúgó bajnokságot az MVM-Paks labdarúgócsapata. Az OTP Bank Ligában hat fordulót
követően négy győzelemmel, kettő döntetlennel, 12-2-es gólkülönbséggel 14 szerzett
ponttal a tabella második helyén áll. Az
„A”-válogatott Észak-Írország elleni mérkőzése miatti bajnoki szünetben Csertői
Aurél vezetőedzőt rövid értékelésre kértük.
–A sikert sokszor nehezebb kezelni, mint a
kudarcot, de megpróbálunk a földön járni.
Ez most egy bravúros teljesítmény, de jönnek
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a komolyabb ellenfelek: a Diósgyőr, a Debrecen, a Videoton. Örömteli, hogy ennyi pontunk van, aminek többségét riválisaink ellen
gyűjtöttük, a következő mérkőzéseknek így
könnyebb nekimenni. Ahhoz, hogy valóban
ragyogó legyen az ősz, további győzelmek
kellenek. A mostani eredmény megfelelő,
dicséret illeti a srácokat, de ugyanezzel az
elánnal, sőt még nagyobb erőbedobással kell
küzdeni a jövőben – mondta el Csertői Aurél.
Az Atomic Strike szurkolói csoport és a
szimpatizánsok egyre nagyobb létszámban
kísérik el kedvenceiket az idegenbeli találkozókra, Felcsúton és Szombathelyen a buzdítás kifogástalanra sikeredett. Haraszti Zsolt,
a Paksi FC ügyvezetője elmondta, boldogan
néz a tabellára, pedig az elmúlt hetekben alaposan kicserélődött a társaság. A megújulást
gazdasági megfontolások is vezérelték, de az
is szempont volt, hogy ismét több, lehetőleg
saját nevelésű vagy paksi kötődésű fiatal kerüljön az első csapathoz.
– Nehéz időszakon vagyunk túl, a nyáron
nagy mozgás volt a játékoskeretben, tízen
távoztak vagy más pozícióban folytatják a
klubnál a jövőben, heten pedig érkeztek.
Fiatalabb, ütőképesebb csapatot akartunk
létrehozni, ami, úgy néz ki, sikerült. Az átigazolási időszak lejárta előtti utolsó pillanatokban is történt változás nálunk: Heffler
Tibor komoly lehetőséget kapott, így a Videoton FC-hez távozott. Visszaigazoltuk
ugyanakkor ettől a klubtól ifjabb Haraszti
Zsoltot. A két ügymenet először külön szálon futott, de a csapatvezetőknek sikerült
megállapodniuk. Zsolt sérülés után lábadozik, de Szombathelyen már pályára is lépett,

ő is 100%-os edzésmunkát végez társaival.
További két futballistát szerződtetünk még a
hajrában.: a paksi nevelésű Szemerédi Norbertet egy évre kölcsönvettük jelenlegi egyletétől, a Budapest Honvédtól. Remélem, a
kapus olyan teljesítményt nyújt majd, hogy
jövő nyáron megvásárolhatjuk a játékjogát.
Vági András a Diósgyőri VTK-tól érkezett, ő Heffler Tibor posztján szerepelhet.
A gazdasági hátterünk továbbra sincs teljesen rendben, még mindig vannak aláíratlan
szerződéseink, de az elnökségünk azért dolgozik, hogy megoldják az ilyen jellegű problémákat – fogalmazott a klubvezető.
Heffler Tibor csapatkapitány távozását követően Báló Tamás viseli a karszalagot.
– 2005 nyarán érkeztem Paksra, az akkor
még NB II-ben szereplő Paksi SE-hez. Megtiszteltetésként ért, hogy a csapat kapitánya
lehetek, szeretnék megfelelni ennek a pozíciónak is. Örömteli, hogy jól kezdtük a bajnokságot, az öltözői hangulat ennek köszönhetően remek, ezen a téren minden rendben
van az együttes körül. Nagyon jó a fiatalok és
az idősebbek között a kapcsolat, a rutinosabb
társak sokat segítenek az új legényeknek. A
következő meccs a Diósgyőr ellen komoly
próbatétel lesz, de bízom magunkban és a
győzelem reményében lépünk gyepre – tette
hozzá az újdonsült csapatkapitány. A gárda
DVTK elleni összecsapása szeptember 13-án
lesz a Fehérvári úti stadionban. A Ligakupasorozat is megkezdődött, lapzártánk után
rendezték a Ferencváros paksi fellépését. A
négyes csoport további szereplője az NB II-es
Zalaegerszeg és a Kaposvári Rákóczi FC.
-röné-

Kiválóan helytállt az ifjúsági olimpián

A kínai Nanjing városa adott
otthont a második alkalommal
megrendezett ifjúsági olimpiának, ahol országonként csak egy
sportoló versenyezhetett egyes
szakágakban. Kenu egyesben
Koleszár Zoltán, az ASE versenyzője képviselte hazánkat,
aki a speciális, nyolcas alakú
pályán megtartott versenyen a
legjobb nyolc között, a végső
győzelmet is megszerző mol-

dovai Szergej Tarnovszkival
szemben maradt alul. A mezőny
erősségét jelzi, hogy világbajnoki érmesek és helyezettek vetélkedtek egymással. A gyorsasági
szám után szlalomban is rajthoz
állt Koleszár Zoltán, s minden
különösebb rákészülés nélkül
az előkelő ötödik helyen zárta a
versenyt.
– Hogy érzed, kiadtál magadból mindent?
– A versenyen szinte tökéletes
volt az időjárás, nem fújt a szél
és meleg sem volt annyira. A
pálya is a „megszokott” nyolcas
alakú volt. A furcsaság nekem
picit az újfajta hajó volt, amit
ott kaptunk, azzal nem sikerült
megbarátkoznom. Az ellenfelek
nagyon kemények voltak, sokan
dobogósak és döntősek is voltak
az idei világbajnokságon.

A legjobbal nagyon szerencsétlenül kerültem össze, ha az időm
négy tizeddel jobb lett volna, a 8.
helyezettet kapom ellenfélnek,
és a négy között folytathattam
volna, küzdhettem volna az éremért is.
– A szlalomban minden „előképzettség” nélkül lettél ötödik.
Tetszett ez a versenyszám?:
– Nagy élmény volt, főleg az
eszkimóforduló és a kétméteres rámpáról való lecsúszás.
A pályát lecsúszással kezdtük,
aztán az akadályok között szlalomozva végig kellett menni
oda- és visszafele is. Aki bekerült a nyolc közé, annak kellett
csinálnia egy eszkimófordulót
is. Természetesen ezeket ott
próbáltuk ki először, ezért is jó
eredmény hogy a nyolc közé
jutottam, és a későbbi máso-

Gyutai készül a visszatérésre
Mint arról korábban beszámoltunk, Gyutai Adrián, a
Tomracing Motorsport Team
paksi pilótája balesetet szenvedett az Alpok-Adria sorozat
Superstock 600-as kategóriájának augusztusi, lengyelországi
hétvégéjén. A motorversenyző
óriásit bukott Poznanban.
– Az esésre még emlékszem,
amikor nekiütköztem a gumifalnak, onnantól kezdve már
csak a kórház van meg. Már
túltettem magam rajta, ez benne
van a versenysportban, de tanulnom kell belőle és a javamra
fordítani. Eltörött a bal kulcscsontom, lett pár zúzódásom,
de már szinte teljesen jól vagyok
és szerencsére gyorsan gyógyulnak a sérüléseim. A verseny utá-

ni csütörtökön műtöttek, immár
majdnem egy hónapja.
– Mikor ülhetsz újra motorra?
– Még 2-3 hét és teljesen felépülök, de még nem tudom, mikor
motorozhatok újra. Remélem,
minél hamarabb, hiszen nagyon
jól sikerült eddig az évem, a magyar, a Superbike és az AlpokAdria bajnokságban is az első
helyért harcoltam.
– Idén elmarad az Európa-bajnokság, ahol tavaly a pontszerző
14. helyen végeztél. A szervezők
nem indokolták döntésüket.
– Nagyon sajnálom, hiszen
oda terveztük a visszatérést, és
nagyon szerettem volna meghálálni az egész éves munkát a
csapatomnak és mindenkinek,
aki segít vagy szurkol nekünk.

Paksi halászcsárda

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

– Sérülésed mennyiben befolyásolhatja a karriered alakulását?
– Negatív irányban semmiképp
sem. Mint mindenből, ebből is
tanulni lehet, és tapasztalatot
szerezni. Nemsokára már teljes
erővel fogom folytatni az eddigi munkát, és a csapatommal
együtt keményen fogunk dolgozni, hogy jó eredményeket érjünk el. Addig is az egyik szponzorommal, a VIP Phone-nal
közösen megállapodtunk, hogy
támogatásuk 80%-ával a budapesti Mozgásjavító Intézetnek
nyújtunk segítséget. Az összeg
fejében a cég számítástechnikai
eszközökkel segíti a mozgáskorlátozott és mozgássérült gyermekek iskoláját. Ez számomra
erkölcsi kötelesség.
-fg-

dik helyezett győzött le, akinek
alapból is ez a sportága.
– Mi volt a legérdekesebb, legszokatlanabb Kínában?
– Kínában minden furcsa volt,
nem is az olimpiai faluban, hanem inkább kint a városban.
Rengeteg ember járkált összevissza az út közepén, szemben
a forgalommal, szóval a legjobb
szó erre a „káosz” lenne. Az
útszéli sütödék szaga mellett
szmog is volt rendesen, mert a
napot csak kétszer láttuk. Szóval
nem volt valami tiszta a levegő
sem. A faluban minden hasonló volt az itthonihoz, az étkezéseknél különböző földrészek
ételei közül lehetett választani,
de természetesen az a bizonyos
tipikus kínai íz mindenben benne volt. Ebből három hét alatt
elegünk is lett.
Kovács J.

Junior dzsúdó
ob: két arany,
négy ezüst,
négy bronz
Piliscsabán rendezték a dzsúdósok junior országos bajnokságát,
ahol az ASE versenyzői kiválóan
szerepeltek. Pupp Réka (48 kg) és
Ohát Zalán (90 kg) sem talált legyőzőre, aranyérem került a nyakukba. A dobogó második fokára állhatott Polgár Luca (52 kg),
Bognár Péter (55 kg), Németh
Norbert (60 kg) és Hosnyánszki
Dániel (73 kg). Knapp Ivett (44
kg), Sárosi Sára (70 kg), Zimmermann László (66 kg) és
Windischmann Bence (73 kg)
bronzéremmel térhetett haza.

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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Nem ment
a dzsúdósoknak
Cseljabinszkban
Három paksi versenyző, Csok
nyai László, Cirjenics Miklós, valamint Bor Barna lépett szőnyegre Cseljabinszkban, a cselgáncs
világbajnokságon. A 81 kg-os
súlycsoport első fordulójában
Csoknyai László intéssel 1:0-ra
nyert az amerikai Travis Stevens
ellen, majd a második körben a
kazah Rinat Ibragimovot 10:0-ra
verte. A legjobb nyolc közé kerülésért a libanoni Nassif Elias
10:0-ra nyert ellene, így végül a
kilencedik helyen zárta a világbajnokságot.
Cirjenics Miklós a 100 kg-osok
között az egyiptomi vb-bronzérmes Ramadan Darvist kapta rögtön az első körben és

ipponnal vereséget szenvedett,
helyezetlenül végzett súlycsoportjában.
Bor Barna sem járt jobban, neki
az üzbég Abdullo Tangrijevet,
a doppingvétség miatt kétéves
eltiltásból visszatérő openvilágbajnokot hozta a sors.
Barna nem tudott visszavágni
a 2011-es vb döntőben elszenvedett vereségért, Tangrijev
vazaarival győzött ellene. Bor
Barna helyezetlenül végzett a
+100 kg-os súlycsoportban.
A magyar válogatott a férfiak
között Tóth Krisztián révén egy
ezüstérmet szerzett, míg a női
mezőnyben Csernoviczki Éva
hetedik lett.
(joko)

Angliában próbálta
ki magát

A tizenhét éves Gombos Ádám,
az Atomerőmű SE utánpótlás
korú játékosa a Köztársasági Elnöki Hivatal támogatásának köszönhetően augusztusban részt
vett Anglia egyik legnépszerűbb
nemzetközi kosártáborában. A
Londontól északra elhelyezkedő Loughborough-ban évek óta
neves külföldi edzők közreműködésével rendeznek edzőtábort,
ahová a világ minden tájáról,
mintegy hetven országból érkeznek kosárlabdázni szerető fiatalok. A tábor eddigi történetében
elsőként Ádám és csapattársa, a

18 éves Sterczer Péter képviselhette Magyarországot. A fiúknak
nagyon jól sikerült az egy hét:
edzőiktől és csapattársaiktól is
sokat tanulhattak, emellett rengeteg új barátot szereztek, akikkel azóta is tartják a kapcsolatot.
Gombos Ádám 107 játékos közül
az All Star csapatba is bekerült,
és megkapta a legjobb védőjátékosnak járó különdíjat. A paksi
sportoló a tábor idején korábbi
térdszalagszakadása miatt speciális rögzítőben játszott – azóta
Székesfehérváron megműtötték
–, ami még jobban növeli teljesítménye értékét.
Az egyetemi város hangulata, az
angol vendéglátók kedvessége
és a profizmus, amit a pályán és
azon kívül is tapasztaltak, arra
ösztönzi a paksi fiúkat, hogy akár
még egyetemi ösztöndíjasként
visszatérjenek Angliába.
-efgé-
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Jarrod Jones
magyar
állampolgár lett
Állampolgári esküt tett Jarrod
Michael Jones, az ASE kosárlabdacsapatának játékosa. A honosításról szóló dokumentumokat
és a város ajándékát Hajdú János
polgármester adta át a sportolónak. A kosaras az Amerikai
Egyesült Államokból érkezett
hazánkba, harmadik szezonját
kezdi Magyarországon, Pakson
a második idényét tölti. – Nem
elképzelhetetlen, hogy karrierem végéig Magyarországon
maradok. Örülök, hogy ismét
erős csapata lesz az Atomerőmű
SE-nek, azért dolgozunk idén,
hogy a tavalyinál még szebb
szezonunk legyen a magyar és a
nemzetközi porondon egyaránt
– mondta el a ceremóniát követően Jarrod Jones.

A szabályok szerint egyszerre
legfeljebb három külföldit lehet
nevezni egy mérkőzésre, Jarrod
Jones honosítását követően így
egy légiós hely felszabadult a
négyszeres bajnok és kupagyőztes klubnál. Az együttes technikai vezetője, Jan Pavlik erről úgy
fogalmazott, hogy jelenleg nem
szerepel terveik között újabb
külföldi szerződtetése. – A bajnokságnak és a nemzetközi
kupának is a mostani kerettel
vágunk neki, a téli időszakban
pedig majd meglátjuk, szükségünk lesz-e még egy légiósra.
Ha toronymagasan vezetjük
majd a bajnokságot, akkor biztosan nem igazolunk – fogalmazott mosolyogva Pavlik.
Faller Gábor

Lejátszotta első edzőmérkőzését a bajnoki szezonra és
az EuroChallenge-kupára készülő ASE NB I-es férfi kosárlabdacsapata. A horvátországi Muraszentmártonban az orosz Ural
Jekatyerinburg ellen léptek pályára Braniszlav Dzunics tanítványai. Végig kemény, hajtós mérkőzést vívott az ASE, szinte az
egész mérkőzés során vezettek Körtélyesiék, a mérkőzés végén
azonban a dudaszóra beeső orosz tripla után mégis az oroszok
örülhettek a győzelemnek (78-77) – adta hírül az ase.hu.

Félidőben a próbaüzem
Kajdacson
Immár félidejénél tart a próbaüzem az Európai Unió támogatásával
megvalósuló kajdacsi ivóvízminőség-javító beruházásnál. A KEOP1.3.0/09-11-2012-0003 azonosítószámú beruházás célja olyan víztisztító technológia telepítése, amely lehetővé teszi a megfelelő minőségű ivóvízszolgáltatást. Ehhez a tisztítótechnológia telepítésén
kívül szükség van az ivóvíz-hálózat részleges tisztítására, rekonstrukciójára, valamint ülepítő-medence és iszapsűrítő építésére is.
Napi hírek a városból:

www.paksihirnok.hu

A próbaüzem végén kerül sor a műszaki átadásra, és ezek után biológiai úton, vagyis teljesen vegyszermentesen tisztított vizet ihat
Kajdacs község lakossága.
A projekt összköltsége 232 millió 555 ezer forint, megvalósítására a Környezet és Energia Operatív Program pályázati forráshoz
nyújtotta be igényét Kajdacs Község Önkormányzata. A több éve
folyó beruházásnak köszönhetően egy új kutat is kapott a község,
sőt, még a vízvezetékeket is felújították egy szakaszon.

Ingatlanok értékbecslése, eladása
Pakson, a Hegyalja utcában 63
m2-es, 2 szoba, konyhás, fürdőszobás, fa- és villanyfűtéses családi ház, pincével, tárolóval, 130
m2-es területen eladó. Irányár:
5,9 M Ft.
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 Kurcsatov út hátsó sorában IV. emeleti 2 szobás, erkélyes,
50 m2-es, hőszigetelt lakás eladó.
Irányár: 12,3 M Ft.

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

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, villanyfűtési megoldással eladó Irányár 34 M Ft.

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

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

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok
és koszorúk rendelése
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A térség szolgálatában
Alapítása óta tízmilliárd forintot meghaladó
értékű fejlesztést generált az atomerőmű környezetében az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által
2011-ben létrehozott Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány. Az erőművet befogadó
térségben életminőséget, a lakosság komfortérzetét javító beruházások zajlottak.
A Paksi Atomerőmű több mint 30 éve van jelen működő létesítményként a Paks-KalocsaSzekszárd centrumok által meghatározott
területen mint a térség legnagyobb beruházója,
gazdasági vállalkozása és munkáltatója. Az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. felelősséget érez
környezetéért, annak állapotáért, az ott élők
életminőségéért, a térség fejlődéséért, jövőjéért.
Az atomerőmű több évtizede folytat egyre szélesebb körű környezeti támogató tevékenységet. A
korábbi évek eredményes megoldásait megtartva és továbbfejlesztve 2011-ben az erőmű egy új
közhasznú alapítványt hozott létre, amellyel egy
koncentráltabb, átláthatóbb támogatási rendszert alkotott.
Az így létrejött Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítvány célja a kedvezményezett területeken
megvalósuló térségfejlesztés, az életminőség
emelése, továbbá a munkahelyteremtés. Az

érintettségi körbe negyvenegy, a paksi, a kalocsai és a szekszárdi térségben fekvő település
tartozik. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. évente
500 millió forintot bocsát az alapítvány rendelkezésére, amelynek kuratóriuma két alkalommal
hirdet pályázatot. Ennek feltételeit úgy alakították ki, hogy azok leghatékonyabban segítsék az
alapító okiratban meghatározott célok elérését.
Az önkormányzatok, azok társulásai, a közigazgatási területükön működő intézmények,
illetve képviseletükben azok fenntartói vissza
nem térítendő támogatást nyerhetnek el uniós
pályázatok önerejéhez, az életminőség javítását,
a településközösség működési feltételeinek fejlesztését szolgáló beruházásokhoz, energetika
racionalizálási projektek megvalósításához.
2013-ban 62 igény érkezett a kuratóriumhoz,
ebből 56 nyert el támogatást. Ebben az évben
az alapítvány összességében1,2 milliárd forint
értékű fejlesztés megvalósulását segítette elő.
A 2014-es első pályázati fordulóban igen nagy
volt az érdeklődés, 44 projekthez kértek a pályázók alapítványi segítséget. Az igény meghaladta az 500 millió forintot, a rendelkezésre álló
keret 250 millió forint volt, ami huszonegy igény
támogatását tette lehetővé. Fácánkerten az ön-

kormányzat egy szabadtéri színpadot létesíthet a
vissza nem térítendő támogatás felhasználásával.
Kajdacs Község Önkormányzata a község római
katolikus templomának felújítását végezheti
el. Boda János polgármester szavai szerint ez
azért nagyon fontos, mert a templom műemlék
épület. Azt is elmondta, hogy a kistelepülések
többségének vajmi kevés esélye van az európai
uniós pályázatokon való részvételre, ezért jelent
számukra kivételes lehetőséget az a pályázati
rendszer, amit a Paksi Atomerőmű évek óta sikerrel működtet. Egyrészt pályázati önerőt nyújt,
aminek általában híján vannak a települések,
másrészt kivételesen kevés, csupán 5 százalék
önerőre van szükség, a pályázati rendszer pedig
átlátható, kiszámítható. Szabó Zsolt, a Bács-Kiskun megyei Ordas polgármestere büszke a takaros kisközség óvodájára, ami ennek a pályázati
rendszernek köszönhetően kapott új köntöst.
Több, szintén Bács-Kiskun megyei település
közös elhatározásból, összehangoltan pályázott
a közösségi rendezvények szervezéséhez használatos infrastruktúra beszerzésére. A kalocsai
Szent Kereszt Kórházban a betegétkeztetés
körülményeit kívánják javítani. Ez – mint Kalocsa polgármestere, Török Ferenc hangsúlyozta

– túlmutat a város határain és az egész járást
érintően javítja a betegellátás színvonalát. A
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány
fennállása óta 1,7 milliárd forintot ítélt oda a
pályázóknak. A megítélt támogatás közvetetten
közel 11 milliárd forint fejlesztést generál az érintett térségekben.
Az alapítvány kuratóriuma idén még egy alkalommal – 2014. október 30-ig – hoz döntést a hozzá
beérkezett pályázatokról. További információk
megtalálhatók a www.jovonkenergiaja.hu oldalon.
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Családi nap az erőmű szomszédságában
Tavaly bevált a helyszín, így
idén is az atomerőmű szomszédságában, a Paksi Atomerőmű Horgász Egyesület kezelésében lévő tórendszernél
tartotta családi napját a Tolna
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A hely adta adottságokat ki is használták, lehetősége volt a résztvevőknek
erőműlátogatásra, horgászatra. Ezenkívül többféle tréfás
vetélkedőt rendeztek, többek
között gyepsít, rodeózást, de
borfelismerésben is próbára
tehették magukat. Sokan már
reggel megérkeztek, bográcsot
állítottak fel, s főztek. Huszonhat csapat a főzőversenyre is
benevezett. A zsűri a Kop-Ka
lányok pörköltjét és az Autócity
Kft. kollektívája által készített
halászlevet találta legjobbnak.
A legjobb pecás a férfiaknál
Héricz János, a nőknél Váczi
Antalné, az ifjúsági korosztályban Molnár Máté lett.

Fischer Sándor, a kamara elnöke azt mondta, ez a nap kifejezetten a feltöltődésről, kikapcsolódásról szól, de kiváló
terep barátságok és üzleti kapcsolatok megalapozására.
Hága László titkár külön kiemelte, hogy a nap sikere az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
és a Paksi Atomerőmű Horgász
Egyesülete segítségének köszönhető. Részt vett a programon az atomerőmű üzemviteli
igazgatója, Cziczer János is, aki
alelnök a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál. Azt
mondta, az erőmű a megye
meghatározó gazdasági szereplője, természetes a jelenlétük a
kamarában. – Az, hogy ilyen
rendezvényeket idecsalogassunk, számunkra is fontos, hiszen a megye vállalkozói is látják, akár az erőműlátogatáson,
hogyan fér meg egymással az
erőmű és környezete, men�nyire környezetbarát techno-

lógiáról van szó – mutatott rá.
Mint kifejtette, már most is sok
beszállítójuk van a megyéből,
akikre a jövőben is számítanak
különféle – például karbantartási, felújítási munkákban –, de
nagyon nagy érdeklődés övezi
a bővítést. – Mindenki érdek-

lődik az erőműépítés iránt,
mindenki részesülni szeretne
belőle. Ennek nemcsak anyagi
okai vannak, hanem erkölcsi is,
sokan örömmel vennének részt
egy ilyen nagy horderejű beruházásban – foglalta össze.
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