Majd’ 35 évet dolgozott Pakson háziorvosként, tevékenykedett az önkormányzati képviselő-testületben és az orvosi kamarában is. Emellett a református közösség aktív tagja. Dr. Molnár Klárával beszélgettünk.
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Dobogós
helyen az
MVM-Paks

17. oldal

0:3-ról 4:3-ra fordította meg a Kaposvár elleni Ligakupa-mérkőzést a hét elején az MVM-Paks. A labdarúgócsapat a bajnokságban is
a harmadik helyen áll.

BETÉTAKCIÓ ÚJONNAN ELHELYEZETT BETÉTEKRE
Lakossági és üzleti ügyfeleink részére 90 vagy 180 napos egyszeri lekötött Forint számlabetét elhelyezése esetén új betétre

Fiókjaink az Ön közelében:
7030 Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
7030 Paks, Barátság u. 3. Telefon: 75/510-216
Válassza bankjának
a MECSEK TAKARÉK Szövetkezetet!
Keresse kollégáinkat a részletek miatt!

évi 3,00% kamatot (EBKM: 3,00%)

valamint lakossági ügyfeleink részére takarékszelvényben elhelyezett új betétre

évi 2,80% kamatot (EBKM 2,80%) kínálunk!
• A kamat összeghatártól független! • A betétlekötéshez nem kell egyéb szolgáltatást igénybe vennie!
• Nem kell a bankbetét mellé más befektetést eszközölnie!

Az E.ON
felhívása

Huszonöt éves a Paksi Hírnök
Negyed század, ennyi ideje,
hogy a rendszerváltás hajnalán
megjelent az első Paksi Hírnök. Az első mutatványszám
Jákli Péter tanácselnök köszöntőjével indult. „(…) Elődeink
szándékait és törekvéseit szem
előtt tartva próbáljuk most ismét vállalni azt a felelősséget,
hogy lapot indítunk a városban. Olyan lapot, amely elsősorban a nagyközönség hiteles
tájékoztatását tűzi programjára,
olyan lapot, amely elősegítője
és biztosítéka a különböző szervezetek – pártok, felekezetek és
csoportok – között a párbeszédnek és a kompromisszumra való
törekvésnek, olyan lapot, amely
minden írásával a város lakóinak érdekét kívánja szolgálni,
és végezetül olyan lapot, amely

nem személyek ellen, hanem a
jó ügyért emel szót. (…)”
Eme bizonyos köszöntő óta eltelt huszonöt év alatt számos
mérföldkő volt az újság életében, a főszerkesztők neve is jó
párszor cserélődött az impres�szumban. Beregnyei Miklós,
László-Kovács Gyula, Gutai
István, Kiss G. Péter, Czinege
Mária, Miklós Imre, Vida Tünde, Dávid Ildikó után jelenleg
a kilencedik főszerkesztő, Kövi
Gergő irányítja a szerkesztőséget. Mérföldkő volt az is, amikor
a kilencvenes években hetilappá
vált a város lapja, és az, amikor
egy kalocsai vállalkozás adta ki
a paksi újságot. Mérföldkő volt,
ha szomorú is, amikor 2002 és
2004 között nem jelent meg a
Paksi Hírnök. (Ezért tart a hu-
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szonöt éve alapított újság a 23.
évfolyamánál.) Végül minden
bizonnyal mérföldkő a Paksi
Hírnök blog 2011-es indulása is,
ami, ha csak az interneten is, de
napilapot varázsolt a Paksi Hírnökből.
Szerkesztőségünk
igyekezett
méltóképpen megemlékezni a
25 éves jubileumról. Egy kisfilmet készítettünk, ami felidézi
a Paksi Hírnök indulását és a
lapalapításhoz vezető utat. A 25
éves városi újság születésének
történetét az egykori főszerkesztő, Beregnyei Miklós és a
szerkesztőbizottság tagjai, Herczeg Ágnes és Gutai István segített feleleveníteni. A „25 éves a
Paksi Hírnök” a paksihirnok.hu
oldalon és a youtube-on is megtekinthető.

A villamos hálózat folyamatos
és biztonságos működéséhez a
villamos vezetékeket sértő növényeket gallyazni kell, vagy
szükség esetén ki kell őket vágni. Ez elsősorban azon ingatlan
tulajdonosának a kötelezettsége, ahol ilyen növények találhatók. Amennyiben a tulajdonos ennek nem tesz eleget, az
életveszély megszüntetése és a
hálózat üzembiztonsága érdekében az E.ON – törvényi felhatalmazás alapján – az általa
megbízott szakemberekkel ezt
novemberben elvégzi. A gal�lyazási munkák Dunakömlődön már megkezdődtek, kérik
az ingatlantulajdonosok szíves
együttműködését.

Házhoz
megyünk
A szerkesztőség nagy örömére szolgál, hogy olvasóink nagy
része nemcsak várja, de elvárja
a kéthetente megjelenő Paksi
Hírnök érkezését. Mindössze a
postaköltségért cserébe a postaládájába kézbesítjük kedvenc
helyi újságját. Csupán annyit kell
tennie, hogy befárad a Dózsa
György út 51-53. szám alatt található szerkesztőségbe és gyártásvezető kollégánknál befizeti a
díjat. Ez az év fennmaradó részére számítva 300, 2015-ben pedig
3600 forint.

Paks az öt között
Ismét összeállította hazánk leggazdagabb és legszegényebb
településeinek listáját a GfK
Hungária Piackutató Kft. A lista
első öt helyén Telki, Paks, Üröm,
Budajenő és Csopak áll, az itt
lakók vásárlóereje a legnagyobb
Magyarországon. Budajenő új
szereplő az élen, Budaörs viszont
kikerült az első ötből. A 2014-es
adatok szerint a leggazdagabb

hazai településen élők a magyar
átlag 166,4 százalékából, több
mint évi nyolcezer euróból, míg
a legelmaradottabb településen lakók az átlag mindössze 29
százalékából, alig 1500 euróból
gazdálkodhatnak, írja az MTI. A
tanulmány által vizsgált vásárlóerő az adózás után egy főre jutó,
elméletileg elkölthető jövedelmet
jelenti.
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Számítanak a lakosság javaslataira
a beruházások kapcsán
A Fecske utca is nemrég újult meg.

Süli János polgármester november elején a képviselő-testület
tagjaival látogatta végig a közelmúltban lezárult és a jelenleg is
zajló beruházásokat. Paks polgármestere szerint fontos, hogy
a városban jó minőségben és
határidőre készüljenek el a beruházások, fejlesztések, amihez
körültekintő odafigyelésre és folyamatos egyeztetésre van szükség a kivitelező céggel, valamint
a műszaki ellenőrökkel.
A polgármester elmondta, hogy
az elmúlt négy évben az önkormányzat képviselő-testülete sok
esetben lemondott a korábban
bevált és alkalmazott, úgynevezett faltól falig utcafelújításokról.
Ezekben az esetekben a tervezési
határ meghatározása nehezítette a
lakosság részéről a felújítási tervek
egyhangú elfogadását. Süli János
szerint a faltól falig felújítások
során kevesebb utca rekonstrukciója valósulhat meg egy adott
ciklusban, de hosszú távon gazdaságosabb és igényesebb megoldást
jelent a városlakók számára, így a
jövőben mindenképpen ezt fogja
képviselni.
Tapasztalatai szerint a közbeszerzési eljárásrend szabályozta rend-

szerben olyan beruházó cégek is
kikerülhetnek győztesként egyegy beruházás lebonyolítására,
amelyek árajánlatuk és referenciáik, valós adataik alapján megfelelnek ugyan a feladat elvégzésére, de
kapacitáshiányuk miatt elhúzódik
az építkezés, amint az a Bercsényi
utca esetében is tapasztalható. Itt a
vállalkozó cég, a Baranya Aszfalt
Kft. azonos időben nyerte el három paksi utca felújítását.
A Bercsényi utcával kapcsolatosan Süli János hozzátette, nehezítette a határidő megtartását az is,
hogy a közművek nem ott voltak,
ahol a terveken szerepeltek, illetve a csapadékvíz-elvezető rendszer műszaki állapota már az induláskor jelentős tervmódosítást
indokolt.
Süli János polgármester arra kérte
a polgármesteri hivatal műszaki
osztályvezetőjét, hogy a kivitelezővel, a műszaki ellenőrrel vizsgálják meg annak a lehetőségét,
hogy jó minőségben befejezhető-e az utca felújítása a következő hetekben, a tél beállta előtt.
Amennyiben nem, akkor közlekedésre alkalmassá kell tenni az
utcát a téli időszakra, és tavasszal
lezárni a projektet. Az ügyben
a napokban születik döntés az
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egyeztetés után – tájékoztatott a
polgármester. Ezt követően minden Bercsényi utcai háztartásba
eljuttatnak egy tájékoztató levelet
a beruházással kapcsolatos tudnivalókról.
A közelmúltban átadott Radnóti
utca esetében – folytatta a polgármester – vízelvezetési gondok
jelentkeztek, így most azt vizsgálják, hogyan lehet megoldani a
problémát – természetesen a vállalkozó kivitelező bevonásával.
A város vezetője a helyszínen
ellenőrizte a szennyvíztelepkorszerűsítési beruházást is. Véleménye szerint a technológiai
rekonstrukció jó minőségben
készült el, a próbaüzem zavartalan, és megfelelő ütemben halad
a garázs, valamint a vezénylő
épületének építése. A kisebb, kézi
erőt igénylő munkáknál, például
a talajrendezésnél tapasztalható
némi késlekedés, de várhatóan a
márciusi határidőre ez is befejeződik, és esztétikailag is megfelelő minőségű projektet zárhat
Paks, így a hulladékgazdálkodási
rendszer kialakítása után újabb, a
városi alapinfrastruktúrát megújító rendszer kezdheti meg működését.
Amint azt megtudtuk, a Deák ház
felújításánál is a kiváló minőség
az elsődleges cél az épület külső és
belső megújulása, valamint a kiállítóterek kialakítása, szakmai tar-

talma kapcsán egyaránt. A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt
szűkre szabott a kivitelezési határidő: az uniós pályázatban vállaltak
szerint 2015 május végéig kellene
befejezni az átalakítást. Jelenleg
tárgyalások folynak a közreműködő szervezet és az önkormányzat között a kivitelezési határidő
módosításáról, válasz a napokban
várható. A polgármester hangsúlyozta, a minőség megtartása
érdekében egy beruházás inkább
készüljön el egy, az eredetihez képest módosított határidőre.
– Azt szeretném, hogy a következő öt évben a körzetek képviselői minden beruházásnál,
fejlesztésnél tájékozódjanak a
városban zajló előkészítő és kivitelezési munkáról, valamint a
teljes képviselő-testület rendszeresen látogassa végig a beruházásokat – fogalmazott városvezetői terveiről Süli János. Paks
polgármestere számít a lakossági észrevételekre, javaslatokra is
az önkormányzati beruházások
előkészítése és lebonyolítása
során. Ezek közvetítésére a fórumok mellett a polgármesteri
zöldszámon és előzetes bejelentkezés alapján, a fogadóórákon is
lehetőség van. – A város vezetése, amiben tud, segítséget nyújt
a paksi polgároknak – ígérte Süli
János.
Dallos Szilvia

MASSZ ŐRKÉ P ZÉS!
SVÉD- és NYIROKMASSZÁZS
tanfolyam indul Szekszárdon,
Pakson, Bonyhádon november végétől.
Svédmasszázs: 39.000 Ft,
Nyirokmasszázs :42.000 Ft (részletfizetéssel)

M UNK AVÁ L L A L Á S R A

alkalmas itthon és az uniós országokban is.
(az oklevél több nyelvű)
Érdeklődni: 06-30/30-21-487
(nyilv. szám: 00777-2012)

Krízisközpont nyílik november végén
Krízisközpont nyílik a tűzoltó
laktanya területén lévő, eddig
szükséglakásoknak helyet adó
épületben a Tolnai úton no
vember végén. A nappali melegedőben két utcai szociális
munkás dolgozik majd, az ő
feladatuk lesz a köztereken élő
hajléktalanok felkutatása.
Minden tízezer főnél nagyobb
lakosságszámú
településen
kötelező nappali melegedőt
működtetni hajléktalanoknak
– így rendelkezik a szociális
törvény. A melegedőben tisztálkodásra, mosásra, szükség
esetén étkezésre kell lehetőséget biztosítani, valamint az
alapellátás (családsegítők) elérhetőségét. A hajléktalanszálló
tavaszi felszámolásakor az a
terv fogalmazódott meg, hogy a
Kereszt utcában épülő új szociális ellátóházban alakítják majd
ki a hajléktalanok nappali melegedőjét, de az épület az idősek
klubjának, illetve a fogyatékkal

élők beköltözésével betöltötte funkcióját – megnyugtató
módon nem lehet kialakítani
a melegedőt. A város vezetése
úgy döntött, hogy Krízisközpont néven a tűzoltó laktanya
melletti, szükséglakásnak kialakított épületben nyit meg
egy melegedőt a Pakson élő
hajléktalan emberek számára.
– A Tolnai úti központban
biztosítunk helyet azoknak az
utcán élőknek, akik jelenleg a
központi parkban töltik napjaikat, és akikkel szemben problémás helyzetekben a közterületfelügyelőkkel és a rendőrséggel
közösen többször intézkedést
kezdeményezett az önkormányzat. Az épületben a nappali tisztálkodás mellett, a leghidegebb
téli napokon éjszaka is le tudják
hajtani a fejüket, majd másnap
ismét útnak indulhatnak, esetleg közfoglalkoztatás keretében
munkát vállalhatnak. A központban alkalmazott két utcai
szociális munkásnak ugyanis az

is feladata lesz, hogy megpróbálják „átnevelni” és munkához
szoktatni ezeket az embereket
– tudtuk meg Paks alpolgármesterétől. Tell Edit arról tájékoztatott, hogy 10-12 paksi
hajléktalanról van tudomásuk,
akikről városi szinten gondoskodni kell, ők kapnak helyet
a Krízisközpontban. Fontos
hangsúlyozni – tette hozzá az
alpolgármester –, hogy a Kölesdi út 17. szám alatti ingatlanban
önkényes hajléktalan lakásfoglalók élnek, velük sem az önkormányzat, sem az ÁNTSZ nem
tud mit kezdeni, mivel magántulajdont vettek birtokba. Rajtuk kívül a Vácikából, kisebb
kunyhókból 4-5 hajléktalan került be a városba és itt is alszanak éjszakánként. A tavasszal
bezárt hajléktalanszálló felszámolása után senki nem került
utcára – két ember kivételével.
Ők madarasi otthonuk helyett
inkább Paks utcáit választották
lakhelyül.

– Akadnak a paksi hajléktalanok között olyanok, akik már
kijelentették, hogy nem kérnek
az ellátásból, nem veszik igénybe a nappali melegedőt. Nekik
élelemmel, takarókkal és meleg teával segítünk majd a téli
időszakban – fogalmazott Tell
Edit. A városvezetőtől megtudtuk azt is, hogy a szociális
szakemberekkel rendszeresen
járják a várost, személyesen
ismerik a hajléktalanokat, de
minden ezzel kapcsolatos lakossági bejelentést is kivizsgálnak. Legutóbb a lottózó épülete
mögötti problémát próbálták
megszüntetni a közterület-felügyelők közreműködésével. Bár
nem lehet minden egyes problémás élethelyzetbe jutó ember
mellett gondozó vagy szociális
munkás, mindent meg fognak
tenni annak érdekében, hogy
megszűnjön ez az állapot. A
Krízisközpont november 30-tól
március végéig lesz nyitva.
-dal-

Sokan figyelmen kívül hagyják a táblát

Egyre gyakoribb probléma
Pakson, hogy a mozgássérültek számára kialakított parkolót arra jogosulatlanok veszik
igénybe, hívta fel a figyelmet
Szabó Sándor. – Sajnos a közlekedők többsége nem veszi fi-

gyelembe a táblát. Hangsúlyoznám, hogy azok a fogyatékkal
élők használhatják a parkolóhelyeket, akik a Kormányhivatal által kiállított okmánnyal
rendelkeznek – fogalmazott a
Mozgássérültek Tolna Megyei
Szervezetének elnöke.
Pakson mintegy 70-80 mozgássérült-parkoló
található.
Pupp Gábortól, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának
munkatársától megtudtuk: a
jogszabály értelmében ötven
parkolóhelyenként kell egy
mozgássérült-parkolót biztosítani. Egyedileg is kérhető ilyen
kialakítása, a kérelmet szakértőbizottság bírálja el.
– Kollégáim korábban is intézkedtek ilyen ügyekben bejelentés vagy személyes észlelés alapján. Számtalanszor megvártuk
a gépjármű vezetőjét, hogy tisztázzuk a jogosultságát az adott

megállóhelyen – mondta el
Herman Gábor, a Paksi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője. Hozzátette: a bírság helyszínen fix
ötvenezer forint, feljelentés esetén százezer forint, mérlegelési
lehetőség nincs. Szabó Sándor
elmondta, mivel a Mozgássérültek Tolna Megyei Szervezete
csak figyelmeztethet, ezért a jövőben kis figyelmeztető kártyákat helyeznek ki a parkolókban
jogosulatlanul álló autók szélvédőjére. Bár nem céljuk, de
ha ezt követően is illetéktelenül
használják a megállóhelyet, a
mozgássérültek élnek állampolgári jogukkal, és a rendőrséghez fordulnak.
A mozgáskorlátozott-kártyát
kizárólag az engedély tulajdonosa vagy a jogosultat szállító
személy használhatja. Amen�nyiben a szállításra való hivat-

kozáskor a jogosult nincs a közelben, a kártyát jogszerűtlenül
használó személy közokirathamisítás bűntettét követi el.
A KRESZ által biztosított parkolási kedvezményeket a mozgássérültek saját maguk vagy
az őket szállító jármű vezetője
veheti igénybe, amennyiben a
parkolási igazolványt megfelelően (a szélvédő mögé, látható
előlappal) elhelyezte a járműben. A 2013. augusztus 1-jétől
érvényes szabályok alapján már
bizonyos szervezetek is igényelhetnek ilyen igazolványt. Azokról az intézményekről van szó,
amelyek bizonyos betegségek és
fogyatékosságok (például vakság, autizmus, mozgásszervi
fogyatékosság) miatt magasabb
összegű családi pótlékra jogosult személyek ellátását, oktatását, nevelését végzik.
Faller G.
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Atomerőmű

216 millió forint támogatásról döntöttek

Az alapítása óta eltelt négyéves
ciklus zárásaként tizenkilenc
igénylőnek összesen 216 millió
forintot ítélt oda a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány. A Sárszentlőrincen tartott
ülésen a kuratórium – támaszkodva a szakértők véleményére

– úgy döntött, hogy ezúttal az
igénylőknek nem teljes, hanem
csökkentett összeget folyósít figyelembe véve azt is, hogy ezzel
ne lehetetlenüljenek el a tervezett beruházások. A beérkező
32 pályázatból így kaphatott
támogatást 19. Az igény ugyanis

majdnem kétszerese volt a rendelkezésre álló keretnek, közel
400 millió forint értékű kérelem futott be az idei második
fordulóban az erőmű alapítványához. A kuratórium döntése
nyomán a Kalocsa-Kecskeméti
Főegyházmegye az Érseki Főszékesegyház, Szedres önkormányzata a katolikus templom,
míg Uszód önkormányzata a református templom felújításához
kap anyagi segítséget. A nyertesek sorában van Dunaföldvár,
ahol a Hősök terét újítják fel,
Györköny, ahol kistraktort és
hozzá munkagépeket szereznek
be, Madocsa, ahol folytatják a
művelődési ház felújítását. Az
alapítvány a paksi, a kalocsai
kistérség, valamint a szekszárdi
kistérség északi részének negyvenegy települése számára biztosít pályázati lehetőséget. Ez

155 ezer embert érint. A paksi
atomerőmű 2011-ben az alapítvány létrehozásakor arra vállalt
kötelezettséget, hogy négy év
alatt kétmilliárd, azaz évi 500
millió forintot juttat az alapítványnak térségfejlesztésre. A
ciklus végén Hamvas István, a
kuratórium elnöke, az atomerőmű vezérigazgatója sikeresnek
értékelte az eltelt időszakot, hiszen minden támogatásra fordított forintot meghatszoroztak,
és az eddig nyújtott támogatással, aminek nagy része önerőként szolgált, 11 milliárd forint
fejlesztést generáltak a térségben az életminőség növelését, a
munkahelyteremtést szem előtt
tartva. Hamvas István szavai
szerint ezt a sikeres tevékenységet folytatni kell, de erről még
nem született döntés.
Vida Tünde

Nem volt érdeklődő Lezárult a Huvinett
a közmeghallgatáson
Egyetlen érdeklődő sem jelent
meg az Országos Atomenergia
Hivatal (OAH) paksi közmeghallgatásán, amelyet a nukleáris hatóság a Kiégett Kazetták
Átmeneti Tárolója bővítése témájában szervezett. – Nagyon
szomorú vagyok, hogy ilyen
érdektelenség kísérte a közmeghallgatást, aminek éppen az lett
volna a lényege, hogy megismerjük a lakosság véleményét,
állásfoglalását, hogy mindenki
tájékozódjon, mi zajlik a környezetében – foglalta össze
Fichtinger Gyula főigazgató.
A Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolója az atomerőmű elhasznált üzemanyagának tárolására
szolgál ötvenéves időtartamra. Jelenleg húsz kamrája van a
modulárisan bővíthető létesítménynek. Az engedélyezési eljárás a 21-33-as kamrákra vonat-

kozik. A létesítményben jelenleg
8077 kazettát tárolnak. A cél és
egyben elvárás, hogy minden
esetben legyen elég kapacitás az
atomerőműből átszállított fűtőelemek fogadására. Az ütemezés szerint négy kamrát építenek 2017-ig, majd újabb négyet
2025-ig, végül pedig 2033-ra
megépítik az utolsó öt kamrát
tartalmazó modult.
Fichtinger Gyula azt mondta, a
mostani engedélyezési eljárásra
azért van szükség, mert a korábbi
engedélyek időbeli hatálya lejárt.
Bevett szokás, hogy egy ilyen
hosszú időn át zajló bővítés során
rendszeresen megvizsgálják azt,
hogy a műszaki tartalom a megváltozott elvárásoknak megfelel-e. Az engedélyezési eljárásban
több hatósággal, és szükség szerint szakértőkkel dolgozik együtt
az OAH – mondta a főigazgató.
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Lezárult a Huvinett-program,
amelyben vietnami szakemberek vettek részt nukleáris témájú
továbbképzésen Magyarországon. Az ötödik csoport 39 tagja
Budapesten vette át oklevelét a
hathetes gyakorlatorientált képzést és a záróvizsgát követően.
A hallgatók három hétig a BME
Nukleáris Technikai Intézetében előadásokat látogattak és
az oktatóreaktoron végeztek laboratóriumi méréseket, majd a
paksi atomerőműben szereztek
helyszíni, gyakorlati tapasztalatokat többek közt a Karbantartó
Gyakorló Központban és a teljes
léptékű szimulátorban. A 2012ben kezdődött programban ös�szesen majd’ kétszázan vettek
részt, a többség egyetemi oktató,
kutató, akinek fontos szerepe lesz
Vietnam most éledő atomprogramjában. Nguyen Thanh Tuan,
Vietnam magyarországi nagykövete azt mondta: országuk energiabiztonsága érdekében döntött

a kormány az atomerőmű-építés
mellett. Ehhez egy új iparágat kell
felépíteni magasan képzett szakembergárdával. – Ebben a paksi
erőmű harmincéves biztonságos
üzemeltetése során összegyűjtött
tapasztalat és szaktudás komoly
értéket jelent számunkra – hangsúlyozta. Aszódi Attila kormánybiztos arról beszélt az ünnepségen, hogy szokatlanul gyorsan
sikerült elindítani és sikerrel
véghezvinni az oktatási programot, aminek gondolata 2011-ben
fogalmazódott meg. – Érdekünk,
hogy ugyanolyan jó üzemeltetői
és karbantartói legyenek a vietnami atomerőműnek, mint amilyenek mi vagyunk harminc éve
a paksinak – húzta alá Kovács Pál
volt energiaügyi államtitkár.
Az okleveleket dr. Czifrus Szabolcs, a BME Nukleáris Technikai
Intézetének megbízott igazgatója
és Zsoldos Ferenc, az atomerőmű
nemzetközi oktatási projektvezetője adta át.
-vt-

Ugyan az idei borok nem a legjobb évjáratok számát fogják szaporítani, az immár tizenkettedik ökumenikus újboráldást
mindenképpen az egyik legsikeresebbként jegyezhetik a sorban. Az eltelt több mint egy évtizedben a program egyre látogatottabbá vált, és
ezúttal sem volt ez másként: a nagytéren felállított sátorban ülőhely sem maradt, aki lecsúszott az esemény megnyitójáról, már csak lábujjhegyen pipiskedve kereshette a szabadon maradt ülőhelyeket. Az újborok megáldásán Polgár Zoltán köszöntötte a vendégeket, miután bevitték
a színpadra a szőlészek és borászok összetartozását jelképező zászlót. A Roger Schilling Fúvószenekar csalogatója után az újborokat Szabó
Vilmos Béla evangélikus esperes, Csősz István katolikus plébános és Simon István dunaföldvári református lelkész áldotta meg. Mire csapra
verték a színpad díszes hordóit, amelyek Hirczi Ferenc fehér-, Mayer István vörösborát és Polgár Zoltán sillerét rejtették, az összegyűlt vendégsereg előtt is finomságokkal teltek meg az asztalok. – Az, hogy telt háznak zenélt a Bartina és ennyi ember kóstolta az alkalomra készített
libamájpástétomot és a paksi újborokat, az annak is köszönhető, hogy egyre jobb híre van a pincefalunak, a paksi boroknak. Elmondható,
hogy ebben az évben minden Sárgödör téri rendezvény kiemelkedő érdeklődésnek örvendett – mondta el Kovács Mihály főszervező, aki az
egész este szorgosan serénykedő aktivistáknak is köszönetet mondott. A Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesületének rendezvényén Süli
János polgármester a térrel kapcsolatos további tervekről is beszélt. A fontos feladatok között említette a pincefaluba tervezett labor felépítését, egy fedett színpad létrehozását és a borfogyasztás kultúrájának további erősítését. A borünnepre idén felajánlást is kapott a civilszervezet,
Siklósi Mátyás kádár új hordót készített a boráldásra.
A német nyelvterületekről ismert
Márton napi ünneplések városunkban is egyre népszerűbbek. A Paksi Német Nemzetiségi
Hagyományőrző Egyesület második Márton
napi rendezvénye kézműves foglalkozást,
lámpás felvonulást, táncházat foglalt magába és kihirdették rajzpályázatuk eredményét,
amelyre közel 150 alkotás érkezett. A Bezerédj
iskolában évek óta rendeznek Márton napi
felvonulást óvodások részvételével, amely ez
alkalommal is része volt a tavaly életre hívott
német nemzetiségi napoknak. A II. Rákóczi
iskolában most először tartottak hasonló alkalmat, a projektnapok keretében Szent Márton legendájával, népszokásokkal ismerkedtek
alsó tagozatos diákok. A felvonuláson nem
hiányoztak a jó cselekedetet jelképező fények.
Márton napi tüzet is gyújtottak, amelynek melegénél libakenyeret fogyasztottak. Dunakömlődön is volt Márton napi felvonulás a helyi
tagóvodától a faluházig. A Kincskereső gyermekkönyvtárban többek közt daltanulással és
kézműves foglalkozással várták a gyerekeket.
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Kékhírek
A Paksi Rendőrkapitányság
segítségnyújtás elmulasztása
miatt folytat nyomozást, mert
Pakson október 10-én reggel
kilenc körül egy autóvezető
egy zöld színű Opellel a körforgalomból a Táncsics Mihály utca felé kihajtva elütött
a zebrán egy kerékpárját toló
63 éves paksi nőt és megállás
nélkül elhajtott. A gyalogos
megsérült a balesetben. A rendelkezésre álló adatok szerint
az autót egy középkorú férfi
vezette, mellette egy szintén
középkorú nő ült. A rendőrség kéri, hogy aki a balesettel
kapcsolatban érdemi információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Paksi
Rendőrkapitányságon, vagy
hívja a 06-75-510-640-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen
bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es „Telefontanú” zöldszámon, illetve
a 107 vagy a 112-es központi
telefonszámok valamelyikén.
Három szerencsés paksi kapta vissza ellopott kerékpárját
nemrégiben a Paksi Rendőrkapitányság munkatársainak
köszönhetően. Még szeptemberben és októberben csenték
el a közterületen lezáratlanul
hagyott bicikliket, elemelésükkel két helyi fiatalt gyanúsítottak. Kihallgatták a 17 és 19
éves elkövetőket, akik ugyan
beismerték a lopásokat, ám
addigra továbbértékesítették
a kerékpárokat. A bicikliket
házkutatás során lefoglalták
és visszaadták tulajdonosaiknak a rendőrök. Mint bebizonyosodott, a kerékpárokat
közterületen érdemes zárni,
ugyanis a tolvajok kifejezetten
olyan kerékpárokat kerestek,
amelyek nem voltak rögzítve.
Ezért a rendőrség felhívja a
kerékpár-tulajdonosok figyelmét, hogy érdemes a bicikliket
egyedi azonosítóval ellátni,
és rendőrségi nyilvántartásba
vetetni a megye valamennyi
rendőrkapitányságán.
Matus D.

A rendőrség munkájával
ismerkedhettek
Szabályos rendőrinvázió volt
a Csengey Dénes Kulturális
Központban, de szerencsére
nem bombariadó vagy másfajta
vészhelyzet, hanem a paksi kapitányság bűnmegelőzési roadshow-ja miatt. A háznak szinte
nem maradt olyan szeglete vagy
előadóterme, ahol ne lett volna
valami érdekesség. Héregi Tamás például fegyverekkel várta
az érdeklődőket, akik nemcsak
azt tudhatták meg, mekkora távolságról és milyen sebet ejt egy
golyó, hanem akár kézbe is vehették a különböző típusú eszközöket. Önvédelmi fogásokat
mutatott be Krasznai Tamás,
akit, kapva az alkalmon, kival
lattunk a legcélszerűbb technikákról. A szakember szerint
legjobb, ha a bűncselekmények
áldozatai nem tanúsítanak ellenállást, értékeiket átadják,
ha pedig elkerülhetetlen egy
támadás, hasznos védekezési
eszköz lehet egy egyszerű dezodorspray is, ami szembe fújva
kellő zavart okoz a támadónak.
A rendezvényre érkező diákok a helyszínelés eszközeivel,
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a rendőrségi, tűzoltó-, illetve
mentőautók felszereléseivel is
behatóan ismerkedhettek, de
kerékpárok gravírozására is lehetőség nyílt, ami egy ellopott
kerékpár megkerülése esetén
megkönnyíti a tulajdonos felkutatását. Az elsősorban gyerekek
számára szervezett több órás
programot dr. Kuti István rendőrkapitány nyitotta meg, majd
Péczné Kaszás Lívia vezető védőnő drogokkal kapcsolatos
előadására telt meg a kulturális
központ nagyterme. Elbert Gábor, a Pécsi Tudományegyetem
tanára a sport és a bűnmegelőzés kapcsolatáról mesélt,
majd Faller Gábor, a TelePaks
sportriportere beszélgetett Fritz
Anett és Pupp Noémi kajakozóval, valamint Fiola Attila és Szabó János labdarúgóval sikereiről. Heisler Judit rendőr őrnagy
azt mondta, az első ízben megszervezett program célja az volt,
hogy bemutatkozzanak a diákoknak, erősítsék a rendőrök
és a fiatalok közti kapcsolatot,
megmutassák nekik, hogyan
kerülhetik el, hogy áldozattá

vagy esetleg elkövetővé váljanak, és mit kell tenniük, ha bűncselekmény szemtanúi lettek. A
program ezúttal a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság és a
megyei kormányhivatal közös,
kétéves pályázati támogatású
áldozatvédelemi programjának
egyik eleme volt. Utóbbi sikeréről Illés László rendőr alezredes,
a megyei Rendőr-főkapitányság
munkatársa számolt be. Mint
elmondta, a projektnek köszönhetően immár két éve nem csupán a megyeszékhelyen, hanem
helyben is két személlyel láttak
el áldozatsegítő munkát, így
a bűncselekmények sértettjei
azonnal támogatást kaphattak
akár okmánypótlás, akár lelki
segély kapcsán. Ezáltal emberségesebbé vált a rendszer és jól
hasznosultak a rendőrség törekvései, amit a számok is hűen
tükröznek: korábban 150 áldozat fordult hozzájuk segítségért,
míg az elmúlt két év alatt ez a
szám majd’ kétezerre nőtt. A
kétéves program végéhez közelít, a folytatásban reménykednek.
-md-

Szakmatúra idén már az erőműben is

Az atomerőmű forgácsoló műhelyében Pálfi Gábor üzemvezető fogadta az érdeklődőket.
Ötszáz diák és közel hetven szülő vett részt a Paksi Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltségének szervezésében megrendezett szakmatúrán. A többéves
múltra visszatekintő programmal az általános iskolások pályaválasztását kívánják segíteni.
A hetedik szakmatúrát a korábbiakhoz hasonlóan azért
rendezték, hogy a továbbtanulás előtt álló gyerekek hű képet
kapjanak az egyes szakmákról.
Az ötlet egy 2007 decemberében tartott munkáltatói fórum

kapcsán született meg, ahol az
egyik munkáltató ajánlotta fel
a látogatás lehetőségét. Az első
alkalmat a paksi munkaügyi
kirendeltség 2008-ban szervezte meg. Azóta minden esztendő novemberében felkínálják a
programot, amely az eltelt évek
alatt folyamatosan fejlődött, új
tartalmakkal bővült. Kapcsolódott már hozzá pedagógusoknak rendezett konferencia, kamarai tájékoztató, a pedagógiai
szakszolgálat pályaválasztási tanácsadása, de így került a paksi

kulturális központ színpadára
a szombathelyi Weöres Sándor Színház Szakmák színháza
című előadása, amely a hiányszakmákra hívta fel a gyerekek
figyelmét. A pályaválasztást
szintén segítő Mesterségem címere elnevezésű szakmaismereti vetélkedőt májusban negyedik alkalommal tartották meg,
mintájára már az ország más
településein is megvalósítottak tudáspróbát. A szakmatúra
formája változatlan, a munkaügyi kirendeltség koordinál,

kapcsolatot tart az iskolákkal
és a fogadó munkahelyekkel,
megszervezi a résztvevők utaztatását. Az idén tizenkilenc cég,
közöttük az atomerőmű nyitotta
meg kapuit a három napot felölelő programban. Huszonnégy
szakmával ismerkedtek meg
túlnyomó többségben hetedik
és nyolcadik osztályosok, illetve
kisebb létszámban gimnazisták.
Érdeklődésben nem volt hiány,
a járás tizenhat iskolájából ös�szesen ötszáz fiatal jelentkezett.
A szervezők a szülőket is várják
a szakmatúrákra, idén közel hetvenen éltek a lehetőséggel. – A
szakmák folyamatos fejlődésen
mennek keresztül, az eszközök
finomodnak, korszerűsödnek
és egyre magasabbak a szakmai
elvárások, tehát sok foglalkozás
ma már egészen másként néz ki,
mint régen, amit a szakmatúra
során személyesen megtapasztalhatnak a résztvevők – hangsúlyozta Feilné Szombat Csilla.
A munkaügyi kirendeltség vezetője kiemelte, hogy minden évben ebben az időszakban többnapos megyei pályaválasztási
kiállítás és szakmabemutató van
Szekszárdon, ahol egy helyen jelen vannak a középiskolák.
-gyöngy-

Kevesen tudnak a támogatásról
Nyolc évvel ezelőtt született döntés arról,
hogy Paks csatlakozik a kormány babakötvény-programjához. A szabályozás szerint
a 2006. január 1. után születetteknek az önkormányzat első alkalommal harmincezer,
majd a gyermek öt-, illetve tízéves korában
további húsz-húszezer forintot helyez el a
Start-számláján. A tapasztalat azt mutatja,
hogy a lehetőségről sok család nem tud,
mondja Badics Istvánné. A szociális osztály
vezetője úgy tájékoztatott, hogy a támogatást csak paksi szülők gyermeke kaphatja
meg, feltétel hogy állandó helyi lakcíme legyen és itt is éljen a városban. További feltétel, hogy a gyermek születését megelőzően
a szülők már legalább egy éve itt lakjanak.
A soros utalást megelőzően ellenőrzik a
lakcímfeltételt, ha az érintetteknek ezzel

kapcsolatban van teendőjük, értesítést
kapnak. A hozzájárulást kérvényezni kell
a szociális osztályon, amelyhez a szülők
és a gyermek lakcímkártyájára, a gyermek
születési anyakönyvi kivonatára, valamint
a Start-értékpapírszámla megnyitásáról
szóló igazolásra van szükség. A letéti Startszámlára az állam jelenleg a születéskor
egyszeri 42500 forintos életkezdési támogatást utal. Ahhoz, hogy az összeg gyarapodhasson, a szülőnek, illetve a törvényes
képviselőnek Start-értékpapírszámlát kell
nyitnia, amihez egyszer kell felkeresni a
Magyar Államkincstár valamelyik fiókját.
A kizárólag Start-értékpapírszámlán vezethető babakötvény vásárlását a kormány
adómentességgel, extra kamattal és állami
támogatással ösztönzi. A magánszemé-

lyek által befizetett összeg tíz százalékát,
de legfeljebb hatezer forint támogatást ír
jóvá, illetve ha rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultról van szó, akkor a
szülői befizetés húsz százalékának megfelelő, de maximum évi tizenkétezer forint további támogatást, amely összeg megilleti a
nevelt gyermeket is. Ha például valaki ezer
forintot tud havonta befizetni a számlára,
akkor a tizenkilenc éves futamidő végére
körülbelül hatszázezer forint lesz rajta, de
ha mondjuk ötezer forint a rendszeres befizetés, akkor két és félmilliós lesz a megtakarítás. A babakötvény a fiatal felnőttek
életkezdésének támogatását szolgálja, lejárat után például tanulmányok finanszírozására, lakhatásra használható fel.
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Fényesen ragyogott
a Csillagfény
Jubileumi rendezvény volt a
Csillag Show-tánc Egyesület
idei Csillagfény Parádéja, hiszen
tizedik alkalommal rendezték
meg. A több kategóriában meghirdetett táncversenyre az ország minden pontjáról érkeztek
résztvevők, így többek között
Zalaegerszegről, Gyöngyösről,
Pécsről, Bajáról, Budapestről,
Érdről, Debrecenből, és a szervező egyesület is képviseltette
magát. A szakmai zsűri összesen
száz produkciót értékelt, az esélyegyenlőség jegyében szervezett
versenyben kerekes székes táncosok is megmérették magukat.
Amíg a zsűri meghozta döntését,
a versenyzők különböző kísérőrendezvények közül válogathattak. Volt például ringó hasak
versenye, játékos vetélkedő, de a
talajakrobatikából, ugrásokból,

dobásokból, emelésekből, cheermozdulatokból, táncból és szurkolásból álló cheerleadingből
is ízelítőt kaphattak. Utóbbira
nem véletlenül volt lehetőség,
a táncegyesület ugyanis felvette tevékenységei körébe ezt a
sportágat, illetve most először
a táncverseny egyben országos
cheerleading-találkozó is volt.
Az eredményhirdetésen minden induló kapott oklevelet, a
versenyzésre kész produkciókat
pedig arany-, ezüst- és bronzminősítéssel jutalmazták. A Csillag
Show-tánc Egyesület hét ezüstés kilenc aranyminősítéssel gyarapította díjait, mondta el dr.
Czárné Nagy Ildikó művészeti
vezető. Az egyesület legmagasabb minősítést elért koreográfiáiban összesen tizenhét táncosuk
állt színpadra.
-gyöngy-

A végzet táncosai
a Csengeyben
Telt házas gálaestet adott a
Destiny’s Dancers a Csengey
Dénes Kulturális Központban. A rendezvénnyel egyrészt
egyesületté alakulásukat ünnepelték, másrészt így mondtak
köszönetet segítőiknek a támogatásért és a közönségnek a
figyelemért. A 2013 májusában
megalakult társaságnak alig
másfél év alatt számos fellépése volt, sokszor egy hétvégén
több is. Időközben a hétfős
csoport létszáma közel negyven főre növekedett. A megalakulás után hetek alatt elkészült
táncstúdiójuk a Kölesdi úton,
ahol jelenleg négy korcsoportban tartják edzéseiket, az idén
szeptemberben
megalakult
mini csoportban tanulnak a
legifjabbak hároméves kortól.
Meghatározó stílusuk a hiphop, a street dance és a funky,
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foglalkoznak hastánccal is, de
ha van rá igény, bármilyen más
mai modern táncra nyitottak.
A tagok és a szülők a gála végén virággal köszöntötték Bor
Andreát, a Destiny’s Dancers
alapítóját. Mint elmondta, tizenhét éve táncol és mindig arról álmodott, hogy ezzel foglalkozhasson. Végtelen örömmel
tölti el, hogy vágya huszonegy
éves korára valóra vált, és mindent meg fog tenni azért, hogy
az együttes sikeres legyen. Bár a
Végzet Táncosai Táncegyesület
néven lettek bejegyezve, a jövőben is a már ismert Destiny’s
Dancers néven szerepelnek.
Az egyesület mindennapjai
nyomon követhetőek hivatalos
facebook-oldalukon és saját
weblapjukon is a www.dsdance.
hu címen.
Kohl Gyöngyi

Ötvenéves osztálytalálkozón idézték fel
a régi emlékeket
Ötvenéves osztálytalálkozóra gyűltek össze
a volt III. számú, ma Paksi Deák Ferenc Általános Iskola egykori diákjai. Az 1964-ben
végzett 43 tanuló közül tizenöten már nem
élnek, értük gyertyát gyújtottak az összejövetelen és egyenként megemlékeztek róluk.
A többiek néhány kivételtől eltekintve összesereglettek a jubileumi eseményre. A találkozót, ahogy ötévente minden alkalommal,
Szabóné Tomolik Teréz szervezte Kanczlerné
Kunner Eszter és Pintér Ferenc segítségével.
Ahogy az egykori diáktársak gyülekeztek,
előkerültek a régi emlékek, elkezdődött a
nosztalgiázás, amibe Farkas István tanár úr,
a csapat volt osztályfőnöke is bekapcsolódott.

A találkozóra Aklán – korábban Hajdók –
Hajnalka Németországból jött haza. Azt
mondta, most kicsit könnyebb dolga volt,
mint a negyvenéves találkozón, mert akkor hosszú szünet után látta a gyerekkori
társakat, akik közül sokat alig ismert meg.
– Vegyes érzések vannak bennem, hiszen
nagyon elhaladt az idő – árulta el.
Szabóné Tomolik Teréz az érkezők üdvözlése közepette mesélte el, hogy ők voltak az
első osztály, amelyik az iskola új épületéből
ballagott. Sokan óvodába is együtt jártak,
sőt nagyjából húszan az általános iskola
után a Vak Bottyán Gimnázium akkor még
létező kertészeti és szőlészeti tagozatán is

együtt tanultak. – Nagyon jó tanári gárda
volt és nagyon eleven gyereksereg – mondta Tomolik Teréz. Pintér Ferenc mintha ezt
akarta volna alátámasztani, amikor elmesélte, hogy két szervezőtársával már akkor jó
barátságban voltak, sőt mint rossz magaviseletű fiút, a két lány közé ültették, hogy
az ő jó hatásuk javítson a magatartásán. Így
is volt, ő hármas helyett négyest kapott, viszont a kitűnően tanuló lányok magatartásjegyét eggyel lerontották.
Nemcsak régi emlékek, hanem a régi fényképek is előkerültek a találkozón, nevetve keresgették magukat és egymást a copfos lánykák,
a rövidnadrágos fiúcskák között.
-vt-

Csúszik a kiégett társasház felújítása
– Ilyen nehézségekre nem számítottunk, amikor egy egész
város megmozdult értünk – fogalmazott Apró György közös
képviselő, amikor lapunk megkereste látván, hogy a Bocskai
utcában leégett lakások ügye
jottányit sem haladt előre. Még
június 13-án adtunk hírt arról,
hogy kigyulladt egy társasház a
Bocskai utcában, hat településről érkeztek tűzoltók az oltásra,
a kárt akkor 80-100 millió forint
közé becsülték. A sorház tetőszerkezete kapott lángra, amikor
a szigetelésén dolgoztak. – Ren-

getegen vettek részt a bontásban,
ráadásul az önkormányzat a veszélyes hulladéknak minősülő
bontási anyag elhelyezéséről is
gondoskodott. Ígéretet kaptunk a
tervezési-engedélyeztetési eljárások segítésére is, ám itt a magyar
bürokrácia már megakasztotta a
fogaskerekeket – mondja a társasházkezelő. A tervezéssel kapcsolatos szerződéskötés mintegy
három hónap alatt született meg,
emiatt a biztosítónál csúszott az
ügyintézés, hiszen szükség lett
volna a helyreállítási költségeket
tartalmazó pontos kalkulációra.

A katasztrófavédelmi vizsgálati
jelentés mintegy 90 nap alatt készült el, ráadásul ellentmondások
miatt fellebbezni kellett, részletezi a megpróbáltatásokat Apró
György. A hibák és késedelmek
miatt ügyvédhez fordultak a szerencsétlenül járt lakók, ami nem
várt költségeket jelent. A katasztrófavédelmi jelentést visszaküldték másodfokról első fokra, így
most újraindul a 30 napos eljárás.
A tervek egy részét azóta benyújtották az önkormányzathoz. A
közös képviselő elújságolta, korábban öt-, október 10-én pedig

tízmillió forintos gyorssegélyt
kaptak a biztosítótól, emellett a
tűzeset után nyitott segélyszámlán összegyűlt 243 ezer forint is
a károk rendezésében segít. – Az
már világosan látszik, hogy az
idei felújításból nem lesz semmi,
beköszönt a tél, most egymillió
forintot költünk állagmegóvásra,
téliesítésre – teszi hozzá a társasházkezelő. Ha minden ügyintézés rendben lezajlik, tavasszal
kezdődhet az újjáépítés. A kivitelező ellen feljelentést tettek, az
első tanúmeghallgatás az ügyben
november 19-én lesz.
-md-
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Nem várt kiadások? Felújítás?
Átmeneti pénzhiány?

Lakossági ügyfeleink részére kínáljuk a felhasználási célhoz
nem kötött, forintban igényelhető „KOMBI” hitelünket.
Hitelösszeg:
100.000 Ft–10.000.000 Ft
Kamat mértéke: 3 havi BUBOR + 8%,
azaz jelenleg évi 10,09 %
lakossági bankszámlával rendelkező
ügyfeleink számára: 3 havi BUBOR + 6%,
azaz jelenleg évi 8,09%
Futamidő: 1-15 év 		
Előtörlesztési díj: 0 Ft !
Hitelösszeg

Futamidő

Törlesztőrészlet
3 h. BUBOR+8%
esetén

THM%

100 000 Ft
500 000 Ft

3 év

3 240 Ft/hó

23,10

3 év

16 190 Ft/hó

13,52

1 000 000 Ft

5 év

21 370 Ft/hó

12,09

Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek. Bővebb
felvilágosításért kérjük forduljon kirendeltségeinkhez és
fiókjainkhoz, vagy hívja a 75/541-510 központi telefonszámot!
Dunaföldvár
és Vidéke
Takarékszövetkezet

Hitel előkészítési díj 1 millió Ft-ig 5 000 Ft; 1 millió Ft felett 3‰, de min. 5
000 Ft. Kezelési költség 1%. Egyenlegközlő díja 300 Ft/év, zárlati díj
500 Ft/év, amit a Takarékszövetkezet minden év végén egyszer számít fel,
mindaddig amíg az ügyfélnek az év utolsó munkanapján tartozása áll fenn.
1 millió Ft feletti kölcsönnél ingatlanfedezet is szükséges, ehhez kapcsolódó nem a Takarékszövetkezet részére megfizetendő egyéb költség: adó
és értékbizonyítvány, jelzálogbejegyzés. (3 millió Ft felett értékbecslést,
jelzálogbejegyzést és közokiratba foglalást is előír a Takarékszövetkezet!)

Európai uniós támogatással újult meg a helyi víztisztító technológia Kajdacs községben – lezárult az ivóvízminőség-javító
beruházás kivitelezési szakasza.

Operatív Program pályázati forráshoz nyújtotta be igényét
Kajdacs Község Önkormányzata. A sikeres első fordulóban
kidolgozták a beruházás részletes terveit, beszerezték a
szükséges engedélyeket, és benyújtották a második forduló
pályázatát. A második forduló eredményességének köszönhetően a beruházás több mint 232 millió forintos költségvetéséből 203 millió 121.731 forintot nyert az önkormányzat az
Európai Unió Kohéziós Alapjából.

A beruházása több éves előkészítés után ért finisbe. Még
2013-ban, ünnepélyes alapkőletétellel kezdődhetett meg a
beruházás kivitelezési szakasza. A projekt összköltsége 232
millió 555 ezer forint, megvalósítására a Környezet és Energia

A beruházás kivitelezője a Water Solution Kft volt. A korszerűsítés eredményeként minimálisra csökkent az ivóvíz
károsanyag-tartalma, hosszú távon megalapozva az itt élők
egészséges élethez való jogát.

MINIMÁLISRA CSÖKKENT AZ IVÓVÍZ
KÁROSANYAG-TARTALMA KAJDACSON
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Korlátok nélkül
energiatakarékosan
Intézményünk, a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola 2012-ben
beadott pályázatával támogatást nyert a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, Könyvtári szolgáltatások összehangolt
infrastruktúra-fejlesztése - „Tudásdepó-Expressz” pályázatán,
„Korlátok nélkül energiatakarékosan” címmel.
A támogatás 5.421.425.- Ft., vissza nem térítendő támogatás.
A TIOP-1.2.3-11/1-2012-0271 számú projekt keretében a meglévő eszközparkunkat korszerűbbé, energiatakarékosabbá tettük
a mai kor kihívásaink megfelelően. Mindemellett bővítettük a
Szirén Integrált könyvtári Rendszerünket. A felzárkóztatásra,
a hátrányos helyzet csökkentésére, az esélyegyenlőség megvalósulására koncentrálva infokommunikációs akadálymentesítettünk a Braille feliratú táblák elhelyezésével a könyvtár
helyiségében. Beszereztünk egy dokumentumolvasót, amivel
nemcsak a gyengén látók olvasási kedvét erősítettük, hanem
számos olyan foglalkozást kívánunk tartani, ahol, mint szemléltető eszközt alkalmazzuk. Ehhez kapcsolódóan egy projektor
és egy vetítővászon felszerelését is megvalósítottuk, aminek
segítségével könyvtárunkban tartandó foglalkozásainkat még
színesebbé, érdekesebbé tehetjük.
A pályázat megvalósítási ideje: 2014. 01. 01 – 2014. 10. 31.
Köszönjük Magyarország Kormánya és az Európai Unió Európai
Strukturális és Beruházási Alap támogatását.

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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Új háziorvos és nőgyógyász
állt munkába Pakson

Két új orvos kezdte meg a napokban munkáját Pakson, egyikük háziorvosként az
alapellátásban, másikuk szülész-nőgyógyász és a szakrendelőben dolgozik – tájékoztatta lapunkat dr. Bodnár Imre, a Paksi
Gyógyászati Központ intézményvezető
főorvosa. Dr. Szilágyi Szabolcs dr. Molnár
Klárát váltja az ötös számú háziorvosi körzetben. A rendelőintézet nőgyógyász szakorvosai közül dr. Wallner Tamás vonult
nyugdíjba. Helyére érkezett dr. Ruzicska
Zsolt. A betegek rajta kívül dr. Molnár
Ádámhoz és dr. Imre József Zoltánhoz
fordulhatnak, illetve még egy ideig dr.
Magosányi Fruzsinához, akit viszont hamarosan nélkülözniük kell, mert a doktornő anyai örömök elé néz.
Dr. Szilágyi Szabolcs családorvos látogatásunkkor a második munkanapját töltötte
Pakson, ahova valójában hazajött, hiszen
diákkorában itt élt, szülei pedig most is itt
laknak. Éppen ez volt az egyik oka annak,
hogy ide költöztek. Jól jön a szülői segítség, hiszen jogász feleségével immár három
gyermeket nevelnek, a legkisebb még nincs
három hónapos.
A Szilágyi család 1988-ban költözött Györkönyből Paksra akkor, amikor Szabolcs
iskolába ment. A Bezerédj után a pécsi
Leőwey gimnázium következett, majd – mivel 13 éves kora óta orvosnak készült – az
orvosi egyetem, ami mellett és után mentőn
dolgozott előbb ápolóként, majd mentőorvosként. Ebben – mint magában a pályaválasztásban is – szerepe volt annak, hogy
édesapja 1979-től mentőápolóként dolgozik
Pakson.
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Dr. Szilágyi Szabolcs 2012-ben szakvizsgázott, október végéig két Baranya megyei
falu, Palotabozsok és Szebény háziorvosa
volt. Elárulta, hogy nem szeretett volna kórházban dolgozni, mert a betegeket és a családi, pszichés körülményeiket, hátterüket a
háziorvos ismeri legjobban.
Az ötös körzet rendelőjét immár nem a
megszokott helyen, hanem a Barátság úti
rendelőintézetben találják a betegek. A telefonszám (510-742) maradt, némi műszaki
szünet után újra hívható, de a családorvost a
30/866-3573-as számon is el lehet érni.
Az ifjú doktor nagyon jó érzésekkel jött Paksra, ahol, ha őt magát már nem is, de szüleit jól
ismerik, amit a felé áradó szimpátiából közvetlenül is érez. Mint mondta, Paks egészségügyi ellátórendszere átlagon felüli. Az, hogy
az önkormányzat által biztosított rendelővel mennyire elégedett, látszik a tekintetén,
amikor körbemutat. Mint mondja, Bodnár
főorvostól nagyon sok segítséget kapott az
indulásnál. Elődjéről, dr. Molnár Kláráról így
fogalmaz: – Magasra tette a mércét, tudom,
hogy alapos, voltam nála gyakorlaton, nagyon jó orvosnak tartom.
Szilágyi doktor azt is elmondta, hogy komolyan veszi a megelőzést, a szűréseken való
részvételt, a folyamatos kontrollt, ugyanakkor arra törekszik, hogy gördülékeny legyen
a rendelés, ezért előjegyzés alapján fog dolgozni, illetve párhuzamosan az asszisztenssel. Az ötös körzet mellett az idősek otthonában élőket is ellátja dr. Szilágyi Szabolcs,
és foglalkozás-egészségügyi képzésen vesz
részt.
Dunaújvárosban született, Komlón nevelkedett dr. Ruzicska Zsolt. A bányavidékre azért
költöztek, mert édesapja bányagépészmérnök volt. Édesanyja pedig védőnő, úgyhogy
mindig nyüzsögtek körülötte a kismamák.
1987-ban diplomázott, ’92-ben szakvizsgázott, rövid dombóvári kitérő és a katonaság
után a Baranya megyei kórházba került.
Amikor azt összevonták a pécsi klinikával,
a szigetvári kórház szülészeti-nőgyógyászati
osztályára került, ahol hét és fél évet töltött
egészen mostanáig. Paksra magánéleti okok
szólították. Párja paksi, bár most még Szegeden él, és az ottani kormányhivatalban
dolgozik jogászként, de a jövőjüket együtt
tervezik Pakson, ami kifejezetten tetszik
Ruzicska doktornak. Nyüzsgő kisvárosnak
tartja, és arra számít, hogy az új városvezetés
a még kiaknázatlan erőforrásokat mozgósít-

ja és így még pezsgőbb lesz a kulturális és
sportélet, fejlettebb az infrastruktúra. Példaként a Duna-partot említette, amit véleménye szerint jobban ki lehetne használni. A
szakrendelőről és annak dolgozóiról nagyon
jó véleménnyel van. – Minden várakozásomat felülmúlta. Ez egy európai színvonalú
gyógyászati központ, kevés ilyet láttam Magyarországon, és a személyzet is meglepően
magas szakmai szinten működik. Rendkívül barátságosan fogadott mind az igazgató,
mind a munkatársak – vázolta.
Dr. Ruzicska Zsolt főállásban Pakson, mellette heti egy napot a megyei kórházban
dolgozik, magánrendelője Pécsen és Siófokon van, de terve, hogy Pakson is működtet
majd egyet. Szakterülete a laparoszkópia és
egyes műtéti megoldások, illetve újabban
a betegségek mögött álló lelki konfliktusokkal foglalkozik. A neves pszichiáter és
pszichoterapeuta, Daubner Béla kurzusára
jár, ahol interaktív pszichoterápiát tanul.
– Meggyőződésem, hogy minden betegség
hátterében lelki problémák vannak, de ma
csak a szervi megnyilvánulásokkal foglalkozunk – vázolta.
Az orvosnak egyébként rendkívül széles
érdeklődési köre van a szakmán kívül is.
Imádja a sportot, régen versenyszerűen teniszezett. Zenei általános iskolába járt, zongorán, orgonán játszik, szereti az irodalmat,
vonzódik a számítástechnika iránt. Arra,
hogy ez utóbbi mégis mit jelent, elárulja,
hogy 1987-ben, amikor ez még cseppet sem
volt megszokott, az államvizsga dolgozatát
saját maga által írt számítógépes programmal dolgozta fel.
-vt-

Jó napot, mi újság?

Dr. Molnár Klára
Mindennek megszabott ideje van,
mind a születésnek, mind a halálnak, és annak is, amikor az ember
átadja a stafétát az utódoknak. Ezt
mondja a prédikátor, ezt vallja dr.
Molnár Klára is, aki előre elhatározta, hogy ha tud, hetvenéves
koráig dolgozik, majd nyugdíjba
megy. Az utolsó hetek mégis furcsák volt, kicsit szomorúak, de
felemelőek.
– Úgy áradt felém a szeretet, el
sem tudom mondani – összegzi
az ötös körzet lakóinak (beleértve
e sorok íróját is) ma már nyugalmazott háziorvosa.
Pakson majd’ 35 évet, összesen
negyvenötöt dolgozott, és ebben
– teszi hozzá – nincsenek benne
az egyetemi évek. Abban viszont
igen, hogy Paksra került. Itt tett
szert ugyanis arra a máig tartó
barátságra, amelynek férjét, Kern
Sándort köszönhette. Ő ugyanis
Molnár Klára mostanáig legjobb
barátnőjének az unokatestvére. Közös életüket Debrecenben
kezdték, ahol a doktornő idegklinikán dolgozott. A klinikai munkának voltak tőle távol álló elemei,
ezért inkább körzetbe vágyott.
Akkor is, azóta is, gyógyítani szeretett. Három évig hitegették, hol
egyik, hol másik körzetet ígértek
neki, aztán, amikor megint nem
kapta meg a neki ajánlott munkát – szavai szerint – úgy meg-

sértődött, hogy Paksig meg sem
állt. Akkoriban folyamatosan hirdették a paksi orvosi állásokat és
abban is biztosak lehettek, hogy
Sándornak villamosmérnökként
nem okoz majd gondot az elhelyezkedés. – Előzőleg is sokszor
jártam Pakson, tetszett a város,
szerettem a Dunát is – idézi fel.
Nagy várakozással érkeztek, de
biztosítékként megtartották a debreceni lakásukat. Három év múlva
azonban eladták, mert biztosak
voltak abban, hogy soha nem
akarnak Paksról elmenni.
A háziorvosi munka igazolta minden korábbi elképzelését. Rengeteg bizalmat kapott a betegektől,
ami gyakorta addig terjedt, hogy
magánéleti kérdésekben is megkérdezték, vagy jóváhagyását kérték a szakorvos által javasolt kezelésről. Egy háziorvos nagyon közel
kerül az emberekhez, nagyon sok
mindent tud róluk, a családjukról.
– A betegség csak egy periódus,
de egy háziorvos végigkíséri betege életét – fogalmazott. Ez persze
néha fájdalommal, kudarccal is
jár, de sokkal több a szép pillanat.
Hogy mégis mi a szép ebben a
munkában? Elgondolkodva sorolja: a betegek felé irányuló szeretete, a hűség és a bizalom. A betegek
iránt érzett felelősség. Sőt még az
érzés is, hogy szükségük van rá,
hogy tőle várják a segítséget.

Míg emberi oldalról nem, addig szakmai oldalról a háziorvos
magányos. Egy kórházzal vagy
klinikával ellentétben itt nincs
lehetőség szakmai kérdések megvitatására, a problémákról vagy
éppen eredményekről való konzultációra. Ezért paksi pályafutása
első éveiben a helybeli és környékbeli családorvosokkal havonta
esetmegbeszéléseket
tartottak,
ahol lehetőségük nyílt megosztani
kétségeiket, sikereiket.
A ’90-es években a szakma mellett
a közéletben is felbukkant dr. Molnár Klára, négy évig bizottsági tag,
ugyanennyi ideig önkormányzati
képviselő volt. Az orvosi kamarában is szerepet vállalt. – Nagyon
lelkes voltam, azt mondtam, ide
nekem az oroszlánt is – magyarázta nevetve. Elárulta, hogy mindig
is érdekelte, ami körülötte van, közösségi ember volt az iskolában, az
egyetemen is.
Nagyjából egy évtizede aktív a
református közösségben is, ahol
férje gondnokként tevékenykedik. – Amióta idejöttünk, a református egyházhoz tartozunk, de
„vasárnapi hívők” voltunk. – Elmentünk templomba, gondoltuk,
ezzel eleget tettünk az Istennek,
jó emberek vagyunk – meséli a
kezdetekről. Változást a Lenkey
házaspár érkezése hozott. Klára
szerint olyan új szellemet, lelkisé-

get hoztak, amitől nagyon jól érzik
magukat együtt. Túrák, családi táborok sora tanúskodik erről, illetve az úgynevezett kis bibliakörök,
amelyek évről évre szaporodnak.
Az, amit a doktornő és férje vezet,
tíz éve működik. Ezek 8-12 fős,
stabil csapatok, kivéve az övékét,
ami mindig osztódik, mert valahogy úgy alakult, hogy náluk nevelődnek az újabb körök vezetői és
olyankor „búcsúzni” kell. Ezekben
a kis társaságokban a vasárnapi
prédikációt beszélik meg és a lelkész kérdéseire keresik közösen a
választ. Közösséget, önismeretet,
testvérismeretet, a szeretet kézzel
foghatóvá tételét jelenti mindez,
tudjuk meg Molnár Klárától, aki
– hogy értsük, miről van szó – elmeséli, hogy kilenc éve, amikor
először megbetegedett, éppen a
házfelújítás közepette voltak. A
műtét után, a kórházban azért
aggódott, hogyan fog úrrá lenni
azon a szörnyű állapoton, ami náluk uralkodott. Amikor hazaérkezett, minden kész volt, a felfordulásnak semmi nyoma, függönyök,
bútorok, könyvek a helyükön.
Bár lenne mit beszélni még a
múltról, a jövőt firtatom. – Azt
mondta, mindennek megvan a
maga ideje, előre tervezetten, várakozással ment nyugdíjba. Hogyan
tovább? – kérdezem, pedig akkor
már kezd összeállni a kép a néha
jelzésnyi, máskor inkább egyértelmű utalásokból. A doktornő
beteg. – Kapaszkodom és küzdök,
hogy túléljem – mondja szomorúság nélkül a hangjában. – Amikor
kiderült, hogy milyen rossz a helyzet, azért imádkoztam, hogy még
át tudjam adni a munkámat. Első
alkalommal meg voltam győződve, hogy meggyógyulok. Amikor
megtudtam, hogy mégsem így
van, nem estem kétségbe. Elfogadom, nem félek, nagy békesség
van bennem – mondja.
Amikor kikísér, ösztönösen öleljük át egymást szorosan, szeretettel. Ha nem mondaná, akkor is
tudnám, hogy erről beszélt, amikor a betegek között töltött utolsó
szomorú, de felemelő heteket említette. Vigasztaló mosollyal bocsát
utamra, amit eddig – több mint
húsz éven át – figyelemmel kísért.
Vida Tünde
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Sport

Évtizedeken át tudósított
Paks sportjáról

Tolna Megyei Népújság, Népsport, Nemzeti
Sport, Paksi Hírnök, PaksPress, csak néhány
azok közül a sajtóorgánumok közül, melyeket
évtizedeken keresztül ellátott paksi sporthírekkel Zerza József.
– Mikor kezdődött a tudósítói munka?
– Amikor leszereltem, 1959-ben. Megkerestek a Tolna Megyei Népújságtól, hogy tudósítsak a paksi sporteseményekről. Aztán bejelentkezett a Népsport és több megyei lap.

– Akkor még nem volt internet, sőt telefon sem
nagyon, hogy adta le a híreket?
– A lakásunkon volt telefon, ez nagyon megkönnyítette a munkámat. Legtöbbször vasárnap voltak a meccsek, és ilyenkor egyeztetett
időpontban, késő este kellett leadnom a tudósítást. A focimeccsekről részletes anyagot
kellett bediktálnom, az összeállítástól kezdve a
nézőszámig, és a játékosokat osztályoznom is
kellett. Akkor még Kinizsinek hívták a PSE-t,
a játékosok többsége a konzervgyárban dolgozott, a focipálya pedig a gimnáziumnál volt.
– A labdarúgás mellett milyen sporteseményekről tudósított?
– Szinte mindenről, ami Pakson történt. A
Népújságtól mindig hívtak előtte, hogy miről
kérnek híreket. Női kosárlabda, rsg, tájfutás,
férfi kézilabda és természetesen ökölvívás.
Amikor Takács Gyuszi idekerült, akkor indult
be a bunyó, de a felfutás Pónya József idejében,
a ’80-as, ’90-es években történt. A Fehérvári
úti csarnokban egy-egy csb-találkozón telt ház
volt, 1200-1500 néző előtt bunyózott Magyar,
Erős, Rimóczi, majd Bognár, Petrovics, Kalocsai. Sok emlékezetes meccset láttam.
– Visszatérve a labdarúgásra, a teljesség igénye
nélkül kiket említene meg mint meghatározó
Kinizsi/PSE-játékosokat, közönségkedvenceket?
– Kródi, Rapp Imre, Nyóri Feri, Vilmányi
„Keszeg”, Bencsik, Váczi Laci, Bányai Lajos,
Kajári. Paksiak vagy környékbeliek alkották
akkor a csapatot. Aztán később már mes�szebbről is igazoltak, Porga például Ozoráról
került a Fehérvári útra.

Legutóbb két éve rendeztek Pakson karate országos
bajnokságot nagy sikerrel, ezért az országos szövetség úgy döntött,
idén is az atomváros adhat otthon a rangos eseménynek. Az ESZI
sportcsarnokba 43 egyesület 267 versenyzője érkezett a hétvégén.
Az ob-n nem maradt érem nélkül a Paksi Sportegyesület sem,
Varga Márton másodikként, Lengyel Dorka harmadikként végzett,
valamint több előkelő helyezés is fűződik a zöld-fehér klub sportolóinak nevéhez.
Balog Judit, a PSE ügyvezetője kiemelte: a nagyrendezvények éve az
idei a Paksi Sportegyesület életében. Szeptemberben a tájékozódási
futó szakosztály bonyolította le a rövidtávú ob-t, októberben az ökölvívó szakosztály nemzetközi Paks Kupát szervezett. – Az egyesület
és a város életében is kiemelkedő sportesemények ezek, hiszen az
ország minden részéből érkeznek versenyzők, akik egy kicsit megismerkedhetnek a településsel is – mondta el a sportvezető.
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– Melyik volt a legnagyobb élmény tudósítói
munkája során?
– Az 1971-es Paksi Kinizsi–FTC Magyar
Népköztársaság Kupa-mérkőzés, akkor
lettem Fradi-drukker. Annyian még sose
voltak focimeccsen Pakson, ötezren látták
a Ferencváros 7-2-es győzelmét. Arra már
nem emlékszem, hogy a Paksból ki volt az,
akit először kinéztek, hogy leigazolják, de
nem azt a játékost, hanem Bányai Lajost
vitték el az Üllői útra. A nevesebb csapatok,
szomszédvári rangadók mindig sok nézőt
vonzottak.
– Sokáig dolgozott a Paksi Hírnökben is.
– Amikor indult a lap, Beregnyei Miklós megkért, hogy írjak ott is, sokáig voltam sporthír
szerkesztő, 2001-ig csináltam.
– A sportújságírás mégsem a kenyérkereső tevékenysége volt.
– A Tolna Megyei Ruhaipari Szövetkezetnél
dolgoztam 39 évig, először könyvelő, majd
könyvelési csoportvezető, aztán főkönyvelő
helyettes, végül főkönyvelő munkakörben.
Számos módon kötődtem a sporthoz: voltam a PSE társadalmi elnöke, Paks város
Labdarúgó Szövetségének titkára, a Tolna
Megyei Labdarúgó Szövetség elnökségének
tagja és a PSE örökös tiszteletbeli elnöke
vagyok. Egész életemben ezer szállal kötődtem a sporthoz, manapság azonban már
labdarúgó mérkőzésekre sem nagyon járok.
Ha itthon van az unokám, ő kísér ki az ASE
kosárlabdameccseire.
Kovács József

A fiatalok is játéklehetőséghez jutnak

A Lombard Pápa elleni 3:0-ás sikernek, valamint az előző fordulóban a Ferencváros otthonában
elért 0:0-ás döntetlennek köszönhetően 14 játéknap után az
MVM-Paks labdarúgócsapata
ismét a dobogó harmadik fokán
található az OTP Bank Ligában.
A zöld-fehér együttesben mér-

kőzésről mérkőzésre egyre több
saját nevelésű fiatal kap lehetőséget. Az említett összecsapásokon Haraszti, Kesztyűs és Hahn
is a kezdőcsapatban szerepelt,
a cserepadról beszállva pedig
Nagy Richárd és Bor Dávid is
lehetőséget kapott. Bor a hajrában pályára lépve előbb kapufát,

Kéttusáztak
Szinte minden sportágban
megkezdődtek a küzdelmek a
diáksport területén. Az atlétika, a röplabda, a kosárlabda
és a teremlabdarúgás városi,
városkörnyéki és megyei selejtezői már javában zajlanak,
méghozzá paksi sikerekkel. Az
úszásból és futásból álló kéttusa
üde színfolt a többi sportág
mellett, idén került be a diákolimpia
versenyrendszerébe,
tudtuk meg Földesi Gyulától.
A Tolna Megyei Diáksport Ta-

nács titkára azt is elmondta:
bár azt gondolták, hogy szerény
érdeklődés mellett szervezik
meg a megmérettetést a paksi
tanuszodában, végül 24 megyei
iskola 250 sportolója nevezett.
A duatlonban többségében a
dombóvári iskolák diadalmaskodtak, de egy-egy érem azért
Pakson is maradt. A csapat és
egyéni első első-második helyezettek a Bács-Kiskun megyében
rendezendő áprilisi országos
döntőbe jutottak.
-röné-

Paksi halászcsárda

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

majd gólt lőtt a Pápa egyletének.
– Csertői Aurél vezetőedző
előre nem közölte velem, hogy
kapok pár percet a Fehérvári úti stadionban, de minden
meccsre úgy készülök, hogy
játszani fogok. Próbáltam most
is a legjobbat nyújtani. Az első
lehetőségem után csalódott
voltam, úgy éreztem, már az a
megoldás is gólt érdemelt volna, de utána mindjárt jött a
következő alkalom, amit már
sikerült értékesítenem. A társaim boldogan fogadták első
NB I-es gólomat, mint ahogy
szüleim is, édesapám a helyszínen tekintette meg a találkozót,
ő inkább meghatódottsággal és
büszkeséggel – mondta el Bor
Dávid. A fiatal focista Simontornyán kezdett futballozni,
onnan került a Paksi FC U18as együtteséhez. – Télen jelezte
Tököli Attila másodedző, hogy
csatlakozhatok a felnőttekhez.
A kettes csapatban a megyei
első osztályban játszom rendszeresen, 24 találattal vezetem a
góllövőlistát. Elsődleges célom,

hogy jövőre már NB III-as legyen a PFC II., és az élvonalban
is egyre több játéklehetőséget
kapjak – fogalmazott a mindössze 19 éves Bor Dávid.
Az MVM-Paks fiataljai tehetségük mellett a sérülések és
eltiltások miatt kerülhettek reflektorfénybe. Csertői Aurél így
fogalmaz velük kapcsolatban:
– Szerencsés sorozatban vagyunk, de az ifjoncokat nem
könnyű beépíteni az első gárdába. Nemcsak a fizikai, hanem a
pszichés felkészítés is fontos. A
tendencia szerint az első mec�cseik még jól sikerülnek, a folyamatos terhelés hatására azonban
már hullámzóbb a teljesítményük. Egyelőre elégedett vagyok
velük, mentálisan rendben vannak, de sokat kell még velük
foglalkozni, hogy rutinosabbak
legyenek.
Lapzártánk után a Ligakupa-sorozatban Bor Dávid két találattal vette ki a részét a Kaposvári
Rákóczi FC elleni 4:3-as győzelemből.
Faller Gábor

Életem a kenu
A fenti címmel jelent meg id.
Sziklenka László kajak-kenu
mesteredző könyve a közel
múltban. A kötet mintegy
hatvan év történetét és tapasztalatát sűríti össze nemcsak az
összegzés szándékával, hanem
a következő edzőgenerációk
okulására. Sziklenka László
1987-től 2003-ig dolgozott az
Atomerőmű Sportegyesületnél,
pályafutása során több olimpikon, köztük Kozmann György
edzője is volt.

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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Győzelmek a bajnokságban,
rosszul sikerült a rajt az EC-ben
A Jászberény elleni hazai győzelem után idegenben lépett pályára
az ASE NB I-es férfi kosárlabdacsapata. Az újonc MAFC ellen a
papírforma alapján csak a biztos
győzelem lehetett elvárás. Az első
félidő végére tíz pont fölé nőtt az
ASE előnye, amely a negyedik
felvonásban a harmincat is elérte.
A végén már mindenki játéklehetőséget kapott. MAFC Basket
MHG–ASE: 55-76.
Budapest után a törökországi
Trabzon következett, az ASE első
EuroChallenge Kupa-mérkőzését a csoportfavorit Trabzonspor
ellen vívta. Az első negyedben
nagyon jól tartotta magát a paksi
csapat, nem tudott ellépni a házigazda. A folytatás azonban már
nem úgy alakult, ahogy szerettük
volna, a harmadik negyed végére tetemes, 27 pontos előnyre
tett szert a Trabzonspor. Ekkor
ütközött ki a két csapat közti
magassági és fizikai különbség,
és a törökök dobószázaléka is
lényegesen jobb volt. A záró negyedben jól küzdött Braniszlav
Dzunics csapata és sikerült faragni a hátrányból. Trabzonspor
Medical Park–ASE: 103-81.

Bajszot
növesztenek
az egészségért
A férfiak egészségéért és a prosztatarák ellen 2014-ben már hatodik
alkalommal csatlakoznak önkéntesek a nemzetközi Movembermozgalomhoz. A lelkes résztvevők novemberben egy hónapon
át növesztik a kampány védjegyeként szolgáló, különböző formájú
és hosszúságú bajszokat – ezzel
is felhívva a figyelmet a betegség
megelőzésére, a férfiak egészségének fontosságára. A kampány
nyitóeseményén az MVM-Paksot
dr. Elbert Gábor és Eppel Márton
(képünkön) képviselte.
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A török kirándulás után újabb
hazai meccs következett a jó
erőkből álló, a találkozó előtt
2 győzelemmel és 2 vereséggel
bíró Szeged ellen. A vártnál jóval könnyebb ASE-győzelem
született, a Tisza-partiak egy
percig sem tudták megnehezíteni Tóth Ádámék dolgát.
Tulajdonképpen már az első
félidőben eldőlt a mérkőzés,
20 perc játék után 22 pont
volt az ASE előnye. A nagyszünet után sem álltak le a piros-kékek, és tovább növelték
előnyüket, Roberson triplája
után már 40 pont fölé nőtt a
két csapat közti különbség. Az
utolsó felvonás elején kapaszkodott a vendégcsapat, de rendezte sorait az Atomerőmű, és
visszaállította a különbséget.
ASE–Naturtex-SZTE-Szedeák:
90-51.
A következő bajnoki mérkőzést
november 15-én, Szombathelyen, a listavezető Falco KC ellen
vívja az ASE.
Lapzártánk után érkezett: ECmérkőzésen Atomerőmű SE–
Güssing Knights: 70-80.
Kovács József

Sárkányhajó: sport és kikapcsolódás
Az első sárkányhajó-versenyt
2009 szeptemberében rendezték
az atomerőmű dolgozói között,
azóta minden évben összeméri
erejét a hat igazgatóság csapata.
Induláskor két húszszemélyes
hajót kapott az ASE kajak-kenu
szakosztálya, azóta ez háromra
bővült, és egy tízszemélyessel is
gyakorolhatnak már a sportág
kedvelői. A felkészülést, az edzéseket 2010 májusától Kirschner
Zoltán irányítja.
– Hogy esett rád a választás?
– Először a kajak-kenu edzések
után gyakoroltak az erőmű dolgozói az edző kollégák irányításával, de ez hosszú távon nem
működött. Régóta kenuzom,
1994 óta szinte nap mint nap lejárok a vízre, ezért megkerestek,
hogy elvállalnám-e. Azóta én vagyok a sárkányhajós edző a szakosztályban.
– Mennyit edzetek az erőműves
csapatokkal, hány embert mozgattok meg?
– Májusban, amikor már jó az
idő, a hat igazgatóság csapatai
hetente egyszer lejönnek edzeni
egyeztetett időpontban, ha nem
jön össze a húsz ember, akkor a
kis hajóval is tudunk gyakorolni.

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Tel: 75/315-983
20/945-0992
Pakson, az Ősz utcában
48 m2-es garázs, szerelő
aknával + padlástér +
12 m2-es szuterénnel eladó.
Telefon: 75/310-598
Mobil: 20/593-6485

Szeptemberben Fadd-Domboriban tartjuk az igazgatóságok
közti versenyt. Pár héttel előtte
már heti két edzést tartanak a
csapatok. Közel 140-150 ember
ül ilyenkor a hajókba.
– Az erőműves versenyen kívül
hol tudtok még evezni?
– A szakosztálynak van egy úgynevezett versenycsapata, az Atom
Dragon, amelynek nagy része
szintén erőműves dolgozó. Ez a
csapat a Magyar Kajak-Kenu Szövetség által szervezett sárkányhajó
road-show-n versenyez. A versenyek májustól szeptemberig tartanak, 6-7 alkalommal kajak-kenu
versenypályákon rendezik őket.
Általában Szeged, Baja, Győr,
Velence és Szolnok a helyszín, a
hajók három 6-7 csapatos osztályba vannak sorolva, mi az elsőben
vagyunk. Erre a sorozatra már komolyabb felkészülés kell, heti 2-3
edzést tartunk, télen a csónakházi
tanmedencében is gyakorlunk,
de kondizunk és futunk is mellette. Az idén a második helyen
végeztünk az összesítésben, csak
a RÖMI tudott megelőzni bennünket, de ott olimpiai bajnokok
is szerepelnek, többek között Kovács Kati és Vajda Attila.

– Hogyan kell elképzelni a versenyt?
– A hajókat a szövetség biztosítja,
ekkora testek szállítása nem lenne
egyszerű, a lapátokat mi visszük.
Egyszerre húszan eveznek – közülük kötelezően nyolc lánynak
kell lenni –, hátul áll a kormányos,
elől pedig ül a dobos, aki az első
két evezős által diktált csapásszám alapján üti a dobot, és erre
az ütemre eveznek a hátrébb ülők.
A verseny távja 200 méter, de délután, már versenyen kívül, 2000
méteren is indulnak a hajók.
– Hogy lehet egy ekkora hajót
vízre tenni az ASE csónakháznál?
– A hajótest 12,5 méter, a sárkányfejjel és farokkal együtt eléri a 13,5 méter hosszúságot, a
szélessége 1,15 méter, súlya 250
kg. Kocsin toljuk a vízpartig, ott
áttesszük egy másikra, amit kötéllel sínen engedünk le egészen
a vízbe. A stégre nem tudunk
vele rámenni, legalább tíz ember
kell a biztonságos mozgatásához.
A nagy hajóink lengyel gyártmányúak, a 10 m-es kínai.
– Utánpótlás-nevelés mint olyan
létezik sárkányhajóban?
– Nálunk nincs, ha esetleg kevesen vagyunk az Atom Dragon-

ban, akkor hívunk a kajakosok,
kenusok közül beugrót a versenyünkre. Az idén különleges osztálykirándulásokat szerveztünk
négy osztálynak: a gyerekek 2-3
napig voltak a csónakházban, és
mindennap vittük őket kirándulni a Dunára sárkányhajóval. Legutóbb Mórahalomról és Pécsről
jöttek az osztályok.
(joko)

Dorka Lakástextil
7030 Paks, Tolnai út 133.

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

ORTOPÉDIAI
MAGÁNRENDELÉS
Pakson!
Dr. Domán István PhD
osztályvezető főorvos
Rendelés:
hétfőnként 16 órától
Paks, Váci Mihály utca 1.
(háziorvosi rendelő)
Bejelentkezés:
+36-20-922-7030

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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LENS OPTIKA

Paks, Dózsa György út 35.
Telefon: 75/511-246, 30/842-3330

Tudomány határok nélkül

…de hogy kerül a pizza a nyomtatóba?

Napjainkban, amikor a NASA űrprogramjának keretein belül nyomtatóval
készült pizzát is fogyaszthatnak az
asztronauták, az élet számos területére
beszivárog a 3D technológiával készült
termékek kínálata. Az eljárás lényege
abban rejlik, hogy a számítógépbe táp-

lált adatok és a beállított paraméterek
alapján a nyomtató megalkotja a kívánt
háromdimenziós terméket. Ma már
nyomtatnak csokoládét, marhasültet,
sminkkészletet, hangszereket, cipőt,
gázturbinát, sőt egy nemzetközi cég
10 családi házat képes előállítani 3D-s
nyomtatással 24 óra leforgása alatt.
Ki hitte volna akár pár éve, hogy ilyesmi lehetséges? Ez a technológia olyan
elképesztő lehetőségek sorát kínálja,
mely alapjaiban változtatja meg a termelésről alkotott elképzeléseinket.
Ez már nem is a távoli jövő eszméje, a
3D-s technológia itt kopogtat az ajtónkon. Pár éven belül jelenlétük ugyanolyan természetessé válik, mint a maga
idejében szintén óriási újdonságnak
számító mobiltelefonok, vagy az internet. És ezek nem is voltak olyan régen,
hiszen sokan emlékszünk még a mobilés számítógépmentes időkre.
A 3D nyomtatás egyik különleges fajtája a hallókészülékek terén szolgál szá-

mos újdonsággal. Az így megalkotott
formák tökéletesen személyre szabottak. Ezek az eszközök diszkrét megoldást nyújtanak használóiknak, legyen
szó akár kisebb, akár súlyosabb fokú
halláscsökkenésről. A fülbe rejthető kis
készülékek pontosan a fül formájának
megfelelően jönnek létre, így viseletük
nagyon kényelmes.
A 3D LED technológia ilyen célú alkalmazása Magyarországon egyedülállóan a Victofon Kft. hallásgondozóiban
érhető el. Az eljárás nagyszerűsége és
különlegessége abban rejlik, hogy a
nyomtatóból kikerült pici hallásjavító
eszköz háza pontosan illeszkedik, tökéletesen belesimul a fülbe. A 3D-s technológiával nyomatott készülékek kisebbek, esztétikusabbak, komfortosabbak
és szinte észrevétlenek.
Victofon Kft.
több mint 20 éve
a hallás szolgálatában
(X)

