Az iskola egységét, belső összetartását szeretné megerősíteni, és azt a krisztusi értéket, amitől ez az intézmény különleges, mondja Koósz Roland,
a katolikus iskola új igazgatója.
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KÁRTALANÍTÁSI
BETÉT EBKM 3,5%
Lakossági 90 napos egyszeri lekötés esetén
A fiók elérhetősége:
75/511-240
paks@mecsektakarek.hu

új, kártalanításból származó forint számlabetétre
összeghatártól függetlenül.
Az akciós betét további feltételeiről érdeklődjön fiókjainkban!

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

Megteremtik az építési telkek
kialakításának lehetőségét
Rendkívüli testületi ülésen
döntött az önkormányzat a
vácikai telekkialakításokról
és a stadionépítés támogatásáról.
Ugyan az önkormányzat maga
nem mér ki építési telkeket
Vácikában, de megteremti
annak a lehetőségét, hogy a
jelenlegi kisparcellás ingatlantulajdonok összefogással,
közös szándékkal már beépíthető telkeket alakíthassanak ki,
derült ki a képviselő-testület
augusztusi, rendkívüli ülésén.
Ehhez elkészült egy telepítési
tanulmányterv, ami területet a korábbiakhoz hasonlóan
tömbökre osztja, de rögzíti a
telekosztások, az útkialakítás,
valamint az épületek telken
belüli elhelyezésének lehetősé-

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök, a térképvázlat forrása: www.paks.hu

gét is. Vácika területén jelenleg
kisparcellás, keskeny zártkerti

Jól szeretni – Tudod-e, hogy milyen a gyereked?

Dr. Vekerdy Tamás
előadása Pakson!

Szeptember 23-án végre Paksra
is elérkezik az országos népszerűségnek örvendő Nyitott
Akadémia sorozat, melynek
keretében Dr. Vekerdy Tamással
találkozhatunk a Csengey Dénes Művelődési Központban.
Az előadást az ország minden
pontján vastapssal köszöni meg
a közönség, hiszen igazi kincsesbányát jelent a szülők, pedagó-

gusok, lélektan iránt érdeklődők
számára. A nevelés számos területét érinti, a Tanár Úrtól megszokott bölcsességgel, széleskörű tájékozottsággal, lebilincselő
stílussal és fergeteges humorral. Középpontjában azonban
egyetlen alapkérdés áll: miként
tudnánk igazán jól szeretni?
Az előadás interaktív, tehát bőven lesz lehetőség véleményt,
tanácsot is kérni Vekerdy Tamástól. Érdemes élni az alkalommal!
A Nyitott Akadémia standján
pszichológiai témájú könyvek bő
választéka várja az érdeklődőket
kedvezményes áron – köztük
Vekerdy Tamás művei, melyeket
a szerző szívesen dedikál is.
Az előadásra jegyek kaphatók a
Csengey Dénes Központban és
online, a www.nyitottakademia.hu
oldalon.
(X)
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ingatlanok találhatóak, amelyek beépítésre alkalmatlanok.
A telepítési tanulmánytervben
rögzítettek szerint az ingatlantulajdonosok tömbönkénti
összefogással beépítésre alkalmas telkeket hozhatnak létre.
A cél az, hogy az önkormányzat szakmai iránymutatásával
csendes, csillapított forgalmú,
fásított, nyolc-tizenöt telkes
zsákutcák jöhessenek létre.
Amint azt Süli János polgármester elmondta, ahhoz, hogy
egységes legyen a majdani utcakép, a közterületi részeket az
önkormányzat kisajátítaná és
maga alakítaná ki, illetve a közművesítés és az út kialakításának költségét az önkormányzat
a kialakításra kerülő telkekre
terhelné. A testületi ülésen a
grémium arról is határozott,
hogy szakaszosan, hároméves
lépcsőben biztosítja a Fehérvári úti stadion bővítéséhez szükséges önerőt. Amint korábban
hírt adtunk róla, az Országgyűlés a 2015-ös költségvetésébe építette be, hogy több város,
így Paks is kedvezményezett
a stadionépítési programban.
Ennek megfelelően 800 millió forintot szavazott meg a

Parlament a Fehérvári úti létesítmény bővítésére. A teljes
beruházás becsült költsége 1,4
milliárd forint. A testület azt a
szándékát erősítette meg, hogy
a kormányzati támogatás öszszegét kiegészíti – ez feltétele
az Országgyűlés által megállapított fejlesztési összeg teljes
lehívásának is. A beruházáshoz
idén 60, jövőre 200, 2017-ben
pedig 340 millió forintot biztosít az önkormányzat.
A projekt jelenleg tervezési fázisban tart. Az előzetes
koncepció szerint, mivel a beruházáshoz szükséges terület
megvásárlásának, valamint a
támogatás összegét meghaladó
beruházás költségének biztosítása az önkormányzatot terheli, nem új létesítményt épít
a város, hanem a meglévőt fejleszti a futballstadionnal együtt
edzőpályákkal, akadémiai szálláshelyekkel, új boksz- és vívócsarnok létesítésével. A PSE
jelenlegi telephelye az egységes
sporttelep helyszíne, emellett
a fejlesztés megvalósításához
szükséges lesz a környező, be
nem épített területek megvásárlása.
Matus Dóra

Lakópark épülhet
a Pollack Mihály utcában

Modern
játszótér lesz
Cseresznyésben

Több alkalmas helyszín is van
az atomerőmű-beruházásban és
majdani üzemeltetésben részt
vevő szakemberek otthonainak
felépítésére, a legkézenfekvőbb
és a legtöbb lakás befogadására
alkalmas terület a Pollack Mihály utca beépítetlen oldala. Ide
terveznek egy lakóparkot építeni. Süli János polgármester azt
mondta, hogy a volt borkombinát, valamint a Gesztenyés úti
társasházakkal szemben lévő
terület is a kijelölt helyszínek
között van. Paks város polgármestere szerint akár állami, önkormányzati forrás nélkül is felépülhetnek a lakások, mert már
van befektetői érdeklődés.
Süli János kifejtette, hogy miután már 2009-ben megadta az
Országgyűlés a felhatalmazást
a paksi blokkok létesítésére, az
önkormányzat is megkezdte a
felkészülést. Több tanulmány
született arról, hogy a városnak, térségnek milyen lépéseket kell tennie, de a munkaerő
biztosításának, elhelyezésének
témakörével a Lévai-projekt is
foglalkozott.
A Pollack Mihály, a Domb utca,
valamint a majdani elkerülő

Színvonalas játszótér kialakításáért fogtak össze a cseresznyésiek,
ezért szerényebb szervezésű, de
kiváló hangulatú napot töltöttek együtt a településrész lakói a
Cseresznyéskert Erdei Iskolában.
A hetekkel ezelőtt megszervezett
eseményt nem rakták a kirakatba, mivel nem ezen volt a hangsúly, derült ki Kapás Zoltán cseresznyési képviselő szavaiból. A
közösség ugyanis a kulturális alap
forrásainak egy részét átcsoportosította, hogy a kor elvárásainak
megfelelő játszótér készülhessen
a faluház udvarán. A kivitelezésre három árajánlat érkezett,
nemsokára döntés születhet a
beruházó kilétét illetően. A településen 16-17 olyan korú gyerek él, aki élvezhetné a modern
játszótér nyújtotta lehetőségeket.
A kulturális alapból átcsoportosított keret mellett Spiesz József,
a településrészi önkormányzat
elnöke által felajánlott képviselői
keret is hozzájárul a sikeres megvalósításhoz. A közösségi napon
sem volt gond az összetartással:
a Laszlóczki zenekar muzsikájára
hajnali háromig ropták a cseresznyésiek, napközben pedig a bográcsok mellett sürgölődtek a főzőverseny nevezői. Nyolc brigád
forgatta a fakanalat a cseresznyési
iskola udvarán, közülük Tellné
Kis Rozália tárkonyos nyúlraguját ítélte a legjobbnak a zsűri.
MD

út által határolt területen nem
társas-, hanem kertes ikerházakat építenének több utca
megnyitásával,
folytatásával.
Itt akár 6-700 otthon is helyet
kaphat. Az elképzelések szerint
az új lakópark az építés idején
szálláshelyül szolgálna, annak
végeztével pedig a szükséges felújítást követően az üzemeltető
személyzet lakhelye lehetne. A
polgármester kitért arra, hogy
az erőmű biztonságos üzemeltetése érdekében a váltóműszakos
személyzet zömét Pakson kell
elhelyezni, mert az már bebizonyosodott, hogy például egy
komoly havazás esetén Paksról
zavartalanul el tudnak jutni a
munkahelyükre, míg távolabbról ezt nem lehet garantálni.
Ezzel együtt fontos leszögezni,
nem cél, hogy Pakson helyezzék
el az erőmű építésére a térségbe
sereglő munkásokat, húzta alá
a polgármester hozzátéve, hogy
vannak nagyon jó adottsággal
rendelkező települések, akár a
megyeszékhelyek, amelyek közül több már „be is jelentkezett”.
Süli János beszélt az elkerülő
útról is, amelynek építését régóta szorgalmazza a város.

Az elképzelések szerint ez
éppen az új lakópark mellett haladna el, összekötve a
nagydorogi és a cecei utat.
Költségvetés még nem készült,
de tekintve, hogy egy hoszszabb, komolyabb utcafelújítás
félmilliárd forintot emészt fel,
1-2 milliárd forintba biztosan
belekerül, amit a polgármester
szerint Paks egyedül, önerőből
nem tud megvalósítani.
Míg az atomerőmű kapacitás-fenntartásával kapcsolatos
ügyekben a Miniszterelnökség
az illetékes, addig az úgynevezett kerítésen kívüli feladatok,
a munkaerő-elhelyezéssel kapcsolatos kérdések a Belügyminisztérium hatáskörébe tartoznak, amely már e témában meg
is kereste Paksot. Süli János
azt mondta, a helyi igények,
elképzelések összegzésére a 41
település részvételével létrejött
társadalmi tanács a legalkalmasabb fórum, amely az egyeztetett, szűrt igényeket tudja a
kormányzat felé közvetíteni. A
tanács következő ülésének tervezett időpontja augusztus 31.
– tájékoztatott a városvezető.
Vida Tünde

A Pollack Mihály utca beépítetlen oldala jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll. Fotó: Kövi Gergő/
Paksi Hírnök.
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Elektromos járművekkel
népesítenék be a várost
Fotó: modulo.hu

Szeptemberre tervezi a város
a Protheus Projekt Brüsszelbe
való benyújtását. Addigra az
utolsó kiegészítések is belekerülnek a pályázati dokumentációba, amelynek megalapozására tanulmány készült. Ez
egyebek mellett számításokat
tartalmaz arra vonatkozóan,
hogy miként valósítható meg és
tartható fenn a villamos közlekedésre épülő térségi mobilitási
program. Dr. Sztruhár Sándor
ügyvezető emlékeztetett rá, tavaly májusban döntött a képviselő-testület arról, hogy elindítja ezt az innovatív, komplex
programot. Meghatározták a
célt és hozzárendelték az előkészületekhez szükséges 30 millió forintot. Az uniós ELENAprogramban
szeretnének
forrást nyerni a finanszírozáshoz. A benyújtott dokumentációt az Európai Bizottság mellett az Európai Fejlesztési Bank
is vizsgálja. Ez eljárásrendjét
tekintve nem szokványos pályázati program, az elvárások
magasak, így kevés a pályázó,
még kevesebb a már megvalósult projekt. Az Európai Bizottsággal már egy éve megismertették a program alapjait, azóta
folyamatos a kapcsolattartás,
döntés a végleges dokumentá-

ció értékelése alapján születik.
Sztruhár Sándor a szigorú eljárásrend ellenére optimista, hisz
az elképzelésükben, mert az
olyan elemekre épül, amelyek a
jövőnek szólnak, a fenntartható életet, a tisztább környezetet
szolgálják.
Paks egy mintaprojektet szeretne megvalósítani, amihez
10 millió euróra lenne szükség. Nem vissza nem térítendő
pénzről, hanem igen kedvezményes hitelről van szó. Viszont a részletes tervezéshez,
elindításhoz 90 százalék vissza
nem térítendő támogatás nyerhető el. Ennek a munkának a
költsége másfél millió euró.
Ahogy az ügyvezető elmondta,
aki az első fordulón túljut, jó
eséllyel számíthat a pozitív bírálatra, az unió nem dobálja az
eurómilliókat egy asztalfióknak
szánt tervre.
Sztruhár Sándor arról is tájékoztatott, hogy első körben
17 települést vonnának be a
mintaprojektbe, őket megkeresték, hogy együttműködési
megállapodást kössenek velük.
Ebben nem anyagi szerepvállalásról nyilatkoznak, hanem
arról, hogy céljaival egyetértenek, ha kell, hellyel, helyismerettel, megfelelő jogi környezet
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megteremtésével támogatják
a megvalósítását. Más partnerekre, például a Dél-dunántúli
Közlekedési Központ Zrt.-re
is számít a város, a cég az üzemeltetésben szerzett tapasztalatait, szervizhátterét adva kész a
partnerségre.
A cél, hogy egy önfenntartó, jó
esetben profitot termelő rendszert alakítsanak ki, de mivel
gyerekcipőben járó technológiáról van szó, a beszerzések
nagyon sok pénzt emésztenek
fel. Ma még egy elektromos autóbusz többszörösébe kerül egy
dízelnek, de később, ha ráállnak a cégek a sorozatgyártásra,
olcsóbb lesz minden elem.
A Protheus Projekt egy integrált, komplex, úgynevezett
elektromosmobilitás-program.
Ennek keretében 39 járművet
terveznek vásárolni, ebből húsz
autóbusz, a többi személyautó,
hulladékgyűjtő, pick up. Utóbbiakat
hulladékszállításban,
egyéb közszolgáltatásban, szociális ellátásban használnák.
A mintaprogramban a teljes
infrastruktúra kiépítése szerepel töltőállomásokkal, szervizszolgáltatást nyújtó bázissal.
Szükség lesz egy modern elszámolási módokat támogató
irányítástechnikai rendszerre
is, amelyen keresztül készpénzkímélő módszerekkel lehet majd fizetni. Ehhez igen
modern adatgyűjtő rendszert
kell használni, hiszen a buszoknak folyamatosan kommunikálniuk kell a központtal
a töltöttségről, az útvonalról. A
program – miként az ügyvezető aláhúzta – összhangban van
azzal a törekvéssel, hogy Paksot
smart cityvé, azaz okosvárossá
alakítsák. Dr. Sztruhár Sándor
ugyanakkor azt is aláhúzta,
hogy keresik azokat az uniós
társfinanszírozású
pályázatokat, amik ezzel összhangba
hozhatók, hiszen a hárommilliárdos projekt 17 település köz-

lekedéséből nem térül meg. A
város már egy ilyen pályázatot
be is nyújtott: tíz elektromos
busz beszerzéséhez pályázik
KÖZOP-forrásból másfél milliárd forint összegre.
A fenntarthatóság akkor biztosítható, ha nagyon olcsó energiával üzemeltetik a járműveket és önálló, ún. mérlegkört
építenek ki. Ez lehetővé tenné,
hogy az olcsó éjszakai, úgynevezett völgyi árammal töltsék
fel az akkumulátortelepeket,
de a települések is betáplálhatnák például a napelemeik által
előállított villamos energiát. A
Protheus által tehát nemcsak
komoly szén-dioxidkibocsátás-csökkenés érhető el, hanem
segíthet az ingadozó energiatermelés-fogyasztás gondját megoldani. Az ügyvezető
hangsúlyozta, ez az energiagazdálkodási momentum az, amitől egyedi és komplex a paksi
program, hiszen elektromos tömegközlekedés már működik
külföldön egy-két helyen.
Sztruhár Sándor arra számít,
hogy a mostani uniós ciklusban
szigorúbb feltételek mellett lehet
majd uniós forráshoz jutni, amire fel kell készülniük. Az unió
például nem az egyedi, hanem
a települések, régiók, országok szövetségével megvalósuló
kezdeményezéseket támogatja.
A Protheus Projekttel, ami jó
példa erre az együttműködésre, Paks jelentkezett és felvételt
nyert a Horizont 2020 nemzetközi programba, amelynek célja,
hogy a tudomány eredményeit,
az innovatív megoldásokat felhasználja a társadalmi kihívások
kezelésére. Ugyanígy a város
gazdasági együttműködéseket
alakít ki nemzetközi szinten,
Bosznia-Hercegovinával már
aláírt megállapodással is rendelkezik. Paks azon túl, hogy saját
ötletét adja, szeretne hasznos tapasztalatokkal gazdagodni.
Vida Tünde

Félmilliárdos beruházás zárul
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Lezárul egy újabb nagyberuházás, ennek köszönhetően
várhatóan teljesen megszűnik a
vízkár-veszélyeztetettség a paksi
alvégen. A több mint 500 millió
forintos összköltségű projekt
európai uniós pályázati támogatással valósult meg.
Legutóbb 2009 nyarán tudósítottunk arról, hogy elárasztotta
a csapadékvíz az alvéget, előtte
rendszeresen előfordult, hogy nagyobb esőzések idején térdig jártak a vízben a Kosár, az Árok és a
Hattyú utca lakói. Az önkormányzat első lépésként zárt rendszerűvé építtette át és korszerűsítette a
csapadékvíz-elvezető árkokat az
említett utcák mellett a Táncsics
és Kosár utcai összekötő úton is,
de a probléma nem szűnt meg.
Magas dunai vízállásnál, ha a víz-

ügyi hatóság a zsilipek lezárásáról
határozott, úszott az alvég. 2010ben 130 millió forintos beruházás
keretében két-két nagy teljesítményű automata szivattyú beépítésével korszerűsítették az Árok és
a Táncsics utcai zsilipet, néhány
évvel később állami projekt keretében megújult valamennyi
paksi vízi védmű. Ezt követően
többéves előkészítő munka után
pályázott a város a Páli-árok rekonstrukciójára, sikerrel.
A projekt költségének 90%-át
jelentő összeget, közel 400 millió forint uniós támogatást nyert
Paks a város belvízvédelmének
fejlesztésére. Az augusztus végén lezárult komplex beruházás
két nagy elemből tevődött öszsze: a Páli-árok záportározójának
felújításából és egy mintegy fél
kilométer hosszú új, tehermen-
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tesítő csapadékcsatorna kiépítéséből a gimnáziumtól a Dunáig,
a hozzá tartozó műtárgyakkal. A
Páli-árok felső szakaszán található, közel 30 ezer köbméteres
záportározó több évtizede részben elkészült, de nem fejezték be.
Ennek kismértékű átalakításával,
azaz egy új zsiliptábla beépítésével most már meg tudják fogni
és szabályozottan le tudják vezetni a külterületekről lezúduló
csapadékot, ha a Páli-árok teljes
hosszán levonultak a belterületen összegyülekező vizek, csökkentve a belterület leterheltségét.
Az új, tehermentesítő szakaszhoz – a projekt keretében kiépült
518,5 méter hosszú csapadékcsatornához – zsilip és szivattyúk is
tartoznak, amelyeket a 6-os főút
alatti töltés védett oldalán alakítottak ki annak érdekében, hogy

a folyó magas vízállása esetén a
zsiliptáblák leengedésével a vizet át tudják emelni a folyóba.
A beruházás megvalósításával
már hat, töltésbe telepített zsilip és nyolc zsilippel biztosított
átemelő erősíti a város belvíz
és árvíz elleni védelmét a Duna
paksi szakaszán. Az Árok utcánál, a Páli-ároknál, valamint az
új tehermentesítő szakasz végén
fixen telepített, villamos meghajtású szivattyúk dolgoznak
szükség esetén, a Molnár-ároki,
a szennyvíztelepi, a Tescónál lévő
és a konzervgyári zsilipeknél
pedig kisebb teljesítményű, robbanómotoros szivattyúk dolgoztathatók. Így a szakemberek szerint védetté váltak az alvég házai,
kertjei, bár az időjárás okozott
már meglepetéseket.
Dallos Szilvia

Elkezdődött a Kömlődi úti záportározó kialakítása. Nagyobb esőzések idején 30-40 centis víz is hömpölygött a Kömlődi
úton, méghozzá olyan erővel, hogy előfordult, autót is elsodort,
és széthordta a környező szőlőből és szántóterületről szállított
hordalékot. Az augusztus közepén megkezdődött munkálatok
során 3500 köbméteres záportározó épül, melyben a környékről
lefolyó csapadékvíz összegyűlhet, annak levezetését zsilippel lehet
majd szabályozni. Eddig egy természetes vízmosáson keresztül
jutott a víz a Kömlődi útra, most kialakítanak öt hordalékfogó
bukógátat is, mely jelentősen lassítja a víz lefolyását. A december
elejéig tartó munkálatok kivitelezői a Dél-Dunántúli Vízépítő
Zrt. és a Geotechnika ’84 Víz és Csatornaépítő Kft., a 100%-os
önkormányzati finanszírozású beruházás értéke nettó 43,7 millió
forint. A munkálatok során megnövekedő teherforgalommal kell
számolni. A Kömlődi utcai lesz a negyedik záportározó Pakson.
A Páli-ároknál lévő felújítása most fejeződött be, egy mű gyűjti a
csapadékvizet a Hidegvölgy út és egy a Haladás utca végén.

Galántán jártak
Legutóbb az Örökségünk című
klip paksi forgatócsoportja látogatott néhány órára a szlovákiai testvértelepülésre, most a
31. Galántai Vásár forgatagában
tették tiszteletüket a paksiak: a
Süli János polgármester vezette
önkormányzati delegációt kirakodóvásár, gasztronómiai különlegességek és gazdag programok
várták. A paksi küldöttség a kár-

pátaljai Viskről érkező vendégeit,
Szajkó Károly polgármestert és a
Kölcsey Ferenc Általános Iskola
igazgatóját, Forgon Lászlót is magával vitte a felvidéki eseményre.
A viskiekkel közös program másnap Pakson folytatódott, ekkor
adta át a városvezetés a tavaszi
jótékonysági akció során befolyt
összeget, mintegy 3 millió forintot
a viski küldöttségnek. Faller G.
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Atomerőmű

Határon túli hallgatókat fogadott az erőmű
Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

Két kéthetes turnusban huszonnégy magyar ajkú főiskolás és
egyetemista fiatal vett részt idén
a paksi atomerőműben szakmai
gyakorlaton. A program régre nyúlik vissza, még a Pakson
működőtt főiskola fogadott először hasonló konstrukcióban fiatalokat, majd annak megszűntével az erőmű oktatási főosztálya
folytatta a jó visszhangot kiváltó
kezdeményezést. – Fontos, hogy
a határon túli magyarság magya-

rul és ilyen mélységben kapjon
tájékoztatást az atomenergiáról
és fontos a kapcsolat is, amit így
kialakíthatunk velük – fogalmazott dr. Kovács Antal. Az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója azt is hozzáfűzte, hogy idén Erdélyből és
Felvidékről érkeztek a műszaki
pálya különféle szakterületeiről
fiatalok. Minden turnus általános atomerőművi ismeretek
átadásával indult, később szak-

irányuknak megfelelő tudással,
tapasztalattal gyarapodhattak a
diákok. Tudásukat nemcsak az
atomerőmű falai között gyarapíthatták, többek közt Bátaapátiban, a radioaktív hulladékok
tárolójában jártak. Vendéglátóik
arról is gondoskodtak, hogy szabadidejükben megismerhessék
Paks értékeit, sőt távolabbra, a
Balatonra is szerveztek számukra
kirándulást. A fiatalok azt mesélték, hogy teljesen térítésmentes,
kiváló ellátásban van részük.
Szállásukon, a csónakházban,
éjszakába nyúló beszélgetéseken
kovácsolódott össze a csapat.
– Nem gondoltam, hogy ilyen
jó társaság fog összejönni és
ilyen remekül szórakozunk majd
együtt – jegyezte meg Köböl
Klaudia, aki a rimaszombati járásban, Szlovákiában él, de Csehországban tanul műszaki egyetemen orvosi kémiát. Klaudia
Paksot kellemes kisvárosnak, az
atomerőmű programját nagyon
jó kezdeményezésnek nevezte.
Azt mondta, hogy számára szakmai szempontból is jó lehetőség
a tábor, hiszen teljesen más egy
atomerőmű laboratóriuma, mint
egy iskolai. Az pedig külön ada-

lék, tette hozzá, hogy magyarul
mélyítheti tudását, így legalább
nem felejti el az anyanyelvén a
szakmai kifejezéseket.
Takács Péter is felvidéki, Komáromban tanul alkalmazott informatikát. – Pozitív benyomásokat
szereztem, teljes mértékben meg
vagyok elégedve az itt tapasztaltakkal, tanultakkal – foglalta
össze véleményét. Hozzáfűzte,
hogy az atomenergiával szemben
voltak fenntartásai, de a most látottaktól ezek szertefoszlottak,
nagyon szervezett, rendezett
körülmények fogadták a paksi atomerőműben. – Az pedig
csodálatos, ahogy a magyarságot próbálják összefogni – tette
hozzá.
Lingvay Mónika, aki idén mestervizsgázott Kolozsváron mint
vegyész-biomérnök, azt mondta,
mivel tanulmányaihoz kötődik,
kifejezetten érdekelte a sugárzás,
a sugárvédelem szakterülete, de
összességében is pozitív benyomások érték. Az atomerőművet
és a szakmai gyakorlatot is nagyon jól szervezettnek, a szabadidős programokat sokszínűnek,
gazdagnak értékelte.
Vida Tünde

A helyszínen ellenőrzött a hatóság
Az Országos Atomenergia Hivatal és a Baranya Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztályának (BMK BO) szakértői
közös hatósági szemlén ellenőrizték az MVM
Paks II. Zrt. által végzett Földtani Kutatási
Program végrehajtását – adja hírül honlapján
a nukleáris hatóság.
Az Országos Atomenergia Hivatal által
kiadott telephely-vizsgálati és értékelési
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engedély alapján az MVM Paks II. Zrt. átfogó kutatási programot hajt végre az új
atomerőművi blokkok leendő telephelyének
értékelésére. Az OAH engedélyezési eljárásában a BMK BO szakhatóságként vett részt. A
helyszíni szemle során a hatóságok szakemberei a Duna mederüledék-változásának monitorozására szolgáló szeizmo-akusztikus felmérést ellenőrizték. Az OAH megállapította,
hogy a vizsgálatok a vonatkozó előírásoknak

és az engedélyben meghatározottaknak megfelelően folytak. A hatóság hangsúlyozta,
hogy a saját hatáskörében végzett ellenőrzésein felül a BMK BO szakembereivel együttműködve folyamatosan nyomon követi az
új atomerőművi blokkok telephely-kutatási programjának végrehajtását. Azt, hogy
mindezt megfelelően kivitelezik-e, további
közös helyszíni szemlék alkalmával fogják
ellenőrizni.
-vt-

Kurcsatov gyermekkorába kalauzoltak
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Nagyon sok szakmai tapasztalatot, élményt
és barátot adott paksi résztvevőinek a
NucKids-program. Cseke Klárát, a Tini Tüsik
alapítóját, tanítóját három évvel ezelőtt kereste meg Kern Tatjana, a paksi atomerőmű
munkatársa, hogy a Roszatom meghívását

tolmácsolja egy nemzetközi színházi produkcióba. Akkor nyolc, tavaly öt, idén négy paksi
gyerek szerepelhetett az orosz atomóriás által
indított és finanszírozott programban. Horváth Diána, Csuha Eszter, Cseke Borbála és
Remmert Mirtill három héten át próbákon,
újabb három héten át pedig több országot
érintő turnén vett részt. A próba során színházi szakemberek segítségével egy musicalt
állítottak színpadra a gyerekek, akik orosz
zárt városokból és orosz atomtechnológiát
használó európai városokból érkeztek. Az
előadás idén Kurcsatov gyermekkorába kalauzolta a nézőket.
Horváth Dia másodízben erősítette a
NucKids-esek táborát. Rutinosként az „újoncokat” gardírozva nagy segítségére volt
Klárának, aki egyébként maga sem töltötte
tétlenül az Oroszországban töltött napokat.
Részt vett a jelmezek, díszletek készítésében. Nevetve mesélte, hogy sok új élményt
hozott számára is az út. Például azt, hogy
kiderült, tud szabni, varrni, hiszen ha kellett,
felhőt, ha kellett, zubbonyt készített. Számára
rendkívül sok szakmai tapasztalatot hozott a
NucKids és vagy száz barátot, hiszen a hetven

gyerek munkáját több mint harminc felnőtt
segítette. Az orosz színházi szakemberekről
nagyon elismerően szólt, csakúgy mint az
ottani vendéglátásról és tanítványai bemutatkozásáról. Felidézte, hogy tolmácsuk, Kóti
Szilvi erőn felül igyekezett minden helyszínen minden paksit segíteni, de fizikai képtelenség volt, hogy a különböző szerepekbe sorolt lányok mellett mindig ott legyen, így ők
gyakorta csak intuícióikra hagyatkozhattak.
Ennek ellenére remekül helytálltak, többször
megesett, hogy a nyelvi nehézségek ellenére előbb megértették a feladatot, mint orosz
társaik. Horváth Dia négy éve csatlakozott a
Tini Tüsikhez, táncolni két éve tanul Trungel
Viviennél. Az, hogy bekerült a napi négy-hat
órát edző, profi táncosokkal teli tánckarba,
nagy büszkeséggel tölti el. Nagyon kemény
munka árán megállta a helyét közöttük. Legemlékezetesebb számára a moszkvai fellépés
volt, illetve az egész programot záró hajóút.
Erről és a búcsúzásról sem ő, sem tanára nem
tudott elfogódottság nélkül mesélni. A paksiak részvételét az atomerőmű segítette; a paksi előadást az önkormányzat támogatta.
-vida-

Megemelt keret szolgálja a térségfejlesztést
Fókuszban az atomerőmű kapacitás-fenntartásával összefüggő fejlesztések
Folytatja az atomerőmű térségének
fejlesztését szolgáló tevékenységét
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA). Az ehhez felhasználható forrást idén a Miniszterelnökség biztosította pályázati
úton. Ugyanígy, pályázati formában
nyerhet támogatást az érintett körzetben fekvő negyvenegy település.
Hatszázmillió forintos támogatási keretre hirdetett pályázatot az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. által létrehozott Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítvány. A
beadási határidő szeptember 15., a döntés november első felében várható.
Az alapítvány 2011-ben jött létre, hogy
segítse a paksi atomerőmű a befogadó
térség fejlesztését, az életminőség növelését, a munkahely teremtését. 2011-től
2014-ig az erőmű évi 500 millió forintot
juttatott az alapítványnak. Az, hogy
idén már nem az atomerőmű, hanem
a Miniszterelnökség biztosítja a forrást
az alapítvány számára, több változást

is hozott. A keretösszegre magának
az alapítványnak is pályáznia kellett a
Miniszterelnökséghez, bemutatva a fejlesztési célokat és nevesítve a lehetséges
kedvezményezett települések körét. Az
öt éve jogszerűen, átlátható módon, a
nyilvánosság teljes körű biztosításával,
közmegelégedésre működő alapítvány
szakmai programja pozitív elbírálásban részesült. A Miniszterelnökség az
eddigieknél 20 százalékkal magasabb
összeget, 600 millió forintot biztosított
a térség számára támogatási szerződés
keretében, amelyet Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter írt alá.
Az alapítvány kuratóriuma elfogadta a
dokumentumot, ezzel megnyitva a pályázati lehetőséget az önkormányzatok
számára.
Negyvenegy, a paksi és kalocsai kistérségben és a szekszárdi kistérség északi
részén fekvő település részvételével jött
létre 2015. június 16-án a kormány szándékával egyezően, a paksi atomerőmű
kapacitás-fenntartási projektjéhez fűző-

dően a Társadalmi Tanács. Ezek a települések jogosultak pályázatot benyújtani az
alapítványhoz. Ennek feltételei részben
módosultak ebben az évben. A kuratórium öt pályázati ablakot nyitott meg,
amelyek összhangban az alapszabállyal
az életminőség és az életbiztonság emelését, a közösségi épületek energiaracionalizálását, a helyi építészeti értékek
megóvását célozzák. Külön ablak nyílt a
települési szolgáltatási infrastruktúra fejlesztési terveinek elkészítésére, amelyek
megvalósítása segítheti a paksi atomerőmű kapacitás-fenntartási projektje,
azaz az új atomerőművi blokkok építésének sikeres megvalósítását. Jelentős
eltérés a korábbiakhoz képest, hogy egy
önkormányzat akár három pályázatot is
benyújthat.
Az alapítvány működése első négy évében 252 pályázatot fogadott be, ebből
169-et támogatott. Az így nyújtott közel
kétmilliárd forint összegű támogatás 11
milliárd forintnyi fejlesztést generált.
Ezek a beruházások egyértelműen a tér-

ség ellátásának javulását szolgálták. Az
alapítvány működésének köszönhetően
35 új munkahely is született.
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványhoz kapcsolódó információk
megtalálhatóak a www.jovonkenergiaja.
hu oldalon.
(X)

Pusztahencsén az óvoda korszerűsödött az
alapítvány támogatása révén
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A Szent István-i úton
Ötödik alkalommal szervezték
meg azt a programot, amelynek
keretében az ország minden
megyéjéből és a Kárpát-medence magyarok lakta településeiről felajánlott búzát összeöntik, lisztté őrlik, majd ebből
sütik a magyarok kenyerét,
azaz a városaink augusztus 20-i
ünnepségére szánt nagykenyereit, s a Szent Jobb Körmenet
nagy, öt kilogrammos kenyerét.
A Korinek László pécsi jogászprofesszor ötlete nyomán 2011ben elindított programról is beszélt a Jézus Szíve-templomban
megtartott városi ünnepségen
Süli János polgármester. Mint
elmondta, mi magyarok sosem
tekintettük egyszerű ételnek,
csupán mindennapi eledelnek a
kenyeret. A kenyér lelkiségünk,
lelkivilágunk fontos tartozéka,
szükséglete. A kenyeret ritu-

ális szimbólumnak is tekintik
különleges alkalmakkor. Akár
ha szent ereklyének, mágikus
erőt tulajdonítanak neki ma
is, az egymáshoz való kötődés
megvalósulásának erejét. Ezen
spirituális alapon született az
újkori kezdeményezés. Kiemelte, tudnunk kell, hogy mi az augusztus 20-ra időzített kenyeres ünnep kezdeményezésének
erkölcsi és szellemi alapja, hogy
megértsük, mi az időszerű üzenete a mai magyarság számára.
A magyarok kenyere rítusának
igen ősi, európai, még inkább
ázsiai mágikus hiedelem a szellemi alapja. Az, hogy az együtt
elfogyasztott étkek, italok az
elfogyasztók között lelki, eszmei, lelkiismereti, szellemi,
történelmi, tudati, cselekvési
kötődéseket, szövetséget hoznak létre. A magyarok kenyere

Fotók: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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mint szimbólum arra hivatott
ma, hogy felélessze, ébren tartsa, összekösse lélekben, gondolataikban a magyarságtudatot,
szövetség köttessék köztünk a
nemzet szétdaraboltsága ellenére, a politikai határok fölött,
a közös emlékezés katartikus
erejével. Egy hatalmas tér és
idő fölötti lelki és szellemi ív,
kenyérrel kötött szerződés a
szétaprózódott magyarság között.
A polgármester beszélt Szent
István munkásságáról is, mondván, hogy közel negyvenévnyi
uralkodása alatt a magyarság
nevet, tiszteletet szerzett magának. Szigorú és következetes
uralkodó volt, minden időben
és helyzetben a magyarság érdekeit képviselte. Rámutatott,
hogy nekünk most elsősorban
hideg fejjel kell gondolkodni,

értelmezni és érteni saját helyzetünket, családunk helyzetét,
az ország, a haza helyzetét és
érdekeit.
– Ne hagyjuk befolyásolni magunkat a rossztól, a gonosz eszméktől. Hitet és erőt adhat ehhez nekünk István példája, aki
soha egy percre sem tért le az
igaz útról. Ez az út akkor a hit,
az ország, a magyarság védelmét
jelentette. Ha eltévedünk, ha
nem értjük a körülöttünk zajló
történéseket, ha meg akarnak
bennünket téveszteni, vissza
kell gondolnunk első királyunkra, vissza kell térnünk az istváni
magatartáshoz, az istváni úthoz.
Ez kipróbált, hittel, következetességgel, kitartással és hazaszeretettel kikövezett út, s mind
tudjuk, hogy biztos úton járni
mindig jobb, mint bizonytalan,
járatlan úton – mondta.
Ü

Ü A városi ünnepségnek – amelyen közreműködött Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekes, érdemes művész – idén is
része volt az új kenyér megszentelése és szétosztása. A tervezettől eltérve hosszabb szünet
következett a soros programig,
hiszen a Duna-átúszás elmaradt.

Szabó-Rausch Ildikó, a Csengey
Dénes Kulturális Központ szervezési vezetője elmondta, hogy
az esősre, hűvösre fordult időjárás miatt fel voltak készülve
erre az eshetőségre, s a körülményeket figyelembe véve végül
valóban le kellett mondani az
egyébként igen kedvelt és nagy

múltú vízi programról. Mivel tavaly a magas vízállás és a Duna
vízének alacsony hőmérséklete,
2013-ban pedig szintén a kedvezőtlen időjárás miatt ugyancsak
meghiúsult a nagy csobbanás,
így 2015 már a harmadik esztendő, hogy az úszás elmaradt.
2012-ben rendezték meg utol-

jára a programot, akkor közel
360-an vállalkoztak arra, hogy a
túlpartról indulva átszelik a folyót. A színpadi programok sem
indultak felhőtlenül a szó igazi
és átvitt értelmében, a szitáló
esőben a Pro Artis Wind Band
zenekar nem tudta vállalni a
szabadtéri fellépést. Az időjárás a későbbiekben sem fordult
sokkal jobbra, ám további műsorszámokról szerencsére már
nem kellett lemondania a közönségnek. Az időközben ismét
eleredő eső miatt a tervezettnél
kicsit rövidebb programmal
ugyan, de színpadra lépett a
Duna Party Táncklub, eltáncolta táncait a Szarkaláb Néptáncegyüttes és a Dunaszentgyörgyi
Vadrózsa Népi Együttes is a
Bartina zenekar közreműködésével. A folytatásban Polyák
Lilla és Homonnay Zsolt, Dér
Heni, majd a United együttes
szórakoztatta a közönséget. Az
est utolsó fellépője a Tűzvirág
Táncegyüttes volt, fergeteges
műsorukat követően pedig kihunytak a fények a sétányon és
elkezdődött az ünnepnapot záró
lampionos, csónakos felvonulás
és tűzijáték.
-gyöngy-

Kilencvenedik születésnapján köszöntötték
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Váci Józsefnét köszöntötte kilencvenedik születésnapja alkalmából Süli János polgármester
és Tell Edit alpolgármester a
közelmúltban. A városvezetők
az önkormányzat ajándékai mellett Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságait is átadták Juci
néninek. Váci Józsefné született
Madács Julianna szőlőműveléssel

foglalkozó szülők egyetlen gyermekeként látta meg a napvilágot
1925. augusztus 16-án. Az ünnepelt az egykor a polgármesteri
hivatal helyén álló bölcsődében
kezdte pályafutását. Elmesélte,
nagy szó volt, amikor a városban
bölcsőde indult, a mezőgazdaságban dolgozók munkaidejéhez
igazodva már reggel hat órára ott
kellett lenni átvenni a gyerekeket.
Azt is elmondta, hogy később a
hivatal megépítéséhez öt házat
bontottak le a területen. Juci néni
nyugállományba vonulásáig a
Dózsa György úti gyermekintézményben munkálkodott, de a
dolgos esztendőknek azt követően sem volt vége. Egyszer éppen
ügyeit intézni igyekezett, amikor
megállította az utcán az egykori
konzervgyári bölcsőde vezetője
és megkérdezte, hogy lenne-e

kedve két hétre besegíteni náluk,
mert az egyik kolléga megbetegedett. Szívesen ment, aztán
maradt, és a néhány napból végül
több mint négy esztendő lett. Juci
néni így összesen 44 esztendőn
át dolgozott bölcsődei gondozónőként, sok régi bölcsődéséről
tudja, hogy merre vitte az útja.
Mellette még ott volt a háztartás
és a család is, hiszen három gyermek édesanyja. Kétévente jöttek a
lányok, Erzsébet, Gabriella, majd
Ida, akik mindhárman Pakson
maradtak. Dr. Oláh Lászlóné Erzsi elmondta, hogy szüleik elváltak, így anyukájuknak nem volt
könnyű a három gyermekkel,
de azért boldogult, mindenük
megvolt, ami kellett. A három
lány mellett ma már öt unoka és
négy dédunoka veszi körül Juci
nénit, az ötödik dédunoka jöttét

októberre várják. Az évek múlásával lassan eljött az idő, amikor
már szüksége volt Juci néninek a
család segítségére. Lányai öt évig
otthonában gondozták, egészen
másfél évvel ezelőtt bekövetkezett
balesetéig, azóta az idősek otthonának lakója. Gyermekei napi
szinten mennek hozzá, sokszor
többen vagy többször is, ellátják
mindennel, amire szüksége van,
hétvégékre pedig elviszik magukhoz. Amikor pedig éppen nincsen nála valamelyik családtagja,
a legszívesebben olvasással tölti
az időt. Arra a kérdésre, hogy szerinte mi a hosszú élet titka, nevetve csak annyit válaszolt, hogy azt
bizony ő nem tudja. Azt viszont
még elmondta, hogy hajdanán
annyi rakott szoknyát vasalt a lányainak, hogy az csuda.
Kohl Gyöngyi
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Akinek a Duna-part a Riviéra
Míg Rácalmáson, a kikötőben
bomba miatt ki kellett üríteni a
Duna-strandot, addig Paksnál
bomba jó körülmények között
strandolhatott, aki akart az augusztus közepén tartó kánikulában. Az ok mindkét esetben
azonos volt: a folyó alacsony
vízállása, amihez a kellemes
víz- és levegő-hőmérséklet társult. A vízügy tájékoztatása szerint Paksnál augusztus közepén
közel 24 fokos volt a víz hőmérséklete, a folyó folyamatosan
apadt, 33 centimétert is mértek.
A rácalmási strandon az alacsony vízszint miatt került elő
a robbanótest, emiatt kétszáz
méteres sugarú körben kiürítették a környéket. Ez két lakóházat, illetve a strandot érintette. Paksnál ilyesmit szerencsére
nem találtak, de ahogy húzódik
vissza a víz, „visszaadja” az elmúlt szezonokban elnyelt napszemüvegeket, kempingfelszereléseket.
A kánikulában tehát akár a telt
ház táblát is ki lehetett volna
akasztani a folyó mentén. Napernyők, csónakok sorakoztak
végig a Duna-parti fövenyen
a kompátkelőtől a benedeki
kocsmáig, napozó, strando-

Fotók: Babai István/Paksi Hírnök

ló emberekkel volt tele a Duna-part. Ahova tavaly csak jó
úszók merészkedtek, ott most
pici gyerekek sétáltak, sőt néhol autók parkoltak. A környéket jól ismerők a Bács-kiskun
megyei oldalról érkezve bizony
kőhajításnyira parkírozhattak
az atomerőmű melegvizes kifolyójától, a homokos strandon.
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Aradi János, Kuczkó Lilla, Halász Mária Marcella családjukkal ennél kissé északabbra, a
fák árnyékában vertek tanyát.
Míg a két fiúcska nagy elánnal
várat, alagutat, csatornát váj a
homokba, bőségesen hordva a
vizet hozzá, a felnőttek szívesen
beszélnek a Dunához fűződő
viszonyukról. Lilla azt mondja,

hogy szeretik a tengert, a Balatont, idéntől vitorláznak is, de
szívesen járnak a Dunára, ahol
gyerekkora óta strandol rendszeresen. Az elmúlt két évben
nem volt part, de idén tökéletesek a feltételek, ezért szombaton
is, vasárnap is ott időztek. Mária
kapcsolata a Dunával szintén
régi keletű. Pakson született,
még tisztán emlékszik arra,
amikor édesanyjával mosni jártak a Dunára. – A Kápolna utcában laktunk, az anyukám úgy
főzte a mosószappant, volt egy
hosszú, keskeny mosószék, azt,
ha végeztünk, mindig betettük
egy nénihez a Táncsics utca végén – mesélte. Ők, a gyerekek
pedig – bár nem volt szabad
– beugrottak úszni, pancsolni
a vízbe. A szemközti, fürdésre
alkalmasabb partra is jártak át
rendszeresen komppal, sőt kishajóval, amikor még működött.
– Gyönyörű, tiszta, és most
tényleg nagyon jó a part – öszszegezte.
Még északabbra tartva, a
LaDIK Egyesület egyik igen
aktív tagjába, Appelshoffer Reginába botlunk, aki szemmel
láthatólag nem néhány órára
rendezkedett be.
Ü

Ü Élénk ugatással fogad egyik
kutyája, míg a másik szemrebbenés nélkül alszik tovább.
Dorka, a nyolcéves Beagle tízhetes kora óta „dunázik”, gazdája se kezdte sokkal később.
Három család, köztük az övék,
beleértve a két-két gyereket
családonként, minden évben a
szemközti parton nyaralt, sátorozott. – Mi így nőttünk fel
– mutat körbe a táborhelyen,
ahol fára szerelt „polcon” kapott helyet a konyha, azaz egy
doboz és még néhány, fákra
akasztott eszköz, kissé arrébb
a fürdőszoba, mellette pedig
a hálószoba, azaz a sátor dunai panorámával. Regina soha
nem értette azokat, akik súlyos százezreket fizetnek azért,
hogy tengerpartra utazzanak,
a szabadságuk alatt még arra is
képesek, hogy kora reggel keljenek és lerohanjanak a strandra az első sorban napozóágyat
foglalni, hogy háborítatlanul
lássák, élvezzék a vizet. – Én
minden reggel erre a látványra
ébredek – jegyzi meg. Idén először április 16-án evezett a Dunán. Ha van szabadideje, némi
túlzással rohan, hogy evezőt ragadjon. Képes egyedül – vagyis
kutyástól – egy szál kajakkal átkelni. Azt mondja, nincs benne
félelem, még soha nem borult.
Hogy meddig marad, még nem
döntötte el, ameddig jólesik.
Gyakran érkezik látogató, szülei, testvéréék, ismerősök is befutnak, de ha nem, akkor sincs
kétségbeesve, imádja a Dunát, a
partot. – Ide járok relaxálni. Az
első dolgom mindig az, hogy
lefekszem és alszom másfél órát
– teszi hozzá.
– Hat-nyolc éve jobbára csak a
„tüke” paksiakat lehetett látni,
most viszont egyre nagyobb a
Dunára járók tábora, a LaDIK
Egyesületet 38-an alapítottuk,
most pedig már több mint kilencvenen vagyunk – mondja
miközben mint jó házigazda
partig kísér minket Dorka társaságában. Még csónakba sem
szállunk, a kutyus már önfeledten úszkál, játszik a vízben a
gazdájával.
Vida Tünde

Paksi modell Kaliforniában
A legjobb modellnek választották a kaliforniai előadó-művészeti és modellverseny modell
mezőnyében a paksi Ráthgéber
Lászlót. A mindössze 15 éves
fiú egy éve kezdett modellkedni
a Sztárcsemete Modellügynökségnél, amelynek vezetője, Bartalovics Ildikó egyben a
hazai gyerekszépségversenyek
rendezője is. László azt mondja,
édesanyja biztatására vágott bele
a modellkedésbe, amire a kezdetek óta komolyan készülnek,

versenyekre, bemutatókra, fotózásokra járnak. A nemzetközi
nevezéssel azonban bedobták a
mély vízbe, a modellpálya elején
nem is vártak ilyen kimagasló
eredményt. A háromnapos amerikai verseny ráadásul nem is indult zökkenőmentesen: Laci azt
mondja, a Budapestről Berlinen
és New Yorkon át Los Angelesbe
tartó útja végére csak ő érkezett
meg, a műsorszámokhoz összeválogatott ruhákkal teli bőröndje
nem, így a versenyt megelőző na-

Fotó: Ráthgéber László Facebook-oldala

pok jelentős részét öltöny, szmoking, utcai és fürdőruha keresésével, illetve vásárlásával töltötte.
A malőr nem hozta zavarba a fiatal modellt és magabiztosan állt
színpadra, végül három kategóriában, az elegáns, az utcai elegáns
és a fürdőnadrágos mezőnyben
is első helyezett lett.
Azt mondja, nem tudja pontosan, minek köszönhető az elsöprő siker, de a modellszakmában
a testfelépítés, a magasság, az
arcvonások és nem utolsósorban a kisugárzás is sokat számít.
Édesanyja és ő is úgy véli, hogy
a versenyen való részvétel legnagyobb haszna, hogy visszajelzést kaptak arról, érdemes-e
folytatnia. Ügynökét több fotós
és divattervező megkereste, de
személyes ajánlatot is kapott egy
dubai ügynökségtől. A munka
két-három hónapra szólna milánói és párizsi fotózással. A próbafelvételen a dubai ügynökség teljesen nyers fotókat kért Lászlótól.
A fiatal fiú édesanyja azt mondja,
nagyon örül fia sikereinek, de a
lehetőségek minden aspektusát
végig kell gondolnia a családnak.
Lacinál még a tanulás az első, angoltudásán is csiszolni kell és az
is kérdés, hogy ha komolyan belevág a modellkarrierbe, magántanulóként kellene-e folytatnia a
gimnáziumot.
-matus-

Tábor határok nélkül
Idén éppen a legnagyobb kánikulában élvezte a vízpart örömeit Siófok-Sóstón 54 határon túli
diák a Paksi Közművelődési Np.
Kft. üzemeltette táborban. A testvértelepülések hegyes-völgyes vidékeiről érkező tanulóinak, talán
ahogy a hazaiaknak is, kissé szokatlan volt a közel 40 fokos hőség,
ez azonban semmit sem vont le a
népes csapat lelkesedéséből.
A sóstói program népszerűsége
a kezdetek óta töretlen, az első
Tábor határok nélkül még 1990ben zajlott, azóta volt olyan év,
hogy több turnus is megtelt az

önkormányzati nyaralóhelyen.
A résztvevők ezúttal Kárpátaljáról és Erdély több településéről érkeztek, volt közülük, aki
először, volt, aki visszajáró vendégként vagy a cserediákprogram résztvevőjeként látogatott
a Balatonhoz. Amint Mezősi
Árpád szervező elmondta, tartalmas programba foglalták a
Sóstón töltött hetet: mécsesekből épített „tábortűzzel” és zászlófelvonással nyitották a tábort,
majd vándorszínészek előadása,
többféle kézműves tevékenység, sportvetélkedők és balatoni

fürdőzés színesítette a palettát.
Volt népdal- és néptánctanulás,
hajókirándulást tettek Siófok és
Balatonfüred között, egyik este
pedig a Pistiest formáció és a
Virágom együttes koncertjével
lepték meg a táborozókat. Mezősi Árpád elmondta, bár a fiataloknak hatszáz vagy akár ezer
kilométert is meg kell tenniük a
magyarországi táborig, mindig
nagy örömmel jönnek és annál
is nagyobb élménnyel távoznak,
mert itt újíthatják meg a régi barátságokat vagy köthetnek újakat – határok nélkül.
MD
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Schmidt Ferenc fotója lett a legjobb
Nem volt könnyű dolga Az én
Paksom fotópályázat zsűrijének,
amelyet idén is elhalmoztak pályamunkákkal a nevezők. A Paksi Pünkösdi Gyülekezet második
alkalommal szervezte meg versenyét nagy érdeklődés mellett,
ezúttal Fénybe öltözve alcímmel,
hiszen 2015 a fény nemzetközi
éve. Az eredményt gálaest keretében hirdették ki a Csengey
Dénes Kulturális Központban,
ahol látványos videóban, mozis
körülmények között mutatták
be a legszebb fényképeket. Ezek
közül is a legjobbnak Schmidt
Ferenc Hajnali nyugalom című
fotóját választotta a zsűri, amely
a város mellett húzódó, Madocsa felé vezető töltésről készült a
Duna partján. A természetfotós
korábban a Paksi Hírnök Kereső
című rovatában is bemutatkozott. Saját bevallása szerint Paks
környékét már úgy ismeri, mint
a tenyerét, mégsem tudja megunni, minden alkalommal találkozik valami újjal: ezt szeretné a

környéken élőkkel megosztani.
Négy évvel ezelőtt kezdett fotózással foglalkozni, autodidakta
módon képzi magát. Kedvenc
témája a Duna, legszívesebben
naplemente vagy napfelkelte
idején ragad gépet, mert akkor
a legkülönlegesebbek a fények.
Nem kevés kilométer van a lábában, hiszen az igazán értékes
pillanatok, helyszínek megörökítéséhez kitartó kutatásra és
sok türelemre van szükség. Az
én Paksom fotópályázat második helyezettje idén Farkas Attila lett Csend című fotójával,
amely a Sárgödör térről készült,
a harmadik helyezett egy téli városi látképet mutat a Gárdonyikilátóból, ezt Sitkei Gábor készítette. A szervezői különdíjat
Molnár Martin nyerte el Menynyei nyugalom című fotójával, a
Fortuna Rádió különdíjasa pedig Fazekas Péter lett, aki Fényárvíz című képét az Erzsébet
Nagy Szálloda mögötti parkról
készítette. A fotópályázat egyik
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zsűritagja, a 2013-as verseny
győztese, Fitt Tamás elmondta,
több letisztult, részletgazdag pályamunka is érkezett, de a győztes fotó különlegessége, hogy
rátekintve szinte a helyszínen
érezheti magát a szemlélő, készítője nemcsak látni, láttatni is
képes. Weller Barnabás főszervező elmondta, idén is készül
naptár döntő többségében a

pályázat legjobb képeiből, várhatóan szeptemberben. A nevezők száma pedig igazolta, hogy
2013 és 2015 után 2017-ben is
érdemes lesz folytatni a fotópályázatot. A gálaesten a helyezettek között kétszázezer forint értékű nyereményt osztottak szét,
az eseményt pedig a Magyar
Continental Singers koncertje
zárta.
MD

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
A „Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány”
Kuratóriuma közzéteszi a 2015. évi pályázati feltételeit.
Az alapítvány célja:
Hogy elismerje és ösztönözze azoknak a diákoknak a teljesítményét, akik az általános iskola 5. osztályától az első diploma
megszerzéséig, az anyanyelvi kultúra, a művészet, a tanulmányi munka és a sport területén kimagasló eredményt értek el.
Elismerje a velük foglalkozó felnőttek eredményes tehetséggondozó munkáját.
A kiváló eredményt elért fiatalok részére felsőfokú tanulmányuk folytatásához ösztöndíjat biztosítson.
Pályázatot nyújthatnak be:
Azok a diákok, (egyénileg vagy csoportban) akik az általános
iskola 5. osztályától az első diploma megszerzéséig tartó idő
valamely szakában paksi iskolában végzik tanulmányaikat,
vagy állandó lakhelyük Paks.
Azok a felnőttek, (egyénileg vagy csoportban) akik alapfeladatukon felül eredményes tehetséggondozó tevékenységet
folytatnak paksi fiatalok körében.
Felnőtt díjazására munkáltató is nyújthat be pályázatot.
Pályázni lehet:
Szakmai és tanulmányi teljesítménnyel, amely bizonyítja a
pályázó eredményességét, tehetségét.
Megyei, regionális és nem központi szervezésű országos
tanulmányi versenyen elért 1. helyezéssel.
A központi szervezésű (valamely minisztérium, hatóság, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett) országos
tanulmányi versenyeken az első 15 helyezés valamelyikének
elérésével.
Valamennyi művészeti ágban egyéni és csoportos alkotással;
koncerteken, előadásokon, fellépéseken, irodalmi pályázatokon elért eredményekkel.
Az országos szakszövetségek és a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken elért 1-3. helyezéssel (sport
kategória esetén).
Tanulmányi ösztöndíjra az pályázhat, aki tanulmányai során
eddig tartósan kiemelkedő eredményt ért el és a 2015/2016os tanévben valamelyik hazai felsőfokú intézmény nappali
tagozatán utolsó éves hallgató lesz. A pályázó tanulmányi
átlagának 4,5 fölött kell lennie a 2014/2015-es tanév mindkét
félévében.

Pályázat nem nyújtható be, amennyiben a pályázó
2012-ben, 2013-ban és 2014-ben ugyanabban a témakörben
díjazott volt.
levelezős tanulmányi versenyeken elért eredménnyel kíván
pályázni.
A pályázatok benyújtásának módja és feltételei:
A pályázatot írásban, az előírt űrlapon kell benyújtani.
Az űrlap beszerezhető: Paksi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkárságán, a Pákolitz István Városi Könyvtárban, a
Paksi Városi Múzeumban, a Csengey Dénes Kulturális Központban, a Paksi Képtárban, a Dunakömlődi Faluházban, az
oktatási intézményekben, vagy letölthető a www.paks.hu
honlapról.
A hiányosan, illetve pontatlanul kitöltött pályázati adatlapokat, valamint a jelen felhívásnak nem megfelelő vagy a
benyújtási határidő után beérkezett pályázatokat a kuratórium nem értékeli.
A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség, valamint a bíráló bizottság döntésével szemben nincs
helye fellebbezésnek.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
lásd. pályázati űrlap
A pályázat beérkezési határideje:
2015. szeptember 18. (péntek) 16:00 óra
Benyújtási cím:
Paksi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkársága
Paks, Dózsa Gy u. 55-61.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a következő telefonszámon lehet kérni:
Gutai István
tel: 20- 519-61-98
Rein Rita
tel: 75-500-565
A sikeresen pályázókat az elbírálást követően értesítjük és
meghívót kapnak a díjkiosztó ünnepségre, amelyre az október 23-i ünnepségsorozat keretében kerül sor.
A pályázat eredményét a www.paks.hu honlapon is közzé
teszi az alapítvány.
Dávid József
a kuratórium elnöke

Gutai István
a kuratórium titkára
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Elhunyt Szentesi Alajos
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Elhunyt Szentesi Alajos, Lala bácsi, Paks első szakképzett, egyetemet végzett testnevelő tanára,
a város sporttörténésze. Pakson
született 1924. január 28-án. Az
elemi iskolát Pakson, a tanítóképzőt Kalocsán, a Testnevelési
Főiskolát 1948-ban Budapesten

végezte. Atlétikában középiskolásként és főiskolásként is
országos bajnokságok élvonalában versenyzett. 1944-től a paksi polgári iskolában is tanított,
majd 1949 októberétől a paksi
Kereskedelmi Iskolában, illetve
a jogutód paksi gimnáziumban
dolgozott nyugdíjba vonulásáig,
1992-ig. Múlhatatlan érdeme,
hogy fiatal tanárként a sportkedvelő paksi diákokkal megismertette és megszerettette a kosárlabda sportágat, és 44 évig dolgozott
kosárlabdaedzőként. Emellett a
Testnevelési Főiskolán az atlétika, kosárlabda, labdarúgás sportágakban is megszerezte az edzői
képesítést. Tanítványai évtizedeken keresztül több sportág orszá-

gos bajnokságán értek el érmes
helyezéseket. Sportvezetőként tevékenyen vett részt a megye és a
paksi járás különféle szakosztályi
vezetőségében. Tanári, sportvezetői munkásságáért több kitüntetést kapott, legutóbb 1999-ben
Paks Város Önkormányzata Pro
Urbe-díjjal tüntette ki. 2011-ben
átvehette a Magyar Testnevelő
Tanárok Országos Egyesülete
és a Magyar Olimpiai Bizottság
Matolay-életműdíját. Mindennapi feladatainak ellátása mellett
rendszeresen publikált, írásai
a testnevelés területének módszertani problémáiról, a település
sportjáról, híres régi sportolóiról folyamatosan jelentek meg
a Sportélet, a Sport és Testne-

velés, a Kosárlabda című szaklapokban, a Tolna megyei Népújságban és a Paksi Hírnökben
is. Sporttörténeti tanulmányai
számos kötetben megjelenve,
eredményekkel gazdagon dokumentálva örökítik meg a város és
a középiskola sporttörténetét.
Kötetei: A paksi középiskola
sportkörének története, 1945-88.
Jámbor Pál Társaság, Paks, 1992;
Az iskolai sportkör fél évszázada.
in: A Paksi Vak Bottyán gimnázium jubileumi évkönyve; A paksi
kosárlabda története: 1948-1998.
PAV, 1998; A paksi labdarúgás
története, PAV, 2001; Paks város
sportélete, in: Várossá válni…
Paks, 2001.
Kernné Magda Irén

Harmonikakurzust tartottak
A harmonika egyre népszerűbb
hangszer, a könnyűzenébe, a
dzsesszbe és a különböző projektekbe is beleillik, mondta el
Artyom Nyizsnyik orosz zeneszerző a paksi nemzetközi
harmonikakurzuson. Az idei
program oktatója, a belgorodi

zeneakadémia tanszékvezetője
Papp Olga meghívására érkezett Paksra. – Elsődleges célom,
hogy a megszerzett tudásomat
átadjam. A hallgatók nagyon
fogékonyak az újdonságokra.
Állandóan úton vagyok, de
Paks az egyik legszebb hely,

ahol eddig jártam – összegzett
Artyom Nyizsnyik.
A kurzusra kárpátaljai, fehérorosz, szerb és magyar hallgatók érkeztek, a diákok tíz napig
csiszolták tudásukat.
– A korábbi években egy hétig
tanultunk, a hétvégén pedig kö-

Téka nyílt a strandon
A paksi fürdő minden évben
újdonságokkal csábítja a pihenni, felfrissülni vágyókat, az idén
ezek egyike a strandkönyvtár
volt. A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár és a Csengey Dénes Kulturális Központ könyvtárának első közös akcióján még
inkább kíváncsian szemlélték a
látogatók a nagymedence szomszédságában felállított alkalmi
bibliotékát, a második hétvégén
azonban már sokan kölcsönöztek és olvastak az árnyékban.
– Több korosztályt céloztunk
meg aszerint, kik járnak a strandra. A gyermekeknek képeskönyveket ajánlottunk, a felnőtteknek
sikerkönyvekkel
készültünk,
vagyis olyan művekkel, amelyek

a könyvtárban is kézről kézre forognak. Ezeket könnyen, gyorsan
ki tudják olvasni, és akár pár óra
múlva már újat kölcsönözhetnek
itt a strandon – összegzett Vass
Napsugár, a Paksi Pákolitz István
Városi Könyvtár könyvtárosa.
A strandkönyvtár intézménye
a Balatonon már nagy népszerűségnek örvend, így az ötlet
ugyan nem egyedi, de Pakson
mindenképpen újdonságnak
számít. A programot hagyományteremtő szándékkal szervezte a két paksi könyvtár, a
tapasztalatok birtokában bizton
állíthatjuk a következő nyáron
is kitelepülnek majd a bibliotékák az ürgemezei strandra.
-efgé-
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Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

zös koncertet tartottunk. Idén
újdonságként összefogtunk a
Dunapálma étteremmel és a
vendéglátóhely esti grillteraszán muzsikáltunk nagy sikerrel – értékelt Papp Olga, az Ifjú
Harmonikásokért Alapítvány
kuratóriumi elnöke.
-röné-

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Koósz Roland
Az iskolához és Pakshoz való
erős kötődése miatt született
meg Koósz Rolandban a döntés,
hogy megpályázza a Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium igazgatói posztját,
miután László Péter Ferenc június végén váratlanul lemondott. Kisebb vargabetűt írva régi
ismerősként, egykori kollégaként tér vissza a tantestülethez,
hiszen 1999-től 2007-ig hitoktatóként dolgozott az intézményben. Szintén közel tíz évig
töltötte be a plébániaigazgatói
tisztséget Dunakömlődön, innen folytatta szolgálatát Királyegyházán, Szentlászlón, majd a
Mohács melletti Sombereken.
A pályázat elnyerését követően
augusztus elsejével nevezte ki
a Pécsi Egyházmegye püspöke
a paksi katolikus iskola, illetve tolnai tagintézménye élére.
A döntést hosszabb mérlegelés, kisebb vívódás előzte meg,
mondja Koósz Roland, aki ki-

nevezése mellett a sombereki
munkával sem hagy fel, igyekszik összeegyeztetni az ottani,
a paksi és a családi teendőket.
Utóbbi nem kicsi, de annál
édesebb teher, miután a család
ötödik tagja, Kata, három hete
érkezett meg. Amellett, hogy
az iskolában otthonos terepen
mozog, a Mohácsról pár éve
Paksra érkező Csősz Istvánt is
régi jó ismerősként köszöntheti, mondta el az iskolaigazgató,
aki elsőéves teológusként a katolikus plébános szárnyai alatt
végezte gyakorlatát.
Roland azt mondja, az iskola
egységét, belső összetartását
szeretné megerősíteni, és azt a
krisztusi értéket, amitől különleges ez az intézmény. Szeretné
átadni azt a lelkületet a gyerekeknek, amely hite szerint az
életben való boldoguláshoz kell.
A Balogh Antal iskola új igazgatója úgy véli, a több mint húsz
éve működő intézménynek a

korábbinál közvetlenebb módon kell bekapcsolódnia Paks
életébe, ezért szorosabb köteléket építene a várossal. Ugyanez
a paksi egyházközségre is vonatkozik, amellyel közös a szándék.
Ahogy Koósz Roland mondja,
a Pécsi Egyházmegye Pakson
szilárd jövőt szeretne építeni,
fontos helyen tartja számon az
iskolát. Ennek is jele talán, hogy
idén Pakson lesz a Pécsi Egyházmegye oktatási intézményeinek
tanévnyitó ünnepsége, amelyet
a helyi katolikus iskola szervez.
A tanévnyitó szentmisét dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök mutatja be augusztus 30-án,
majd ezt követi a tanévnyitó
ünnepség, amely után megáldja
az iskola közelmúltban felújított épületét. Az egyházmegye
többi intézményét is képviselve
a mohácsi Park Utcai Katolikus
Általános Iskola gyermekkórusa
közreműködik az ünnepségen.
Régi vágya teljesült az iskola kö-

zösségének azzal, hogy az 1800as években épült, helyi védelem
alatt álló oktatási épület idén
tavasszal európai uniós pályázat
jóvoltából és a fenntartó Pécsi
Egyházmegyének köszönhetően új köntösbe öltözhetett. Az
épület teljes homlokzata megújult, visszaállították eredeti
állapotát, kicserélték a nyílászárókat, szigetelést kapott az épület, megújultak az osztálytermek, a vizesblokkok. Az iskola
az elnyert több mint 60 millió
forintos pályázati összeg mellé
ugyanennyi támogatást kapott
az egyházmegyétől. A tantestület aktuális feladata az új első
osztályosok
beiratkozásának
megszervezése. Ahogy Koósz
Roland fogalmazott, azt reméli,
hogy a megújult környezet és a
megfogalmazott célok nem csupán a tantestület, hanem a szülők és a diákok megelégedésére
is szolgálnak majd.
Matus Dóra
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Ígéretes csapat formálódik
Megkezdte a felkészülést a
2015/16-os bajnokságra az ASE
NB I-es férfi kosárlabdacsapata.
A tavalyi gárdából sikerült megtartani a meghatározó magyar
játékosokat Eilingsfeld János,
Kovács Ákos, Medve Máté, Szabó Zsolt és Tóth Ádám személyében. Szombathelyről érkezett Will Tamás a 3-as posztra,
és visszatért Bonyhádról Illés
Máté. A fiatalok közül felkerült
Gulyás Milán és Meixner Márk.
Az új vezetőedző Schmidt Béla,
segítője ifj. Morgen Frigyes. Az
idei szezontól öt külföldi játékost alkalmazhatnak a csapatok az NB I-ben, eddig a szerb
center Zarko Rakocevicet és
két amerikait, az irányító Chris
Dunnt és a hármas posztos Troy
Barniest szerződtette a klub,
Chris Allen próbajátékra érkezett, sorsa lapunk megjelenésekor dől el. Schmidt Bélát az első
napok tapasztalatairól és feladatairól kérdeztük.
– Úgy néz ki, hogy egy próbajátékossal végül is megvan a külföldi
kontingens. Hogy sikerült a bevásárlás?
– Úgy gondolom, akik eddig
fixen megvannak, azok jó választások voltak. Az új 2-es
posztos játékosunk próbajáték-

ra érkezett, itt lesz nálunk másfél hétig. Első látásra feltűnik,
hogy a dobókészsége kiemelkedő, érzem az agresszivitást is a
védekezésében, a többi majd a
későbbiekben kiderül.
– Milyen állapotban jöttek vissza
a nyári szünetről a játékosok?
– Igen jó állapotban van mindenki, a magyarok és a külföldiek egyaránt, nagyon jól végzik
mind a fizikális, mind az egyéb
feladatokat. Most a felkészülés
elején sportágspecifikus, ún.
aerob jellegű munkát végeztünk. Az állóképesség különböző fajtáit fejlesztjük, a gyorsasági állóképességtől az erő
állóképességen át az általános
erőfejlesztésig. Futás, kondi és
gyorsaságfejlesztő mozgások
szerepelnek a programban.
– Meddig van a hangsúly a fizikális felkészítésen?
– Azt hozzá kell tennem, hogy
mindennap van labdás edzés is.
Az első időszakban általában a
délelőtti foglalkozások teltek
a kondicionális, állóképességi
jellegű munkával, a délutáni
edzéseken pedig már elkezdtük
a ráhangolódást a játékra, technikai gyakorlatokat végeztünk,
építgetem be a védekezés és a
támadás alapjait.

Somorácz
Tamás vbbronzérmes

Fotó: Kovács Tamás/MTI

A milánói síkvízi kajak-kenu
világbajnokságon
Somorácz
Tamás, az Atomerőmű SE versenyzője a győri Hérics Dáviddal a kajak kettesek 500 m-es
távján a harmadik helyen ért
célba. A kajak kettesek 1000
m-es olimpiai távján Boros
Gergely a szegedi Nádas Bencével nem jutott az A-döntőbe,
összesítésben a 14. helyet szerezte meg.
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– Magyar viszonylatban nagyon
jó magyar maggal rendelkezik
a csapat, köztük három válogatottal. A külföldiek teljesítménye
lehet inkább kérdéses.
– Én is így gondolom, a magyarok már érett játékosok,
akiktől sokat fogok elvárni. A
külföldiek közötti különbség
nyilvánvalóan jelentkezni fog,
de ezt nem lehet patikamérlegre
tenni, valamiben az egyik jobb,
valamiben a másik, ebben rejlik a csapat ereje, meg az edző
szerepe is. Kovács Ákos van itt
a legrégebb óta, higgadt játékos,
ő lesz a csapatkapitány. Viszont
itt lesz irányító poszton Chris
Dunn is. Természetesen lehet,
hogy többet fog játszani egyik a
másiknál, ennek lehetnek taktikai okai is, de a munkát szeretném megosztani közöttük. Két
különböző stílusú játékosról
van szó: Ákos sebességet tud
adni, Dunn meg a rutint, van,
amiben Ákosnak még fel kell
nőnie mellé. Az előző idényben
3. helyen végzett a csapat, de ha
megnézzük a tavalyi év statisztikáit, az elsők között csak elvétve
van ASE-játékos. Mondhatni,
átlagosat nyújtottak, de csapatszinten mégis teljesítettek.
Természetesen pár ember még-

iscsak kiemelkedő teljesítményt
nyújtott, magyarok és külföldiek egyaránt.
– A fiatal játékosok mire számíthatnak?
– Meixner Márk ’96-os születésű, Gulyás Milán ’97-es, ők
tanulási, fejlődési szakaszban
vannak, maximálisan türelmesek vagyunk velük. Tisztességesen meg kell csinálniuk
ezt az évadot. Biztos vezetés
tudatában, bizonyos meccs-,
eredményszituációban esetleg
pályára kerülhetnek. Illés Mátét is a fiatalok közé sorolhatjuk
még, ő szerepelni fog az U20-as
csapatban is. Hármójuk közül ő
az, aki szerepet kaphat, célunk
beépíteni a csapatba. Hogy ez
milyen formában, milyen mértékben – amit játékpercekben
lehet mérni – fog megvalósulni,
ez tőle is függ.
– Figyelemmel követed az ellenfeleket, az igazolásokat, hogy kik
érkeznek Magyarországra?
– Természetesen. Vannak ismerős arcok és teljesen újak is, de
majd csak akkor fogok igazán
rátekinteni, amikor végleges
lesz a keret. Akkor már lehet
összehasonlításokat is végezni
az erőviszonyokat illetően.
(joko)

Kovács Ákos az új csapatkapitány
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Labdarúgóhírek
Előbb magabiztos győzelmet
aratott a Honvéd ellen a Paksi
FC NB I-es labdarúgócsapata,
majd a következő héten kikapott Szombathelyen a Haladástól, legutóbb pedig 1-1-es
döntetlent játszott hazai pályán
a Diósgyőr ellen. A hetedik fordulóban, szombaton a Ferencváros vendége lesz a Fehérvári
úti csapat, a meccset másnap
17.30-tól a TelePaks Kistérségi
Televízióban is láthatják felvételről.
A Magyar Kupa első fordulójában 1-6-ra nyert a Paksi FC
a Maglód ellen, a következő
ellenfél a megyei I. osztályú
Gyöngyösi AK-Ytong csapata
lesz.

Hetedik bajnoki évét kezdi októberben az
ASE kosárlabdacsapatában Kovács Ákos.
Az irányító – ezúttal már csapatkapitányként – ötödik vezetőedzőjével vág neki a
2015/16-os bajnokságnak.
– Mik az első benyomások a csapatról?
– Az mindenképpen jót tett, hogy a magyarok együtt maradtak, magyar játékosok
szempontjából az ASE erősnek számít. Úgy
néz ki, az idáig érkező külföldiek is erősíteni
tudják a csapatot, Zarkót ismerjük, tudjuk,
hogy hasznára lesz a csapatnak. A negyedik
új srácról meg majd kiderül, így lesz-e.
– Milyen a visszatérés?
– Kemény volt az első hét, de kell is, hogy
meglegyen a fizikális alapunk. Természetesen egyénileg is kellett mozogni a nyáron,
hogy ne a nulláról induljunk.
– A Szolnok három év után újra bekapcsolódik az alapszakaszba. Mennyire változtatja
meg ez a bajnokságot?
– Hosszabb lesz a bajnokság, az biztos.
Most már ősszel is játszik mindenki elle-

nünk, nemcsak tavasszal látjuk meg, hogy
ki a komoly ellenfél. Az erőviszonyok felmérése szempontjából mindenképp jobb,
hogy ők is játszanak, és az alapszakasznak
is nagyobb lesz a presztízse.
– Idén nem indul az ASE nemzetközi kupában, a Szolnok, a Körmend, a Szombathely,
a Sopron viszont igen. Jó ez nektek vagy sem?
– Az a kérdés, hogy ez mennyit vesz ki belőlük. Nekik jóval sűrűbb lesz a program, ezt
a saját bőrünkön mi is tapasztaltuk annak
idején többször is. Volt, hogy nem jelentett
semmilyen hátrányt az itthoni bajnokságban a külföldi szereplés, de volt, hogy megsínylettük egy-két meccsen.
– Mit vársz az új bajnokságtól?
– Mindenképpen cél az előrelépés a tavalyi
évhez képest, tehát a harmadik helyről szeretnénk előre lépni. Egyelőre úgy gondolom, hogy erre alkalmas a keretünk, és ha
a külföldiek is beépülnek, ütőképes csapat
lehetünk.
Kovács J.

Már ismerős neki
a magyar bajnokság
A kosaras Zarko Rakocevic a
montenegrói Kolasinban született 1984. január 4-én, 204 cm
magas, 115 kg. Pályafutása során
szerepelt az Adria Ligában és az
Euroligában, a magyar bajnokságban is pályára lépett a 2013/14 -es
szezonban Körmenden, ahol 19,5
pontot és 8,6 lepattanót átlagolt.
– Mik az első benyomások Paksról és a játékostársakról?
– Idáig csak jót mondhatok, nagyon jók az első benyomásaim,
a csapattagok, a vezetők, edzők
kedvesek, és a város is tetszik.
Most még egyedül vagyok, a feleségem és a kisfiam szeptember
elején érkezik Paksra.

– Voltál már Magyarországon.
Mit tudtál korábban az ASE-ról,
kialakult már egy kép benned?
– Addig is, amíg a Körmendben
játszottam és azóta is követtem
az Atomerőmű SE kosárcsapatának eredményeit. Profi csapatról van szó, mindig magasra
tették a mércét, a bajnokságban
és a kupában mindig a legjobb
négy között voltak.
– Mit vársz ettől a szezontól?
– Ha jól tudom, tavaly a csapat kikapott a Kecskeméttől, és
nem került a döntőbe. Most cél
lehet a döntőbe jutás, de még
korai bármiről is beszélni.
-kj-

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

A strandon
remekeltek
A Szelidi-tó Amatőr Strandröplabda Bajnokság második fordulójának 18 csapatos mezőnyében
a paksiak a 4. helyet szerezték
meg. A harmadik fordulóban
17 csapat indult, ezúttal a paksi csapat bejutott a döntőbe és a
2. helyen végzett. Az idényzáró
negyedik kört augusztus 15-én
játszották, 14 csapat részvételével.
A paksiak ismét bejutottak a döntőbe, de a Kecskemét jobbnak bizonyult náluk. A tornákon Bérdi
Kata, Vasadi Teodor, Nagy Gábor
és Moró Attila játszott a paksi csapatban. Mint korábbi számunkban megírtuk, a Szelidi-tó Amatőr Strandröplabda Bajnokság I.
fordulójában a 3. helyen végeztek
Moró Attiláék.

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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Megtelt fogatokkal az ürgemezei lengyel focipálya az I.
Paksi Lovas Napokon, melyet egyben a Tolna megyei fogathajtó
bajnokság fordulójaként rendeztek meg. Első napon a fogatosoké
volt a főszerep. A hétvégi kánikula ellenére a fogathajtók és lovaik
koncentráltan versenyeztek, mindkét fordulóban nagy harc volt
az elsőség megszerzéséért. Az épített pálya húsz akadályból állt,
az ún. selybákat, vagyis bójákat a nyomtávnál mindössze húsz
centiméterrel szélesebbre állították. A versenyt a Paksi Fogat Sport
Egyesület szervezte, a viadalra nemcsak paksi és környékbeli fogatosok érkeztek, hanem Bács-Kiskun megyéből is neveztek. Másnap
tájékozódási és ügyességi verseny is zajlott az Ürgemezőn és a lengyel focipályán, a hétvégén összesen 138-an neveztek a különböző
számokra.
Faller Gábor

Irodának és egyéb tevékenységi
célra is alkalmas helyiségek
(16-20 m2) kiadók
a Paks, Tolnai út 2. számú
irodaépületben.
Érdeklődni: 30/937-2668.

Fűszerpaprika
és borszőlő
eladó.
Telefon: 20/375-3680

Ezernél is több embert várnak
a szervezők a szeptember 5-i
Atomfutás, BrutálAtom, 50 kilométeres ob és nyílt bajnokságra. Az indulók hét különböző
táv közül választhatnak, a paksi
esemény a 30. Spar Budapest
Maraton hivatalos felkészülési
versenye. A központi helyszín
idén is a Atomerőmű Sportcsarnok melletti terület lesz a
Gesztenyés úton. – A szeptember a szüret mellett most már az
Atomfutás hónapja is. Immár
negyedik éve próbálunk olyan
futóversenyt rendezni, amelyen
bemutatjuk a város nevezetességeit, értékeit. Minden évben
igyekszünk újabb és újabb helyeket láttatni – nyilatkozta a főszervező Scheffer István.
– Példaértékű a vállalkozás,
amiben egy civilszervezet, az
atomerőmű, az MVM csoport, a
sportegyesület és az önkormányzat együtt szervez egy olyan civil
napot, ami alapvetően a sportról
szól. A városvezetés megszervezte az esti nagykoncertet, a színpadon a Neoton lép fel, de napközben helyi termelők, borászok,
kézművesek, környékbeli és helyi
árusok is kínálják portékáikat. A

gyermekekre is gondoltunk, ők
is számos programon vehetnek
részt a nagysátor mellett. Emellett hetven spinningkerékpár is
az érdeklődők rendelkezésére áll
majd a rendezvény területén –
tette hozzá Tell Edit, Paks alpolgármestere.
A futóverseny többnyire Paks
utcáin zajlik majd. A több ezer
látogató közlekedését a Paksi
Rendőrkapitányság
illetékesei
koordinálják.
– Ideiglenes forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra is kell
majd számítania a közlekedőknek. A 6-os számú főutat négy
helyen keresztezik a futók, ott
rendőri forgalomirányítás lesz.
A város jelentősebb útkereszteződéseiben pedig polgárőrök
fogják a zárási feladatokat ellátni. A rendőrök és a polgárőrök
irányjelzései minden más közúti jelzést felülírnak, tehát amit
az egyenruhás mutat, a testével
jelez, azt kell végrehajtania a
gépjárművezetőknek – hívta fel
a figyelmet Joó Endre, a Paksi
Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályvezetője. Bővebb
információ az atomfutas.hu
honlapon.
-efgé-

Napi hírek
a városról:

www.paksihirnok.hu
Diplomás angol, német, spanyol, orosz
nyelvtanárokat várunk csapatunkba.
Jelentkezz fényképes önéletrajzzal a
paks@katedra.hu vagy
a szekszard@katedra.hu-n.
Katedra Nyelviskola Szekszárd/Paks

TEMETKEZÉS

L a c z a Gá b o r I s tv á nn é
ké p v i s e l ő
t e l e f o n :7 5 /6 7 5 - 7 3 2
mo b i l : 2 0 / 4 1 0 - 7 5 1 2

Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., a Szentháromság téren – a Földhivatalnál
Telefon/fax: 75/311-065, 20/852-1520
Irodavezető: Wágner Aranka
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255
w w w. p a n t a r t e m e t ke z e s . h u
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Eredményt hirdettek
Három kategóriában zajlott az
Együtt a parlagfű ellen Alapítvány tizennyolcadik lakossági
virágosítási versenye az önkormányzat támogatásával. A jelentkezők feladata változatlanul
az volt, hogy lakóhelyükön szép,
rendezett, virágos környezetet alakítsanak ki, ami egyben
gyommentesítést is jelent, ez pedig az alapítvány kiemelt célja. A
nevezők munkáját értékelő zsűri két alkalommal szemlézett a
portákon. Bírálták az egynyári és
kétnyári virágok, a fák és bokrok
mennyiségét, arányát, a füves területek méretét, gondozottságát,
a kerten belüli és a városképpel
való összhangot. Sáhi Manuéla, a
szervezet irodavezetője elmondta, felmerült, hogy jövőre a kertes házak kategóriájában külön
értékeljék a hagyományos, illetve a modernebb irányzat szerint
kialakított kerteket, utóbbiakra a
nagyobb füves, bokros, fás terü-

let, illetve a kaspókban, virágládákban, cserepekben megjelenő
virágok jellemzőek. Az alapítvány székhelyén tartott záróünnepségen a kiemelkedőnek ítélt
kertek művelői minősítéseket vehettek át. Aranyat kapott a kertes
házak kategóriájában Horváth
Andrásné, Kern Józsefné, Péri Józsefné és Czekmeiszter Sándor, a
lépcsőházak közül Régi Zoltánné
– Kishegyi u. 22., az utcák közül
pedig Fink Mártonné – Gábor
Áron utca. Ezüstminősítést a három kategóriában összesen négy
kertes ház és egy lépcsőház ért el,
bronzot pedig két kertes ház tulajdonosa és egy lépcsőház. Minden résztvevőt megajándékoztak
egy-egy vázával, illetve tavasszal
virágpalántákat kapnak, ahogy a
minősítést elérők is. A kertes házak kategóriájában kiemelkedő
volt a résztvevők száma: 74-en jelentkeztek, lépcsőházat 11-et, utcát pedig 3-at neveztek.
-kgy-

Lens Optika

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

ATOMFUTÁS

2015. szeptember 5.
Egyéni távok:

brutálATOM
3/4marATOM
1/2marATOM Plusz
1/3 marATOM
1/6 marATOM
1/12 marATOM

(7 km +- 200 m) rengeteg akadály
(31,6 km, szint 426 m)
(25 km, szint 339 m)
(15,3 km, szint 262 m)
(7,1 km)
(3,5 km)

Váltók:

3/4 marATOM 2 fős csapatban
3/4 marATOM 3 fős csapatban
3/4 marATOM 10 fős buliváltó Új (minimum 5 fő, max. 10 fő, tetszőleges váltási pontok, itt a nevezési díj 2000 Ft/fő)

Gyerekeknek:
600 m
2000 m 3500 m* -

0–6 éveseknek (2008. január 1-jén vagy utána születettek)
7–10 éveseknek (2004. január 1. és 2007. december 31. között születettek)
11–14 éveseknek (2000. január 1. és 2003. december 31. között születettek)

*Ez a táv megegyezik a felnőtt 1/12 marATOM (3500m) táv útvonalával.

Nordic Walking: korra és nemre való tekintet nélkül 10000 m.
Nevezni a helyszínen lehet minden távra.
Bővebb információ: Scheffer István 30/989-2645, www.atomfutas.hu
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